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Falidos antes da hora
Seduzidos pelo crédito fácil, os jovens consomem cada vez mais, se
endividam e começam a vida adulta já com o nome no vermelho

ANA ARANHA

A os 20 anos, o carioca Vinícius
Moreira ia para casa quando, pe-
la janela do ônibus, viu uma mo-

tocicleta brilhando numa vitrine. O es-
tudante desceu no ponto seguinte e en-
trou na loja munido de cinco cartões de
crédito e quatro de débito. Mas não pre-
cisou gastar a munição. Havia uma
agência de banco instalada dentro da
revendedora, onde foram emitidos os 36
boletos necessários para que a moto
coubesse no salário do estagiário. O ra-
paz seguiu seu caminho sobre duas ro-
das, tranqüilo, com as parcelas jogadas
para a frente e os cabelos para trás.

O impulso de Vinícius é muito comum
entre jovens. Sem relacionar a satisfa-
ção de vontades imediatas à extensão

do comprometimento que é um parce-
lamento, cada vez mais brasileiros en-
tre 18 e 24 anos contraem dívidas que,
devido ao acúmulo de juros, não podem
quitar. É o que mostram uma pesqui-
sa feita pela Associação Comercial de
São Paulo e outra divulgada pela em-
presa Telecheque. Do total de nomes
que figuram no Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC), 6% correspondem a jo-
vens com até 21 anos. No levantamen-
to da Telecheque, que registra o total de
cheques sem fundo no Brasil, o índice
de inadimplência na mesma faixa etá-
ria oscila entre 6% e 8%. Casos pareci-
dos com o de Vinícius - que não chegou
a ter seu nome sujo porque a mãe sem-
pre o socorre na hora do aperto - aca-
bam engordando as cifras de estudan-
tes que, mesmo antes de conquistar a

independência financeira, já têm o no-
me incluído nas chamadas listas sujas.

Para Marcela Danoso, o final não foi
tão feliz. Aos 22 anos, cursava uma fa-
culdade e o pai lhe ofereceu ajuda no
parcelamento do tão sonhado carro.
Com um salário de R$ 1.000, ela cal-
culou que poderia pagar metade das
parcelas de R$ 700 por mês. Um dia an-
tes do que seria o primeiro de 36 pa-
gamentos, o pai perdeu o emprego -
e a filha assumiu carro e faculdade.
"Consegui levar por quatro meses, mas
depois tive de pegar empréstimo na em-
presa em que trabalhava e no banco.
Comecei a fazer dívida para cobrir dí-
vida." Acabou no SPC. Hoje, com 23
anos, deve cerca de R$ 10 mil entre che-
ques protestados, cartão de crédito
e cartão de loja. Marcela já gastou
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DESPREPARO
Com um
emprego
temporário,
Christiane
abriu crédito
para comprar
roupas novas.
Sem trabalho,
não sabe
quando pagará
a dívida

R$ 13 mil no financiamento, mas vai ter
de devolver o carro e economizar um
bom tempo para limpar o nome.

O perfil do jovem endividado é bem
característico, explica José Antônio Pra-
xedes Neto, vice-presidente da Teleche-
que. "Estudando ou não, ele está en-
trando no mercado de trabalho. Tem o
primeiro emprego, conta-salário, talão
de cheques. Sente-se apto para con-
sumir. Acaba entrando numa fase de
deslumbramento pela facilidade de cré-

EXPERIÊNCIA Melinda teve seu primeiro
cartão aos 17 anos, aos 21 foi para a lista
do SPC e, hoje, aos 23, cancelou o crédito
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dito", descreve Praxedes Neto. Além de
sentir-se poderoso com uma conta no
banco, o jovem é vítima das redes de
varejo. "Nas grandes lojas, quem de-
fine o crédito é o cliente. Com tamanha
facilidade e bombardeado pelas cam-
panhas publicitárias, ele acaba se des-
controlando", conclui Neto. No come-
ço deste ano, a Store Shopping, que ad-
ministra vários shoppings na Região Sul,
fez uma pesquisa com 1.400 jovens en-
tre 14 e 22 anos. Deles, 76% disseram
pagar à vista, mas o contingente que
parcela as compras aumenta a cada ano.
"Eles são ávidos por consumir. Com as
lojas parcelando o pagamento sem exi-
gir comprovante de renda, a inadim-
plência tende a aumentar", opina Pau-
lo Pretto, diretor da consultoria. "Ape-
sar do risco de alguns calotes, o vare-
jo sai ganhando porque a maioria aca-
ba pagando - e o comércio fatura com
a taxa de juros", critica.

Ao contrário do que ocorre em outros
países, as escolas brasileiras não minis-
tram aulas de educação financeira. Tam-
pouco os pais se preocupam em prepa-

rar os filhos para cuidar do dinheiro. A
falta de preparo é preocupante, afirma
Miguel Ribeiro, vice-presidente das As-
sociação Nacional dos Executivos de Fi-
nanças. "Nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, o jovem é mais bem orientado. De-
pois, mesmo que se endivide, o custo é
baixo porque os juros são de 5% ao ano.
Aqui, chegam a 200%", explica Ribeiro.
São os juros que impedem Adriano de
Nucena Pereira, de 20 anos, de quitar
suas dívidas. Ele ganha R$ 450 por mês
vendendo castanhas-de-caju nas ruas de
São Paulo. Sustenta os dois irmãos des-
de que a mãe faleceu. Há três anos, es-
tá com o nome no SPC devido a dívi-
das com compras de móveis e eletrodo-
mésticos. Ao todo, deve R$ 1.700. "Pago
uma conta, mas acabo atrasando outra.
Pensei em recorrer a agiota, mas achei
que era arriscado. Vou renegociando,
mas não consigo cumprir", lamenta.

É preciso ter 18 anos para ser respon-
sável por uma conta. Mas os bancos vêm
criando produtos para o adolescente.
O objetivo é aproximá-lo para que ele
se torne cliente no futuro. O Bradesco, >
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USO DO CRÉDITO
A maior faixa etária a usar cartão de

crédito está entre os 21 e 30 anos - em '

Fonte: Credicard
SONHO VIROU PESADELO Aos 23, Marcela deve R$ 10 mil e vai ter de devolver o carro

por exemplo, lançou há dois anos o
Buxx, o primeiro cartão de débito pré-
pago do mundo. Com ele, a mesada po-
de ser descontada eletronicamente e
o pai recarrega quando precisa - co-
mo se fosse um celular pré-pago. "Cria-
mos esse cartão para buscar a fideli-
zação", comenta José Alcides Munhoz,
diretor-executivo do Bradesco. "O jo-
vem é um alvo na medida em que o
banco precisa renovar sua carteira de
clientes." A estratégia está funcionan-
do: 20% das contas do Bradesco são de
pessoas entre 18 e 24 anos.
Em troca, o banco não ofe-
rece cartilha nem uma orien-
tação especial ao jovem. O
Real foi o primeiro banco a
trabalhar com a conta uni-
versitária, que não exige
comprovação de renda. Ho-
je, há uma verdadeira bri-
ga para ver quem pega esse
cliente. "De dois anos para
cá, os jovens vêm sendo ca-
da vez mais assediados",
afirma Miguel Ribeiro.

Na pesquisa da Associação
Comercial que especificou as
causas da inadimplência en-
tre os jovens e suas perspec-
tivas, as roupas e os calçados
aparecem como o produto
número um para 45% deles.
A maioria se concentra na
classe C. "Isso não significa
que os mais ricos não se en-
dividem. Apenas não ficam
com o nome sujo porque são

SEM SAÍDA
Adriano perdeu os pais e hoje

sustenta os irmãos: "Sinto muito
pela dívida, mas não vou dormir
no chão para limpar meu nome"
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socorridos pelos pais", explica Guilher-
me Afif, presidente da Associação. Não
é raro um pai fazer escândalo no ban-
co quando descobre que um cheque do
filho foi devolvido. Normalmente, culpa
o gerente que não o avisou - e não o fi-
lho, que estourou o limite.

Os inadimplentes admitem que pre-
tendem continuar comprando a prazo -
ou seja, crêem que vão limpar o no-
me. Nem sempre é fácil. Aos 19 anos,
Christiane Moreira conseguiu um em-
prego de fim de ano. Como tinha ren-

da, foi comprar roupas novas. Ela pa-
gou o que podia com o salário do mês e
parcelou o resto no limite do cartão que
ganhou na loja: R$ 150. Depois do Na-
tal, Christiane perdeu o emprego tem-
porário e ainda não conseguiu arranjar
outro. A dívida foi protestada e, devi-
do aos juros, hoje ela deve R$ 200. "Es-
tou sem perspectiva de pagar", diz.

Pensar a curto prazo não é privilégio
dos jovens. "Ao contrário dos japone-
ses, por exemplo, os brasileiros cedem
muito às tentações, compram sem ter
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dinheiro e só depois analisam as con-
seqüências", afirma a antropóloga Car-
mem Miguelis, especialista em con-
sumo. O agravante é que os jovens
sempre foram um dos grupos mais
suscetíveis às seduções da propagan-
da. Envolvidos com símbolos que os
identificam com tribos a que desejam
pertencer, é normal que depositem um
significado exagerado em um tênis ou
uma calça de marca.

Nos últimos dez anos, a Troiano Con-
sultoria realizou diversas pesquisas so-
bre o comportamento juvenil. Entre as
tendências detectadas, algumas ajudam
a explicar o cenário do jovem falido.
"Esta geração nasceu, cresceu e cons-
truiu seu projeto de felicidade dentro do
capitalismo. Enxergam o consumo ime-
diato como privilégio do 'aqui e agora'.
E, no ambiente competitivo em que vi-
vem, ter não basta. É preciso ser o pri-
meiro a ter. O resultado é um jovem que
consome muito, sem peso na consciên-
cia nem medo do futuro", conclui Fer-
nando Jucá, diretor da Troiano.

Uma pesquisa da Ipsos/Marplan iden-
tificou no Brasil um maior porcentual
de jovens que se dizem muito interes-

sados em fazer compras - 37%. Nos
EUA, esse índice foi de 12%, na Argen-
tina de 28%. Outro estudo, feito pelo
Instituto de Estudos e Marketing Indus-
trial (lemi), mostrou que 72% dos jovens
entre 15 e 20 anos compraram roupas
no último mês. Destes, 94% adquiriram
para eles próprios. "É o grupo que mais
compra para si, o mais preocupado com
moda e aquele que escolhe a loja pe-
la qualidade. O preço vem em segundo
lugar", informa Marcelo Prado, dire-
tor do lemi. Melinda Grienda, de 23
anos, confessa que sempre foi fascina-

COMPULSIVO
Vinícius
compra tudo
o que quer.
Só não virou
inadimplente
graças ao
socorro
da mãe

da por roupas. "Eu era cliente fiel da
Renner. Entrava lá para pagar a presta-
ção do mês e sempre acaba levando
mais uma peça, aumentando ainda mais
a dívida", lembra. Aos 21 anos, pas-
sou por um susto quando teve seu no-
me incluído no cadastro do SPC. "Mo-
rava com meus pais, que pagavam a fa-
culdade. Tinha conta no banco, cartão
de crédito. Fui gastando, gastando. Ho-
je, não quero mais saber de cheque es-
pecial. A vontade de ter as coisas não
diminuiu, mas, depois do susto, aprendi
a me controlar", reconhece ela.

Pode virar doença
Comprar em excesso é um vício que
atinge principalmente as mulheres

Depois de analisar os hábitos de con-
sumo de mais de 400 pessoas, a psi-

cóloga Helga Dittmar, professora da Univer-
sidade de Sussex, na Inglaterra, explica
como o ato de comprar vira um vício.

ÉPOCA - Que é a compulsão por compras?
Helga Dittmar - Acredito que há três as-

pectos que caracterizam esse comporta-
mento. O primeiro é quando a vontade de
comprar se torna uma urgência. O segun-
do é quando a própria pessoa sente que o
desejo de adquirir uma coisa nova está fo-
ra de controle. Por último, é quando a von-
tade de comprar fica mais forte que seus
efeitos negativos, como as dívidas.

ÉPOCA - O excesso de compras é sem-
pre prejudicial?

Helga - Não. Embora seja difícil de dis-
tinguir, há sinais que indicam uma patolo-
gia. Um deles é quando o tempo gasto pen-
sando em compras e indo a lojas compro-
mete o desempenho no trabalho e as ati-
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vidades com amigos e família. Outra ati-
tude anormal é parar de abrir os boletos de
cobrança por medo das contas.

ÉPOCA - Há semelhança com outros
vícios?

Helga - É igual ao vício em jogo. Embora
a compulsão por compras seja vista como
um comportamento comum ou uma diver-
são para quem tem dinheiro, as conseqüên-
cias são sérias. Podem devastar a vida finan-
ceira, as relações pessoais e profissionais.

ÉPOCA - Que fato-
res levam uma pes-
soa à compulsão?

Helga - São dois.
Há quem dê enorme
importância a bens
materiais, como se
fossem formas de al-
cançar a felicidade.
O segundo envolve a
auto-estima. Quem
se julga pior que os
outros está mais su-
jeito ao vício.

ÉPOCA - Quem é
mais afetado?

Divulgação

Helga - Cerca de 5% da população, sen-
do 90% do sexo feminino. As mulheres usam
as compras como ferramenta para aumen-
tar a auto-estima e se sentir bem. Isso ex-
plica por que elas compram mais, principal-
mente roupas.

ÉPOCA - Há prazer nessas compras?
Helga - Sim. Como a mulher ainda é quem

cuida da casa e dos filhos, ela encontra me-
nos oportunidades de lazer no dia-a-dia. Com-
prar é uma forma de se sentir bem.

ÉPOCA - Os jovens
também são atingidos?

Helga - Cada vez mais.
A publicidade e a cultura
de consumo espalham a
idéia de que somos o que
possuímos e de que bens
materiais têm a capaci-
dade de acabar com os
problemas.

RACHEL CAMPELLO

MAL Helga Dittmar é
uma das pioneiras a
estudar o transtorno




