FICHA TÉCNICA
Colecionar, Aquisição Compulsiva ou Comportamento de Acumulação
Colecionar

Comportamento de
Acumulação

Aquisição Compulsiva

Razões para
comprar

Ser capaz de comprar/
vender de acordo com a
intenção

Sente-se compelido a comprar; Sente-se compelido a comprar ou
compra além do necessário,
guardar; falha em descartar objetos;
compulsão
adquire/guarda doações

Justificação para
comprar

Aquisição básica de acordo
com as necessidades da
coleção

Pode sempre comprar
mais; geralmente o faz

Grau de controle
sobre as compras

Seletivo; comparece a
reuniões/conferências
com outros colecionadores
afins

Capaz de priorizar e estabelecer
Dificuldade em tomar decisões como
parâmetros; controla suas
o que guardar, onde e
escolhas; costuma comprar
por quanto tempo
vários itens preferidos

Destino previsto
para as compras

Integração da nova aquisição
Pode ter um destino ou não
na coleção

Destino não planejado

Integração real
das compras no
ambiente

Pertences organizados
e bem mantidos; exibição
das peças pode variar se o
espaço for limitado

Tremendamente desorganizado;
aleatoriamente espalhado;
dificuldade em categorizar; vira
bagunça ou perigo a saúde/segurança

Efeito no
ambiente

Geralmente sob controle ou
A desordem interfere na
os itens são movidos para
finalidade do espaço
lugares apropriados

A desordem interfere na finalidade
do espaço

Efeito na
vida social

Voluntariamente expõem
suas aquisições para os
Pode ou não se isolar
outros; sente orgulho delas

Isolamento social causado por
vergonha de suas posses e condições

Efeito nas
finanças

Pode estar com dívidas,
Geralmente endividado, às vezes de
Despende tempo e dinheiro geralmente extremas; sabe que
forma extrema; costuma faltar
para colecionar
não podem pagar por aquele
discernimento
item

Efeito nas
emoções

Menor dependência
emocional; toma decisões
mais racionais

O comportamento ou a
contemplação da interrupção
prejudica o funcionamento

A procrastinação da tomada de
decisões cria uma sobrecarga e uma
paralisia; prejudica o funcionamento

Efeito de
bem-estar

Satisfeito com as novas
aquisições

Algumas pessoas gostam de
procurar os objetos, outras
gostam de usar

Vergonha, tristeza ou depressão após
a aquisição

Compra e larga; ou usa, perde e
repõe; geralmente compra
produtos organizadores em um
esforço para ‘‘se organizar’

Talvez precise mais tarde; os itens
possuem grande valor,
principalmente se forem gratuitos
(são praticamente irresistíveis) ou até
mesmo roubados

ICD® Ficha Técnica - 109
Por Lynne Gilberg, CPO-CD®. Tradução em português feita por Cintia Castorino
© 2010-2020 ICD® – Esta ficha técnica pode ser reproduzida apenas para fins educacionais; os direitos autorais devem ser mencionados.
Fichas técnicas e outros materiais informativos podem ser obtidos no site do ICD® em www.challengingdisorganization.org

