http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,por-que-o-preco-da-prostituicao-esta-caindo,1546421

Por que o preço da prostituição está caindo
The Economist.com - O Estado de S. Paulo | 20 Agosto 2014 | 07h 00
Pesquisa com 190 mil perfis de profissionais em 12 países aponta as razões da queda do valor
recebido pelas trabalhadoras de uma das mais antigas profissões do mundo
Em 2006, o preço médio de uma hora de sexo era de US$ 340, mas em 2014 caiu para US$ 260.
A revista The Economist analisou 190.000 perfis de trabalhadoras do sexo em websites em que
clientes postam comentários. Os dados abrangem 84 cidades de 12 países, o maior número delas
nos Estados Unidos e o restante em grandes cidades de países ricos. De acordo com a análise, o
preço de uma hora de sexo com uma prostituta caiu drasticamente nos últimos anos. Em 2006, o
preço médio era de US$ 340, mas em 2014 caiu para US$ 260.
A taxa horária de uma prostituta depende de diversos fatores, incluindo os serviços oferecidos e as
características físicas da proponente. Aquelas que se aproximam mais da versão estereotipada da
beleza ocidental - magras, cabelos loiros e fartos seios - são as que ganham mais. As que oferecem
serviços de nicho, como, por exemplo, aceitar fazer sexo com dois clientes ao mesmo tempo,
também auferem mais. E a localização é importante. As prostitutas de San Francisco, onde o custo
de vida é alto, cobram mais do que aquelas de cidades mais baratas, como Praga.
A queda dos preços pode ser atribuída em parte à crise financeira de 2007-2008. Mesmo em lugares
em que os efeitos da crise foram menores, caso de Londres, o setor foi afetado. Em cidades como
Cleveland, Ohio, onde o desemprego chegou a 12,5% em 2010, os preços despencaram.
A migração é um outro fator que contribuiu para a redução dos valores. Em grandes cidades como
Londres, com um intenso fluxo de imigrantes (mais pobres) os valores cobrados também caíram.
Outros lugares, como Noruega, onde anteriormente as prostitutas locais tentaram estabelecer um
"michê" similar, o número crescente de trabalhadoras do sexo tornou difícil manter um controle não
oficial de preços. Esse aumento no número de pessoas que vendem sexo online - caso em que é
possível manter o anonimato - também contribuiu para fazer crescer a oferta local.
Por outro lado, mudanças verificadas dentro da sociedade também podem ter reduzido a demanda.
Sexo casual e adúltero são encontrados com mais facilidade hoje do que no passado. O sexo antes
do casamento foi aceito e o divórcio é mais fácil, sugerindo que menos homens casados ou solteiros
frustrados procuram prostitutas.
As trabalhadoras do sexo queixam-se de que estão ganhando menos do que antes. Mas sua renda
não caiu tão exorbitantemente como poderia sugerir o declínio dos preços. Com a mudança em
termos de propaganda e coordenação da venda de sexo online, as prostitutas dependem menos de
intermediários, como bordeis e agências, gigolôs, cafetinas. O que indica que elas ficam com a
maior parte da renda auferida.
Mas vender sexo online implica novas demandas. Os clientes contatam as prostitutas por meio de
websites, e-mail, Facebook e Twitter. Alguns sites permitem que elas informem os clientes onde
podem ser encontradas, mas para isto elas precisam atualizar com frequência o seu status, o que
consome tempo, de modo que algumas acabam pagando uma pessoa para fazer esse trabalho.
Para as trabalhadoras do sexo, como para todo mundo, tempo realmente é dinheiro.
© 2014 The Economist Newspaper Limited. Todos os direitos reservados.
Da Economist.com, traduzido por Terezinha Martino, publicado sob licença. O artigo original, em
inglês, pode ser encontrado no site www.economist.com

