
COMPORTAMENTO

Com o pé no freio
Com raras exceções, mulher adora consumir, mas a gastança pode virar bagunça financeira

Ciça Vallerio

Sapato pisca e manda beijo, rou-
pa assobia e acena, bolsa chama
pelo nome, perfume joga char-
me e seduz... Há quem garanta
que objetos ganham vida nas vi-
trines. Por isso, é tão difícil se
controlar diante das ofertas. A
situação piora, conforme ale-
gam algumas mulheres, quan-
do letras garrafais anunciam a
palavra "liquidação". "Adoro
promoção", fala a administra-
dora Janaína Pitelli, de 25 anos.
"Se vejo uma peça que me inte-
ressa, compro sem pestanejar,
ainda mais se for jeans ou biquí-
ni, minhas obsessões."

Sim, as mulheres batem os

homens no quesito consumo.
De acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
cas (IBGE), as mulheres interfe-
rem em 83% das compras no co-
mércio em geral. Existem tam-
bém particularidades entre os
sexos, conforme explica a psi-
quiatra Ana Maria Galetti, do
Ambulatório dos Transtornos
do Impulso do Hospital das Clí-
nicas: enquanto o principal inte-
resse feminino são sapatos, bol-
sas, artigos em couro, roupas e
cosméticos, a preferência mas-
culina concentra-se em CDs,
DVDs e eletroeletrônicos.

"Acredita-se que a mulher
seja mais suscetível à influência
do universo social em que vive",

diz Ana Maria, responsável pe-
lo núcleo de compradores com-
pulsivos, grupo que recebe aten-
dimento gratuito no HC. "Isso
ocorre, principalmente, nos

A cada 9 mulheres
com compulsão
por compras, há
apenas l homem

grandes centros urbanos, onde
as pessoas buscam construir e
fortalecer a identidade adqui-
rindo coisas, e a posse está asso-
ciada à imagem de sucesso, feli-
cidade e bem-estar."

Um sinal dessa vulnerabili-
dade feminina: para nove mu-
lheres que desenvolvem com-
pulsão por compras, há apenas
um homem com o mesmo pro-
blema. Deixando de lado os pro-
blemas graves relacionados à
compulsão, como dívidas, cri-
ses familiares e desequilíbrio
psicológico, pode-se dizer que
comprar é um ato prazeroso. A
administradora Janaína, que
não resiste a promoções, vol-
ta-e-meia dá uma passadinha
pelo shopping na hora do almo-
ço. E sempre volta para o traba-
lho com umas sacolas.

"Tem dias que acordo com
vontade de comprar alguma coi-
sa", brinca. "Apesar de ser con-

sumista, aprendi a investir em
peças que irei usar, um gasto
consciente. Já me enrosquei
com dívidas, mas hoje adminis-
tro bem meu dinheiro. Não
acho justo pedir para meu pai
bancar meus gastos pessoais,
mesmo porque moramos jun-
tos e ele paga tudo em casa. Sou
mais ponderada que a minha
mãe e irmã."

Comprar é tão bom que não
é nada difícil perder o controle.
A relações públicas Fernanda
Fairbanks, de 47 anos, perdeu
as estribeiras numa época em
que sua renda mensal subiu con-
sideravelmente. Ela gastava na
mesma proporção em que o di-
nheiro entrava. Sua carteira
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acomodava oito cartões de cré-
dito. "Sempre fui equilibrada
com minhas finanças, só que
me descontrolei depois de um
ano gastando feito doida", lem-
bra. "Até que não conseguia
mais pagar as dívidas."

Atolada em cobranças, Fer-
nanda ficou desesperada. Pe-
diu, então, ajuda para o filho, de
25 anos, que sempre foi contro-
lado com dinheiro. Munidos de
calculadoras e planilha de gas-
tos, mãe e filho investigaram o
tamanho do buraco. "Ele foi fa-
zendo um monte de perguntas,
queria saber desde o cafezinho
que tomava na rua até as com-
pras que fazia. Depois, me fez
destruir todos os cartões e rene-
gociar as dívidas", conta. "Hoje,
me controlo mais, mas preciso
da ajuda dele para organizar mi-
nhas contas."

PERIGO
Cartões e pagamentos parcela-
dos favorecem o descontrole
nas compras. Essas facilidades
são chamarizes, por exemplo,

para a estudante de Direito Ta-
tiana Ferrari, de 22 anos, uma
consumista assumida. Desde
pequena, ela tinha dificuldade
para administrar a mesada, di-
ferentemente da irmã, mais
controlada. "Comprava o que
visse pela frente, mesmo que
não usasse."

Para Tatiana, sair do shop-
ping com os braços cheios de sa-
colas dá uma sensação de po-
der. Ela chegou a comprar seis
terninhos em uma única vez.
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