
ENTREVISTA
Expresso, 22 de novembro

Raquel Barbosa Ribeiro Investigadora especializada em sociologia do consumo

J"Comprar um Ferrari não
tem nada de condenável"

to de vista energético e menos
-poluentes. _TextosMICAEL PEREIRA

Fotos ANA BAlÃO

Durante os últimos anos pare-
cia que os portugueses tinham
desistido da obsessão de ter
carros novos e caros, mas há
hábitos difíceis de esquecer,
como mostram os números
mais recentes do sector. Pro-
fessora e investigadora no Ins-
tituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas (ISCSP), onde-
se dedica a estudar a sociedade
de consumo, Raquel Barbosa
Ribeiro explicacomo afinalnão
deixámos de querer comprar

lilI Mas será normal, numa altu-
ra de crise, venderem-se mais
BMW ou Mercedes, por exem-
plo, do que Fiats ou Dadas?
[liSim. Os estratos socioeco-
nómicos baixos e médios são
os mais afetados pela crise,
por isso não é de estranhar que
seja a população em melhor
situação financeira a comprar
carros novos - sendo que es-
tes consumidores preferem as
marcas ditas de gama alta. E
mesmo as marcas mais caras
desenvolveram recentemente

mudanças nos comportamen-
tos dos consumidores estão
longe de ser espontâneas e
satisfatórias. Parece-me que
o discurso de "dar importân-
cia às coisas simples da vida" é
um problema moral dos ricos e
uma tentativa de autoconforto
dos remediados e pobres.

lilI Não estamos menos consu-
mistas, apenas temos menos
dinheiro para comprar, é isso?
[liHá exceções, movimentos
de resistência, mas até isso se
inscreve nas-lógicasda própria

_sociedade de consumo. Eu sim-
patizo pouco com a expressão
"onsUIIl.i$t1l" or<l!Iepressu-

NO TOPO DA UE

Portugal teve o maior
aumento na União
Europeia oe cas
de veículos ligeiros ao
longo dos primeiros dez
meses do ano. 35% a
mais do que no período
homólogo de 2013.
Ficou à frente da Irlanda
(29.6%). Roménia (26%).
Croácia (24%) e Grécia
(22%) e muito acima da
média dos 28 Estados-
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Durante os últimos anos pare-
cia que os portugueses tinham
desistido da obsessão de ter
carros novos e caros, mas há
hábitos difíceis de esquecer,
como mostram os números
mais recentes do sector. Pro-
fessora e investigadora no Ins-
tituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas (lSCSP), onde
se dedica a estudar a sociedade
de consumo, Raquel Barbosa
Ribeiro explicacomo afinalnão
deixámos de querer comprar
os nossos objetos de desejo.

ti Em 2014 já foram vendidos
ais 35% de automóveis do

to de vista energético e menos
poluentes.

ti Mas será normal, numa altu-
ra de crise, venderem-se mais
BMW ou Mercedes, por exem-
plo, do que Fiats ou Dadas?
m Sim. Os estratos socioeco-
nómicos baixos e médios são
os mais afetados pela crise,
por issonão é de estranhar que
seja a população em melhor
situação financeira a comprar
carros novos - sendo que es-
tes consumidores preferem as
marcas ditas de gama alta. E
mesmo as marcas mais caras
desenvolveram recentemente
campanhas para tornarem al-
guns modelos um pouco mais
acessíveis, legitimando com-
pras que poderiam envolver

mudanças nos comportamen-
tos dos consumidores estão
longe de ser espontâneas e
satisfatórias. Parece-me que
o discurso de "dar importân-
cia às coisas simples da vida" é
um problema moral dos ricos e
uma tentativa de autoconforto
dos remediados e pobres.

ti Não estamos menos consu-
mistas, apenas temos menos
dinheiro para comprar, é isso?
m Há exceções, movimentos
de resistência, mas até isso se
inscreve nas lógicas da própria
sociedade de consumo. Eu sim-
patizo pouco com a expressão
"consumista", porque pressu-
põe um julgamento. A popu-
lação adulta, em plena posse
das suas faculdades, compra

NO TOPO DA UE

Portugal teve o maior
aumento na União
Europeia de vendas
de veículos ligeiros ao
longo dos primeiros dez
meses do ano, 35% a
mais do que no período
homólogo de 2013.
Ficou à frente da Irlanda
(29,6%), Roménia (26%),
Croácia (24%) e Grécia
(22%) e muito acima da
média dos 28 Estados-
membros (6,1%). De
janeiro a outubro,
foram comprados 9
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