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Apresentação 

A série de três I ivros sobre consumo sustentável à qual pertence 
este terceiro e último volume, intitulado Consumo, Identidade e Pra
zer, nasceu das preocupações inscritas no projeto O Ambientalismo 
no Brasil: Balanço e Perspectivas' desenvolvido por Fabio Feldmann e 
Samyra Crespo no âmbito de um convênio celebrado entre o Ministé
rio do Meio Ambiente e o ISER - Instituto de Estudos da Religião, às 
vésperas da Conferência RIO + 1 O. 

Como o próprio título indica, a intenção global do projeto foi 
avaliar o impacto deste importante movimento de idéias e político 
na sociedade brasileira, bem como mapear os temas da agenda 
ambiental futura prospectando, além das idéias, fatos e suas possí
veis interpretações, e diretrizes que estarão orientando as interven
ções das lideranças e das organizações que atuam à frente do movi
mento ambientalista no País. 

Alguns princípios, conceitos e compromissos orientaram a con
dução deste projeto e a dos três livros que integram a série sobre 
consumo sustentável - Consumo, Ética e Cidadania; Consumo, 
Responsabilidade e Mercado; Consumo, Identidade e Prazer . 

O compromisso mais óbvio é com a promoção da sociedade 
sustentável: aquela capaz de, democraticamente e de forma solidá
ria, desenvolver-se econômica e culturalmente respeitando os li mi-

1 O projeto "O Ambientalismo no Brasil: Balanço e Perspectivas" iniciou-se em 2002 
e encerrou-se em 2003. Além da série dos três livros sobre consumo sustentável aqui 
mencionada, produziu: 1) dez vídeos focando a biografia e a trajetória de militância 
de dez das mais significativas lideranças ambientalistas brasileiras; 2) uma publicação 
em inglês e outra em português contendo uma série de contribuições de ambientalistas 
e intelectuais brasileiros à RIO + 10; 3) um site na internet 
(www.mematiadarneiaambieate.ncg.br) divulgando, além de resultados do projeto, 
materiais de interesse para quem deseja estudar ou conhecer o ambientalismo no 
Brasil (teses, documentos, resenhas de livro, artigos, etc.) 
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tes que a natureza impõe à produção e ao consumo de recursos, 
principalmente aqueles não-renováveis. 

O primeiro princípio repousa na convicção de que o necessário 
equilíbrio entre desenvolvimento e conservação dos recursos natu
rais é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entrego
verno e sociedade; e, de que as escolhas dos indivíduos desempe
nham um importante papel nesta dinâmica. Naturalmente, estas es
colhas, individuais e coletivas, são sempre determinadas pelo con
texto econômico-cultural e pelas dimensões objetivas e subjetivas 
que afetam ações e vontades. 

O segundo princípio é o de que a gestão eficaz dos bens e 
serviços ambientais requer mais do que tecnologia social e 
institucional idades adequadas; ela exige uma mudança cultural 
profunda, que não se dará em tempo curto (já o sabemos) nem 
sem recuos desanimadores. Desenvolvimento sustentável para 
nós é um processo histórico que, para se realizar, deverá operar 
transformações em todos os domínios da vida social. Desenvolvi
mento sustentável é, também, uma proposta utópica do movi
mento ambientalista mundial que ganhou enorme adesão nos anos 
finais da década de 90. A história do desenvolvimento sustentá
vel, portanto, mal começou. 

Além destes dois princípios mencionados, uma concepção bá
sica orientou nossas escolhas na hora de conceber os produtos do 
projeto e suas áreas temáticas: o de que o ambientalismo con
temporâneo se divide hoje em duas grandes correntes - uma 
representada pelos militantes, pelos operadores do movimento 
que desejam ver suas idéias ganharem realidade nas políticas pú
blicas; e outra que se caracteriza por um ambientalismo difuso, 
difícil de precisar, que atravessa hoje toda a sociedade, em maior 
ou menor grau. Esta última corrente manifesta-se em ações dis
persas de diferentes significados, tais como as iniciativas de 
reciclagem em condomínios, camisetas com slogans a favor das 
baleias ou das tartarugas, chegando até o indivíduo que, no seu 
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anonimato, resolve adquirir um carro que polui menos ou com
prar um eletrodoméstico mais efic iente do ponto de vista 
energético. 

Nossa concepção, portanto, é a de que o ambientalismo resul
ta da dinâmica destas duas correntes não-co incidentes, mas com
plementares, pois ambas formam a base social deste movimento 
que só tem feito ampliar sua influência no mundo contemporâneo, 
embora com velocidade aquém da que nós, militantes 
ambientalistas, gostaríamos. 

O marco teórico adotado pelo projeto foi sugerido pelo cientista 
político Eduardo Viola em inúmeros textos publicados nas décadas 
de 80 e 90: o entendimento de que o ambientalismo como movi
mento histórico vem incorporando, em suas diferentes fases, seg
mentos sociais e grupos de interesse que não tinha capacidade de 
convencer ou agregar em sua fase inicial. A esta dinâmica, Eduardo 
Viola chamou de multissetorialismo complexo. O marco temporal no 
qual nos concentramos abrange os últimos 1 O anos, elegendo a Rio-
92 como um evento emblemático. 

A série consumo sustentável que ora publicamos, na qual este 
volume se insere, foi um dos temas considerados pelos vários en
trevistados, consultores e colaboradores do projeto como uma pro
blemática ainda não devidamente estudada ou equacionada, em
bora reconhecida internacionalmente- como o demonstra o do
cumento da Agenda 21 Global- como de fundamental importân
cia para que o desenvolvimento sustentável possa sair do nível do 
discurso para se tornar realidade. 

Mudar padrões de produção e consumo é basicamente o de
safio matricial do futuro. já existem conquistas significativas no 
campo da produção e o reconhecimento generalizado de que a 
produção industrial vem reagindo positivamente à legis lação 
ambiental e às exigências de um mercado global cada vez mais 
competitivo. Um dos sucessos do ambientalismo nestes últimos 
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dez anos teria sido o de tornar a produção mais "limpa", menos 
poluente, faltando ainda um longo caminho para que se torne 
mais eficiente do ponto de vista do uso sustentável dos recursos 
não renováveis. 

Tais avanços na esfera da produção não foram, contudo, igual
mente verificados no campo do consumo. Ao contrário, todos os 
estudos colocam em evidência que o consumo mundial não pára de 
crescer e que o consumismo, ao invés de ser criticado e reduzido, 
tornou-se uma cultura em expansão. Mais preocupante ainda, é que 
a generalização em curso do padrão de consumo atual, representaria 
ter que duplicar, ou mesmo triplicar os recursos do planeta em que 
vivemos, o que evidentemente não é possível, mesmo com os avan
ços tecnológicos que possam ocorrer no futuro próximo. 

A contribuição desta série de livros com diferentes abordagens 
sobre o consumo sustentável é, portanto, uma tentativa de mapear 
este debate no Brasil, no seu atual estágio de desenvolvimento, le
vantando questões que deverão ser enfrentadas por todos os que se 
propuserem a formular estratégias para lidar com este importante, 
senão crucial, tema do presente e do futuro. 

Os Editores 
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Introdução 

Os desafios para a implementação do desenvolvimento sustentá
vel são muito grandes: pesa sobre este conceito complexo muita con
trovérsia e os "indicadores" de sucesso na implementação de políti
cas que possam reverter a dinâmica atual depredação dos recursos 
não dão alento a muito otimismo. 

É inegável que as condições sócio-ambientais do Planeta nos úl
timos dez anos pioraram ainda que, paradoxalmente, haja uma enor
me e positiva tomada de consciência global a respeito da necessida
de de mudanças radicais- no "estilo de vida", no papel do mercado, 
das grandes corporações e das denominadas ONGs, nas relações entre 
os países na direção de uma democratização das instâncias decisórias 
mundiais - e, fundamentalmente, da necessidade de uma re
conceituação dos paradigmas clássicos da economia. 

Em outras palavras, estamos diante de uma agenda repleta de 
temas difíceis e instigantes, que não podem mais serem vistos isola
damente e requerem uma visão que permita compreendê-los na 
sua contemporaneidade e interdependência. As barreiras culturais 
devem ser transpostas e, ainda que do ponto de vista operacional 
se torne necessário se operar com modelos simplificadores e 
reducionistas, por outro lado se impõe a necessidade de escolher 
entre esses temas alguns que permitam exercícios de reflexão e 
ação política que rompam a paralisação inerente ao enfrentamento 
dos problemas complexos. 

Há pouco mais de dez anos, o processo de preparação da 
Conferência do Rio- com ampla participação dos mais diversos 
atores sociais e, particularmente, com a entrada das ONGs no 
cenário das negociações internacionais- gerou a Agenda 21 como 
uma espécie de roteiro temático para iniciativas transformadoras 
a serem realizadas de modo a salvaguardar os processos e bens 
ecológicos globais. Este documento, ainda tão importante nas re-
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ferências de todos os sustentabilistas, procura descrever ações que 
possam tirar do nível do discurso para a realidade o postulado 
ético de respeito às futuras gerações bem como os mecanismos 
para enfrentar os problemas decorrentes da pobreza e desigual
dade social a nível mundial. 

Entretanto, ainda que tenha ocorrido a consolidação de muitos 
conceitos consagrados na Agenda 21, na última década, e tenham 
sido iniciados processos inovadores de engajamento da sociedade, 
bem como a elaboração de novos marcos regulatórios internacionais 
e nacionais, alguns temas ainda não ganharam espaço e importância 
dentro da agenda mundial de discussão, entre os quais, certamente 
está o tema do consumo sustentável. 

Consumo sustentável continua fora das discussões mundiais e 
não foi ainda tratado na sua devida complexidade, muito embora 
as Nações Unidas tenham dado um primeiro passo nesse sentido, 
ao consagrar um Relatório de Desenvolvimento Humano (1998) à 
problemática. Após esse meritório esforço de pautar o tema glo
balmente, o que mais se vê são iniciativas isoladas de países e 
grupos sociais. Ao invés de se discutir os padrões de consumo, o 
tema vem sendo tratado quase que somente sob a perspectiva da 
eco-eficiência, da produção com melhor alocação de recursos na
turais, requisito absolutamente necessário mas não suficiente para 
entender o fenômeno em todas as suas dimensões. 

Muitas vezes, inclusive, a ênfase exagerada na eco-eficiência 
traz como premissa a idéia de que a tecnologia seria a grande e 
principal solução para os problemas ambientais e desafios do de
senvolvimento sustentável, desconsiderando o fato de que este úl
timo requer a capacidade de construção de novas instituições nas 
várias esferas e níveis de governo e governança, o refazer de novas 
relações entre público e privado, a discussão da interdependência 
entre valores de consumo e mercado, e do que este fenômeno re
cente chamado de globalização significa em termos de comprome
timento dos direitos das futuras gerações. 



10 

A própria Agenda 21, ao tratar do consumo sustentável não 
explora a complexidade do tema e emprega expressões excessiva
mente genéricas, como a redução dos padrões de consumo mundi
ais, tornando-o uma espécie de "jargão" sempre presente nas gran
des negociações internacionais, mas sem desdobramentos signifi
cativos. O consumo insustentável de bens e serviços tem como pre
missa básica uma escala de valores onde o elemento mais impor
tante deixa de ser a satisfação de necessidades básicas e das fun
ções intrínsecas aos próprios bens e serviços, para se tornar um 
elemento de distinção e posicionamento social em relação ao qual 
o próprio consumidor, enquanto indivíduo, possui pouca consci
ência e mecanismos de defesa. 

No que tange aos impactos planetários e mesmo locais de sua 
conduta, certamente o consumidor tem pouca ou nenhuma infor
mação, muito menos sobre a necessidade da construção de uma 
ação coletiva. Será que cada um de nós tem a noção exata dos 
impactos que os nossos deslocamentos por automóvel trazem ao 
clima do Planeta? Será que nossa adesão aos prazeres da culinária 
japonesa pode significar o comprometimento dos estoques pes
queiros do atum? Será que temos consciência dos impactos do 
lixo e dos descartes gerados por nossas compras em shoppings e 
supermercados ? 

Diante de perguntas como estas é preciso, em primeiro lugar, 
empreender um esforço para conhecer quem são os atares, que 
visões permeiam esta temática e que estratégias devem ser for
muladas para se encontrarem alternativas viáveis, a médio e lon
go prazos. É preciso, porém, levar-se sempre em consideração 
que o consumo na história da humanidade tem se revelado como 
elemento cultural e antropológico altamente complexo, de modo 
que palavras de ordem e bandeiras simplificadoras não serão ca
pazes, de per si, de apontar mudanças que revertam a 
dramaticidade da situação tal qual tem sido divulgada nos diver
sos relatórios globais das Nações Unidas, de entidades cientificas 
e ambientalistas da maior credibilidade. 
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O Brasil, neste contexto, é um país emblemático. Portador dos 
maiores estoques de biodiversidade do Planeta, da maior bacia 
hidrográfi ca de água doce do mundo e com uma organização da 
sociedade civi l relativamente desenvolvida tem apresentado inegá
vel liderança nas discussões de alguns temas globais, tais como mu
danças climáticas e quebra de patentes, no caso de Aids, ainda que 
os nossos indicadores sóc io-ambientais sejam pouco animadores. 

Ora, com todas as dificuldades que temos em fu nção de tudo que 
conhecemos sobre nos mesmos, é inegável que possuímos capacida
de de agregar massa crítica como poucos países em certos temas, sen
do um deles o do consumo sustentável. Até mesmo porque, temos 
invejável sofisticação em matérias como publicidade, marketinge, mais 
recentemente, no campo da "responsabilidade corporativa". 

Deste modo, a série de três volumes que organizamos sobre 
esta importante problemática representa um passo significativo para 
enfrentá-la fora de um discurso puramente normativo onde o consu
mo frugal e responsável, do ponto de vista socia l e ecológico, é pre
gado como um mandamento ético, tautologicamente considerado 
como "bom", "dignificante", "sa lvador". Procuramos, ao organizar as 
publicações que ora divulgamos, falar do consumo sustentável a partir 
de três dimensões que nos obrigam a tratar da realidade como ela é, 
e não somente como deveria ser. Os títulos escolhidos falam por si: 
Consumo, Ética e Cidadania; Consumo, Responsabilidade e Mer
cado; Consumo, Identidade e Prazer. 

Estas três dimensões, com suas respectivas prob lemáticas- total
mente intrincadas e interdependentes, como veremos- nos forne
cem um primeiro panorama, amplo o suficiente para permitir uma 
variedade de reflexões e de abordagens, e focado o bastante para 
que possamos verificar o estágio atual dessa discussão em nosso país. 

Convidamos um grupo de pessoas, todas portadoras de grande 
expressão profissional , pessoal ou institucional nos vários aspectos 
do tema, e as entrevistamos mediante um roteiro que lhes foi previ-
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a mente enviado. Ao manifestarem-se sobre cada uma destas dimen
sões, nossos entrevistados contribuem com seu olhar qualificado 
para a definição de qual o contexto, ou contextos, em que a discus
são deve se dar daqui para adiante; e, em que espaços deve-se 
procurar privilegiá-la aproveitando, inclusive, da rede em que se in
sere cada um deles do ponto de vista do seu "capital social", indivi
dual ou institucional. 

Assim, acreditamos que o ISER e o Fórum Brasileiro de Mudan
ças Climáticas, tanto quanto o Ministério do Meio Ambiente que 
apoiou esta iniciativa, fazem um esforço conjunto de colocar na agen
da- e, de modo pouco convencional- este importante tema que, 
segundo o já citado Relatório da ONU, é o único capaz de realmente 
revolucionar as mentes e as culturas, fazendo nascer a nova socieda
de, a sociedade sustentável. 

Fabio Feldmann 
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Prólogo 

O tema do consumo de bens e serviços, assim como dos pro
dutos da sociedade industrial foi permanente nas preocupações 
de economistas e sociólogos do comportamento do século XX, 
gerando enorme e diversificada literatura acadêmica. Mas, uma 
reação de crítica ao consumo suntuário, excessivo ou ostentatório 
é bem anterior, e podemos verificar que ela se encontra tematizada 
pela literatura política desde que se tramava a queda do Antigo 
Regime, quando os hábitos da aristocracia dominante eram vistos 
como pertencentes a uma cultura frívola, perdulária e decadente, 
que era então preciso solapar para que a "nova sociedade" pu
desse emergir: a sociedade burguesa. De acordo com as teses dos 
ambientalistas contemporâneos, estamos novamente vivendo um 
ciclo de esgotamento da onda civilizatória gerada pela burguesia 
e pela sociedade industrial que ela foi capaz de construir como 
modelo universal. Para os ambientalistas, a sociedade sustentá
vel, só surgirá se solaparmos este modelo que aí está, se operar
mos mudanças que sejam capazes de impulsionar um novo vetor 
civilizatório. Indícios dos elementos que já mostram este esgota
mento já poderiam ser encontrados nos esforços de se tematizar a 
pós-modernidade, a sociedade pós-industrial com seus valores pós
materialistas, etc. Mas nenhum indício seria tão incisivo quanto o 
da reconhecida "crise ecológica" em curso. O novo modelo bus
cado, correspondente a este desejo ou projeto utópico de mudar 
o que aí está, será o desenvolvimento sustentável. Quem pri
meiro cunhou este termo, tornando-o quase universal em nossos 
dias, foi o relatório Nosso Futuro Comum, coordenado pela então 
ministra da Noruega Gro Bruntland, que visava reunir os subsídi
os necessários para a Reunião de Cúpula sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, organizada pelas Nações Unidas, que ficou co
nhecida como Rio- 92. O desenvolvimento sustentável, tal como 
foi naquele momento sugerido- sua densidade conceituai, 1 O 
anos depois, ainda é alvo de controvérsia, significava mais uma 
proposta do que uma tese: desenvolver a economia sem degra-
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dar ainda mais o meio ambiente, reduzindo as disparidades entre 
nações e mitigando a pobreza. O tema do consumo já está na agenda 
do pensamento ambientalista há muito tempo. Desde os anos 60, 
por influência dos vários movimentos de contra-cultura que foram 
abundantes desde então, existe na literatura ambientalista uma crí
tica continuada ao consumo individual e, como resposta, a pro
posta ética de se praticar o "consumo frugal". Passar desta ética 
individual, de grupos de convicção, para uma ética coletiva é um 
desafio que não contabiliza mais de 20 anos. E que os ambientalistas, 
sozinhos, não têm como implementar. 

Uma crítica à "sociedade de consumo", na perspectiva 
ambientalista de nossos dias, cada vez mais distante da postura 
assumida por grupos da "ecologia profunda" (nome que se dá aos 
ecologistas radicais) e mais próxima de uma "ecologia pragmáti
ca", parte de uma premissa aparentemente simples e amparada 
no conhecimento científico: os recursos naturais disponíveis no 
Planeta não são suficientes para permitir uma expansão da pro
dução de bens, serviços e produtos que possam satisfazer toda a 
humanidade no padrão de consumo idealizado ou desejado pela 
maioria das sociedades, que é o padrão dos países desenvolvidos. 
Além da escassez de recursos, temos a degradação ambiental, que 
continuando a expandir e levada ao limite pode inclusive 
inviabilizar a reprodução da sociedade, ou até mesmo da espécie 
humana. Além da "luta pelos recursos", que já é abundantemente 
exemplificada nos conflitos pela posse de reservas de petróleo e 
pela "guerra da água" em países da África e Ásia, mas que afetava 
apenas parte da população mundial, agora se fala em fenômenos 
de ordem planetária, como o das mudanças climáticas e o efeito 
estufa, com os quais toda a humanidade deverá sofrer. 

Definitivamente, para os ambientalistas contemporâneos, ope
rar mudanças nos padrões de consumo atuais é uma questão cen
tral. E colocá-la na agenda dos governos, das organizações não
governamentais, dos movimentos sociais e de outros meios de que 
dispõe a sociedade de massas na qual vivemos é fundamental. 
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Depois da Rio-92, até porque a Agenda 21 Global acabou ten
do menos importância estratégica do que as convenções- tanto a 
de Mudanças Climáticas, como a da Diversidade Biológica- o tema 
do consumo sustentável não se desenvolveu no ritmo e na densida
de esperados. 

Tentando reverter este quadro de incipiência no tratamento da 
problemática, as Nações Unidas, em seu Relatório Mundial de De
senvolvimento Humano (PNUD, 1998) dedicou-se a ela, retomando 
as noções do relatório "Nosso Futuro Comum" de 1987: "consumo 
sustentável significa que as necessidades de bens e serviços das gera
ções presentes e futuras devem ser satisfeitas de modo que possam 
sustentar-se do ponto de vista econômico, social e ambiental"1 • 

O Relatório é inequívoco ao conclamar: "é preciso mudar os 
padrões de consumo hoje- para o desenvolvimento humano de ama
nhã". Mostra ainda, como os padrões de consumo adotados ao lon
go das últimas décadas expressam um amplo conjunto de contradi
ções, colocando em cheque a proposta de se construir um futuro 
sustentável. Mostra que existe um "consumo desigual" que reflete 
a atual estrutura injusta quer interna aos países (entre ricos e po
bres) quer entre nações, gerando de um lado o "sub-consumo es
trutural" de vastas parcelas da população mundial, e de outro o 
"consumismo", a marca registrada das populações que vivem a sua 
maioria no hemisfério Norte. 

A mensagem importante e até hoje valiosa deixada pelo rela
tório da ONU não é somente este registro sobre a desigualdade, 
mas a noção clara de que tanto uns (os países pobres) quanto 
outros (os países ricos) devem começar a mudar imediatamente 
os seus padrões. Pelo simples fato de que não é possível 

7 ln, "Elementos para políticas em direção a um consumo sustentável", Consumo 
Sustentável, publicação da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, IDEC e 
Consumers lnternational; 
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universalizar o modelo de geração de resíduos e de exploração 
de recursos que hoje sustenta a economia global. Temos um pa
drão de consumo insustentável. 

Neste nível , estamos falando da agenda de governos e de polí
ticas públicas para o consumo sustentável. Mas ex iste um outro 
nível que é o de como as sociedades vão internalizar- acreditar e, 
depois transformar em prática social- os novos conceitos e os no
vos comportamentos que são demandados pela mudança nos pa
drões de consumo. Não se pode mudar por decreto o hábito das 
pessoas de comer determinados alimentos, de vestir-se de deter
minada maneira e de desejar possuir certas coisas. Nem a conde
nação política e social às drogas, por exemplo, e a prática sistemá
tica da repressão, têm conseguido diminuir o seu consumo. A in
formação abundante sobre os perigos de se contrair o vírus HIV em 
contatos sexuais não seguros não tem sido suficiente para diminuir 
o contágio como se esperava. O tabagismo, com todas as interdi
ções e constrangimentos que se fazem hoje em dia ao hábito de 
fumar, voltou a crescer entre os jovens e nos "novos mercados" 
abertos com a globalização. 

Estes exemplos servem para mostrar que o caminho para o con
sumo sustentável é árduo e não será alcançado em um horizonte 
curto de tempo. Contudo, tem que ser perseguido e os alicerces 
dessa nova cultura devem ser construídos e fortalecidos. Para isso, 
é necessário e urgente conhecer tudo o que for possível sobre o ato 
de consumir, o ato de desejar consumir e sobre a economia, a po
lítica e a cultura do consumo. Consumo sustentável deve se tornar 
cátedra nas universidades, deve se tornar tema de conversa e pe
dagogia corrente nas escolas. 

As entrevistas que seguem se inscrevem justamente nessa direção: 
conhecer melhor esse "monstro" antes que ele nos devore, ou conhecer 
melhor este "prazer" antes que ele nos consuma ou nos perca de nós 
mesmos, nos fazendo de tolos (no sentido aristotélico do termo, quando 
não conseguimos domar a paixão e vivemos em desvairio destrutivo). 
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As Entrevistas 

Selecionamos para este volume, o terceiro e último da série, as 
análises dos diversos fatores associados à modalidade de consumo 
que se pratica atualmente em nossas sociedades, particularmente 
aqueles que podem ser reduzidos à uma dimensão subjetiva, à cons
ciência do indivíduo. Daí, estarmos falando de identidade e prazer. 
Os nossos entrevistados mostram, com suas ricas e provocativas re
flexões, que uma das facetas mais significativas- e mesmo inquie
tantes- do consumo atual, está referida ao seu papel na construção 
de identidades tanto individual como coletivas, contribuindo para 
demarcar as diferenças ou semelhanças pelas quais nos reconhece
mos como pertencentes a determinados grupos econômicos, cultu
rais e mesmo políticos. Por outro lado, não é somente neste nível 
que o consumo joga um papel significativo, ele também ocupa um 
lugar extremamente relevante no nível da existência das pessoas. 

Para falar dessa "dimensão" mais subjetiva do consumo, desse 
universo afetivo que nos liga a determinados objetos que gosta
mos de possuir ou mostrar, convidamos um publicitário, especia
lista em marketing, uma editora de revistas de moda e beleza, 
dirigidas às mulheres, um especialista em comunicação, um cien
tista social que dirige uma Ongvoltada para a melhoria da educa
ção de jovens e uma psicanalista reconhecida por suas contribui
ções intelectuais à análise do comportamento e dos sentimentos 
humanos. Abordando o tema de modo descontraído, mas fasci
nante, nossos entrevistados evitaram "demonizar" o consumo, ex
plorando aspectos que raramente são discutidos em publicações 
"polticanmente corretas" ou engajadas. 

Para a psicanalista Maria Rita Khel"ninguém está fora do jogo do 
consumo", e seria ingenuidade não reconhecer que "somos aquilo 
que consumimos", como também afirmam a jornalista Célia Pardi e 
o publicitário Ricardo Guimarães. O consumo é, nesta perspectiva, 
não só o nome da satisfação das necessidades básicas do ser huma-
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no, mas uma importante dimensão da auto-satisfação, do prazer e 
quem sabe da felicidade, seja qual for a definição que possamos dar 
a essa noção. Além disso, na opinião do professor Giacomini, especi
alista em comunicação, o consumo é um fator de inserção do indiví
duo no seu grupo, promove a integração e é constitutivo da identi
dade coletiva: "querendo conhecer uma sociedade, pode-se levar às 
pessoas a uma feira livre, a um supermercado"- a forma como as 
pessoas compram, segundo ele, e o que compram dizem quase tudo 
sobre a sua cultura. 

Mas, se o consumo tem esse papel aparentemente positivo, 
como situar as críticas que hoje pesam sobre "a sociedade de 
consumo", e aos efeitos alienantes da propaganda e do marketing 
que estariam criando "necessidades inexistentes" e aniquilando 
a possibilidade de se escolher, com base em critérios racionais 
(consumo consciente), o que consumir? De acordo com Ricardo 
Guimarães, o consumo não é, como se pode pensar, um novo 
"ópio do povo", ao contrário, ele é a expressão do "reino da 
liberdade": os indivíduos consomem livremente o que desejam, 
e seus padrões de exigência (do consumidor) e de organização, 
tornam-no força poderosa no controle e regulação do mercado. 
Trata-se de um indivíduo livre e com poder. Com o advento da 
sociedade da informação, as empresas se mostram cada vez mais 
preocupadas com a imagem e dialogam com o consumidor. Já 
Maria Rita Khel nos chama atenção para argumentos que 
relativizam esta liberdade, pois nem todos podem consumir o 
que desejam como levam a crer os poderosos meios de comu
nicação de massa e os artifícios do marketing: o mundo do con
sumo seria marcado por uma reprovável dinâmica de exclusão 
social e de frustração pessoal, uma vez que o apelo para se con
sumir "cada vez mais" nos leva a uma insaciabilidade perma
nente, que só é funcional à lógica do mercado. 

Todos os entrevistados mencionaram a educação, e a infor
mação, como ferramentas imprescindíveis para que os indivíduos 
passem do ato mecânico ou induzido de consumir, para um ato 
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consc iente e mais racional , agregando a este ato valores que ex
pressem as preocupações mais altruístas, em benefício do coleti
vo. Para Fábio Montenegro, c ientista social que vem se dedican
do à educação, os movimentos "contra a corrente"- contra a for
ça avassaladora do mercado e da apatia social- são ainda margi
nais nas sociedades modernas, e não bastasse isso, no Brasil en
contram uma dificuldade maior, que é a triste situação da nossa 
população que mal sabe ler e escrever. Em recente pesquisa feita 
pela Ong que dirige, verificou que 74% da população sofrem do 
que se pode chamar de "analfabetismo funcional". Neste contex
to, movimentos para melhorar a rotulagem de produtos no Brasil 
para amparar o consumidor com leis e outros mecanismos de de
fesa são bem-vindos, mas de efeito limitado enquanto não se 
melhorar o nível educacional geral. 

Deste modo, sem "demonizar" o mercado ou a publicidade, 
mas nos guiando pelo intricado caminho de pensar o consumo no 
seu significado tanto individual, existencial, quanto na sua dimen
são coletiva, nossos entrevistados falam com desenvoltura de áreas, 
temas e questões, que para nós ambientalistas ainda habitam uma 
zona cheia de sombras, pouco explorada em nosso discurso 
normativo. Pois não há como negar que para nós, racionalidade, 
compromisso ético e altruísmo são palavras de ordem pouco com
patíveis com esse mundo do prazer, do efêmero, daquilo que está 
inscrito numa dinâmica social que sobrevaloriza a fruição em detri
mento da avaliação das conseqüências dessa mesma fruição. 

Como veremos, ao ler as entrevistas que este texto introduz, 
falar à nossa sociedade hedonista, consumista e zelosa de sua 
"liberdade" é pregar não no deserto, mas em uma via que está 
na contramão da história do presente. Sobre o pessimismo ou 
sobre o otimismo dos nossos colaboradores, nada vamos falar. 
Convidamos os leitores a buscar conosco, nos argumentos dos 
nossos entrevistados os mesmos motivos que temos para teres
perança e lutar por um mundo melhor, no qual reinará o ethos 
da sociedade sustentável. 
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Ricardo Guimarães 

"A publicidade não se encarrega da rede finição com
pleta do gênero humano; antes explora o que está em 
germe, tornando-o mais atrativo para mais indivíduos. 
Longe de significar a corrida exponencial para a domina
ção total, a extensão da public idade traduz o re forço de 
uma m odalidade de poder com ideologia mínima, com 
objetivo estritamente limitado.(. .. .) É preciso recolocar 
as coisas em seu lugar: a influência publicitária é menos 
abolição do reino da liberdade humana do que ação 
exercida nos limites dos seu 'mais baixo grau', ali onde 
reina o estado de indiferença, o embaraço da escolha 
entre opções pouco diferenciadas." 

Cilles Lipovestsky, em O império do e fêmero. * 

Ricardo Guimarães é profissional de comunicação. É presiden
te do Conselho do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e mem
bro do Conselho do Instituto Razão Social. Dirigiu sua própria agên
cia de publicidade, por vinte anos, até fundar a Thymus Branding
consultaria em marcas- da qual é diretor presidente. Sua carteira de 
clientes inclui, entre outros, o Banco Real ABN AMRO ,a HP, a Natura, 
o Banco do Brasil, a Petrobras, as Organizações Globo e o Instituto 
Ayrton Senna. É colunista de revistas de comportamento e jornais de 
negócios, palestrante em eventos e professor convidado da FIA-USP 
para matéria de Branding. 

Entrevistador (E.): Você poderia nos contar em que momento da 
sua trajetória profissional surgiu a preocupação com a questão da 
identidade das empresas que o levou depois a trabalhar com branding? 

* Lipovestsky, Cilles: "O Império do Efêmero - a Moda e seu Destino nas Sociedades 
Modernas"; Companhia das Letras, São Paulo, 7 994. 
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Ricardo Guimarães (R.G.): Minha experiência é principalmente publi
citária e minha formação é de redator na área de criação. Fiz carreira 
como profissional de mercado durante 15 anos e depois disso abri mi
nha própria empresa, a Guimarães, que sempre trabalhou um conceito 
muito simples: o de que comunicação é um exercício de identidade. 

Isto fez com que eu contrariasse a política comercial vigente no 
mercado, que trabalhava com comissão, que trabalhava a imagem, 
mas não trabalhava a identidade do cliente. Ao buscar este novo 
formato, acabei desenvolvendo um trabalho muito ligado à identida
de das empresas, que depois evoluiu para as identidades das marcas 
e acabou me levando a abrir, mais tarde, uma empresa de consultaria 
em marcas, que é o chamado branding. Hoje, tenho uma empresa 
que presta este tipo de serviço, a Thymus Branding. 

Do Consumo de Massa ao Consumo Personalizado 

E.: O trabalho com a identidade das empresas, a identidade das 
marcas, necessariamente deve dialogar com a identidade do consu
midor. Na sua visão, qual o papel do consumo na construção de 
identidades individuais e coletivas nas sociedades contemporâneas? 

R.G.: Um papel importantíssimo: a maneira como se vive, o es
tilo de vida, as roupas que se usa, a comida que se come, o carro que 
se tem, a maneira como se mora, o jeito como se faz a higiene, para 
onde se viaja, como se administra o próprio dinheiro, tudo isso está 
dizendo ao mundo quem a pessoa é. 

O indivíduo, na verdade, se comunica através de uma estética 
que é representativa de uma ética. À medida que se procura ex
pressar uma visão de mundo, o aspecto mais intangível da identi
dade de um indivíduo são os seus valores, que se manifestam na
quilo que ele compra, na maneira como ele usa as coisas que com
pra. O consumo em si é uma manifestação necessária da sua sobre
vivência e hoje ele pode escolher a maneira de fazer isso, o que 
não era possível há algum tempo. 

No início da sociedade industrial, a necessidade de produzir em 
grande escala massificava o consumo. Todo mundo consumia as 
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mesmas coisas. Como dizia o pai do produtivismo, o americano 
Henry Ford, "você pode escolher qualquer cor de automóvel desde 
que seja preto" . Era zero de importância para a individualidade e 
toda a importância para a produção de bens a um custo muito baixo, 
de forma a atender um consumo de massa. O sonho do Ford era que 
cada americano tivesse um automóvel. Ele queria popularizar o pro
duto e, para isso, tinha que baixar o custo. 

E.: E como foi que o Ford perdeu o mercado? 

R.C.: Quando a General Motors pensou em fazer um carro ama
relo para quem quisesse amarelo, ou um carro verde para quem pre
ferisse verde, inventando, com isto, a segmentação de mercado, a 
personalização do consumo. 

Do momento em que se começa a agrupar pessoas com um com
portamento semelhante, chega-se ao tipo de consumo atual, quan
do surge uma nova tecnologia que permite customizar. Observa-se, 
assim, uma história que começa com a massificação, passa da 
massificação para a segmentação e da segmentação para a 
individuação do consumo, que é a customização. 

Hoje é possível ter um produto que atende totalmente às pecu
liaridades de um indivíduo. Quando se vai comprar uma bicicleta no 
Japão, por exemplo, não há apenas modelos para homem, mulher e 
criança, com variação de cor e de alguns acessórios. Não há bicicle
tas para se ver na loja, e sim um cavalete onde a pessoa senta e, 
simultaneamente, a fábrica, que é num prédio ao lado, recebe o seu 
DNA de bicicleta: o tamanho dos seus ossos, o seu peso, todas as 
suas características físicas. À frente do cavalete aparece uma tela que 
começa a conversar com o cliente, perguntando o que ele vai fazer 
com esta bicicleta- esportes, passeios, se vai carregar coisas ou não, 
se vai utilizá-la apenas nos fins de semana ou para trabalho. 

Explico tudo isto porque estamos falando na necessidade do indi
víduo saber quem ele é, ter consciênCia de sua identidade para que 
seja apto a consumir na sociedade atual, não só no sentido do uso dos 
objetos de consumo para expressá-la, mas também no de ser provoca
do pela própria possibilidade da individualidade do consumo. 
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Nos Estados Unidos, se alguém vai comprar um colchão por tele
fone tem que responder a 1 7 perguntas, para dizer o que gosta. O 
produto terá um design individual onde o designeré o próprio clien
te, porque ele é todo feito de acordo com sua demanda. 

O produto customizado custa um pouco mais, mas não tanto 
quanto se imagina. Algo em torno de 10%, e a tendência é reduzir o 
custo cada vez mais. 

E.: O desejo e a liberdade de escolha teriam, então, um papel 
fundamental na caracterização do que se chama de consumo nas 
sociedades contemporâneas? 

R.G.: Sem dúvida! Não dá para dissociar a evolução da socieda
de de seus diversos aspectos, não se pode separar o desenvolvimen
to da tecnologia da expansão da consciência, da evolução da arte, da 
evolução dos hábitos de consumo. É tudo um só conjunto. 

Há uma sincronia de diversos fatores que levam as pessoas a con
sumir, tais como os conceitos de indivíduo, de direitos do indivíduo, 
de igualdade, fraternidade e liberdade, que surgem junto com a soci
edade industrial. No século XX, os movimentos libertários como o fe
minismo, os movimentos de proteção às minorias e o ambientalismo 
nascem da consciência que o homem adquire à med ida que vai 
conquistando mais poder para alterar o estado da natureza, para con
seguir bens cada vez melhores por preços cada vez mais baixos. 

O consumo tal como é hoje decorre, também, do fato de um 
maior número de pessoas ter acesso a uma quantidade maior de bens, 
do acesso a uma tecnologia de comunicação com linguagem cada vez 
mais simples, fácil e de menor custo, que facilita a interação das pesso
as e das comunidades entre si e com os setores da economia. 

Ou seja, a liberdade vem junto com uma expansão da consci
ência e da possibilidade da escolha para o exercício desta liberdade. 

A Sociedade dos Indivíduos 

E.: Seguindo o seu raciocínio, a liberdade de escolha leva a uma 
segmentação do consumo e cada segmento tem uma estética à qual 
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o mercado responde com determinado conjunto de produtos e va
lores. Que outros valores você acha que o atual padrão de consumo 
expressa, além da liberdade do indivíduo? 

R.G.: Temos uma sociedade decadente e uma sociedade ascen
dente ou emergente. A primeira é a da segmentação, onde o branco 
não aceita o negro, o velho não aceita o jovem, o jovem não aceita o 
velho, e onde se exploram estas divisões. Como a divisão era uma 
ferramenta muito útil para organizar, a sociedade foi toda dividida. 

Já a sociedade emergente é a que se fragmentou de tal forma 
que o indivíduo comum passa a ser o protagonista e não mais o 
segmento ou a instituição hierárquica representativa. Nesta, há inú
meros tipos e conjuntos de valores, porque a aventura humana ga
nha status individual e não mais de grupo. 

É nela que aparecem as tribos, uma maneira de fragmentar um 
pouco mais entre o segmento e o indivíduo. Surgiram as tais das 
tribos dos jovens, que não passam de um modo transitório de viver a 
busca de uma identidade. Hoje se tem liberdade de transitar por 
várias tribos, porque o indivíduo descolou-se do contrato grupal. 

A sociedade emergente não é aquela que fica reprimida pela 
regra do grupo, não é a sociedade industrial que perdurou até nossos 
dias. É, sim, a sociedade do indivíduo, da individualidade do ponto 
de vista da moda, da arte, da religião, do sexo e do consumo. 

E.: O que você descreve talvez seja inteiramente real no mundo 
daqueles que têm acesso a tudo isto, mas não se pode esquecer que 
mais de dois terços da humanidade não tem. O indivíduo dotado de 
liberdade de escolha no campo do consumo, portanto, não é o indi
víduo que não tem acesso à educação nem aos benefícios da 
tecnologia. O que me preocupa é que na sociedade emergente está 
incluída uma parte muito pequena da humanidade, aquela que tem 
direito à escolha, mas e o resto? 

R.G.: De fato, mas isto só completa o quadro. O consumo fala 
de quem está consumindo, não estamos falando, portanto, daque
les que não estão. A realidade destes é outra, o que não signifi ca que 



CONSU MO, Id ENTidAdE E P RAZER 2 5 

não seja afetada pelo que estou descrevendo. Existem, inclusive, 
estudos interessantes da Unesco de como o gap de edqcação no 
Terceiro Mundo poderá ser reduzido com muito mais velocidade e 
qualidade através da tecnologia de informação hoje disponível. 

Isto oferece um outro tipo de ferramenta para resolver os mes
mos problemas, e de fato está acontecendo, é o que diz Jacques 
Delors, no livro Educação- um tesouro a descobrir, sobre a educação 
no século XXI. 

Nada do que estou dizendo foi tirado de uma fotografia, mas de 
um processo de evolução, da interação de vários fatores onde en
tram os fatores de tecnologia, os de limitação de fontes de energia, 
os de movimentos libertários sociais, de movimentos de expansão 
de consciência, à própria evolução da arte como expressão e reflexo 
deste processo. Trata-se de uma dinâmica- e, em determinada hora, 
a natureza entra como um fator preponderante na percepção do que 
é o ser humano- onde tudo vem junto, como um todo. 

É claro que há também a pobreza e os excluídos, aqueles que 
não estão nem participando da sociedade de consumo, mas como 
um todo a coisa evolui, acredito, sem dividir os que estão na socie
dade de consumo e os que não estão. A qualidade de vida do ser 
humano aumentou muito, mesmo para quem não parti c ipa plena
mente da sociedade de consumo. No que diz respeito à saúde e à 
higiene, por exemplo, tem muito mais gente hoje participando e 
com mais chance de sobreviver. 

Necessidade não se Cria 

E.: O mercado também não produz valores que são indutores 
do consumo? 

R.G.: O principal indutor do consumo, na minha opinião, é a 
necess idade. As pessoas têm necessidade que movem outras pes
soas a satisfazer tais necessidades. Não existe esta figura que inven
ta necess idades que as pessoas não têm, mas sim alguém que per
cebe uma necessidade antes que as pessoas tenham consciênc ia 
de que vão precisar daquilo. 
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As pessoas têm necessidades no plano físico, no plano emocio
nal, no plano espiritual cuja satisfação vai sendo equacionada pela 
própria sociedade. 

O que existe, então, é uma interação entre necessidades, recur
sos e transformações da sociedade que vai operando uma evolução 
onde há, inclusive, uma depuração, uma sofisticação destas necessi
dades. Hoje, as pessoas necessitam de uma adequação à individua
lidade que não havia antes e que cobre desde o consumo de traba
lho- refletido numa quantidade de opções profissionais tão grande 
que a expectativa de satisfação pela adequação torna-se muito mai
or- à escolha do xampu. 

Antigamente, ficava-se satisfeito com um xampu que limpasse o 
cabelo; hoje, se quer um que limpe o cabelo, que tenha o perfume 
adequado ao gosto pessoal, a embalagem mais apropriada, que fi
que de pé do jeito que se quer, que seja do tamanho mais conveni
ente e que não polua o meio ambiente. Uma série de atributos que 
vão muito além da básica satisfação da limpeza do cabelo. 

E.: Bill Gates, dono na Microsoft, disse que as sociedades mo
dernas serão aquelas capazes de criar novas necessidades. Só que 
hoje questionam-se tais necessidades, até porque os padrões atuais 
de consumo não são sustentáveis para o nosso planeta. 

R.G.: Este tipo de raciocínio que Bill Gates expressa é uma 
continuidade, sem ruptura, do pensamento industrial produtivista. 
Não acredito que a evolução da sociedade passe por esta mani
pulação do consumo, pela manipulação das mentes e corações. 
Isto foi possível quando as pessoas tinham menos acesso à infor
mação, menos opções de produtos para consumir, menos consci
ência da dinâmica de consumo, da sobrevivência da natureza e 
das forças de produção. Numa época em as pessoas eram imatu
ras, ignorantes e mal informadas. 

Vive-se hoje uma dinâmica muito mais apoiada em partes me
nores da sociedade, e o indivíduo comum tem um poder que nunca 
antes teve. Hoje, os fatos relevantes na economia são provocados 
por pessoas. A Eron quebrou porque uma diretora revelou as fraudes 
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que a companhia estava fazendo. No momento em que ela colocou 
esta informação no teçido social, onde é alta a comunicabilidade, 
quebrou a maior empresa de energia do mundo. Assim como o 
Barrings, o mais antigo banco da Inglaterra, foi quebrado por um 
funcionário que apertou uma tecla errada. Tais exemplos mostram o 
poder que tem um indivíduo comum em uma dinâmica de socieda
de onde o pequeno tem mui ta força. 

E.: Mas isto parece a teoria do caos aplicada à interpretação da 
sociedade .. . 

R.G.: Estamos vivendo isto, e é por este motivo que considero 
hoje importante uma criança estudar a teoria do caos, a teoria 
dos fractais, todas essas novidades trazidas pela física quântica. 
São acessos que a ciência está oferecendo para compreender a 
nova dinâmica social em que se está inserido. Perdeu-se a 
linearidade a que se estava acostumado na física clássica, na rela
ção de causa e efeito. 

Os Valores da Sociedade 

E.: As estratégias de marketing uti I izam ferramentas poderosas 
da própria sociologia do comportamento para chegar ao consumi
dor ideal, ou para conseguir que determinado tipo de produto seja 
consumido por um segmento. Do outro lado, a sociologia tradicio
nal faz crítica à propaganda justamente por considerar que esta 
manipula expectativas, que cria ilusões e inventa necessidades. A 
que se deve este divórcio entre a sociologia que é instrumentalizada 
pelo mercado e a sociologia que é crítica? 

R.G.: Em primeiro lugar quero deixar claro que não defendo a 
propaganda, muito pelo contrário, tanto é que fechei minha agên
cia por acreditar que esta é uma disciplina em decadência. A pro
paganda já teve este poder e foi legitimamente criticada, embora 
de maneira míope. Foi eleita como a grande vilã, porque é a ponta 
de um iceberg e as pessoas preferem falar do que está sobre a água 
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a descobrir o que se esconde por baixo. No caso, descobrir que a 
propaganda pertence a uma cultura, a um modo de produção de 
riqueza e de consumo onde todo mundo é_ cúmplice- de quem 
produz a quem consome. 

A propaganda, em ultima análise, não é um agente mas um es
pelho dos valores da sociedade. Um espelho útil sob o ponto de vista 
da evolução desta sociedade, porque expõe nossas fragilidades, nos
sas bobagens e amplia de tal forma nossos desejos, que passamos a 
nos orgulhar ou nos envergonhar deles. 

E.: Você diz que a publicidade só expõe, mas eu acho que ela 
reforça estereótipos, colocando neles atributos positivos que não têm. 

R.G.: Até um limite em que as pessoas não aceitam mais, por
que houve uma evolução. Aquele produto, então, cai em desuso e 
aquela empresa fecha. Seguindo o raciocínio de que o estilo de vida 
é o reflexo e a expressão dos valores de uma determinada sociedade 
em uma determinada época, o que muda primeiro são os valores. E 
os valores mudam por uma série de aprendizados, por uma série de 
processos sociais. 

E.: Você pode dar um exemplo concreto? 

R.G.: Os carros grandes, que gastavam gasolina a rodo, desapare
ceram quando houve uma primeira tomada de consciência de que os 
combustíveis fósseis não são renováveis e, portanto, são limitados. No 
momento em que as pessoas perceberam isto não disseram que não 
eram bons, mas passaram a achá-los feios. Eles caíram em desuso por
que os valores da sociedade mudaram. Da mesma forma, para deter
minados grupos, o papel extremamente branco é considerado de mau 
gosto porque sabem o custo ambiental para produzi-lo. 

Em termos de bens de consumo, bom produtor ou bom 
abastecedor é o que percebe antecipadamente que os valores da 
sociedade estão mudando. Outro exemplo são os itens tradicionais 
da obsolescência programada pela sociedade industrial marqueteira, 
quando se tinha controle do mercado. Hoje, quando se programa o 
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envelhecimento, fala-se que o futuro será em beta . Beta é a versão 
teste de um software lançada antes de se produzir a versão definiti
va. Só que entre o lançamento da versão beta e o da definitiva, o 
software é aperfeiçoado de tal forma que, em vez do definitivo ser 
colocado no mercado, é lançada outra versão beta, o que nos obriga 
a conviver permanentemente com defeitos. 

E.: Fazendo recai/ a toda hora? 

R.G.: Não! O contexto muda completamente: o recai/ é feito 
quando há o pressuposto de que o produto seria colocado perfeito 
no mercado. No caso do software, o compromisso do fabricante não 
é com a perfeição, mas com a inovação - aumentar a velocidade, 
diminuir ciclos, reduzir o custo. Se ele está errando é porque busca 
um produto novo e melhor. 

E.: Mesmo sendo evidente que o consumo é inerente ao ser 
humano, você acha que é possível se estabelecer um limite entre o 
consumo básico, necessário, e um consumo supérfluo? 

R.G.: Teríamos que definir o que é felicidade, entre outras coi
sas, para poder definir o que é supérfluo. O que alguém precisa 
para ser feliz, o que precisa para matar sua fome, para se vestir etc.? 
Fica difícil dizer o que é supérfluo sem situar num contexto, num 
momento histórico, social, cultural, sem situar o que naquele mo
mento e circunstâncias é básico para um determinado grupo e o 
que ultrapassa suas necessidades. 

Temos que assumir que existem necessidades em outros pla
nos que não são apenas materiais. Não se pode resumir o consu
mo ao bem material, ou a um serviço físico, pois ele hoje atende 
expectativas de diversas ordens do indivíduo. O que eu falei so
bre o branding nada mais é do que intangibilizar o contrato social 
que uma empresa tem com a sociedade. O contrato tradicional 
diz: "Você tem uma necessidade e eu tenho um produto. Eu fa 
brico este produto, que me custa tanto, acrescento aqui uma mar
gem de lucro e vendo para você." 
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O que era uma relação muito simples, hoje não é mais: o consu
midor quer saber de que maneira estou fabricando, de onde extraio 
a matéria-prima, qual o pós-consumo que o produto tem. Isso tudo 
é um contrato intangível, porque surge a partir de um compromisso 
meu de satisfazê-lo através de determinadas atividades que desen
volvo, e não simplesmente de vender um objeto e não ter mais nada 
que ver nem com o antes nem com o depois disto. 

Extrapola a minha competência, a minha responsabilidade, e come
ço a ter uma relação com o consumidor. Por esta razão, a marca não é um 
objeto, não é uma empresa, a marca é uma dinâmica de relacionamen
to que cria valor e envolve a extração, a transformação, o armazenamento, 
a distribuição, o consumo, o pós-consumo, o investimento, o trabalha
dor, o fornecedor, o consumidor, as comunidades vizinhas. 

Todos se servem desta dinâmica de relacionamento hoje instala
da na maioria dos setores da economia: um tira retorno sobre o capi
tal, outro retira salário, outro retira um bem ou um serviço, outro 
retira um contrato para prestar serviço. Cada um está de alguma for
ma participando da criação e usufruto deste valor. 

A Fidelização da Criança 

E.: A criança é um dos públicos-alvo preferenciais da publici
dade, e o mercado desenvolve estratégias de fidelização que vi
sam crianças a partir de 2 anos de idade. A sociedade não deveria 
reagir a isto? 

R.G.: O que uma marca vai hoje atender na relação com a crian
ça não é só com ela, porque é impossível para uma marca relacio
nar-se apenas com tal faixa etária. A relação é com a criança e com a 
comunidade ao mesmo tempo. É, portanto, por uma série de proce
dimentos e serviços que presta que a marca será ou não punida pe
los pais, premiada ou não pela sociedade. Para ser uma marca bem 
vista, para ter valor dentro da sociedade, a relação que estabelece 
com a criança não pode ser só no sentido de oferecer-lhe um brin
quedo para diversão, mas tem que atender outros aspectos de sua 
educação. Caso contrário não sobrevive, não tem futuro. 
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Estamos falando de uma perspectiva futura, porque até hoje há 
empresas que fazem sua comunicação com a criança usando argumen
tos absolutamente antiéticos para seduzi-la e há comerciais que dizem 
"Você não tem isto, mas os outros têm", o que é extremamente cruel. 

E.: É o caso da uma propaganda de automóvel que está sendo 
atualmente veiculada, em que várias crianças têm vergonha de se
rem deixadas pelo pai na porta da festa, exceto a que o pai tem um 
Picasso. Estou falando desta propaganda, mas posso falar de um 
caso concreto: minha filha pede para ser deixada a 100 metros de 
distância da escola porque não quer chegar lá num fusca. 

R.G.: Isto i lustra o que eu disse antes: sua fi lha já tinha vergonha, 
não foi a propaganda do Picasso que a fez sentir-se assim. O grupo 
social ao qual ela pertence elegeu como carro legal um maior e mais 
moderno. O que a propaganda faz é escancarar as crenças da socie
dade a ponto de algumas pessoas chegarem a verbalizar que têm 
vergonha disto ou daquilo. 

Começa-se, assim, a exorcizar, a sanear a sociedade. A pessoa que 
assiste hoje televisão e os comerciais com o mínimo de consciência 
crítica pensa logo: "Como é que alguém acredita e se sensibiliza com 
isto?" Tenho um livro ótimo sobre a história da propaganda onde há 
coisas absurdas, que mostra um sabonete que ia embranquecer o 
mundo oriental, os africanos e o Terceiro Mundo. Os negros apareci
am ajoelhados aos pés de um almirante vestido de branco, que chega
va num navio branco oferecendo o seu sabonete para eles. 

Isto mostra que já houve uma evolução muito grande em cima 
das crenças e dos argumentos que a publicidade usa. Não é ela, no 
entanto, que os inventa: apenas escancara e faz eco. Se as pesso
as, se a sociedade está falando uma bobagem, aquilo vai virar uma 
grande bobagem na propaganda. 

O Poder dos Limites 

E.: Há nisto tudo um laissez faire que leva a pensar que as ten
dências estão na sociedade e que esta, num certo momento, encon-
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tra o seu caminho. Os indicadores da pobreza e do meio ambiente 
incorporados à dimensão de sustentabilidade, entretanto, não são 
muito positivos. É possível, de um lado, acelerar os processos de 
eleição de novos valores e de novas demandas pela sociedade e, de 
outro, colocar limites para que, por exemplo, o padrão de consumo 
americano não se estenda à China? 

R.G.: Não se trata de um laissez faire, embora eu concorde que o 
processo é muito mais autônomo do que gostaríamos de imaginar 
em função da onipotência que queríamos ter. No que se refere aos 
limites, na minha opinião os limites já existem e nós apenas os des
cobrimos. Esta é, inclusive, a dimensão artística da vida. 

Desde que abri minha própria empresa- e pude fazer aquilo 
que acreditava sem dar satisfação a ninguém, a não ser aos meus 
clientes e funcionários- coloquei na entrada o livro The Power of 
Limits (O poder dos limites). Quando se descobrem os limites, des
cobre-se a proporção harmônica da vida, da natureza, da arte. 

Acho que existe uma dinâmica virtuosa, sim, em todo o proces
so social, e ela se apóia no indivíduo. Acredito que o indivíduo é 
poderoso, sempre foi, mas hoje está se tornando também social
mente muito poderoso. Se antes ele podia fazer o que bem enten
desse com a vida dele e com o grupo dele, agora pode fazer muita 
diferença no planeta. 

A dimensão do indivíduo agindo sozinho e, ao mesmo tem
po, integrado à sociedade pôde ser vista recentemente, no dia 
15 de fevereiro de 2003, quando dez milhões de pessoas, em 
todo o mundo, foram às ruas para protestar contra a guerra no 
Iraque. Não houve uma organização formal nem uma grande 
liderança puxando a fila, não foi combinado com meses de an
tecedência nem planejado. 

Foi algo absolutamente espontâneo, como se a sociedade esti
vesse aprendendo um novo comportamento muito mais orgânico do 
que mecânico. Está ganhando conectividade no sentido de tomar 
consciência, de tomar uma decisão e agir. Acredito, inclusive, que 
muitas empresas, instituições e mesmo lideranças caducam por não 
~on?eguir entender esta nova dinâmica da sociedade, como ela se 
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organiza, se desorganiza e se reorganiza em função de valores e ob
jetivos que também são mutantes. 

Em Praga, na época em que se fizeram protestos contra o Banco 
Mundial , Vaclav Havei ofereceu-se para intermediar a negociação 
entre aquela instituição e as ONGs. O presidente do Banco agrade
ceu e autorizou-o a representá-lo, mas Vaclav Havei caiu no ridículo 
junto às ONGs que, devido a sua diversidade e mobilidade, não 
reconhecem este poder representado que delega a uma pessoa ne
gociar em nome de todos. 

A sociedade contemporânea se organiza e reorganiza em função 
de objetivos, e por isso este fenômeno é chamado de swarming 
'enxame de abelhas': quando uma quantidade enorme de abelhas 
está voando na direção de um objetivo móvel, se o objetivo muda 
elas imediatamente corrigem sua rota. As abelhas não param para 
fazer uma reunião e votar o que vão fazer porque o objetivo mudou. 
Esta mobilidade em plena ação é característica da autonomia da menor 
parte do grupo, não em função do poder da instituição e sim em 
função do poder do pequeno. 

E.: Você, então, discorda da necessidade de se colocar limites? 

R.G.: Discordo, porque os limites já existem. Quando se vai 
em uma direção em que o limite impõe um obstáculo, das duas 
uma, ou se respeita e encontra um outro caminho, ou se desres
peita, e aí se está transgredindo o limite. A transgressão acarreta 
punição, traz dor, vai representar um custo que será suportável 
ou insuportável até que se aprenda que aquilo não dá para ser 
desrespeitado. Neste momento vai-se buscar outro caminho, mas 
porque o limite impôs. 

Todos os combustíveis que se esgotaram contribuíram para nossa 
sociedade se expandir em busca de novos combustíveis que, por sua 
vez, não acabaram com todas as florestas de todos os lugares, tanto é 
que os colonizadores vieram atrás das nossas florestas em busca do 
carvão. O mesmo acontece com o petróleo. Foi, inclusive, o histori
ador inglês Arnold Toynbee quem desenvolveu esta tese a respeito 
dos limites das fontes energéticas. 
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O Que Rege a Nova Sociedade 

E.: Há, entretanto, em nível global, o déficit de uma governança 
que não tenha o componente autoritário. Em relação à emissão de 
carbono, por exemplo, os Estados Unidos se recusam a se compro
meter com limites, mas o planeta precisa deles, pois no que diz 
respeito somente à indústria automobilística, se os 1 bilhão e 300 
milhões de chineses tiverem o mesmo padrão que São Paulo, serão 
mais 650 milhões de veículos a emitirem carbono. Em que momento 
você acha que a sociedade se organizará no sentido desta governança? 

R.G.: Qualquer pergunta que se faça sobre quando as coisas irão 
acontecer exige que se resgate de onde viemos e para onde vamos. As 
relações sociais eram absolutamente autoritárias no momento em que o 
mercado era de massa, depois viveu-se num ambiente concorrencial 
onde o direito do indivíduo e das classes começou a ser estruturado, 
onde surgiu a segmentação de mercado e o marketing. Está se entrando 
agora para a sociedade em rede cuja dinâmica ainda não se aprendeu. 

Quando você pergunta quando e que tipo de instrumento se vai 
criar para regular as relações sociais e as relações com o meio ambien
te, eu não sei responder. Sei, porém, que temos que aprender qual é 
a dinâmica de funcionamento de uma sociedade em rede, porque aí 
reside nossa incompetência e é nisto que estamos esbarrando. 

Nos dois momentos anteriores, a divisão era a solução para tudo: 
ao diminuir em partes cada vez menores, entende-se melhor. Até 
que ficou tudo tão fragmentado que agora temos que recompor o 
quebra-cabeça cuja tampa, aliás, se viu pela primeira vez quando o 
homem foi à Lua e de lá viu a Terra, porque antes só se tinham as 
peças do quebra-cabeça. 

E.: Curioso, porque um outro entrevistado também citou este 
momento como o do despertar da percepção de uma necessidade 
de se mudar o comportamento em relação ao planeta. 

R.G.: Foi naquele momento que percebemos o que teríamos 
que montar e o nome do jogo passou a ser integração. Como é que 
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vamos encaixar uma peça na outra? Posso sintetizar minha crença a 
este respeito com uma simples frase: o mundo está se organizando 
em partes cada vez maiores, a partir da menor parte; as partes cada 
vez maiores são as nações se integrando em blocos. E as menores 
são os indivíduos. 

Mas estão se integrando em blocos em busca de quê? Da 
competitividade, que nada mais é do que produzir algo de qualidade, 
a preço baixo e com o pouco esforço que se despende quando se tem 
vocação. As regiões, e as nações dentro delas, passam a ser considera
das pelo que têm de próprio: suas identidades locais, suas vocações. 

É uma reorganização do planeta a partir da vocação natural das 
culturas locais: tal país vai fazer a um custo muito baixo o melhor vinho 
para o planeta, porque tem os recursos naturais apropriados e pessoas 
com sensibilidade para produzi-lo. Se esta é a primeira parte de partes 
cada vez maiores, a menor parte é o indivíduo. A regra do jogo hoje no 
marketing é customize the market to the size of one (dimensione o seu 
mercado ao tamanho de um consumidor) e trate de satisfazer este indi
víduo nas suas peculiaridades. Esta é a regra do menor e ao mesmo 
tempo, na minha leitura, a da formação das partes maiores. 

E.: Na sua opinião, o que nos reserva o futuro? 

R.G.: Entre os que fizeram previsões sobre o futuro sobre a dinâ
mica que está instalada, gosto muito da visão do Antonio Negri e do 
Michael Hardt, autores do livro Império. Acredito, como eles, que 
vamos ter um novo império instalado no planeta, com algumas novas 
competências, como fiscalizações entregues às ONGs. Negri e Hardt 
acham que o estado americano cuidará da segurança, a moeda tal
vez seja o dólar e os estados vão cuidar de questões básicas como 
higiene e segurança. 

Acredito também que as ONGs serão os organismos planetários 
capazes de fiscalizar empresas e governo, porque são elas que reú
nem pessoas independentes e identificadas por crenças e compe
tências não como um emprego, mas estudando, aprofundando-se, 
fiscalizando, vivendo aquilo as 24 horas do dia. São, portanto, os 
organismos mais adequados para cumprir esta função. 
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E.: Mas fala-se, também, que a hegemonia norte-americana vive, 
ao mesmo tempo, a sua grande ascensão e descenso; e que o mun
do talvez evolua para um multilateralismo muito maior do que este 
breve ensaio de unilateralismo dos Estados Unidos ... 

R.G.: Só que a visão de Negri e Hardt não é a vitória do 
unilateralismo, eles têm em mente o exemplo do Império Romano, 
que tinha um mesmo padrão de cresc imento para todos e não a 
subjugação de um pelos outros. 

Pela Dor ou Pelo Prazer? 

E.: Gostaria de explorar mais um aspecto que você levantou e 
que é muito importante para o tema que estamos discutindo: o modo 
pelo qual a sociedade aprende. Os profissionais que trabalham com 
a psique dos indivíduos falam o tempo todo que a sociedade do 
consumo é a sociedade do prazer, porque o consumo está basica
mente ligado à satisfação de expectativas e de desejos. A ilusão de 
satisfação, portanto, está na busca do prazer ilimitado e toda a esté
tica condicionada pela idéia do prazer. Já você diz que o aprendiza
do é pela dor. Nós, ambientalistas, somos chamados de catastrofistas 
porque achamos que as pessoas têm que fazer sacrifíc ios. Como é 
que se deve entender esta dinâmica de dor e prazer? 

R.G.: Tenho novamente que contextualizar para responder. Po
demos comparar os estágios da evolução da sociedade moderna 
com os da evolução do indivíduo. No estágio infantil, em que o in
divíduo não era reconhecido como tal e a Igreja e o Estado tutela
vam as relações sociais, o que era prazer? O que é prazer para um 
bebê? É apenas o conforto físico, matar a fome, a sede, co isas relaci 
onadas à sobrevivência e um estado de anomia total, ou seja, o bem
estar dele não está centrado no outro. 

Com a Revolução Industrial passou-se a um outro estágio, com as 
pessoas se aproximando, a descoberta dos ricos e dos pobres, do meio 
ambiente. Quando o outro começa a fi car importante é como se a 
nossa sociedade tivesse entrado na juventude. Foi aí que surgiu a regu-
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lamentação das relações, dos direitos dos indivíduos. Com a desco
berta do outro as relações tornam-se a questão mais importante. 

E o que é prazer naquele momento? Prazer é usufruir do outro, 
prazer é o ter- como é para o jovem o contato físico, o descobrir 
que precisa do outro, que ama e odeia. Uma vez que as marcas 
antigas não se consideravam como tal , as empresas eram as de fato, 
que buscavam mercados, que diziam que o cliente era a sua razão 
de ser, mas não tinham por ele o menor apreço. 

O cliente começou a ter sempre razão quando pôde trocar de 
produto, porque enquanto não tinha alternativa ele nunca teve ra
zão. Quando existia no país apenas um fabricante de jeans, a pessoa 
usava ficando ou não bem nele. E, se não ficasse, era o seu corpo e 
não o jeans que estava errado. O cliente tornou-se importante não 
por um apreço efetivo, mas pelo medo de perdê-lo para o concor
rente- uma espécie de amor juvenil, quando se vive um estado de 
heteronomia: o outro é importante, embora não tenha sido ainda 
introjetado. A sociedade ainda precisa da polícia, da lei, do estado, 
assim como o jovem precisa do pai e do professor para lhe dizer o 
que está certo ou errado. 

O que estamos vivendo agora é exatamente a passagem de uma 
sociedade juvenil- do ter, do usar o outro como objeto, da idolatria 
do jovem ou da eternidade do momento - para a da maturidade, 
quando se começa a tomar consciência do todo, de que pertence
mos a uma coisa maior. Estamos no seu estágio inicial, entrando 
nele agora, e isto dói muito, porque se perde a ilusão juvenil de 
poder, do poder de controlar. 

Civilização e Barbárie 

E.: Sua teoria da sociedade é, portanto, evolucionista no sen
tido de que se caminha de um estágio inferior para um superior. 
Vários teóricos, entretanto, dizem que não existe tal linearidade 
positiva, que a civilização pode virar barbárie, e o exemplo que 
dão é justamente o do caos urbano com o crescimento da violên
cia , principalmente entre os jovens. Supondo que se aprenda 
pela dor, não podemos deixar as coisas chegarem a um nível de 



38 

desastre total para mudar. É possível produzir uma estratégia para 
lidar com isto? 

R.G.: Eu não separo a dor do prazer e vou novamente 
contextualizá-los para evitar simplificações. O que significam a dor 
e o prazer para uma criança, para um jovem, para um adulto e 
para um velho? Coisas diferentes, é claro. Alguém com 21 anos 
não tem idéia do que é a dor ou o prazer para alguém com 54. Mas 
a noção de prazer e de dor de alguém mais velho pode ensinar 
muita coisa para um jovem. 

Estamos convivendo numa sociedade em que o contrato de quem 
produz com quem consome está sendo mudado. Buscamos o prazer 
em coisas que não são mais apenas aquelas do consumo básico, as 
que uma criança valorizaria. Temos a sofisticação e as expectativas 
de consumo de um indivíduo maduro. 

Não posso esperar é que meu filho de 21 anos tenha a mesma 
sofisticação e expectativas que tenho aos 54, embora ele conviva 
comigo nesta época, como também convive com outras realidades 
dentro do mesmo planeta. 

E.: Mas se as coisas piorarem, não será ruim para todas as idades? 

R.G.: Sim, porque estamos evoluindo também como um todo 
e nossa grande dificuldade é pensar como indivíduo ou como co
letivo, que não são aspectos dissociáveis. O indivíduo não existe 
fora do coletivo, e o coletivo só se produz a partir do indivíduo. 
Conseguir não dissociar o individual do coletivo é passar do 
estágio juvenil, onde tudo é separável e divisível, para um outro 
onde tudo é integrado e indissociável, onde tudo está ligado no 
espaço e no tempo. 

A possibilidade de dissociar, de desligar, é uma ilusão juve
nil que alimentamos para facilitar a vida enquanto ainda não 
sabemos resolvê-la através do relacionar. Preferimos, então, di
zer que dá para dividir, mas isto é uma mentira em que precisa
mos acreditar para conseguir suportar a verdade de que não 
estamos integrados. 
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Quanto à questão da evolução, a barbárie está na porta de casa, 
está do meu lado, porque a sociedade tem tanto de luz e tanto de 
sombra, e por mais adiantado que se esteja nunca vamos nos livrar 
da possi bi I idade do revés. 

É como numa relação de poder: o poder que ilumina é o mesmo 
poder que escurece, pois é comandado pela consciência e há homens 
não conscientes e não maduros que podem usá-lo, sem dúvida. 

A ciência e a tecnologia inventaram a rede, a biotecnologia, a 
nanotecnologia, e tudo isto dá poderes extraordinários para o indi
víduo comum, a um custo muito baixo. A educação até ontem era 
considerada uma virtude que tornava o homem mais feliz. A edu
cação é hoje uma questão de segurança: o indivíduo comum tem o 
poder extraordinário de causar enorme estragos à sociedade e à 
natureza. Educar é torná-lo capaz de eleger decisões que façam 
bem a ele e ao social ao mesmo tempo e a educação, portanto, não 
é mais a da sobrevivência, a capacidade de ler e escrever, mas a 
capacidade de entender sua inserção na sociedade. Esta é hoje a 
maturidade exigida do homem comum. 

Marca e Valor 

E.: Há cerca de 1 O anos, quando o meio ambiente entrou defi
nitivamente na agenda pública e também no mercado, a expectati
va dos ambientalistas era de que pudéssemos ter alguma influência 
na mudança dos padrões de consumo. Hoje os teóricos dizem que, 
se tivemos algum sucesso na década, foi o de melhorar a produção. 
Na sua opinião, o erro dos ambientalistas é de estratégia de 
marketing ou de marca? 

R.G.: Acho que há erro dos dois tipos. De marketing, porque os 
ambientalistas olham para o outro e acham que uma grande parte da 
sociedade ainda precisa ser educada, mas à moda antiga, para apren
der o que é bom. A visão dos ambientalistas é de que esta parte preci
sa ser rapidamente instruída tal como os jovens, que precisam de um 
pai, de um professor, de um fiscal porque são muito cheios de vida e 
capazes de destruir tudo em função do prazer e desta volúpia toda. 
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A outra parte da sociedade, já significativa, teria condições de 
participar do ciclo virtuoso onde todo mundo tem consciência de 
que está criando valor, usufruir deste valor, de uma comunidade de 
produção, consumo e distribuição, e, neste caso, acho que estão 
lidando com a tal da marca. 

E.: Além de vender produto, a marca vende uma série de outros 
valores. Como isto é trabalhado pelo branding? 

R.G.: Não sei se estamos lidando com os mesmos conce itos 
de branding. Primeiro, o branding significa um estado de maturi
dade de empresa. Um exemplo concreto que se conhece bem 
aqui no Brasil é o da Natura. Que contrato social tem a Natura 
que se ela desrespeitar perde funcionários, consumidores, acio
nistas, perde admiradores na sociedade? Um contrato que garan
te uma tecnologia contemporânea, que oferece um canal de dis
tribuição conveniente de entrega do produto em casa, que faz 
com que sua cosmética procure integrar os diversos níveis do 
indivíduo- não apenas a pele, mas as emoções e as crenças, que 
tem uma honestidade de relacionamento e não vai dizer que al
guém vai ficar mais jovem se usar tal crem e. 

O contrato social da Natura tem estas premissas. No entanto, 
quando alguém fala "ok, obedecendo a este contrato você pode me 
entregar seus cosméticos", o que a Natura está gerenciando? Ela está 
gerenciando como seu patrimônio de riqueza dentro do mercado 
este relacionamento, e é a partir dele que vai entregar para a pessoa 
cremes, xampus e uma série de coisas. 

Por força deste contrato, a Natura pode dizer "considerando esta 
mesma tecnologia, valores, distribuição etc., vou entregar também chás, 
vitaminas", e o cliente achar legal. O patrimônio da Natura, portanto, 
não é uma fábrica de cosméticos, mas um contrato social que ela cum
pre permanentemente com aquele comportamento empresarial de não 
poluir, de entregar o produto a um preço bom, naquele canal. 

Isto significa que ela criou um conceito e adquiriu credibilidade. 
Se começar a ser desonesta, a dizer que você vai ficar mais jovem 
usando aquele creme, a pessoa vai dizer "bem, esta não é a Natura 
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que eu contratei para entregar cosméticos na minha casa". 
Neste sentido, a sociedade está gerenciando um contrato social 

de fato. No mercado de ações você tem dois valores: o que está 
registrado num livro, o book value, que é aquilo que as pessoas acre
ditam que você é capaz de produzir de riqueza. E um outro, na hora 
que este mercado fala do que é possível, se é capaz de sustentar um 
resultado crescente, que é o conceito da sustentabilidade no merca
do de capitais. Este é o market value. 

Por quê? Porque não se sustentam tais resultados num ambiente 
onde não se tem controle sobre variável nenhuma do mercado. É aí, 
então, que se começa a olhar para as relações que estão reguladas 
por este contrato social. .. 

E.: ... gerando nas empresas a moda da responsabilidade social, 
corporativa, ambiental como resposta? 

R.G.: Exatamente. Quando se foca o futuro e, portanto, a 
sustentabi I idade, o mercado de ações é mui to úti I para se aprender a 
nova dinâmica da sociedade, porque a tecnologia da informação está 
fortemente instalada no mercado financeiro, e as coisas ali são muito 
voláteis, como na vida. 

O Dilema da Humanidade 

E.: Mesmo que se aplique o modelo da Natura a campos como o 
dos alimentos, por exemplo, não creio que se vá resolver o dilema 
da humanidade, que é permitir que o indivíduo tenha hoje um pa
drão de vida digno, que tenha seus direitos respeitados, que se rea
lize existencialmente e como cidadão e, ao mesmo tempo, garantir 
tudo isto para o futuro. 

R.G.: A história da própria Natura tem elementos interessantes 
para escla recer esta questão. Quando a empresa nasceu, há 30 anos, 
já tinha um determinado grau de consciência e de competência, mas, 
na medida em que foi crescendo, entrou em contato com determi
nadas complex idades e responsabi I idades. 
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Chegou uma hora em que pensou: "Continuar assim não é sus
tentável, e tem mais, sou uma empresa brasileira e o mercado é glo
bal. Ou valorizo ser brasileira, ou eu mico, porque é preciso ter iden
tidade no jogo global." Mas não há conhecimentos formatados sobre 
a biodiversidade brasileira, sobre o conhecimento das comunidades 
tradicionais, não há leis que protejam isto das multinacionais e assim 
ela teve que se envolver com tudo isto. À medida que foi tendo 
acesso a novos universos para colocar em prática sua consciência e 
suas crenças, é que a Natura foi se tornando um organismo. Tudo isto 
que acabei de descrever é branding. 

E.: Acho que o brandingtem sentido quando se está falando de 
relações de mercado, mas há outras a considerar. Sem dúvida, há 
toda uma tecnologia de marketing para I i dar com a produção, com o 
privado. Para combater a pobreza no mundo, entretanto, é preciso 
oferecer serviços públicos de água potável, de saneamento, decida
dania. O brandingfunciona na esfera pública? É possível trabalhar 
uma marca para a cidadania, por exemplo? 

R.G.: Tenho que pensar concretamente. O primeiro patrimônio 
compartilhado de uma comunidade é o lugar, e este lugar tem uma 
identidade, uma vocação e, portanto, tem uma proposta para aquele 
povo, com aquela história, naquele momento. Começa aí a surgir o 
contrato: nós estamos aqui para quê? Por quê? Com que propósito? 

É a partir disto que se começa a desenvolver toda uma estratégia 
de gestão do propósito, dos recursos do lugar, da cultura daquele 
grupo. Sempre se está trabalhando em cima de coisas muito concre
tas para revelar este intangível, que é o que vai fazer a regulação das 
relações. Então é possível. 

Entrevista realizada por Fabio Feldmann e Samyra Crespo, em São 
Paulo, no dia 20 de maio de 2003. 
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Célia Pardi 
"Pode-se caracterizar empiricamente a sociedade de 

consumo por diferentes traços: elevação do nível de vida, 
abundância das mercadorias e dos serviços, culto dos obje
tos e dos lazeres, moral hedonista e materialista etc. Mas, 
estruturalmente, é a generalização do processo de moda 
que a de fin e propriamente. A sociedade centrada na ex
pansão das necessidades é, antes de tudo, aquela que 
reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da 
obsolescência, da sedução e da diversificação, aquela que 
faz passar o econômico para a órbita da forma moda." 

Gilles Lipovestsky, em O império do e fémero 

Célia Pardi é jornalista. Sua carreira foi praticamente construída 
na Editora Abril, onde trabalhou de 1974 a 2002. Foi Editora de 
Moda e Beleza e Diretora de Redação da revista Capricho, a maior 
revista para adolescentes do Brasil. Em 1988, tornou-se Diretora de 
Redação da revista Claudia, a maior revista feminina do país. Criou, 
em 7996, o Prêmio Claudia com o objetivo de homenageare trazer 
ao conhecimento público o trabalho de mulheres que transformam 
a realidade do país. 

Participou, também, durante dois anos, de um programa diário 
na Rádio Bandeirantes AMe, em 2001, com a equipe da TV Bandei
rantes, criou o quadro Claudia no programa de Olga Bongiovanni. 

Entrevistador (E.): Qual é, na sua opinião, o papel do consumo 
como mecanismo de diferenciação social, de afirmação de status e 
de construção de identidades na sociedade contemporânea? 

Célia Pardi (C.P.): Acho que tem um papel muito grande, até 
excessivo. Sem dúvida o ter se transformou numa coisa tão forte nas 
duas últimas décadas- falando de Brasil , é claro- que, na minha 
opinião, extrapolou todas as expectativas. Isto começou lá pela dé
cada de 1980, porque nos anos 60 e 70 os valores eram outros. 
Naquela época não era comum querer ter tudo, querer ter a marca, 
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a griffe. As preocupações eram outras, como eram outros os desejos. 
Foi na década de 1980 que o consumo disparou. Lembro-me 

que na mídia impressa, onde trabalhei muitos anos, houve uma tro
ca significativa do texto pela imagem, porque era o ver para ter
incentivando o consumo. 

Estou vivendo um momento que tem muito a ver com este as
sunto. Fui bastante consumista numa certa época e tenho certeza de 
que isto estava relacionado a uma série de fatores como auto-estima 
e insegurança, que afetam principalmente a mulher. Hoje posso dizer 
- "o que significa comprar, comprar e comprar?" É óbvio que não 
estamos falando do consumo para atender as necessidades básicas. 

Acho então que, hoje, o consumo, o ter, faz com que as pessoas 
se acreditem aceitas e que adquirir status é fundamental para parti
cipar de um determinado grupo, o que cria uma falsa identidade, 
algo em que se deve parar para pensar. Se alguém tem um tipo de 
carro, pertence a uma determinada camada da sociedade. Outro dia 
eu disse brincando que ia comprar um Ford Ka, o carro mais barato 
que existe no mercado, penso eu, e a reação das pessoas foi muito 
engraçada. Sem dúvida o consumo é um instrumento de diferencia
ção de status, e acho que é assim independentemente da camada 
social a que se pertence. Quem está aqui quer consumir para estar 
lá, e quem está lá tem que consumir para estar em outro patamar. 

Existe, é claro, esta necessidade natural no ser humano de que
rer melhorar de vida, mas querer bem-estar é uma coisa e consumir 
para se diferenciar, outra. E o que é consumismo, num país como o 
nosso, em que uma imensa parcela da população ativa ganha menos 
que dois salários mínimos? 

Na sociedade brasileira contemporânea o teré, sim, um símbolo 
de status, e acredito que seja uma fase da vida do país, um pedaço da 
história que esteja acontecendo. Não estou fazendo crítica, entretan
to, pois minha impressão é de que as coisas precisam acontecer para 
serem percebidas e para serem modificadas. Estamos vivendo uma 
fase na qual o lucro, o consumismo, o ter é que estão valendo. 

Onde a gente vai parar não sei, mas acho que talvez salvar o 
planeta seja a nossa próxima luta, porque está tudo sendo destruído. 
Se em épocas anteriores as bandeiras foram outras, quem sabe pre-



servar o meio ambiente não possa substituir algum desejo do ser 
humano? O que o ser humano quer? O que é ser feliz? O que é ter 
co isas? O que é ter suas necessidades básicas atendidas? O que é 
extrapolar? Não são respostas fáceis. 

A Ilusão da Diferença 

E.: Um dos aspectos que você abordou foi a questão da identi
dade. O soció logo polonês Zygmund Bauman, em seu livro Comu
nidades- a busca por segurança no mundo atua /, diz que identidade 
é aparecer, ser diferente, e que a busca desta diferença singu lar aca
ba dividindo e separando as pessoas num mundo globa lizado cuja 
tendência, até onde se poderia imaginar, seria de que as fronteiras 
caíssem. Mas para ele, ao contrár io, cada vez mais estão se criando 
fronteiras não só de países, como de bairros, de classes, fronteiras até 
no portão dos prédios. Você concorda com esta visão? 

C.P.: Embora a vontade de ser diferente seja própria do ser huma
no, considero que existem várias maneiras de se mostrar diferente, e o 
consumo sem dúvida é uma delas. Ele tem hoje uma força enorme num 
sistema capitalista em que o marketing, a publicidade, tudo enfim induz 
a se consumir e à ilusão da diferença que isto pode proporcionar. 

Tem um comerc ial passando na TV, onde as crianças querem ser 
deixadas longe da festa porque o pai não tem um determinado carro 
-o Picasso, se não me engano. É assustador que uma empresa apro
ve uma idéia como aquela, de discriminação total , é um horror! 

A própria sociedade em que vivemos induz a comprar, a com
prar para ser o melhor, para ser o mais bacana, para ser o mais 
inteligente, e o que a mídia faz é jogar na nossa cara estes va lores. É 
um círculo vicioso. 

Até as novelas vêm abordando o tema, e acho que são fantásti
cas quando acertam no ponto, porque realmente atingem um núme
ro significativo de pessoas e de uma maneira muito acessível. Na 
atual novela da Globo, Mulheres apaixonadas, tem a menina que 
morre de vergonha do pai ser o servente da escola, porque ela quer 
se identificar com os jovens de classe alta que são alunos dali. 
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E.: Como o consumo tem um forte componente de prazer, ele 
talvez funcione como uma espécie de contraponto para um certo 
mal-estar da civilização que é próprio dos tempos que estamos vi
vendo. Você concorda que o consumo pode aliviar, por um período 
que seja, esta tensão e este mal-estar? 

C.P.: É por isto que se torna uma grande ilusão, uma grande frus
tração. Não tenho absolutamente nada contra comprar e ter, eu mes
ma adoro comprar, gosto de coisas bonitas, de coisas boas para co
mer, gosto de beber bem. Acho que é assim com a maioria das pes
soas que, se pudessem, gostariam de ter acesso a tudo isto. 

Acho que tem esta dimensão do prazer, que não pode, entretan
to, ser o lugar da sua felicidade, porque é frustrante. 

E o que é ter prazer? Tenho a maior dificuldade de entrar no mar 
porque acho está tudo poluído, mas isto não acontece quando vou 
para uma praia onde sei que o mar é limpo, porque não existe pra
zer maior do que tomar banho num mar transparente, um prazer 
muito maior do que se pode ter comprando, eu acho. 

Então o consumo exagerado, o comprar sem medida é por
que as pessoas estão se esquecendo de outras coisas, todos nós 
estamos nos esquecendo. E não estou falando isto, juro, usando 
um lugar-comum. Acho que esquecemos da natureza, esquece
mos que somos parte dela. Sinto falta de olhar as estrelas, e não 
estou querendo parecer boba, mas acredito que a natureza faz 
falta para o ser humano. 

E não está mais dando tempo para ter prazer nestas coisas- que 
podem parecer pequenas, mas que são grandiosas e importantes
porque para sobreviver nesta sociedade é preciso competitividade, 
é preciso estar sempre correndo. 

Eu que moro numa cidade como São Paulo, num lugar que tem 
meia dúzia de árvores ali na frente, quando vou para o interior fico 
simplesmente apaixonada, porque tem história, tem vida, e quem vive 
nos grandes centros urbanos sente falta do contato com a natureza. 

Penso que o ser humano está começando a perceber de novo 
que precisa cuidar desta relação com a natureza e das próprias rela
ções humanas. Li outro dia uma nota, no New York Times, sobre uma 
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mulher por volta dos seus 60 anos- uma socióloga, talvez- que 
resolveu abrir, numa cidade da Califórnia, uma loja onde reúne pes
soas para tricotar e tomar café. Senti ali um resgate, porque o tricô é 
artesanal, quase primitivo em relação à tecnologia. Mas algumas pes
soas perceberam que podem, usando o tricô como desculpa, se reu
nir, conversar e conviver. 

Frustração Gera Violência? 

E.: O consumo das camadas médias ou médias-altas funciona 
como uma espécie de espelho, um referencial de consumo para 
as outras camadas da sociedade, induzindo-as a várias estratégias 
de acesso para imitá-lo, entre elas roubar, traficar, endividar-se, 
comprometer sua renda futura em função do consumo presente. 
Parece existir uma contradição entre a capacidade do sistema de 
induzir determinados segmentos a um consumo ilimitado e sua 
capacidade efetiva de satisfazê-lo. Se é assim, um segmento enor
me da sociedade estaria construindo uma identidade distorcida 
ao aspirar bens aos quais não tem objetivamente condições de 
acesso. O que você acha? 

C.P.: A questão é muito complexa. Não sei se o roubo, a violên
cia e tudo isto que anda acontecendo no Brasil é em função do não 
acesso ao consumo. Acho que o buraco é mais embaixo, derivado 
não só de uma situação econômica que vem se agravando durante 
toda a nossa história, mas também tem a ver com a impunidade, 
com a falta de exemplo que vem lá de cima, a falta de perspectiva de 
uma vida decente, enfim, de algo mais profundo que não sei bem 
avaliar. Não acho que o consumo gere esta violência toda, e sim 
vários outros fatores, e talvez o consumo seja o menor deles. 

E.: Não estou querendo reduzir a questão da violência ao desejo 
de consumo, pois seguramente ela está associada a estratégias de 
sobrevivência, à formação de uma cultura específica, a grupos, a gê
nero, entre outras coisas. Mas ao criar falsas expectativas de consu
mo, ao fazer crer que aqueles bens estão à disposição de quem os 
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desejar- quando na verdade só tem acesso a eles quem tem uma 
determ inada renda- não se está gerando também frustração? Minha 
pergunta é se você concorda que o sistema constrói sua estratégia de 
indução de consumo com base em segmentos econômicos específi 
cos, enquanto que os meios de comunicação de massa, que são seus 
principais instrumentos, atingem toda a sociedade. 

C.P.: No que se refere aos meios de comunicação, creio que 
estas coisas mudaram um pouco. Se você fizer um levantamento do 
que é anunciado nos diferentes meios de comunicação, vai ver que 
os maiores anunciantes da televisão, hoje, são os grandes varejões 
que atingem as classes de renda mais baixa, porque são estas pessoas 
que assistem TV em larga escala. 

Quanto a provocar um desejo de consumo em alguém que não 
tem recursos para comprar, por outro lado, o sistema está também 
gerando empregos. Neste país onde se facilita em 85 vezes a compra 
de um guarda-roupa, quem tem um salário de 300 ou 400 rea is pode 
pagar uma prestação. É claro que o sistema cobra juros altíssimos, 
que não está sendo bonzinho, mas mesmo assim oferece vários me
canismos para facilitar o acesso ao consumo. Pode-se alegar que, ao 
fazer uso deles, a pessoa não vai roubar, mas vai se endividar para o 
resto da vida. Então o sistema é que tem que mudar, oferecendo 
oportunidade de emprego digno para todos, por exemplo. 

Se a economia se sustenta com o consumo, é claro que tem que 
haver consumo, tem que haver produção e tem que haver também 
emprego para que haja consumo e produção. 

O Imaginário Feminino 

E.: É comum se ouvir dizer que as mulheres são mais 
consumistas que os homens. Uma das questões que gostaríamos 
de ver discutida neste trabalho é que, se for verdade que o imagi
nário feminino se constrói em grande parte em torno do consu
mo, que conseqüência isto tem na construção da identidade indi
vidual e coletiva da mulher. Quando fiz esta pergunta a outra en
trevistada, a feminista Rosiska Darcy de Oliveira, ela rebateu di-
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zendo que as mulheres são vistas como grandes consumidoras 
porque desde a época em que não ganhavam dinheiro, e o ho
mem era o provedor, cabia às mulheres fazer as compras para a 
família- comida, roupas etc E mesmo agora que ganham o seu 
próprio dinheiro, além de comprar para si continuam a abastecer 
a casa, comprar para os filhos e para o marido. Rosiska discorda 
radicalmente de que as mulheres sejam mais consumidoras do 
que os homens e que o imaginário feminino seja construído em 
c ima disto, e você, o que acha? 

C.P.: Quando vi que esta seria uma das questões da nossa con
versa, fiquei pensando seriamente sobre o assunto. As mulheres po
dem ser maiores consumidoras de alguns bens, mas os homens com
pram muito mais carros, por exemplo. Trata-se, então, de tipos dife
rentes de consumo: o feminino é mais varejo, porque, como disse a 
Rosiska, cabe mesmo à mulher, até hoje, as compras da casa. 

Sabe aquela história de que o marido fica do lado de fora da loja 
enquanto a mulher está comprando? Na minha opinião, mostra ape
nas que o homem tem menos paciência para escolher o que vai com
prar, que cada um tem suas características. Acho que o homem con
some e gosta de consumir tanto quanto a mulher e que este não é, 
portanto, um atributo mais característico do sexo feminino. 

Outro fator que pesa para que se tenha esta imagem da mu
lher é que a ela sempre foi permitido se enfeitar, cuidar do cabe
lo, das unhas, de si própria. Isto é da natureza feminina, e acho 
maravilhoso que seja assim. 

E.: Para você que fez carreira em revistas femininas onde, além 
da publicidade, a própria pauta editorial vende o consumo da bele
za, que influência tem este tipo de mídia na construção da identida
de feminina e nos padrões de consumo da mulher? 

C.P.: O conteúdo editorial tem sido uma preocupação na mi
nha vida profissional- o que você fala com essa mulher, o que você 
passa para ela. Trabalha-se obviamente com o imaginário, com o 
sonho, mas felizmente eu sempre pude também falar para minhas 
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leitoras: "Escuta menina, a vida não é só isto! " É c laro que ela quer 
ser bonita, quer estar bem vestida, quer aprender como monta a 
casa ou como faz uma comida lega l, co isas que você pode ensinar 
para que ela melhore sua auto-estima e sua qualidade de vida, para 
que ela possa crescer, enfim. 

Isto foi sempre muito focado em Claudia. Acho que a revi sta 
tinha um grande diferenc ial neste sentido: sempre tentamos va
lorizar um poder interior, trabalhar muito a área do comporta
mento e passa r estes valores para a leitora . 

No que diz respeito à construção de identidade, à moda e 
aos padrões de beleza, a mídia já foi muito mais ditadora ele
gendo como padrão de beleza a loura de olhos azuis num país 
mesti ço, de cabelo crespo. Hoje existe uma abertura maior, até 
porque a própria leitora está ex igindo isto. A brasileira temor
gulho de ser do jeito que é e a mídia, princ ipalmente os editori
ais de revistas, ainda está um pouco distante desta rea lidade, 
mas vai ter que mudar, porque a leitora está querendo uma coi
sa mais verdadeira. 

Acho que a brasileira cansou um pouco da imagem da perfeição 
e, portanto, as revistas precisam prestar mais atenção nisto. Era uma 
coisa que vínhamos discutindo em Claudia antes de eu sair. No co
meço da década de 1990- e lá se vão mai s de 1 O anos, tentei uma 
linha editorial mai s real people, o que a gente chama de gente de 
verdade, mas na época a leitora não quis e rejeitou. Senti, então, 
que era ainda muito cedo, mas acho que a mulher está querendo 
exatamente isto agora. 

Ao mesmo tempo, há um outro aspecto que estamos vendo 
não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o sucesso que 
fazem todas estas revi stas de celebridades. Não sei que sonho é 
este, que necessidade é esta de achar que a vida é uma maravilha 
sendo a Jennifer Lopez ou a Vera Fischer. Existe um sonho co leti
vo de ser famoso que não entendo. 

E.: Não seria uma tentativa de olhar a vida das celebridades 
como se isto pudesse ajudar um pouco a esquecer a nossa? Talvez se 
esteja projetando na vida dos famosos um mundo de glamour, de 
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prazer, de aventuras, na i lu são de encontrar algo que supra a nossa 
própria demanda de fantasia, que a vida rea l não oferece. 

C.P.: É, talvez sejam os novos contos de fadas ... O que mais me 
impress iona é que, até eu sair da Claudia, ela era a única rev ista que 
não co locava gente famosa na capa. Durante os 1 5 anos em que 
estive lá, todas as capas foram feitas com modelos. Mas acho que a 
mídia tem, sim, uma participação enorme na construção do imaginá
rio feminino de que a mulher tem que ser linda, perfeita, maravilho
sa. Acredito, porém, que qualquer mulher pode ser bonita, até por
que hoje há inúmeros recursos para isto que não necessariamente 
têm custos- fazer exercícios físi cos, por exemplo. É só uma questão 
da pessoa querer se cuidar, e na minha época à frente de Claudia, 
além dos cremes todos que a gente indicava, que em geral eram 
caros, sempre tentamos passar esse conceito. 

E.: Você disse acreditar que as mulheres tenham uma ligação 
especial com o meio ambiente. Na sua opinião isto se deve à sensibi
lidade feminina ou ao papel tradicional da mulher na sociedade, de 
cuidar das crianças, que as leva a valorizar mais a vida e a se preocu
par, por exemplo, com as conseqüências da água contaminada? 

C.P.: Acredito que é porque as mulheres, desde sempre, tiveram 
este contato mais direto com a natureza. Não acho que seja privilé
gio da alma feminina, tanto é que há muitos homens que também 
são ligados ao assunto. 

O fato da mulher ter este contato a torna, entretanto, mais apta a 
perceber e a trabalhar tais questões. No terceiro setor, por exemplo, 
há muitas mulheres liderando iniciativas, o que é bem interessante. 
Concordo com o Kanitz quando fala que o mundo é das mulheres e 
que as mulheres têm a obrigação de salvar o nosso planeta. 

No Prêmio Claudia, selecionamos 15 mulheres por ano, durante 
7 anos, portanto oitenta e tantas mulheres com trabalhos 
inacreditáveis, muitos deles na área do meio ambiente. São mulheres 
fantásticas, mulheres poderosas, mulheres que estão fazendo coisas 
importantes em todos os cantos do Brasil, é mesmo para se admirar a 
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garra desta mulherada. Elas têm realmente um grande poder de trans
formação, algumas vezes muito maior que o dos homens, e acho que 
o meio ambiente vai se beneficiar disto de alguma maneira. 

O Supérfluo, o Desejo, o Vício 

E.: Que diferenças se poderiam estabelecer entre o que é con
sumo necessário e o que é supérfluo, ou isto depende apenas do 
lugar, da ocasião e da classe social? Na sua opinião, o que se chama 
de consumismo é relacionado a este consumo supérfluo e quem faz 
o consumo supérfluo pode ser classificado automaticamente como 
um consumista? 

C.P.: Penso que todo ser humano deveria ter o direito ao consu
mo básico para poder comer decentemente, para ter saúde, para 
trabalhar, ter educação, bem-estar, para ter direito a uma velhice 
decente. Considero todos estes itens como inerentes ao consumo 
básico, pois atendem necessidades inerentes ao ser humano. 

Quando se fala de consumo supérfluo, tenho a impressão de 
que é um hábito adquirido, e não próprio da natureza humana. 
Mas se é um ato que corresponde ao desejo, e o desejo também 
faz parte da natureza humana, fica complicado. Por que será que 
Eva cobiçava aquela maçã, mesmo tendo à sua disposição tudo 
para atender suas necessidades básicas? Tanto naquela época como 
hoje é muito difícil estabelecer o que é supérfluo: eu não precisa
va ter este quadro, nem aquele móvel, não precisava disto ou da
quilo. Precisar não precisava, mas então por que é que a gente 
quer e se empenha em ter? 

E.: Você não acha que a história pessoal, a classe social, o 
nível educacional e faixa de renda fazem as pessoas consumirem 
coisas que para outros indivíduos são absolutamente desnecessá
rias e que, para tais indivíduos, o acesso a estas coisas pode ser 
até um risco no ponto de vista da segurança e sobrevivência eco
nômica? A questão do que é ou não inerente à natureza humana 
é, sem dúvida, mais complicada. Há uma frase de Marx que diz 



CoNsuMo, IdENTidAdE E PRAZER 53 

que a natureza humana são as relações sociais, o que permite 
dizer que um filho de japonês nascido no Brasil é brasileiro, ainda 
que com uma tintura da cultura japonesa, e que um filho de bra
sileiros, com a conformação genética que lhe é própria, criado no 
Japão tende a assimilar os padrões sociais e o comportamento 
que são próprios daquela sociedade. No sentido do que Marx 
quer enfatizar, a natureza humana, portanto, seria muito fluida e 
muito adaptável, não teria uma substância em si, seria conforma
da de acordo com as circunstâncias sociais e históricas. 

C.P.: Por isto é tão fascinante. Quando falamos de necessidades, 
certamente seriam diferentes se você vivesse no Japão, que é uma 
sociedade consumista, ou no Saara, onde nem água há para consu
mir. Fico imaginando o que acontece com uma pessoa criada no 
Saara que vai viver no Japão, por exemplo, que efeitos o consumo 
vai ter sobre ela. 

E.: já está provado que o consumo elevado dos países ricos e de 
algumas camadas da população dos países em desenvolvimento, como 
o Brasil, é insustentável porque ele esgota as fontes naturais, tanto na 
sua produção quanto no seu descarte. Você acha que as pessoas 
estariam dispostas a abrir mão, não do consumo necessário, daquele 
que é necessário para sobreviver, mas de um pouco do seu consumo 
supérfluo para garantir a qualidade de vida das próximas gerações? 
Ou a gastar um pouco mais para comprar um produto ambientalmente 
mais sadio ou menos prejudicial? 

C.P.: Este processo vai ser um pouco mais demorado do que se 
gostaria , é preciso antes educar a sociedade, mas acho também 
que podemos chegar a uma situação tal que seremos obrigados a 
isto, porque não vai ter outro jeito. Na minha opinião, este mo
mento dramático ainda não chegou, não com a força necessária 
para fazer a maioria das pessoas se preocupar realmente. Mas as
sim como nas décadas de 1960 e 1970 nós queríamos mudar as 
relações sociais, existe aí uma nova geração, uma moçada interes
sada em salvar o planeta. 
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Quanto a comprar produtos menos poluentes, mesmo sa
bendo que o detergente polui o meio ambiente, será que al
guém vai voltar a lavar a panela com sabão de coco, ou vai usar 
água quente e gastar mais energia? 

Eu tenho um triturador na pia que acho a coisa mais maravi 
lhosa do mundo. Outro dia, aliás, me disseram que polui a água, 
mas se eu não tivesse o triturador estaria aumentando o lixo orgâ
nico. Se todo mundo pudesse ter um e não produzir este tipo de 
resíduo já seria uma coisa fantástica, só que custa ca ro e ninguém 
se preocupa em baixar o custo e popularizar o triturador. 

Acredito que vamos precisar de um prazo mais longo para 
que esta cultura se espalhe, ou chegar a uma situação tal que só 
se possa gastar 1 O I itros de água por mês para que as pessoas se 
dêem conta de que a questão da água é assustadora. 

E.: Você acha que existe um momento, um ponto de c isão 
onde o consumo deixa de ser um prazer para se tornar um vício? 
Se existe realmente o vício de consumo- o que poderíamos cha
mar de consumismo- você acredita que ele tem cura? 

C.P.: Não só acredito como sou testemunha de dois casos 
mui to sérios de vício de consumo. Em Claudia fizemos uma 
matéria sobre estes dois casos e descobrimos vários outros. É 
vício mesmo, deve ser tratado como doença, da mesma forma 
que o vício de jogo, de droga, de bebida , como compulsão 
por comida. 

Em todos, a base do tratamento é a dos alcoólatras anô
nimos, por isto acho que não tem c ura completa, assim 
como o alcoolismo não tem, é preciso cuidado para sem
pre. O vício do consumo pode levar a pessoa a roubar, e há 
um outro personagem da novela da Globo Mulheres apa i
xonadas, a Doris, que rouba porque quer comprar, quer ser 
rica, que tem um desvario por consumo e rouba mesmo 
sendo uma moça de classe média do Rio de Jane iro , não a 
menina pobre da escola. E isto hoje é muito mais com um 
do que se imagina. 
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O Sonho da Eterna juventude 

E.: Em relação aos jovens, não existe uma aparente contradição 
no fato de serem um dos grandes focos de indução de consumo pela 
mídia e também um segmento que não tem renda própria? E não só 
os jovens, mas também as crianças: se você observar a distribuição 
dos produtos nos supermercados, os canais exclusivos para as crian
ças nas redes a cabo que induzem permanentemente o consumo. 
Você acha que existe uma estratégia específica voltada para estes 
segmentos no sentido de começar a fazer com que se liguem na 
questão do consumo desde cedo? 

C.P.: Acredito que haja este interesse, sem dúvida, de criardes
de cedo esta expectativa de consumo, tanto que está aí o tal comer
cial do carro sobre o qual falei. E como fica a educação? Como um 
pai e uma mãe hoje conseguem driblar esta expectativa, já que as 
crianças e jovens ficam exigindo "quero isso, quero aquilo", e nin
guém vai dizer que não se pode mais anunciar. O sistema vai conti
nuar do jeito que é, e a questão é como ajudar pais e educadores a 
lidarem com a questão. Eu não tenho filhos por opção, mas imagino 
que educá-los não deva ser fácil, e que seja muito difícil para os pais 
enfrentarem isto, não só pelo fato de não terem muitas vezes dinhei
ro para atender tais expectativas, como para colocar I imites na cabe
ça da criança que contrariam o que ela vê 24 horas por dia na tele
visão. A tarefa é árdua, mas passa necessariamente pela educação, 
como, aliás, tudo isto que estamos falando depende fundamental
mente dela. Só a educação pode ajudar a salvar o planeta. 

Em relação aos jovens- na faixa da adolescência para cima, que 
são público-alvo preferencial da publicidade, apesar de não terem 
dinheiro para consumir, realmente tudo é voltado para eles. As mar
cas de roupa fazem suas campanhas em cima de jovens maravilho
sas, mas quem compra mesmo são mulheres de 40, 45 anos, que 
não querem identificar-se com a sua própria faixa etária e sim com as 
das jovens dos anúncios. 

A indústria de cosméticos Natura trabalha bastante esta questão 
e sempre foca suas campanhas na mulher real, uma estratégia pio-
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nei ra neste país, onde a mulher com mais de 40 não quer se ver 
com ca ra de 40. Nos Estados Unidos ex iste hoje uma rev ista pa ra 
mulheres de 45 anos para c ima, mas duas tentativas anter iores 
não deram certo. Pode até se tentar fazer, mas não vende, é uma 
coisa maluca. Acho que seri a prec iso todo um processo para mu
dar esta imagem na cabeça da mulher, princ ipalmente no Bras il , 
onde depois dos 40 anos já se é considerado ve lho. Embora isto 
também atinja o homem, para a mulher ainda é mais compli cado, 
em todos os ca mpos. 

E.: Este aspecto que você levantou é bastante interessante, 
porqu e embora direc ionado ao jovem, o marketing está não ape
nas promovendo o consumo junto àquela fa ixa etár ia, mas tam
bém vendendo o sonho de ser etern amente jovem pa ra outras 
fa ixas etári as . O que signi f ica que a propaganda tem o poder 
enorme de fazer você achar que, usa ndo uma roupa que é pa ra 
uma menina de 17 anos, vai parecer ter aquela idade. Até pouco 
tempo atrás, a mesma coisa acontec ia em relação aos negros: as 
campanhas levavam toda uma população mesti ça não só a com
prar produtos, como a se identifica r com o padrão de be leza bran
co. Agora isto está mudando, exi ste até uma revi sta - a Raça- para 
o públi co negro . 

C.P.: Nos Estados Unidos já exi stem há muito tempo revi stas as
sim, mas lá a população negra tem um poder aqui sitivo muito mais 
alto, consome mais, há produtos e anunciantes para este segmento. 
Uma revista só sobrevive se vender espaço publi c itári o. 

E.: A publi c idade voltada para o segmento negro aqui no Brasi l 
não exi stia porque ninguém se v ia negro ou mesti ço, todo mundo 
queria se identi fica r com o padrão louro de o lhos azuis ... 

C.P.: A principal razão, entretanto, era porqu e este segmento 
não tinha dinheiro para consumir. Nos Estados Unidos, os negros são 
afluentes, influentes e consumidores. No Bras il , por vo lta de 1996, 
1997 comecei a perceber um cresc imento na nossa ca rteira de ass i-
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nantes de pessoas negras, principalmente através das cartas que eram 
enviadas para Claudia e falei "a partir de agora temos que colocar 
pessoas da raça negra na revista, permeando tudo, não se trata ape
nas de fazer uma matéria de beleza especifica". Começamos, então, 
a incluir mais mulheres negras nas entrevistas, em matérias de com
portamento e de trabalho, a ouvir depoimentos de famílias negras 
sobre educação. Logo em seguida lançaram a revista Raça, e foi curi
oso porque a idéia já estava em todos os planejamentos editoriais 
que fazíamos em Claudia. 

E.: Os mecanismos de propaganda não vendem apenas um pro
duto, o produto não vem sozinho mas agregado a uma imagem, a 
um conceito. Quando um produto vem junto com a imagem da ju
ventude, pode provocar uma distorção no fato de alguém não se 
perceber como uma pessoa de 50 ou 60 anos, que tem valores dife
rentes. Você concorda que, sob este ponto de vista, a indução ao 
consumo contribui para distorcer identidades, dificultando aceitar
mos que, apesar de estarmos conseguindo retardar o envelhecimen
to, todos nós envelhecemos? 

C.P.: Envelhecemos, graças a Deus, mas isto é ainda um gran
de tabu, talvez uma característica mais brasileira do que de outros 
países. No próprio Brasil, há uma diferença entre vocês cariocas 
e os paulistas. Como o Rio de Janeiro é uma cidade para fora, as 
pessoas não ficam em casa, estão sempre na rua, na praia, você vê 
as velhinhas cariocas passeando, com unhas e cabelos pintados, a 
velhice se mostra. Aqui em São Paulo raramente se via pessoas 
idosas na rua, em restaurantes, e só de um tempo para cá isto 
começou a mudar. Hoje já se encontram alguns grupos de mulhe
res mais velhas que saem sozinhas, que têm vida social fora da 
casa e da família. No geral, é muito duro envelhecer no Brasil, 
porque a cultura, o consumo e tudo mais é voltado não só para a 
juventude, mas para os valores a esta agregados, como se juven
tude fosse uma qualidade e não uma fase da vida. À medida que 
a juventude tornou-se uma qualidade, as pessoas querem manter 
esta qualidade ao longo de toda a vida. 
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De Consumidor a Cidadão 

E.: Albert Hirschman, um economista americano famoso que foi, 
inclusive, professor do Fernando Henrique Cardoso, escreveu um 
livro chamado De consumidor a cidadão, no qual ele diz que as frus
trações no consumo- má qualidade, desrespeito, engano -levam as 
pessoas a saírem de sua esfera privada e a exercerem a cidadania 
quando reivindicam seus direitos de consumidores. Neste sentido, 
então, o consumo pode ser um fértil fermento para o comportamen
to do cidadão. Você concorda com este ponto de vista? No caso 
brasileiro, os movimentos de defesa dos consumidores têm contribu
ído para o avanço da cidadania? 

C.P.: Sem dúvida alguma, acho a Marilena Lazzarini, que co
meçou este movimento, uma mulher fantástica, tenho o maior res
peito por ela que foi, inclusive, uma das primeiras indicadas para o 
Prêmio Claudia. 

Além do brasileiro ter um pouco da preguiça do Macunaíma, 
nossa história nos obrigou a ficar calados por muito tempo. Juntando 
tudo, ainda hoje é muito difícil para o consumidor lutar por seus 
direitos, mas houve um avanço fantástico nos últimos 1 O anos e mui
to se deve ao Instituto de Defesa do Consumidor. Como eu já disse, 
estes processos são longos, demoram, mas com certeza há uma nova 
consciência do que se pode fazer quando se é mal atendido, ou 
quando o produto não é bom. 

Outro dia fui a um supermercado aqui perto e a caixa não ti
nha 1 O centavos para me dar de troco, alegando que o banco não 
fornece. Eu disse que não ia sair sem os meus 1 O centavos, ela 
propôs que eu levasse um chiclete, mas eu recusei, coisa que não 
faria tempos atrás. 

Imagine, então, nos Estados Unidos, onde se compra uma rou
pa e, por lei, se tem o direito de devolver o produto e as lojas a 
obrigação de devolver o seu dinheiro ... Só que agora as pessoas 
estão usando e depois devolvendo, mas isto não acontecia antes, 
elas apenas diziam que tinham se arrependido e recebiam o di
nheiro de volta. 
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E.: No Brasil, pelo Código do Consumidor você pode devolver 
eletrodomésticos e roupas, inclusive, em até uma semana, se arre
pender-se da compra. 

C.P.: Simplesmente porque se arrependeu da compra, mesmo 
que o produto não tenha qualquer defeito? Isto eu não sabia! 

E.: É uma briga complicada, porque o vendedor e a indústri a 
naturalmente vão resistir, mas por lei você tem direi to. 

Você é Aquilo Que Você Compra 

E.: Para encerrar, gostaria que você comentasse um trecho do 
mesmo I ivro do Bauman, sobre a relação entre atitude e consumo: 
"Dada a completa perda da fé em alternativas políticas radicai s, o 
coo! (um sintoma da mente e caráter de sucesso dos bem-sucedidos) 
diz hoje respeito princ ipalmente ao consumo. Esse é o 'c imento' 
que preenche a contradição escancarada- coo! é a manei r a de viver 
com as expectativas rebaixadas indo as compras ... O gosto pessoal é 
elevado a um ethos completo; você é aquilo que você gosta e, por
tanto você é aquilo que você compra." 

C.P.: Você é aquilo que você gosta e aquilo que você compra. Vou 
dizer uma coisa, às vezes a gente compra e nem gosta, este é o grande 
problema. O texto fala na perda da fé nos sistemas políticos, mas acho 
que não é só por isto. Quando se vai às compras compulsivamente é por 
uma série de motivos - pelas condições de vida nos grandes centros 
urbanos, pelo distanciamento enorme da natureza, pelo distanciamento 
entre as pessoas. Se existe esta busca, que virou até moda, da auto
ajuda, do esoterismo, do espiritual é porque o ser humano precisa de 
alguma coisa que deixou de ter: a fé em alternativas políticas ou, mais 
provavelmente, a fé em algo mais espiritual. Um dia ainda vou escrever 
sobre tudo isto, porque este assunto me toca particularmente. 

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Napoleão Miranda, em 
São Paulo, no dia 5 de maio de 2003. 
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Gino Giacomini 

"Quando o excesso fica excessivo? Quando o desper
dício é uma perda? Não há m ane ira óbvia de responder a 
essas perguntas, e certamente não há maneira de respondê
las de antemão. Podemos chorar anos desperdiçados e gas
tos excessivos de energia e dinheiro, mas não conseguimos 
distinguir o excessivo do gasto certo, nem o desperdício da 
necess idade antes que o dedo nos seja apontado e que 
chegue a hora do arrependimento." 

Heather Hoppfl, in The Melancholy o( the Back W idow, 
op.cit. em Zygmunt Bauman, Comunidade**' 

Gino Giacomini Filho é pro fessor. Doutor e Livre-docente em 
Comunicação Social pela Escola de Comunicações e Artes da Univer
sidade de São Paulo, leciona nos cursos de graduação e pós-gradua
ção da ECN USP, lmes (Centro Universitário Municipal de São Caeta
no do Sul) e Umesp (Universidade Metodista de São Paulo); é, tam
bém, orientador de trabalhos de m estrado e doutorado na ECNUSP, 
Umesp e Univali. Participou da Comissão de Saúde do Procon-SP re
presentando a área publicitária. 

É autor do livro Consumidor versus Propaganda (Summus Editori
al), e dos artigos "Ecopropaganda: De fasagem nos Procedimentos de 
Marketing no Brasil" (Revista lmes); "Uma abordagem societal do 
marketing e publicidade" (Revista Comunicação e Sociedade) e "A Cri
ança no Marketing e na Comunicação Publicitária", incluído no livro 
Televisão, Criança, Imaginário e Educação (Papirus), entre outros. 

Entrevistador (E.): Na sua opinião, qual o papel do consumo 
como mecanismo de construção de identidade e de afirmação de 
status na sociedade contemporânea? 

1 Bauman, Zygmunt: "Comunidade -A busca por Segurança no Mundo Aluai"; Jorge 
Zahar Editores, Rio de janeiro, 2003. 
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Gino Giacomini (G.G.): O consumo faz parte do relacionamento 
das pessoas, promove sua integração e inserção na própria socieda
de. Querendo conhecer uma sociedade, pode-se até levar as pesso
as a uma feira, a um supermercado, ou um mercado ao ar livre: a 
forma como elas compram os objetos e compõem as suas posses vai 
ditar também a forma de relacionamento social. Não há como sepa
rar o consumo da própria identidade social: o papel do consumo é 
um papel funcional da sociedade, portanto, não se pode desvinculá
lo da questão social. 

Já o status é uma forma de hierarquizar o papel das pessoas, para 
o que o consumo contribui, às vezes de uma forma natural. Tanto 
existem reis e rainhas, presidentes e empresários, como pessoas de 
pequeno poder aquisitivo. O status serve como posicionador do in
divíduo na sociedade. 

A Aceitação pelo Grupo 

E.: O padrão de consumo está vinculado à renda, mas existem 
pessoas que, mesmo não pertencendo a faixas de renda correspon
dentes a determinados padrões, procuram consumir certos produtos 
e marcas para se diferenciarem de seu grupo e parecerem pertencer 
a outro. Neste caso, o consumo não seria um mecanismo de diferen
ciação social explícita? 

G.G.: Isto ocorre com freqüência. Um office boy que ganha um 
salário mínimo mas tem como referência fazer bonito com a turma 
ou com a namorada, vai eleger para isto um tênis, um relógio, uma 
griffe- valores que, embora não façam parte do seu cotidiano, são 
símbolos, são os diferenciais que busca. Fará um esforço especial 
para adquiri-los e com isto, digamos, ter status para ser aceito pelo 
grupo de referência ou ao qual quer pertencer. 

E.: Pode-se dizer, então, que o consumo é hoje um dos valores 
determinantes para o pertencimento a um grupo no qual a pessoa 
sente-se incluída não pelo que ela é, mas porque tem aquele tênis, 
estuda naquela escola ou freqüenta certo restaurante? 
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G.G.: Este aspecto, na minha opinião, faz parte da nossa socie
dade. Um office boyou um ga ri que ganha salário mínimo compra 
um sabão de má qualidade, porque o sabão é apenas para a hi gie
ne pessoal; compra uma meia de R$ 1,99, porque para ele estes 
itens não têm um papel de status, como tampouco o têm o fei jão 
com arroz. O relógio e o ce lular, entretanto, podem vir a ter. Como 
nem tudo que compra é para se posicionar como referência na 
soc iedade, ele vai eleger algumas marcas e alguns produtos que 
vão servir a este papel. 

E.: Você percebe na questão do consumo a ex istência de uma 
frontei ra, um ponto em que se passa do consumo básico e necessá
ri o para um consumo que poderia ser considerado supérfluo? Ou 
este supérfluo não ex iste, varia com o tempo e em função da classe 
socia l a que a pessoa pertence? 

G.G.: Varia, e existe até uma espécie de lei da economia que 
fala sobre isso. O economista canadense Kenneth Galbraith escreveu 
uma obra sobre a sociedade afluente onde diz exatamente isto: que 
as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. Tendo renda, di
nheiro e tempo, irão canalizá-los para atender necess idades afluen
tes, necessidades que criam ou que pleiteiam. E, quanto mais tem
po e mai s recursos tiverem -às vezes, com uma forcinha da sua 
própria natureza consumista- podem ter uma seqüência de consu
mo supérfluo bastante grande, o que é uma espécie de mola propul
sora para o seu comportamento. Entra aí a questão psi cossomáti ca, 
mas há também muito das influências do marketing, da economia, 
da sociedade onde há disputa por certos papéis. Na sociedade con
temporânea, as pessoas procuram grupos aos quais pertencer, onde 
possam encontrar identidades comunitárias. 

Podemos observar pais que sonham ver o filho protagonizando 
seja lá o que for na televisão e abrem mão de qualquer coisa, até de 
renda, para realizar tal sonho, que é mais deles do que do próprio 
filho. As forças que movem os indivíduos ainda não são muito bem 
conhecidas, mas sabe-se que não existe uma prioridade inicial, do 
tipo "se eu sou pobre, tenho que ter o básico"; esta equação se 
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inverte em alguns momentos para "eu sou pobre, mas tenho direito 
a ter uma roupa de gríffe, a ir a um cinema ou a um shopping, a 
saborear o sorvete mais caro, além de ter só direito de andar de 
ônibus, de pegar um trem e assistir televisão". Não há uma equação 
que delineie este comportamento, há pessoas de diferentes classes 
sociais transitando por diferentes marcas, quer sejam marcas dos cha
mados produtos destinados ao público de maior poder aquisitivo, 
quer sejam de segunda linha. 

E.: Quando se fala de uma natureza humana consumista, trata
se realmente de natureza humana, de alguma coisa que transcende 
às circunstâncias sociais históricas, ou se estaria referindo a algo 
construído social e historicamente pelo modelo capitalista de produ
ção, no qual a indução permanente ao consumo é necessária não só 
para a construção da identidade social, como para retroalimentar o 
próprio processo produtivo? 

G.G.: Eu diria que são as duas coisas. Vamos analisar o compor
tamento das pessoas que colecionam objetos e que já colecionavam 
selos, cartas, botões e tampinhas quando eram crianças. São pessoas 
que têm uma tendência natural para o colecionismo. Aí entra o 
marketíng, vem a propaganda que capitaliza tal comportamento e 
elas passam a colecionar figurinhas, a comprar balas para obter tais 
figurinhas, a colecionar brinquedos- e para isto juntar selos para 
depois trocar por bichinhos. 

O colecionismo passa, então, a ser induzido pelo marketínge 
pela propaganda, isto é, pelo mercado. Fala-se muito dos dois pri
meiros, mas se acaba esquecendo que o marketínge a propaganda 
são bancados por empresários que querem aumentar seu 
faturamento, algo que é legítimo e que induz as pessoas a compra
rem dentro de padrões considerados normais. Para outras, entre
tanto, o colecionismo torna-se incontrolável: passam a colecionar 
sem ter idéia de que estão deixando de comprar coisas mais impor
tantes. Deixam até de ir ao médico, ao dentista, para comprar aquela 
peça e completar parte da coleção. As duas hipóteses coexistem, 
portanto: as pessoas, muitas vezes, compram as coisas de forma 
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natural e, outras vezes, de forma induzida. O difícil é estabelecer o 
limite entre as duas áreas. 

Necessidade e Desejo 

E.: Você acredita que o marketing tenha, rea lmente, es te po
der que lhe é atribuído de criar produtos e necess idades que não 
ex istem, ou ele apenas explora e potencializa a necess idade natu
ral de consumir que todos temos, até para sobreviver? É possível 
imaginar que, sem sua interferência, as pessoas se contentariam em 
consumir o básico? 

G.G.: Esta é uma questão pol êmi ca e, para respondê-la, vou 
usar dois termos técnicos, cujo significado não é universal e só 
vale no contexto em que são utilizados pelo marketing: necess i
dades e desejos. Para o marketing, necessidades são carênc ias e 
valores inatos com os quais já se nasce: propensão para beber, 
para comer, para ter auto-estima, para ser aceito. Não foi preciso 
nenhuma empresa, nenhum governo, ninguém criar esta necessi
dade nas pessoas. Dentro deste conceito, o marketing não c ria 
necess idades. 

Existem, porém, os desejos, que são formatações das necessida
des: quando se converte uma determinada marca de água numa for
ma de satisfazer a necessidade da sede, cria-se o desejo de consumir 
aquela água para suprir aquela necessidade, que poderia ser suprida 
pelo refrigerante A, pelo suco B, ou pela água mineral C. 

Aí entra o trabalho do marketing, que é dizer: "Se você está com 
sede, ou acha que está com sede, venha e tome o meu suco (não tome 
o refrigerante X nem a água Y)." Toda a propaganda, a embalagem, a 
estratégia de comunicação, enfim, é desenvolvida para obter a adesão 
do consumidor e não deixar que ele vá para a concorrência. 

Costuma-se dizer que o marketing não cria necessidades, mas 
trabalha os desejos e direciona o comportamento das pessoas, 
tornando o produto e marca anteriores obsoletos e não mais de
sejáveis, levando o consumidor a desejar o novo, gerando este 
consumo seqüenciado. 
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E.: Ao estudar o capitali smo, no século XIX, M arx afirmou que este 
se traduz em um processo de produzir permanentes necessidades nos 
membros das sociedades. Isto signi fica que, além das necessidades bási
cas que todos têm que atender, novas necessidades vêm sendo criadas 
ao longo do processo histórico capitalista. Até vinte anos atrás, por exem
plo, não se precisava de computador. Agora, pelo menos num certo 
segmento da sociedade, não dá mais para viver sem ele. O utro exemplo 
é o telefone celular; quando surgiu, era uti I izado por uma classe social 
específica. Hoje, pessoas de outras classes, comprometendo muitas vezes 
seu orçamento, têm também que ter um, porque o celular tornou-se 
para elas uma necessidade de integração, de pertencimento, de cri ação 
de identidade. Isto não leva a crer que o marketing rea lmente tem o 
poder de cri ar e induzir novas necessidades? 

G.G.: Fo i por isso que ressa ltei que tais conceitos só podem ser 
entendidos desta maneira dentro do contexto do marketing. Para o 
marketing, o computador e o ce lular não são necess idades, mas 
formatações da necessidade de se informar e comunicar. No último 
século, estas necessidades foram atendidas pelo telégrafo, depois pelo 
te lefone, hoje se tem à dispos ição a internet e o celul ar, daqui a vinte 
anos poderá ser um tipo de telepati a, quem sabe. O formato é di fe
rente e o marketing remodela a forma de sati sfazer a mesma necess i
dade: cr ia, torn a obsoleta, recri a, tanto para se adequar às conveni
ênc ias de uma certa camada da popul ação, o que seri a justo, como 
às vezes até pa ra cri ar um consumo além daquilo que seri a o ju sto. 

No caso, então, a necessidade não é nova, ela acompanha o 
homem desde o tempo das cavern as, quando ele qui s se comuni ca r 
pintando nas rochas, depo is em outros suportes, mais tarde através 
de mani festações corporais, da escrita etc. Se os meios de se comu 
nicar di sponíveis são outros, o marketing muda a forma da necess i
dade, ele cri a novos interesses porque a soc iedade muda. 

Outro exemplo é o transporte: antes relacionado a cavalos, o 
conce ito de transporte ráp ido sucessivamente passou a ser o trem, o 
automóvel, o avião, mas a necessidade é a mesma. O transporte como 
conveniênc ia para o consumidor é uma necess idade que as pessoas 
têm naturalmente, que conceituai mente o marketing di ficilmente vai 
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mudar. Mas a forma como isto vai satisfazer ao consumidor, aí o 
marketing é poderoso, inventando mecanismos e objetos que vão 
oferecer conveniência e contemporaneidade. 

Por isso, volto a insistir que só se pode entender o conceito 
de necessidade, como foi usado aqui, dentro do contexto do 
marketing. Na economia ou na psicologia, não teria qualquer sig
nificado cientifico. 

Os Valores dos Nossos Tempos 

E.: É também possível associar o consumo ao prazer? 

G.G.: Sim, e de tantas formas que fico até meio perdido. Vejo, às 
vezes, sob a ótica do prazer irracional e me vem logo o exemplo do 
cigarro. Como é que uma pessoa consome, sabendo que lhe faz mal? 
O marketingfaz todo um trabalho sedutor, de desvio de racionalidade 
em cima deste produto, porque não pode usar argumentos racionais 
para vender algo que vai prejudicar a saúde e até matar. Neste caso, 
o marketing vem com símbolos, com discursos altamente persuasi
vos, referências de outros países, de valores inatingíveis; usa até o 
apelo do esporte explorando a questão da qualidade de vida, justa
mente para um produto que vai comprometê-la. 

Sabe-se que o cigarro gera prazer para o seu consumidor. De 
um lado, ele é bombardeado por partes da sociedade que di
zem: "Não consuma porque isto vai matá-lo" ou "Isto vai trazer 
despesas para a previdência social". Do outro lado, existe uma 
obsessão deste consumidor de não priorizar uma vida longa em 
detrimento de ser aceito socialmente. Quando um adolescente 
passa a fumar, ele quer ser aceito por um grupo, quer mostrar 
amadurecimento, liberdade ou um poder de decisão próprio. Se 
ele não consegue fazer isto de outra forma, então se traveste de 
fumante para adquirir este poder, sintetizar este comando ou esta 
comunicação para o grupo. 

E.: Assim como se pode associar o consumo à necessidade, ao 
desejo e ao prazer e identificar que é sobre estes focos que o 
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marketing atua, pode-se também supor que exista um conjunto de 
valores associado ao padrão de consumo dominante na nossa socie
dade. Que conjunto seria este? 

G.G.: Neste conjunto de valores vejo o hedonismo, por exem
plo, que é um valor que sempre fez parte da sociedade, mas atu
almente de fo rma muito mais acentuada. Vejo também o egoís
mo, o individualismo, as pessoas querendo ser felizes, não dis
postas a abrir mão de suas idéias, de co locá- las em prática e até 
de impô-las sem discutir, sem ceder. Estes valores estão associa
dos ao atual padrão de consumo e são reforçados pelo marketing, 
que os passa para os produtos: produtos individuais, marcas pró
prias, uma felicidade de ir ao banco, um desodorante que faz 
todo mundo querer ficar ao seu redor. Vejo um individualismo 
mui to forte nesse contexto. 

E.: Nosso padrão de consumo, portanto, não só reflete o indiv i
dualismo, que é uma das marcas da sociedade contemporânea, como 
o reforça, utilizando o marketing como instrumento? 

G.G.: Sim, até em contraposição ao século passado, quando o 
modelo e o sucesso do fordismo foi produzir o mesmo automóvel, 
da mesma cor, para toda uma massa consumidora. O marketing, hoje, 
traz um outro conce ito e diz: "Vou fazer um produto para agradar 
você." É o marketing do relacionamento com o consumidor, que 
passa a idéia de um produto feito quase que por encomenda, e que 
se puder monta um automóvel com as características que aquele 
consumidor quer, cria a roupa que ele deseja, monta os óculos que 
ficam melhores no seu rosto. É quase o abandono do antigo modelo 
direcionado para a massa, pois atualmente o marketing busca focar o 
produto em comunidades bem seletivas, de preferênc ia respeitando 
a individualidade do consumidor. 

E.: Quando a indústria automobilística passou a fabricar ca r
ros de variados modelos e cores- evidentemente para aumentar 
suas vendas- teria mesmo tomado tal decisão atendendo ao indi-
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vidualismo crescente do consumidor ou, ao contrário, foi sua nova 
est ratégia de marketing que contribuiu de maneira decisiva para 
impul sionar um individualismo latente, que talvez não tivesse al
ca nçado os níve is atuais? 

G.G: Não sei responder sua pergunta, mas tenho certeza de 
que se na época fordista fossem fabricados carros com determina
das ca racterísti cas, para determinados consumidores, tais automó
veis também seriam vendidos. O que aconteceu de lá para cá, po
rém, foi um acirramento da concorrência, e se o Ford continuasse 
com a mesma idéia, com certeza hoje venderia muito menos. Isto 
levou as empresas a buscar respostas junto ao consumidor. 

Por quê? Porque ele que tem um excesso de renda, um exces
so de tempo, um excesso de poder aquisitivo e é ele que vai dizer 
"eu não quero um tênis apenas para andar, quero um para passear, 
um para correr, um para ficar bonito. As empresas que oferecem 
tênis são a Y, a X, e a Z. Mas a Z oferece o tênis que eu quero, 
então eu vou comprar o da Z" . 

O mesmo acontece quando queremos comprar um refri ge
rante: se o refrigerante X não tiver uma determinada dose de açú
car, uma coloração, um determinado formato que nos agrada, cor
remos para o concorrente. 

Consumo Traz Felicidade? 

E.: O prazer que o consumo proporciona pode ser, também, 
fonte de felicidade? 

G.G.: Pode sim, porque as pessoas querem reso lver seus proble
mas, elas têm sonhos e os sonhos são alcançados por símbolos, por 
comportamentos, por sentimentos, e também rea lizados por acesso 
material. E este tipo de acesso é fundamental não só para a sobrevi
vência, mas para o pleno exercício da cidadania enquanto consumi
dor- e aí entra a questão da qualidade do produto. Que envo lve não 
apenas a durabilidade, mas o quanto a qualidade deste produto vai 
sustentar meu padrão de vida, quanto vai me trazer de conveniência. 
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As pessoas se realizam, por exemplo, quando vão a uma festa e 
querem que o sapato que compraram para a ocasião se mantenha 
bonito durante todo o tempo que estiverem lá. Se o sapato rasgar em 
plena festa, isto lhes causará um dano moral. Fica, assim, intimamente 
relacionada a satisfação pessoal ao pleno usufruto do produto, que não é 
o durar pelo resto da vida, mas apenas proporcionar felicidade no perío
do em que a pessoa demanda a prestação de serviço daquele produto. 

O relógio não tem só que marcar as horas, tem que transmitir 
uma atmosfera, beleza, status, transmitir a personalidade que a pes
soa quer para aquele momento. Em outro, talvez, tal relógio já não 
sirva para isto e seja trocado. 

E.: A felicidade estaria adquirindo uma efemeridade e uma tran
sitoriedade, tal e qual a vida útil dos produtos que os indivíduos 
consomem? 

G.G.: Acho que sim e vejo até que, em contraponto a isto, algu
mas pessoas fazem questão de guardar alguns objetos para o resto da 
vida- aquele relógio, aquela camisa, aquele canivete, aquele chavei
ro. Mas, no dia-a-dia, os valores mudam e as pessoas querem que os 
produtos componham seu estilo de vida: se quando eram jovens 
gostavam de uma gravata estampada, hoje o que lhes traz felicidade 
é uma gravata mais lisa e sóbria. 

Coloca-se aí aquela questão: o que vem primeiro, o ovo ou a gali
nha? A felicidade em função do produto, ou o produto em função da 
felicidade? Ao comprar um automóvel, um homem pode se sentir re
juvenescido, motivado, o que pode trazer uma seqüência positiva e 
de felicidade para a sua vida. Neste caso, aquele símbolo deu partida 
ao processo de felicidade, mas às vezes dá-se o contrario: faz-se uma 
viagem porque se está feliz. São dois aspectos e um alimenta o outro. 

E.: Na sua opinião, portanto, não existe necessariamente um 
contraponto entre consumo e felicidade? 

G.G.: Há oposição, sim, quando se compra errado, ou quando 
não se sabe exatamente o que se está comprando ou, ainda, quando 
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se compra por um impul so que não era legítimo porque, na verdade, 
tinha outro fundamento: o fundamento da imitação, da gula ou um 
outro qualquer que não se sustentou. Aí vem à frustração: "Comprei 
esta panela de fondue e nunca use i. " Neste caso, o consumo traz 
in fe li cidade, o arrependimento de um d inheiro mal gasto. 

O Consumidor Cidadão 

E.: No começo da década de 1980, o economista americano Albert 
Hirschman escreveu o livro De consumidor a cidadão, onde diz que as 
frustrações dos consumidores, em nível privado, podem torn á-los ci
dadãos na esfera pública, à medida que passam a demandar a sati sfa
ção e o respeito a seus direitos. Você concorda com esta op ini ão? 

G.G.: Concordo, po is quando são estimuladas, as pessoas rea
gem. Gostari a que este fosse um movimento natural, que ao ver um 
defeito num produto comprado, elas não prec isassem de um Procon, 
não precisassem de um Código de Defesa do Consumidor para agir, 
que isto se desse de forma espontânea e mais co leti va . Não apenas 
pa ra tapar o furo do barco que está ao seu lado, mas para ajudar a 
tapar os furos dos outros lados também. 

M as aí vo lta a questão do egoísmo, do individualismo. Acred ito 
que, iso ladamente, as pessoas estão fazendo valer seus d ire itos, es
tão exercendo mais sua cidadania, mas não percebo ainda que isto 
tenha tomado uma forma co letiva, mais duradoura, desprendida de 
interesses própri os. O quadro tem melhorado, porém o ind ividualis
mo continua predominando. 

E.: É possível di zer que a partir de um certo ponto o prazer do 
consumo torna-se um víc io, o chamado consumismo, e que este 
seria decorrente do padrão de consumo ameri cano da segu nda me
tade do século XX? 

G.G.: O consumismo não é um fenômeno novo, mas tem sido 
estimulado e vem crescendo em função da diversificação de produtos 
e marcas, do variado e maior alcance atual da mídia, e até das técni cas 
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de pesquisas com que hoje as empresas contam. Todo este estímulo 
faz com que se perca de vista aquilo que é legitimo, inato. 

Em uma pesquisa sobre o que move as pessoas a freqüentarem 
bingos, por exemplo, observou-se que algo em torno de 5% seriam 
as realmente compul sivas- aquelas que jogam até perder, pegam 
dinheiro emprestado e fazem dívidas. Para esta pequena parcela, 
este hábito é, digamos ass im, uma doença. já as que compõem a 
parcela maior, dividem-se entre as que o fazem por motivações soc i
ais- é a sociedade que as estimula, transformando o bingo em um 
momento de lazer, de relaxamento, em uma possibilidade de esta
belecer novos relacionamentos - e, de outra parte, as que têm este 
hábito por motivos econômicos- a possibilidade de ganhar dinhei
ro e com isto sentirem-se felizes. 

O que se tem, então, é uma misce lânea de motivações constru
indo um hábi to de entretenimento. Nossa sociedade, às vezes, vê o 
entretenimento como um pecado ou como algo até fútil , mas o en
tretenimento faz parte do nosso consumo, do nosso dia-a-dia. Quando 
se compra um automóvel, compra-se também o entretenimento; ao 
comprar um ingresso de cinema, compra-se entretenimento. Mas 
quando se compra um biscoito, um refrigerante, muitas vezes o que 
se quer é a integração com outras pessoas. Portanto, faz parte do 
va lor agregado dos produtos o entretenimento, o prazer que propor
ciona. Só que em alguns casos um componente doentio leva ao con
sumo desenfreado, isto rea lmente existe, mas acredito que apenas 
em uma parcela pequena das pessoas de nossa soc iedade. 

Um Modelo Agonizante 

E: Do ponto de vi sta soc ial, entretanto, observa-se que asso
c iedades afluentes são cada vez mai s consumi stas. A soc iedade 
ameri cana, por exemplo, é uma sociedade consumista, indepen
dentemente de nela ex istirem pessoas viciadas em consumo ou 
não. Que relação pode-se estabelecer entre o padrão de consu
mo dessas sociedades e o papel do modelo atual no esgotamento 
dos recursos naturai s, de sua capac idade, presente e futura, de 
atender às necess idades da população do Planeta? 
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G.G.: Consídero que o modelo americano está esgotado, embora 
ainda esteja de pé. Acho que a própri a soc iedade está reagindo a ele 
através de leis, de ações governamentais e por meio de outras mani
festações própri as. Este é um modelo que não va i cair da no ite para o 
dia e, por incrível que pareça, ainda é cobiçado por outros países que 
sonham em ter um padrão de vida como o dos Estados Unidos. 

É um modelo, na minha opinião, decadente, que não se susten
ta, mas que tem uma tal força empresari al e um tal poder institucional 
que vai perdurar por algum tempo. E, infeli zmente, o fato de ainda 
servir de modelo padrão para sociedades menos afluentes const itui
se em uma espécie de reforço para que ele continue existindo. 

E.: Se este modelo perdurar por algum tempo, isto representa 
rea lmente uma ameaça ao meio ambiente e à capacidade do Planeta 
de gerar os recursos de que a espéc ie humana necessi ta, ou ai nda é 
possível evitar-se uma cr ise total? 

G.G.: Em alguns aspectos, a cri se ambiental já é irreversível, e o 
duro é que as pessoas às vezes são como o sapo: se for co locado na 
água fria e for sendo aquec ido até ferver, ele não percebe e morre 
coz ido. Ora, o sapo não percebe que a água esquentou e ferveu 
porque a mudança gradual da temperatura é ass im i I ada por seu or
gani smo, passa a fazer parte do seu meio ambiente. M as, se for joga
do dentro de uma água já fervendo, ele pul a fora. 

Com a questão ambiental e o esgotamento dos recursos passa-se 
algo parecido: os impactos são tão lentos, tão graduais que as pessoas 
não percebem o suicídio co letivo a que podem levar. No Brasil , fe liz
mente, o assunto está sendo colocado na pauta não só do Congresso, 
mas de outras instâncias governamentais e vem ganhando espaço na 
mídia. A imprensa brasileira vem contemplando este tema com certa 
periodicidade, os jo rnais não se ca lam perante desastres eco lógicos, 
publicam páginas e páginas condenando as empresas irresponsáveis, 
pondo em cheque governos, cutucando entidades soc iais. 

Sou, então, otimi sta em relação à poss ibilidade de redução da 
ve loc idade com que esta devastação e irrac ionalidade vêm aconte
cendo. Lamento, porém, pelas espéc ies com as quais não mais po-
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deremos voltar a conviver: para estas, infe lizmente, não há recursos 
bioméd icos ou bio lógicos que revertam o processo. 

E.: O tema vem progress ivamente ganhando v isibi I idade, mas 
geralmente quando acontece um desastre ambiental de grandes 
proporções. In formações sobre as conseqüênc ias de um certo ti po 
de consumo sobre o meio ambiente são ainda pouca d ivul gadas, 
impossibi litando que os consumidores percebam esta relação de 
causa e efe ito. O que poderi a ser feito a respeito, uma vez que o 
assunto não ganha espaço na mídi a por não ter impactos imedia
tos ou catastróficos? 

G.G.: O primeiro passo é a educação, vo ltada principalmente 
para cri anças e jovens desde os primeiros anos esco lares. M ostrar o 
que é o lixo, o que é o descarte de produtos, o que é rec ic lagem, 
como prati car um consumo saudável. 

Al ém di sso, a c iência poderi a desempenhar um papel mu ito 
importante na identifi cação do que é realmente negati vo e pos iti
vo em relação ao meio ambiente . É di fíc il confiar numa c iência 
que numa hora afirma que a camada de ozônio está aumentando e 
noutra que está diminuindo. 

Em terceiro lugar, o sistema de comunicação deveri a ser arti cul a
do como um todo para dar vi sibilidade a estas ponderações científi
cas, porque na situação atual o consumidor e o c idadão ficam confu
sos: "Será que posso tomar so l às 3 da tarde? Há produtos e publi c i
dade que di zem para ter cuidado com o so l entre 1 O da manhã e 2 
da tarde. Isto quer dizer que após este horário eu posso d ispensa r o 
uso de fil tro solar?" Esta confusão e desinformação geram uma certa 
inércia nas pessoas: "Por que vou economizar, por que vou rec ic lar 
se não há um benefi c io evidente resultante disto?" 

O quarto ponto que eu considero importante é mostra r às 
pessoas as consequênc ias e resultados práti cos de suas ações. H á 
ca mpanh as que fal am da importânc ia da rec ic lagem de li xo e o 
cidadão passa, então, a separar o seu com o maior cuidado para a 
co leta se leti va . Vê, entretanto, que o descarte está sendo igual, 
que o li xo é novamente todo mi sturado e co locado no li xão, e 
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des iste. Se o resultado do seu esforço fosse outro, e o aprove ita
mento de materi ais rec icl ados fosse di vul gado, a pessoa se senti
ria est imulada a continuar. 

Mais uma observação: a pouca disposição do consumidor em cola
borar é atribuída ao individualismo, à sua maior preocupação com o pra
zer, com o aqui e agora, com o preço do produto. M as se não há informa
ção sobre os impactos ambientais deste consumo, o individualismo tor
na-se cada vez mais forte em função da falta de uma vi são de longo 
prazo sobre os danos que se está causando à coletividade e ao planeta. 

O Marketing Societal 

E.: Qual a responsabilidade das empresas na in formação deste 
processo e que relação isto tem com a práti ca do marketing soc ietal 
de que você trata no seu arti go "Abordagem social do marketing e da 
publicidade"? 

G.G.: A idéia do marketing soc ietal é justamente de que a em
presa, antes de lançar qualquer produto no mercado, anali se seus 
possíve is impactos sobre o consumidor, o meio ambiente, os empre
gados, a saúde públi ca. O lançamento de um medica mento, de um 
mi crofone, de um relóg io ou seja lá do que for deve ser precedido 
de um estudo sobre o que tais produtos ou serv iços podem causar 
ao entrarem no mercado. Não havendo impactos negati vos, a em
presa teri a luz verde para comerciali zá-los. 

Esta não tem sido, infel izmente, a postura de al guns empresári
os, que primeiro lançam o produto e o colocam no mercado- como 
aconteceu com o DDT, com o amianto, e até com medicamentos
pa ra só depois, através da reação à sua performance no mercado, 
saber se causa ou não al gum dano. 

O utros fa bri cantes, mesmo sabendo que o produto é noc ivo, 
fazem estatíst icas para dec idir, através da relação custo/benefíc io, 
entre retirá-l o do mercado ou indeni zar consumidores que ve
nham a ser afetados, optando pelo mais baixo, evidentemente. 
Ex istem, port anto, empresári os descomprometidos com a ca usa 
soc ial. O arti go c itado trata exatamente desta questão: se a em-
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presa quer legitimidade, se quer permissão e a aceitação da soci
edade- que é o seu consumidor final- tem que valorizá-la, cami
nhar junto com ela. E não só no discurso, mas na prática dos seus 
produtos e serviços também. 

E.: Qual é, na sua opinião, o grau de disseminação entre as em
presas desta preocupação e compromisso com a sociedade? 

G.G.: Acho que vem crescendo, que hoje em dia somente uma 
minoria delas descarta qualquer responsabilidade social: a maioria tem 
esta preocupação, mas poucas praticam de uma forma consciente, 
auto-atribuída. As demais o fazem por força da lei e por imposições. 
Outras, forçadas por fornecedores e compradores que condicionam a 
compra dos produtos a uma atuação empresarial socialmente respon
sável, ou dão preferência àquelas que sejam filiadas a organizações de 
caráter ético, exigindo algum tipo de certificação de que este compor
tamento e postura estão incorporados ao gerenciamento do produto. 
As coisas evoluíram, mas só será uma mudança para valer quando for 
auto-atribuída, o que não percebo ainda. 

As empresas são um dos pilares de nossa sociedade e podem 
determinar ou estimular comportamentos. Se lançarem programas 
de reciclagem, por exemplo, estarão passando uma mensagem 
ambiental para seus funcionários e, através deles, para suas famíli
as, seus vizinhos, sua comunidade. A empresa serve como espelho, 
como referencial do comportamento das pessoas e, sem dúvida, 
exerce uma grande influência. 

Não adianta a criança receber na escola uma mensagem de 
responsabi I idade ambiental se, ao chegar em casa, o pai e a mãe 
não a transformarem em realidade. Uma empresa que pede para o 
seu funcionário não fumar, não ingerir bebida alcoólica, ou solicita 
que se submeta a consulta médica periódica está, de certa forma, 
contribuindo para moldar também um comportamento de cidada
nia, eticamente responsável. 

As empresas têm, por outro lado, um impacto fabuloso sobre a 
área ambiental, são responsáveis por grande parte dos problemas 
que acontecem nos·rios, no ar e não há como eximi-las desta res-
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ponsabi lidade. M as a pressão soc ial, as leis, o pacto mund ial que 
deu ori gem a cert ificações como a ISO 14000, relac ionadas ao tra
ba lho infa ntil , ao descarte de resíduos, ao reco lhimento de produ
tos danosos, faz com que tais questões estejam adquirindo statu s 
de prior idade dentro das empresas. 

Têm provocado, também, inic iativas como o intercâmbio de in
formações sobre como rec icla r, sobre o uso de inteligência no trato 
com o meio ambiente. A Kodak, por exemplo, estoca suas lâmpadas 
fl uorescentes e paga para que sejam rec ic ladas. 

As empresas estão se consc ienti za ndo de que vão perder mer
cado, sustentabilidade econômi ca e até a li cença para func ionar 
se não mudarem logo de comportamento; lá para a frente pode 
ser mu ito tarde, po is é imposs íve l reverter uma imagem negat iva 
em curto prazo. 

O Poder das Crianças 

E.: As cr ianças, os jovens e as mulheres são os alvos p referen
c iais da propaganda e do marketing. H á al guma razão espec ial 
pa ra isto? 

G.G.: No caso das crianças, ex iste por trás algo eti camente polê
mico, que é trabalhá-l as para serem futuros consumidores. Hoje, uma 
fa míli a de renda média ou alta tem na criança um líder de opini ão 
que va i opinar desde a cor até o tipo de um carro que vai ser com
prado. Certo tipo de publi c idade, infeli zmente, traz implíc ita a in 
tenção de pos icionar a cri ança, que ainda não compra mas um dia 
comprará um carro, e que tem este poder opinativo e esta influência 
tão decisivos dentro da famíli a. 

Mais po lêmi co ainda é o papel que se pode atribui r a propagan
das de cervejas que usam desenhos an imados, peixinhos e outros 
animais: será que não há ali um estímulo para o ado lescente e a 
criança se encaminharem para a ingestão de bebida alcoóli ca? 

Quanto ao fato da cri ança ter se torn ado alvo da propaganda, 
deve-se ao fenômeno de um novo papel soc ial que ela adqui riu , 
que a transformou em uma nova rainha do lar, lugar que pertencia 
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tradicionalmente à mulher. Não é mais a família que decide, é a 
criança que pede determinado tênis, e a propaganda não quer ficar 
distante deste processo. 

Existem crianças de 8 ou 9 anos que, se fossem declarar imposto 
de renda, teriam que comprovar ganhos maiores do que muitos adul
tos: têm bicicleta, celular, sua própria TV e vídeo. Com o pai e a 
mãe trabalhando fora, a criança foi assumindo certas responsabilida
des que não tinha antes, e isto acaba refletindo no consumo. Ela 
passa a ser um referencial de compra para a família e os pais empe
nham-se em satisfazer seus desejos. 

Antes a criança se contentava com o que os adultos lhe compra
vam, era apenas mais um integrante do lar. Hoje ela tornou-se refe
rência até para a estabilidade do casal, traduzindo um novo formato 
de família, em que por vezes pais e mães separados cuidam sozinhos 
do filho. A formatação diferente de família projeta-se no consumo e, 
obviamente, na comunicação, fazendo com que esta passe a refor
çar alguns valores que, em tese, não seriam os mais saudáveis. 

Acho, então, que deveríamos analisar não só o efeito que a pro
paganda causa, mas o contexto em que a propaganda bebe para 
reforçar tais posturas. 

Quanto à mulher, geralmente, é porque ela compra para si e 
para a família e, além disso, é mais pró-ativa. Por exemplo, quando o 
homem tem que fazer um exame de próstata, a grande maioria de
mora para tomar esta decisão. Já a mulher - não sei se o termo é 
coragem-, se há algum indício de problema de mama, faz o exame 
mais prontamente, corre atrás. Considero a mulher mais ativa no 
sentido do consumo, talvez por uma questão do impulso da preser
vação da espécie. 

E.: No caso das crianças e dos jovens, que conseqüências ne
gativas têm na formação das suas identidades o fato de constituí
rem-se em alvo de um marketing que propõe a construção do ser 
a partir do ter? 

G.G.: Um irmão menor ambicionar a roupa do maior para 
parecer mais velho é algo que sempre aconteceu; portanto, há 
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aspectos de consumo que são inerentes à formação da identidade 
infantil. Se não se souber, entretanto, trabalhar o marketing, a co
municação, a propaganda dos produtos junto aos jovens, alguns 
danos poderão ser gerados, como cultivar a adultização precoce 
da criança, remetendo-a à compra de artigos de uso restrito a 
adultos, como bebidas alcoólicas, perfumes, aparelhos de ginásti
ca, remédios para emagrecimento. 

Quando a publicidade mostra um brinquedo inanimado mo
vendo-se sozinho, a criança vai pedir sua compra contando com 
que ele tenha aquela performance, ficando frustrada se o carri
nho ou a boneca não se movimentarem, de fato, sozinhos. A 
cr iança não tem o discernimento de um adulto, que sabe que o 
bombril não tem realmente mil e uma utilidades, que a propa
ganda trabalha com o sentido figurativo, que tal desodorante 
não vai realmente atrair mulheres. 

Se não houver restrições para a propaganda dirigida ao jovem, 
alguns danos importantes poderão estar sendo gerados: ansiedade, 
frustração, adultização, consumismo e outras conseqüências que 
poderão comprometer sua qualidade de vida. Em relação a este as
pecto, o marketing muitas vezes não tem tido cuidado em mostrar 
que o terdeve ser precedido do serconsciente, humano, cuidadoso, 
responsável, enfim, ser realmente criança, invertendo a lógica atual 
que é a de simples persuasão do jovem na direção do consumo. 

E.: O fato das crianças terem se tornado o centro das atenções 
familiares não pode estar relacionado à culpa que sentem os pais 
por deixarem-nas sozinhas, por não poderem dar a atenção que 
acham que o filho merece, tentando compensar esta culpa compre
sentes? E o marketing não estaria se aproveitando desta cu I pa, todos 
colaborando para que as crianças se tornem estes pequenos ditado
res dentro da casa? 

G.G.: Concordo e acho que esta visão oferece bases para a 
discussão num patamar mais racional: atribuir às empresas e ao 
marketing a desgraça do mundo não é o caminho. Claro que elas 
têm sua responsabilidade, que devem assumir e procurar melho-
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rar. Se não o fizerem espontaneamente, precisam ser fiscalizadas 
para atender certas demandas da sociedade. Mas até que ponto 
não é a própria sociedade que está alimentando o m arke ting e, 
para que este mudasse, seria preciso repensar o modelo soc ial na 
sua totalidade, não só na sua atuação ambiental, mas naquilo que 
considera prioritário? 

O que a sociedade entende que seja bom para uma cria nça? 
O que está sendo praticado é aquilo que se quer realmente, ou é 
aquilo que se quer para responder a um modelo que está falindo? 
Pedagogos relatam casos de meninas que estão men struando aos 
7 anos de idade, e é muito comum se presentear c rianças desta 
faixa etária com produtos para maquiagem. 

Ganhar um relógio é atualmente a coisa mais fácil do mundo, 
quando há algum tempo era uma conquista, algo que a cri ança de
sejava e esperava muito. Hoje ela fica afeita a tantos bens e tantos 
produtos que não sobra muita coisa para ter quando se tornar adulta 
e aí vem à questão do supérfluo. "Já tive computador, já tive celular, 
já tive tudo. O que mais eu vou querer agora?" 

Cabe a toda a sociedade preocupar-se com isto, e não só ao 
marketing ou à propaganda. 

Modismo ou Tendência? 

E.: Na sua opinião, a natureza já se tornou objeto de apropriação do 
marketing? Sob qual ponto de vista, o da necessidade ou o do desejo? 

G.G.: Acredito que a natureza já se tornou objeto de apropria
ção do marketing, que trabalha o meio ambiente tanto sob o ponto 
de vista da necess idade, quanto do desejo. Quando fa lta água ou há 
rodízio de carros em São Paulo, a população fica muito preocupada 
com a questão ambiental, com as represas, com os mananciais. Isto 
brota das necessidades humanas- beber água, higiene, transporte
das quais estão sendo privadas, e o marketingtrabalha este aspecto. 
Mas como a ecologia para alguns virou sinônimo de modismo, tor
nou-se chique, isto tem sido também estimulado pelo marketing, 
neste caso sob o aspecto do desejo. 
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E.: Os cuidados com o meio ambiente correm o risco de ser 
somente um modismo passageiro, ou, efetivamente, estamos ass is
tindo a uma nascente preocupação ecológica, com base duradoura, 
que poderá tornar-se um referencial ét ico e ser passado de geração 
em geração daqui para a frente? 

G.G.: Vejo como um processo cíclico que não volta, entretanto, 
ao ponto inicial. Começou com determinadas cr ises, como o 
desmatamento, a eliminação de espécies, incêndios, fa lta de água, 
derramamento de petróleo em praias, falta de locais para se acondi
c ionar lixo, traumas que vão criando conhecimento. 

Quando uma crise arrefece, vem uma outra que aumenta apre
ocupação, mas nunca se retrocede ao patamar anterior. 

Há também um certo modismo, sem dúvida, mas de modo geral a 
preocupação com o meio ambiente é crescente, embora sazonal: pare
ce que há épocas em que a população esquece os problemas, mais ou 
menos como acontece em relação à Febem: todo mundo sabe que o 
sistema não funciona, que pode explodir a qualquer momento, mas as 
pessoas só ficam rea lmente preocupadas quando há uma rebelião. 

Com o meio ambiente ocorre algo semelhante, as pessoas têm o 
assunto na pauta. As pesquisas apontam a saúde e o desemprego 
como principais preocupações da população e que apenas uma pe
quena parte vai falar de meio ambiente quando as perguntas são 
abertas. Quando estimu ladas a ava liar sua importância, entretanto, o 
percentual de repostas positivas é muito alto, mostrando que esta 
preocupação faz parte de uma agenda. 

Se, no entanto, quem estiver respondendo à pesquisa morar 
numa região afetada ambientalmente, a questão vai aparecer espon
taneamente entre suas principais preocupações, o que indica que o 
individualismo ainda predomina, tal como falamos anteriormente. 

Sou otimista, porque apesar desta conscientização aumen
tar mais vagarosamente do que eu gostaria, ela é crescente, algo 
que eu não chamaria de modismo, mas de sazonal. A contami 
nação do Rio Paraíba do Sul pela Companhia Cataguazes é um 
exemplo do que estou dizendo. O derramamento de óleo da 
Petrobras na Baía da Guanabara já estava quase esquecido quan-
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do esta nova catástrofe fez ressurgir a preocupação com a ques
tão ambiental. Quando a repercussão do desastre causado pela 
Cataguazes diminuir, reduzirá também o interesse das pessoas 
pela questão ambiental da área, mas nunca a um ponto mais 
baixo do que o de partida. 

E.: É certo que as pessoas têm que lidar com os problemas co
tidianos e imediatos como o desemprego, e compreensível que 
dêem mais importância a isto do que à camada de ozônio. Mas 
mesmo que uma pessoa esteja desempregada e que isto seja sua 
maior preocupação, ela não está recebendo informações sobre o 
meio ambiente ao assistir televisão, por exemplo, ainda que isto 
não signifique que naquele momento de sua vida ela vá se preocu
par com o assunto? 

G.G.: Está, mas me pergunto qual a eficácia desta informação 
se o indivíduo passa a saber que jogar baterias no lixo contamina 
o meio ambiente, que deveria devolver as baterias para um agen
te autorizado a reciclá-las, mas não encontra o tal agente? Ele se 
vê diante de uma contradição, que é a pior coisa que um trabalho 
de comunicação pode gerar: mostrar um fato ao qual não 
corresponde a verdade. 

Admito que os indicadores mostram que os meios de comunica
ção, de uma forma geral, estão pautando e dando mais espaço ao 
meio ambiente. Mas gostaria que houvesse uma contrapartida para 
reforçar este trabalho- não digo ótimo, mas no mínimo bom- que a 
mídia está fazendo. 

Acho, também, que a mídia poderia fazer isto de uma forma 
mais sustentável -não sei bem se o termo se aplica -colocando a 
questão em cenas de novela, por exemplo, onde nunca aparece 
ninguém fazendo reciclagem de lixo ou praticando um consumo sus
tentável, mas teria que ser de uma forma natural. Mais ou menos 
como se num comercial de pasta de dente aparecesse um homem 
pegando o carro para visitar a namorada, a namorada viesse sorrindo 
(por causa da pasta de dente), mas na hora que o homem entrasse 
no automóvel aparecesse também ele afivelando o cinto de seguran-
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ça. O que eu digo é que o cinto de segurança não deveria aparecer 
apenas na propaganda de seus fabricantes ou em campanhas de se
gurança no trânsito. Isto também poderia acontecer com a questão 
ambiental: desenvolvê-la em diferentes contextos, não apenas quan
do há crises ou em campanhas específicas. 

Conclamo a mídia, em relação às questões ambientais, a fa
zer disto uma cultura e não apenas coberturas pontuais. Porqu e 
o reforço positivo é o que há de mais eficaz para modifi ca r com
portamentos . 

A Única Saída 

E.: Se, por um lado, é inquestionável que nos últimos anos au
mentou o nível de informação sobre a questão ambiental e houve uma 
ampliação do conceito de meio ambiente, antes restrito à flora e à 
fauna, por outro lado ainda é difícil entender e assimilar determinados 
conceitos, como consumo sustentável. Qual a sua definição de consu
mo sustentável e que caminhos você aponta para alcançá-lo? 

G.G.: Eu usaria os princípios gerais da sustentabilidade para 
definir o consumo sustentável: harmonia do meio ambiente, har
monia dos valores sociais, harmonia dos aspectos econômicos, 
dos aspectos espaciais das pessoas. Sendo o consumo um dos seus 
componentes, ele só será sustentável se estiver harmonizado com 
a sustentabilidade econômica, com a sustentabilidade eco lógica, 
com a sustentabilidade espacial, com a sustentabilidade social. Só 
assim ele será sustentável, porque terá legitimidade e estará con
tribuindo, junto com outros setores, para a qualidade de vida da 
sociedade. 

E.: Você vê isto como uma utopia ou como um modelo viável na 
substituição do atual, que está decadente e se desagregando? 

G.G.: Como cidadão, vejo como única saída, talvez como uma 
meta, como um objetivo que a sociedade precisa para alcançar a 
felicidade, para produzir gerações que se realizem não apenas atra-
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vés do ter, mas do ser. pessoas que tenham sonhos que respeitem os 
limites de cada aspecto, de cada atividade e, principalmente os limi
tes do meio ambiente. O conceito de felic idade não pode continuar 
relacionado apenas a conquistas individuais. 

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Napoleão Miranda, em 
São Paulo, no dia 5 de maio de 2003. 
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Fabio Montenegro 

" Identidade signifíca aparecer: ser diferente e, por 
essa diferença, singular- e assim a procura ria ir/entida
de não pode deixar de dividir e separar. E no entanto a 
vulnerabilidade das identidades individuais e a precarie
dade da solitária construção da identidade levam os cons
trutores da identidade a procurar cabides em que pos
sam, em conjunto, pendurar seus medos e ansiedades 
individualmente experimentados e, depois disso, realizar 
os ritos de exorcismo em companhia de outros indivídu
os também assustados e ansiosos ... " 

Zygmunt Bauman, em Comunidade. 

fabio Montenegro é formado em Ciências Sociais e Antro
pologia pela Unicamp. É secretário executivo do Instituto Paulo 
Montenegro, instituição sem fins lucrativos vinculada ao lbope, 
voltada para a melhoria da qualidade da educação pública. Foi 
consultor do Programa Voluntários (Comunidade Solidária), do 
projeto Arte Baniwa (Instituto Socioambienta/} e do Instituto Ethos. 
Trabalhou como publicitário na ). W. Thompsom/ De Beers 
Consolidated Mines, como produtor editorial do projeto Brasil 
dos Viajantes, na Metalivros/Odebrecht e, como produtor cultu
ral na Fundação Bienal de São Paulo/Arte 3. Foi voluntário da 
ONG Di/aram Houses, onde atuou em programas de recupera
ção de dependentes químicos e de assistência social no 
Afeganistão, Índia, Nepal, Amsterdam e Berlim. 

Recebeu o Prêmio )abuti 7 995, de melhor produção editorial. 

Entrevistador (E.): Em que medida se pode considerar o consu
mo como estruturador da identidade individual e coletiva dos dife
rentes grupos dentro da sociedade? 

Fabio Montenegro (F.M.): Vejo isto pelo meu filho, que a toda 
hora diz que fulano comprou isto, sicrano comprou aquilo e ele 
quer também. Ele está com 6 anos de idade e já teve a época dos 
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pokemons, depois a dos digimons .... Como pai, fica-se questio
nando sobre o que se deve fazer quando é algo que se considera 
supérfluo. Mas é importante saber lidar com isto, ter uma estraté
gia, porque a força do mercado é muito grande e nós estamos em 
desvantagem. A situação melhora quando se tem uma escola onde 
o ensino e os pais dos alunos estão adequados à mentalidade que 
se busca, como é o caso da escola do meu filho, onde a maioria dos 
pais não está comprando freneticamente, e, então, a pressão do 
grupo é menor. Se isto não ocorresse, exigiria que eu tomasse sozi
nho uma posição de mostrar para o meu filho que, apesar dele não 
ter determinadas coisas que a maioria dos seus amigos têm, isto 
não faz com que ele perca a amizade deles. 

E.: Você diria que na sociedade contemporânea o consumo é 
também um diferenciador de status, que posiciona a~ pessoas, pelo 
que consomem, na classe social à qual pertencem ou à qual querem 
pertencer? 

F.M.: Sim, porque sou o que como, o que compro ou o que 
possuo. O negócio é consumir cada vez mais e isto está acontecen
do porque vivemos numa sociedade na qual o consumo é o grande 
motor. Hoje já existe uma tendência de se questionar isto, mas 
nada em larga escala. Existe o que se chama de campanhas de con
sumo consciente, mais na Europa do que no Brasil ou nos Estados 
Unidos, porque a população é mais bem informada, mais crítica, 
questiona mais, toma posições e não se torna tão refém nem tão 
apática. Há também, por exemplo, as corporações transnacionais 
gigantes, que se preocupam em não associar sua imagem a certas 
práticas- danos ambientais, racismo etc.- porque têm um mercado 
forte na Europa e isto poderia significar um boicote ao seu produto, 
acarretando um grande prejuízo. 

E.: Sob esta ótica, o consumo funciona não apenas como meca
nismo de diferenciação social ou de definição de status, mas pode 
também marcar a diferença dentro de um mesmo grupo no que se 
refere a ideologia e valores, você concorda? 
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F.M.: Sem dúvida. Por exemplo, se alguém partilha idéias ou va
lores de caráter ambientalista, talvez deixe de consumir transgênicos 
porque isto, de alguma forma, o ajuda a reforçar sua própria identi
dade junto ao grupo de ambientalistas, mesmo que os membros des
te grupo pertençam a diferentes classes sociais. Neste caso, o consu
mo funciona como um componente de reforço da ideo logia, dos 
valores, da identidade, num plano mais subjetivo. 

E.: Seguindo este mesmo raciocínio, o consumo pode ser tam
bém um instrumento de pressão políti ca? 

F.M.: Isto ocorreu na guerra do Iraque, por exemplo, quando 
em várias partes no mundo houve movimentos para se boicotarem 
produtos americanos e, nos Estados Unidos, houve boicote a vinhos 
e queijos franceses. 

A definição de qual produto deve ser boicotado, porém, pode 
ser uma questão complexa. Pensando na guerra do Iraque, além da 
proposta dos americanos e europeus de boicotarem mutuamente os 
seus produtos, teve também o caso dos brasileiros em campanha 
pelo boicote à Coca-Cola e o Me Donald's. Naquela circunstância 
era preciso averiguar se o boicote não estaria prejudicando mais os 
trabalhadores e empresários brasileiros do que os americanos deten
tores das marcas. A idéia de apoiar uma causa contra a guerra através 
do consumo consciente poderia vir a ter maus resultados, porque 
não foi bem pensada. Mas as campanhas de boicote ao consumo 
podem ser um excelente instrumento de pressão políti ca . 

A Busca do Pertencimento 

E.: Voltando à questão da identidade, para o historiador inglês 
Eric Hobsbawm, ela tem relação com o fato de que as comunidades, 
no sentido sociológico, prati camente não ex istem mais, pelo menos 
nas áreas urbanas. Ele diz que o vazio deixado pelas comunidades 
tradicionais, onde o pertencimento era garantido desde que se nas
cia, faz com que homens e mulheres busquem pertencer a alguma 
coisa, surgindo daí a necessidade de ter uma identidade e de partilhá-
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la com outras pessoas. O consumo seria, então, um dos grandes fato
res de precisão ou de delimitação desta identidade. Você concorda 
com esta opinião? 

F.M.: Concordo com o fato de que as comunidades no sentido 
tradicional - a comunidade da rua, a comunidade do bairro - estão 
desaparecendo nos centros urbanos. Penso no caso do Brasil, especifi-· 
camente, porque acho que é um pouco diferente da Inglaterra, da 
França, da Suécia e de outros países. Aqui, devido à insegurança nas 
grandes metrópoles, existe uma situação na qual as pessoas vêm tendo 
menos vivência comunitária e mais comportamentos individualistas. 

Sentimos falta desta vivência comunitária que permitia colocar a 
cadeira na calçada, e permitia às crianças brincarem nas ruas. Nos 
bairros de classe média, a rua hoje é um deserto, as casas estão com 
grades e as pessoas estão na frente das TVs, dos computadores ou 
então nos shoppings. Tornaram-se mais individualistas e parece que 
mais consumistas também. 

Na época em que havia esta convivência comunitária, entretan
to, o ato do consumo tinha também um papel de construtor de iden
tidades. Quando se chegava na rua e o amigo tinha comprado uma 
bicicleta nova, ia-se correndo pedir ao pai uma igual. Virava objeto 
do desejo, a não ser que a bicicleta se tornasse comunitária, que 
fosse emprestada para todo mundo, o que quase nunca acontecia. 

E.: No mundo globalizado em que vivemos, o consumo é tam
bém globalizado. Mas o que poderia ser um fator de aproximação 
entre os povos e as pessoas é, ao que tudo indica, mais um fator de 
criação de fronteiras sociais. Há cada vez mais fronteiras: entre quar
teirões, entre casas, entre grupos sociais. Você acha que o consumo 
contribui para a criação de fronteiras entre os que têm e os que não 
têm? O aumento da violência urbana pode estar relacionado a isto? 

F.M.: Creio que sim. O Brasil é o país que tem o mais o maior 
número de TVs per capitado mundo, e a televisão, por sua vez, é o 
meio de comunicação mais eficiente para estimular o consumo. Mas 
se você não tem dinheiro, como é que fica? Em nosso país, a desi-
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gualdade, a ausência de distribuição adequada de renda e a imobili
dade social vão gerando uma frustração, vão criando uma tensão não 
resolvida, que pode descambar para a violência. 

Valores e Espírito Crítico 

E.: O consumo é inerente ao ser humano, mas o chamado 
consumismo- o vício do consumo- é algo bem mais recente. Na sua 
opinião, o marketing, a propaganda e os meios de comunicação de 
massa apenas reforçam os valores atuais ou têm poder para criar 
novos valores? 

F.M.: O compromisso do marketingé promover maiores ven
das, mas pode ser também, na minha opinião, uma ferramenta 
para criar valores. Também temos que ver se a educação está abor
dando adequadamente este tema. Se as escolas, por exemplo, 
estão fazendo a sua parte na formação de cidadãos críticos em 
relação a isto. Porque a força avassaladora do mercado deixa as 
pessoas com pouco espírito crítico. A grande maioria das pessoas 
age, é a impressão que dá, como autômatos, à mercê desta força. 
Se o tema fosse tratado adequadamente na escola, seria um meio 
importante para as pessoas se tornarem menos frágeis, menos vul
neráveis ao mercado. 

E.: Vamos aprofundar a questão dos valores. Vivemos numa soci
edade em que há uma auto-suficiência programada, onde os valores 
são efêmeros e a vida gira em torno de coisas passageiras, de curto 
prazo, onde os valores de transcendência, compromisso, solidarie
dade e de longo prazo estão se esvaindo. Neste cenário, as pessoas 
preferem o prazer imediato a se sacrificarem um pouco no presente 
para viverem melhor no futuro. Esta postura não reforça o que cha
mamos de consumismo? 

F.M.: Sim, mas minha impressão é de que está havendo uma 
mudança. Se estivéssemos falando de tudo isto há 5 anos, acho que 
a situação seria pior porque o "rouba mas faz" parece que era o 
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pensamento da maioria. E o que isto revelava? A ausência de certos 
valores que, como conseqüência, levava as pessoas a elegerem polí
ticos comprovadamente corruptos. 

O lbope fez uma pesquisa sobre corrupção em parceria com a 
ONG Transparência Brasil, onde uma das perguntas era: "Na sua 
opinião, a escola trata adequadamente a questão da corrupção?" 73% 
dos entrevistados disseram que não. O que acontece, então, é um 
ciclo vicioso. Na minha opinião, há que se ter uma estratégia que 
inclua a escola na batalha pela formação de cidadãos com espírito 
crítico em relação ao consumismo e a outras questões. 

E.: O consumo sustentável vincula-se ao conceito de desenvolvi
mento sustentável, cuja principal tese é a de que se deve consumir 
no presente a quantidade necessária para manter o nível de qualida
de de vida não comprometendo, entretanto, o das gerações futuras. 
E que traz implícito um valor: o de que estamos vinculados a outros 
seres na cadeia da vida, que somos responsáveis pelo que irão en
contrar os que ainda virão. Você acha que este tipo de valor tem 
ressonância no contexto atual? 

F.M.: Em 2001, fizemos uma pesquisa sobre o Índice de Analfa
betismo Funcional, o lnaf, cujo foco foi a habilidade de leitura e de 
escrita dos brasileiros. O resultado foi que só 26% da população do
mina a leitura e a escrita em níveis satisfatórios. No ano seguinte, 
rea lizamos o lnaf de matemática, para avaliar as habilidades de cál
culo em práticas cotidianas. Isto foi verificado por meio de um teste, 
e uma das perguntas era: "Esta televisão custa R$ 1.560,00, mas quem 
é sindicalizado tem um desconto de 10%. Quanto ele vai pagar?" E o 
resultado: 80% não consegue resolver este tipo de questão. 

Temos, então, que levar em consideração esta realidade. O 
consumidor precisa primeiro aprender a se defender, porque o 
mercado diz para ele comprar em dez vezes sem juros, mas ex iste 
um juro embutido e se acaba pagando muito caro. Se ele não 
domina sequer o cálculo, ca i nesta história e gasta três vezes mais 
do que se pagasse à vista. Quem paga à vista, geralmente, é por
que tem mais escolaridade e renda. 



90 

É necessário caracterizar o consumidor, porque o valor da 
sustentabilidade, o compromisso com as futuras gerações não é re
levante para o que não consegue ler, não consegue escrever, não 
sabe calcular. Este tema deve ser tratado junto com o ensinar a ler, 
a escrever e a calcular. 

Acho que um dos papéis importantes da escola deveria ser incu
tir valores. Ao ensinar a ler e a escrever, ao fomentar a leitura de bons 
I ivros, a escola estará transmitindo valores. A prática educativa é, em 
grande parte, baseada na decoreba de fórmulas, de memorização 
dos rios da Amazônia e não leva ao aprendizado daquilo que seria 
essencial, que é importante e que vai resultar neste comportamento 
que se quer. Não se pode impingir a causa do consumo sustentável, 
mas é possível ensinar a se preocupar com o tema. 

Frustração no Consumo, Avanço na Cidadania? 

E.: O economista americano Albert Hirschman escreveu um li
vro chamado De consumidor a cidadão, onde explora a idéia de que 
a frustração das pessoas no consumo, em plano privado, é que está 
fazendo com que elas recorram a mecanismos legais, à mobilização 
e à denúncia para reivindicarem seus direitos, levando os indivíduos 
a se tornarem cidadãos no plano público. Você considera que no 
Brasil houve um avanço em relação à cidadania a partir do surgimento 
dos movimentos de defesa do consumidor? 

F.M.: O Código de Defesa do Consumidor é recente no Brasil, 
mas quanto mais conhecido ele se tornar, mais consumidores poderão 
se beneficiar. Os caminhos, no entanto, não são fáceis para as cama
das menos favorecidas da população. As classes média e alta é que se 
defendem melhor, ameaçando colocar no jornal, ir ao Procon, falar 
com o ldec (Instituto de Defesa do Consumidor). Mas se a pessoa não 
sabe sequer ler direito, quando for enganada é capaz até de se culpar. 
A classe média vem acordando para os seus direitos. Há empresas que 
estão procurando sintonizar seus interesses com os da sociedade, há 
um movimento crescente de responsabilidade social no qual as em
presas assumem compromissos que antes eram do Estado. 
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E.: Você afirmou, com base na pesquisa que fez sobre o índice 
de analfabetismo funcional, que se a maioria da população brasileira 
não tem mecanismos estratégicos sequer para perceber os juros que 
são embutidos nos cred iári os, fica difícil pensar num consumo sus
tentável, preocupar-se com questões tão abstratas como gerações 
futuras . O consumo insustentável, entretanto, é mais praticado pelas 
camadas ri cas da população. No Brasil, são as classes méd ia e alta 
que mais consomem, apesar de serem também as que, em princípio, 
deveriam ter maior nível de informação. Estaria, então, esta consc i
ência restrita a um círculo ainda muito fechado de pessoas, mesmo 
dentro destas classes? 

F.M.: No Brasil, este é ainda um movimento marginal , de um 
grupo de pessoas que estão preocupadas com o futuro da soc ieda
de, com a sustentabi lidade dos recursos naturais. Vejo este movi 
mento restrito aos ambientali stas e a grupos que têm uma preocupa
ção e uma postura ecologicamente corretas . Da mesma forma que a 
responsabilidade social não é prati cada pela maiori a das empresas e 
a responsabilidade ambiental só recentemente se tornou o foco de 
algumas. Trata-se de uma nova cultura. 

Educação Muda Comportamento 

E.: Uma nova cultura implica geralmente em processos lon
gos, mas às vezes ocorrem fatores, como a crise de energia de 
2001 e a ameaça de um apagão, que obri gam as pessoas a enfren
tar a questão. Na sua opini ão, as crises podem ace lerar esta toma
da de consc iência? 

F.M.: Não sei até que ponto as cri ses são sufic ientes: se não fo
rem acompanhadas de um processo educativo, acho que não surtem 
muito efeito e, acabada a crise, volta-se ao patamar anterior. No caso 
da energia, seria interessante uma pesqui sa que pudesse dizer como 
está o consumo hoje e como ele vai estar amanhã, que f izesse um 
acompanhamento da evolução do consumo para ver se va i voltar aos 
padrões de antes da crise. 
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Só a informação, entretanto, não muda o comportamento. Gos
taria de citar o caso de uma escola em Pernambuco, onde as adoles
centes vinham engravidando com freqüência. Em um projeto de pes
quisa que foi feito nesta escola sobre o tema, os alunos identificaram 
que havia informação suficiente, mas que este fato não gerava uma 
mudança de postura, porque havia outros componentes subjetivos 
necessários para isto. 

É preciso destacar, também, o papel da legislação. Nossa gera
ção- classe média- não usava cinto de segurança, apesar de saber 
da sua importância. Só passou a usá-lo porque foi obrigada. Foi 
preciso uma medida legal, neste caso muito eficiente, porque hoje 
todo mundo usa cinto. 

No caso dos direitos do consumidor, o Estatuto é uma legislação 
que protege, que obriga as empresas a tratar bem o consumidor, e elas 
passaram a criar ouvidorias etc. e a divulgar isto como diferencial de 
mercado, o que pode contribuir também para mudanças no consumo. 

E.: Voltando ao papel da crise na mudança de comportamento, 
em 2001 fomos estimulados a consumir menos energia devido à 
ameaça de apagão. De certa forma surtiu efeito, pois já se sabe que 
o brasileiro está consumindo menos energia do que antes, o que faz 
crer que a população realmente incorporou uma mudança de postu
ra. Estamos, entretanto, pagando um preço mais alto pela energia 
para ressarcir o prejuízo das distribuidoras. Não existe aí uma contra
dição, um desestímulo, na medida em que a prática do consumo 
responsável de um recurso natural implicou, em última análise, na 
penalização do consumidor? 

F.M.: É verdade. E mais: o que é ambientalmente sustentável às 
vezes custa mais caro, o que não se aplica ao aumento do preço da 
energia, mas é o caso do produto orgânico que não se pode comprar 
se não se tiver renda para tal. Fica restrito, portanto, a uma parcela 
mais favorecida da população. 

E.: A série de pesquisas O que o brasileiro pensa do meio ambi
ente, que já está na sua terceira edição, mostra que o brasileiro preza 
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a natureza- um valor que aparece sempre entre as primeiras catego
rias- e que está disposto a aderir a abaixo-assinados, a apoiar isto ou 
aquilo. Ele não quer pagar mais, entretanto, por um produto ecologi
camente co rreto, ou contribuir com dinheiro para causas 
ambientalistas. Está na cultura dos brasileiros não querer pagar para 
ajudar ou para não prejudicar a natureza, uma constante que não se 
alterou desde 1992, período durante o qual a consciência ambiental 
cresceu bastante no país. 

F.M.: Acho que é preciso informar melhor o consumidor sobre 
a razão de determinado produto ambientalmente correto custar mais 
caro. Também é preciso deixar claro porque o produto é conside
rado ambientalmente correto. Você encontra no supermercado vá
rias marcas de ovo caipira. O ovo caipira é mais caro. Mas o que é 
exatamente ovo caipira? Como não há informação adequada nem 
um controle específico sobre esta categoria de ovo, você pode com
prar gato por lebre. 

O Prazer e o Vício 

E.: Você acha que o prazer é um componente importante do 
consumo, podendo, inclusive, facilitar ou dificultar a adoção de pos
turas responsáveis ou sustentáveis? 

F.M.: Considero o prazer um componente importantíssimo e acho 
que em determinadas fases da vida se está mais vulnerável a isto. É 
uma questão de equilíbrio entre razão e emoção. O peso do prazer 
no consumo está, na minha opinião, também relacionado à persona
lidade mais racional ou mais emocional de cada um. 

Na adolescência, especificamente, muitas vezes parece haver 
menos razão e mais emoção, como demonstra o caso da escola de 
Pernambuco, já citado, onde foi realizada uma pesquisa para inves
tigar a razão do alto número de adolescentes grávidas. A pesquisa foi 
feita pelos próprios alunos e alunas e um fato curioso ocorreu: no 
momento da tabulação das respostas, as alunas verificaram um erro e 
contaram aos professores que os alunos tinham mentido ao respon-
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der o questionário, pois tinham dito que usavam camisinha, quando 
de fato não usavam. 

Os alunos, por sua vez, foram conversar com os professores di
zendo que as alunas também tinham mentido, porque disseram que 
eram virgens, mas não eram. Estava todo mundo ali bancando o po
liticamente correto, mas ambos os grupos mentiam e o resultado era 
a gravidez na adolescência. 

E.: Consumir dá prazer não só aos jovens, mas a pessoas de 
todas as idades, com os mais diferentes perfis. Seria possível dizer 
que existe uma outra face desta moeda - que um certo mal-estar 
civilizatório, uma certa angústia e insegurança causadas pela fluidez 
do nosso tempo seriam fatores que poderiam levar ao vício do con
sumo- o chamado consumismo? 

f.M.: Acredito que sim, que esta angústia existencial, que o indi
vidualismo e a falta das relações comunitárias podem levar a um 
escapismo consumista. 

E.: Se considerarmos o consumismo um vício, tal como o taba
gismo e o alcoolismo, na sua opinião ele tem cura? 

f.M.: Seria bom que houvesse um "consumistas anônimos", mas 
acho que este vício tem que ser tratado com política pública, porque 
está diretamente relacionado à sobrevivência do planeta. 

O resgate da cidadania planetária deve garantir a formação de 
um espírito crítico do cidadão do século XXI: o cidadão que não é 
um individualista, que não é um consumista, que participa de 
uma coletividade e ajuda a construir uma democracia. Enfim, um 
cidadão preocupado com a sociedade em que vive e com sua 
sustentabi I idade. 

E.: Falando deste conjunto de valores que você acaba de menci
onar-cidadania, democracia, solidariedade, responsabi I idade- pode
se dizer que existe um ethos ambientalista em formação, onde se 
inclui a questão da sustentabilidade? 
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F.M.: No Brasil , onde a estratégia de sobrevivência é a primeira 
preocupação, estas e outras questões ainda não estão na pauta da 
maioria da população. A informação pode até chegar aos demais, 
mas não há ainda uma maneira das pessoas, em geral, atuarem 
como cidadãos. É algo que está no fim da lista, porque a maior 
parte delas não têm à disposição os instrumentos necessários para 
a formação do espírito crítico, que é fundamental. Diminuir a des i
gualdade soc ial , reso lver a questão da distribuição da renda por 
meio da gera ção de emprego são políticas que podem ajudar a 
mudar o atual comportamento de consumo para um outro, mais 
responsável, e refrear o consumismo. 

O Poder dos jovens 

E.: Os jovens são o principal alvo do marketing para o consu
mo, embora não tenham poder aquisitivo. Você conhece alguma 
pesquisa a respeito do assunto que diga se a juventude é rea lmente 
consumista e que responda se os jovens já foram irremediavelmen
te atingidos pelo bombardeio do mercado, ou se estão divididos 
entre o consumir à exaustão e a possibilidade de contribuir para 
um planeta mais saudável? 

F.M.: Não tenho conhecimento de uma pesquisa nacional com 
os jovens a respeito deste assunto. Mas o que se nota no Brasil é um 
crescimento da participação da sociedade civil na solução de proble
mas de interesse público, tradicionalmente da seara do estado. É o 
chamado terceiro setor. 

Estas organizações, tanto as de caráter social como as ambientais, 
foram constituídas e estruturadas por cidadãos engajados na defesa 
de causas e soluções de problemas, o que gera uma grande oportu
nidade para os jovens. Por que para os jovens? Porque eles têm exa
tamente esta energia, este potencial de apostar, de se interessar, de 
apoiar e militar por causas. Quando este setor estava menos desen
volvido, não havia este tipo opção. 

Sobre o papel do marketing, sabemos que ele pode ser uti I izado 
para o bem ou o mal: estimulando o consumismo ou a preservação 
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ambiental. O que pudemos notar é que o marketingprecisa vir acom
panhado de um processo educativo. Não basta, por exemplo, distri
buir em uma escola material gráfico, folhetos, livros muito bem ela
borados a respeito da importância do consumo consciente. Isto não 
vai ser suficiente para estimular uma mudança de postura. Algo mais 
tem que acontecer. 

A Produção de Conhecimento 

E.: E o que seria este algo mais? 

F.M.: No Instituto Paulo Montenegro, onde trabalho, estamos 
particularmente interessados em contribuir para a aproximar os jo
vens das organizações do terceiro setor. Uma das possibilidades de 
engajar os jovens que estamos sugerindo, é o uso pedagógico da 
pesquisa de opinião. Temos uma metodologia de produção de co
nhecimento, a Nossa Escola Pesquisa sua Opinião, que tem dado óti
mos resultados. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, o tema da pesquisa, escolhido 
pelos alunos do Colégio Souza Aguiar, foi a poluição na baía de 
Guanabara. Escolheram este tema porque tinha ocorrido o vazamen
to de óleo da Petrobras e o assunto estava na mídia. Depois de deci
dir o tema, eles definiram o público-alvo que iriam entrevistar: os 
freqüentadores das praias do Flamengo e de Botafogo. 

Na fase seguinte, elaboraram o questionário e aprenderam como 
fazer a pergunta, adequada ao tema que iam investigar. Foram de
pois a campo fazer as entrevistas- um momento que eles adoram- e, 
além dos freqüentadores, ouviram também os vendedores ambu
lantes. Quando voltaram à escola, complementaram o projeto entre
vistando por telefone alguns responsáveis por órgãos governamen
tais da área do meio ambiente. 

Terminadas as entrevistas, eles tabularam e processaram todas as 
informações coletadas nos questionários. Além de produzirem um 
conhecimento novo, o que aconteceu com estes jovens durante o 
decorrer do projeto foi uma mudança de postura. Eles começaram a 
pesquisa meio indiferentes ao tema e no final ficaram envolvidos. 
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Tornaram-se ambientalistas e não queriam mais ficar fazendo apre
sentação dentro da sala, queriam fazer um grande painel sobre pre
servação ambiental para toda a escola. 

Numa outra esco la do Rio; a Soares Perei ra, que fica entre duas 
favelas da Tijuca, uma controlada pelo Comando Vermelho e outra 
pelo Terceiro Comando, e vive um clima muito tenso, os alunos es
colheram o tema Esperança. Investigaram nas comunidades se espe
rança era algo com que se nascia, se era algo que se perdia, se era 
algo que se recuperava. Ao investigar os problemas da população 
situada no entorno da escola, os jovens ficam motivados para se 
engajar, por exemplo, em um projeto para trazer a esperança para 
aquelas comunidades. 

Em uma escola da zona leste de São Paulo, os alunos realizaram 
uma pesquisa denominada Afrodescendência, sobre sua origem 
racial. Vários destes alunos pesquisadores comentaram depois que 
decidiram se filiar ao movimento negro. Por isso, acho que usar a 
pesquisa na escola pode ser um caminho para estimular, por exem
plo, a discussão sobre o consumo sustentável entre os jovens, de 
forma que cada um possa definir que tipo de abordagem quer fa 
zer sobre o tema: o consumo consciente, os direitos do consumi
dor etc. Aí, sim, os jovens estariam produzindo conhecimento. E 
poderiam utilizar, durante o processo de pesquisa, os materiais dis
tribuídos pelas ONGs ambientalistas, por exemplo, para alimentar 
a primeira parte da pesquisa, de reflexão a respeito do tema para a 
construção do questionário. 

Esta é uma maneira pela qual acreditamos poder contribuir para 
mobilizar os jovens, que são elementos-chave no processo de mu
dança de comportamento da população. 

Os Alvos do Consumo 

E.: Você falou deste segmento tão importante da sociedade para 
a mudança de comportamento e como alvo do marketing, que são 
as crianças e os jovens. Com relação às mulheres, você acha que 
elas são mais consumistas que os homens, ou isto é um preconcei
to, um mito que se criou? 
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F.M.: Não me parece que as mulheres sejam mais consumistas 
que os homens. Por terem sido desde sempre responsáveis pelo bem
estar da família, acabaram tendo esta imagem. Mas hoje estamos 
caminhando para uma divisão de papéis mais equânime, mulheres e 
homens trabalhando, mulheres e homens dividindo funções, e esta 
imagem tende a mudar. 

E.: Mas você concorda que as mulheres são um dos principais 
alvos do marketing e da propaganda? 

F.M.: A propaganda hoje tem vários alvos, como por exemplo as 
crianças. Um novo público-alvo, que está ganhando força, são os 
gays, porque não têm filhos, têm renda etc. A tendência do mercado 
é trabalhar cada vez mais por segmento, porque é importante co
nhecer para convencer o possível consumidor de cada produto. Quem 
é classe média no Brasil? Quem é o chefe da casa? O que ele pensa? 
O que ele faz? Que decisões ele toma? É ele que toma a decisão 
sobre o carro ou a muI her? 

O mercado vem sofisticando os seus instrumentos de propagan
da e marketingvisando atingir todos os nichos da população brasilei
ra. Só ficam de fora aqueles brasileiros que não têm renda. Não têm 
como consumir. 

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Napoleão Miranda, em 
São Paulo, no dia 6 de maio de 2003. 
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Maria Rita Kehl 

" A sociedade moderna proclamava o direito à felici
dade: não era só a melhoria do padrão de vida, mas o grau 
de felicidade dos homens e mulheres envolvidos que devia 
justificar (ou condenar, caso aquele grau se recusasse a 
chagar a níveis cada vez mais altos) a sociedade e todas as 
suas obras. A busca da felicidade e a esperança de sucesso 
tornaram-se a motivação principal da participação do indi
víduo na sociedade. Tendo recebido tal papel, a busca da 
felicidade se transformou, de mera oportunidade que era, 
num dever e no supremo princípio ético. " 

Zygmunt Bauman, em Comunidade. 

Maria Rita Kehl é psicanalista e escritora. Doutora em Psicanáli
se pelo Departamento de Psicologia Clínica da PUC-SP, presta atendi
mento em clínica particular de adultos desde 7 98 7. Exerceu o jorna
lismo entre 7 974 e 7 987 e, desde então, continua publicando artigos 
em jornais, revistas e publicações especializadas em psicanálise. Seus 
artigos constam de várias coletâneas, a partir de 7 986. 

É autora dos livros A mínima Diferença e Deslocamento do Fe
minino (Editora Imago), e Sobre Ética e Psicanálise (Companhia das 
Letras), entre outros. 

Entrevistador ( E.): A partir da sua prática e da abordagem 
possível a uma psicanalista, como você avalia o papel do consu
mo como um diferenciador de identidades e de status nas soci e
dades contemporâneas? 

Maria Rita Kehl (M.R.K.): A observação da sociedade atra
vés da clínica contém um certo viés, mas não observo ou obser
vo pouquíssimo no meu consultório, como seria de se esperar, 
pessoas sofrendo porque não podem ter um carro ou porque 
gostariam de ter um celular. Por alguma razão que não sei dizer, 
quem procura a psicanálise- ou os que procuram se analisar 
comigo- não dependem, digamos assim, do que consomem para 
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se identificar. As questões são realmente outras, independente
mente de serem pessoas com bastante dinheiro ou co m pouco, 
lutando pela vida. 

Este aspecto do consumo aparece pouquíssimo entre as quei
xas de meus analisandos, o que é até difícil entender, porque isto 
está no mundo em que vivemos, mas no consultório é muito raro 
eu perceber que alguém fez uma projeção de que tudo ficaria me
lhor se pudesse comprar tal produto. 

Vê-se, sim, que as pessoas têm um perfil de acordo com sua 
classe social , mesmo que elas não falem e tematizem isto. É inevitá
vel e quase impossível imaginar uma sociedade- ainda mais se é 
estratificada como a nossa- em que parte importante do que as pes
soas pensam que são não dependa da inserção de classe social. 

É muito difícil alguém definir-se apenas por suas qualidades 
morais ou por seus talentos: em geral as pessoas também se defi
nem por um certo padrão de consumo- se têm casa própria, se têm 
carro. Isto de fato acontece. 

E. : Mas você não se depara com pessoas sofrendo por perda de 
status ou por pressões relacionadas diretamente ao consumo? Os 
psicólogos dizem que em épocas de crise econômica ou recessão 
aumenta muito a procura por seus consultórios porque há, inclusi
ve, uma quantidade maior de ruptura de relações familiares, o que 
levaria a crer que os fatores econômicos têm forte impacto sobre os 
indivíduos. Se este impacto não está relacionado ao consumo, es
taria a outros valores? 

M.R.K.: A pergunta é muito complexa, porque primeiro te
mos que definir o que está sendo aqui chamado de consumo para 
que eu possa me situar. Se considerarmos que consumo é toda 
atividade ligada ao que se precisa comprar para sobreviver, é cla
ro que uma pessoa que tem uma queda de renda, que perde 
emprego e tem que tirar o filho de uma escola particular e co locá
lo em uma pública, que tem que vender o carro, que é despejada 
de casa ou que tem que economizar na comida sofre com a que
da de padrão de consumo. 



Mas isto não tem a ver com o que se costuma denominar 
consumismo. É preciso estabelecer uma diferença entre o 
consumismo e o ato de compra de bens necessários à sobrevivência, 
cuja esco lha é relativamente independente da imagem que proje
tam ou da marca a que estão associados. Neste caso, a cada dia 
sobram menos produtos. 

O que talvez estejamos chamando de consumismo são os atos 
de compra motivados por outras razões que não a necessidade con
creta: os atos de compra motivados pela fantasia, ou pela imagem 
que o comprador pretende associar à sua pessoa, pois é isto que 
nos interessa mais aqui. 

Inserção ou Ascensão? 

E.: Estes atos de compra seriam, então, para a satisfação de uma 
necessidade subjetiva? 

M.R.K.: De uma necess idade subjetiva e de uma necessidade 
colocada pelo tema desta entrevista como identitária . Por exemplo: 
para a moça que trabalha atualmente em minha casa, parece ser 
muito importante um sabonete de tal marca e não de outra qual
quer, e ela insiste em que eu compre certos produtos para o seu uso. 
O que ela está tentando é situar-se socialmente a partir do que con
some e isto é muito mais importante para o seu tipo de inserção 
social imaginária. Digo imaginária porque, na prática, em termos de 
status, uma empregada doméstica estaria provavelmente na classe C 
em qualquer avaliação por classe social. Não há, portanto, uma as
censão de fato nem uma mudança de patamar de inserção social se 
ela comprar sabonetes e xampus um pouco mais caros, não identifi
cados como produtos populares. 

E.: Mas há uma ilusão de ascensão. 

M.R.K.: Trata-se de uma ilusão. Não de uma mera ilusão, porém, 
mas sim de uma ilusão que está apoiada na circulação de bens. Ela não 
está vendo uma novela e fantasiando que é um dos personagens. Cer-
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ca-se de determinados produtos porque seu salário não é todo gasto 
com o estritamente necessário à sobrevivência, o que lhe permite um 
certo excedente e faz com que, aí sim, ela escolha muito atentamente
mais atentamente do que eu, que sou uma pessoa cuja inserção está 
garantida- alguns bens tidos como supérfluos. Não creio que se possa 
julgar este comportamento como errado, ou necessariamente alienado. 

E.: Não se trata de ser certo ou errado, mas de ser ou não cons
ciente. Para nossa sociedade é muito difíc il fazer sacrifícios porque o 
consumo está sempre I i gado ao prazer. 

M.R.K.: Novamente é preciso esclarecer do que estou falando, 
senão vamos misturar duas questões- a questão identitári a e a ques
tão do prazer. Não estou analisando o caso de uma pessoa espec ifi
camente, mas o de pessoas que estão lutando pela vida e foram um 
pouquinho além do nível da sobrevivência, que estão mais ou me
nos seguras em seus empregos. São pessoas que têm uma certa pers
pectiva de ascensão, mesmo que muito limitada, porque têm um 
mínimo garantido e que a partir daí podem, às vezes, inclusive con
quistar uma diferença em relação à sua origem social. 

Gente que, por exemplo, veio do Nordeste, da roça, de regiões 
onde se passa fome e está tentando uma inserção em um outro nível. 
Isto é real, não é ilusório. Estas pessoas estão ingressando na socieda
de de massa e de consumo e, também, na sociedade urbana. Tudo 
isto é acompanhado por ganhos de vida reais: não passar fome nun
ca mais, não ter que voltar para a roça, para onde há seca, não preci
sar fazer um árduo trabalho braçal que rende pouca compensação. 
Há, portanto, uma mudança que efetivamente as insere em um ou
tro lugar, uma ascensão de fato. 

Pensando em alguns analisandos que fizeram este des locamento 
de um lugar para outro na sociedade, eles sentem que estão constru
indo uma nova identidade conquistada com o trabalho e até com os 
riscos em que se incorre ao ir para uma grande cidade. 

E.: Esta nova identidade não se expressa, também, através dos 
símbolos de status que certos bens de consumo representam? 
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M.R.K.: Com certeza. É como se servissem de apoio a esta nova 
identidade e fornecessem a estas pessoas como que uma outra ima
gem de si mesmas: "Agora, este sou eu; eu não sou mais aquele", ou 
"Eu não sou a fulana que anda de ônibus, eu sou a fulana que pode 
comprar um carro." Ou, ainda, "Sou a pessoa que anda de ônibus, 
mas no ônibus sou uma pessoa que se sente diferente das outras, 
porque posso comprar uma calça da marca tal, ou uso um desodo
rante que tem um perfume mais sofisticado". Enfim, o fato é que tais 
detalhes vão se tornando muito importantes. 

E.: Estes detalhes seriam diferenciadores? 

M.R.K.: Sim, são diferenciadores e isto se pode ouvir na conversa 
de rua de todo dia ou, na outra ponta, junto à fonte onde são criados 
os sinais de distinção, que é a publicidade. A confiança que a pessoa 
adquire, esta sim imaginária, é de que aquele produto a situa num 
patamar diferente de um outro, de uma outra marca que pode estar 
associada ao brega, ao mau gosto, à pobreza, dependendo do publi
citário usar o tom certo para a classe social que quer influenciar. 

Ninguém está Fora do jogo 

E.: O que o consumo proporciona às pessoas, portanto, nem 
sempre é a mera ilusão de estarem em algum lugar onde na realida
de não estão, ou de terem adquirido uma nova identidade que não 
é verdadeira: elas têm ganhos efetivos e existe uma estratégia do 
mercado para que se sintam bem? 

M.R.K.: Sim, para que elas se sintam bem com aquilo que ga
nharam. Preciso tomar cuidado, porém, porque sou anticonsumista 
e muito crítica em relação a algumas estratégias e a uma certa ética, 
ou falta de ética, que norteia a circulação imaginária das mercadori
as. Quero ser cuidadosa, também, porque pessoas que têm uma cer
ta inserção social via trabalho intelectual- que é o nosso caso e, 
provavelmente, o dos que irão ler o que estamos diZendo- iludem
se de que estão acima dessas questões. 



104 

A resistência ao consumismo depende de se poder fazer esco
lhas de vida melhores. Não se trata, porém, de uma resistência estóica 
ou sacrificada, e sim de se descobrir prazeres mais interessantes. Não 
é uma questão de resistir, apenas: é um engano pensar que nós não 
dependemos das mercadorias para afirmar nossa identidade. Quan
do um professor ou um artista recebe os amigos, o tipo de vinho que 
ele oferece também será notado pelo grupo e fará diferença: se ele 
puder comprar um vinho importado, vai sentir-se mais seguro de 
estar recebendo melhor do que se oferecer um vinho nacional, mes
mo que seja bom. E será, com certeza, melhor avaliado pelo grupo 
de referência a que pertence. 

E.: Não há, então, possibilidade de se estar fora desta dinâmica, 
que envolve todos os atores sociais ainda que em diferentes níveis? 

M.R.K.: Não, ainda que de maneiras mais sofisticadas. Acho que 
é injusto nós que temos uma reflexão sobre os engodos do 
consumismo pensarmos que o nosso caso é muito diferente do das 
pessoas que fazem isto sem refletir. Refletindo ou não, esta é a soci
edade em que vivemos e são estes bens que também usufruímos de 
um jeito ou de outro: quem estiver usando uma roupa mais cara, 
que dura mais ou que tem um corte diferenciado vai se sentir me
lhor do que aquele que não pode comprá-la. 

Corre-se o risco de ser ainda mais injusto se considerarmos que a 
propaganda dirigida às classes A e B e às camadas ditas intelectualizadas 
é muito mais sutil. No exemplo do vinho que usei, a propaganda não 
está na TV como a das Casas Bahia. Ela vem num fôlder elegante de 
uma importadora, instruindo o consumidor sobre a arte do bom gosto 
na qual ele pode se incluir. Uma arte que estaria fora do seu alcance se 
o catálogo não lhe explicasse as características dos vinhos de tais vindi
mas, de tais famílias tradicionais da Borgonha ou do Piemonte, mas 
quem o recebe se acha o máximo por poder acompanhar aquilo. 

Como tais vinhos são, provavelmente, muito melhores- isto nun
ca é puramente ilusório- é claro que se esta pessoa puder comprá-los 
para oferecer numa festa ela será elogiada e reconhecida pelo grupo 
que dirá que a festa estava excelente etc. Esta lógica faz parte da 
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sociedade em que vivemos, e onde não se vive independente dos 
bens materi ais nem independente da circulação simbólica de va lores. 

O sere o Ter 

E.: Na soc iedade contemporânea, onde ter é mais importante 
do que ser, como a psicanáli se cuida di sto? 

M.R.I<.: A psicanáli se começa di zendo que ninguém é. O pro
blema do ser já é uma complicação, de sa ída. O ser para a ps icanáli
se é uma fantas ia, é um vaz io que se preenche ao longo da vida. Não 
há exatamente uma opos ição entre ter e ser. aquilo que se é com
põe-se, inclusive, do que se tem. E o ter, neste caso, não se refere 
apenas aos objetos de consumo. O s talentos, as habilidades que de
senvo lvemos, a beleza, a fama e a fortuna, estão do lado do ter, mas 
compõem o ser. O ter está também, portanto, num outro plano que 
não é só materi al, não é tão rasteiro. 

Se o ser é uma espécie de vaz io primord ial que vai sendo preen
chido ao longo da vida pelos atributos, qual idades, traços de identi fi
cação etc., ele não ex iste independentemente do que se tem. M as o 
que se tem não são apenas coisas - são atributos da personalidade. 
Assim, é possível se passar por uma brusca queda de renda, por algu
ma grande perda de bens materi ais na vida, sem sofrer necessari amen
te uma cri se de identidade tão grave a ponto de se perder a noção de 
quem se é. Alguns elementos do ter, no entanto, são fundamenta is 
para nos identificarmos. A profi ssão, por exemplo, é um desses ele
mentos centrais do ser em nossa sociedade. Nos não perguntamos "o 
que fulano faz, mas o que ele é, profiss ionalmente. E sabemos que 
pessoas que sofrem quedas profiss ionais ficam profundamente aba la
das em seu sentimento de identidade. 

E.: Todas as escolas psicanalíticas têm esta mesma postura de 
que não exi ste um ser essencial, que tudo é construção? 

M.R.I<.: Não vou me atrever a falar em nome de todas as escolas, 
estou me referindo àquelas com que me identi fico mais - o pensa-
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mento de Freud e Lacan, segundo o qual não se coloca a questão de 
um ser primordial, anterior ao que é formado na relação com o Ou
tro, e ao que se constitui ao longo da vida. Em psicanálise o ter está 
do lado dos atributos fá I i c os, de tudo aqui lo de que a pessoa se cerca 
e que, se ela tem, também pode perder. O que é da ordem do ter 
pode, portanto, ser perdido- a beleza pode ser genética, mas quan
do a pessoa envelhece ou sofre um acidente pode ser perdida; o 
amor que parece garantido para o resto da vida também pode ser 
perdido. Estou falando de coisas bem essenciais, anteriores à idéia 
do consumo. Se estes atributos podem ser perdidos, ainda mais as 
conquistas que são da ordem dos bens. 

É óbvio que estamos sempre procurando preencher uma fanta
sia de sere que, ao longo da vida, isto vai se constituindo com uma 
certa fixidez. O que se vai construindo, adquirindo, desenvolvendo, 
é um conjunto de teres que compõe um ser, e que não pode se 
trocar como quem troca de camisa. Chega uma hora em que a pes
soa já é aqui lo, sem dúvida. 

Só que na questão do ter e do ser, tudo que é da ordem do ter 
pode ser perdido, esta é a sua grande diferença em relação à ordem 
do ser. Há duas ou três coordenadas básicas que compõem o míni
mo ser. a começar da filiação e da origem- você não vai deixar de 
ser filha de quem é, nem deixar de ter origem brasileira, por exem
plo, mesmo que mude de nacionalidade. O corpo, até certo ponto, 
também é a sede pulsional do ser, e a ele se acrescenta a sexuação, 
segundo a qual o sujeito vai se identificar como homem ou mulher. 
Já o falar é adquirido, porque você pode ser socializada em outra 
língua e esquecer a língua materna, por exemplo, o que é uma gran
de mudança. Mas que você seja falante, isto não muda. 

O Desamparo da Modernidade 

E.: Você enfatizou a idéia de que não se pode fazer uma crítica 
como se estivesse fora da dinâmica do consumo, já que este fora não 
existe. Outro importante ponto levantado foi que a psicanálise não 
tem uma solução para resolver a contradição entre sere ter porque 
considera que as duas coisas andam juntas. Proponho, agora, traba-
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lharmos com a idéia do sofrimento e do prazer, já que hoje todas as 
estratégias de consumo estão voltadas para satisfazer necessidades e 
expectativas de uma sociedade que busca e valoriza o prazer, de 
uma sociedade hedonista que está muito pouco disposta a fazer sa
crifícios, que bane cada vez mais o lugar da dor, da morte, da perda. 

M.R.K.: Antes, porém, quero explorar um pouco mais a questão 
da identidade, pois acho que fui pouco precisa. Não creio que o 
consumismo seja um tema que se possa abordar do ponto de vista da 
psicopatologia clínica, nem que seja uma forma especifica de neurose. 
Poderia até falar na depressão, na mania, em alguns surtos onde o 
consumo pode aparecer como sintoma. Por serem muito específicos, 
entretanto, não sei se interessam. Na psicose maníaco-depressiva, por 
exemplo, há momentos em que a pessoa sai comprando compulsiva
mente, gastando um dinheiro que não tem, criando problemas para a 
família. Mas trata-se aí de um quadro clínico muito especifico 

Mesmo nos casos de pessoas que quando estão deprimidas re
solvem se consolar indo para o shopping e estourando o limite do 
cartão de crédito- isto não é uma categoria clínica. Um psicanalis
ta não fala "Eu tenho um paciente cujo problema é ser um 
consumista". Isto aparece dentro do perfil de cada um, das estraté
gias que a pessoa usa para lidar com os seus problemas, com as 
suas faltas e com as suas angústias. 

Acho que, mesmo sendo psicanalista, o meu pensamento so
bre a sociedade de consumo vai mais pelo plano da alienação e da 
ideologia do que da clínica. No plano da clínica fica muito compli
cado porque, para começar, não dá para falar que se trata de uma 
patologia. Deve haver psiquiatras americanos que já inventaram 
remédios para curar o consumismo, mas é um outro pensamento, 
que não é o da psicanálise. 

A questão moderna, antes de falarmos em sociedade consumo, é 
que vivemos em sociedades muito diversificadas onde fazemos parte 
de grandes multidões anônimas, quer dizer, aquilo que se é não tem 
mais qualquer estabilidade. Não pertencemos mais a pequenas co
munidades cujos membros são reconhecidos pela sua filiação, o que 
confere uma certa estabilidade às ilusões que compõem o ser. As soei-
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edades tradicionais, menores, ou mais fechadas garantiam ao sujeito 
esta estabilidade, uma certeza de que em qualquer circunstância ele 
continuaria a ter um lugar naquela comunidade. 

Hoje vivemos numa situação de desamparo muito grande, o nosso 
lugar tem que ser construído à força de trabalho incessante. Não 
temos mais esta rede de apoio social, que podia ser muito restritiva 
também- não quero apresentar aqui uma perspectiva de nostalgia 
em relação às sociedades fechadas, ao contrário, porque hoje temos 
também diante de nós perspectivas de vida muito mais ricas. Isto, 
porém, vem com o preço do desamparo, já que tudo o que é 
construído pode ser perdido. 

E.: No plano coletivo, este desamparo poderia ser a causa do 
chamado mal-estar c ivilizatório que vivem as sociedades contempo
râneas. E no plano individual, qual o seu efeito? 

M.R.K.: É aí que começa a aparecer a crise de identidade: o 
sujeito pode ter um percurso interessante, construir uma série de 
coisas e não conseguir o reconhecimento. Ele também depende dis
to, porque vivendo na massa, totalmente anônimo, ele próprio não 
tem como avaliar o valor do que foi capaz de construir- ele precisa 
de um reconhecimento social para saber quem ele é. 

A liberdade que temos na modernidade se dá, em grande parte, 
às custas deste anonimato. Imaginemos uma mulher, por exemplo, 
filha de uma família tradicional em uma cidade do interior, no come
ço do século XX. A segurança que ela sentia a respeito de quem ela 
era perante a comunidade tinha um preço altíssimo. Sua vida era 
totalmente vigiada, todos os seus passos seguidos, ela cairia em des
graça se perdesse a virgindade antes do casamento etc. No anonima
to das grandes cidades, o que se faz não é da conta de ninguém. A 
gama de escolhas de vida se amplia enormemente. A liberdade au
menta na mesma proporção que a insegurança, é claro. 

São ganhos da modernidade que, se por um lado trazem vanta
gens, também nos deixam no que estou chamando de desamparo: 
não se sabe muito bem quem se é, no fim de uma vida não se sabe 
muito o que se construiu, o que tinha valor e o que não tinha, não se 
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sabe muito bem o que se vai deixar para os filhos, simbolicamente, 
mesmo que se deixe uma eventual herança. 

E a contrapartida deste desamparo é o que eu vou chamar de 
alienação. A indústria da cultura- que substituiu em muitos sentidos 
as formações rei igiosas, os grandes sistemas morais que eram trans
mitidos de pais para filhos, que determinavam o que estava certo e o 
que estava errado- a indústria da cultura é que ocupa este espaço 
que ficou vazio na modernidade. Ocupa, porém, porque o lugar de 
onde se enunciavam as grandes verdades ficou vazio, pelo menos 
para uma grande parte das populações urbanas, laicas. A indústria da 
cultura sabe ocupar este lugar, emitindo mensagens que dizem o 
que é ser, e o que se espera que cada sujeito seja, o que é bom, o 
que é mau, o que fornece reconhecimento, onde buscá-lo. 

Este lugar nunca fica vazio por muito tempo. Apenas às vezes, 
durante um período revolucionário, num período de muita mudan
ça como foram os anos 60, de passagem de um paradigma para ou
tro, é que há um momento de criação de liberdade. Em seguida vem 
algum produtor de discurso ocupá-lo novamente. Hoje, não tenho 
dúvida, tal lugar é ocupado majoritariamente pela televisão e pela 
publicidade, os grandes emissores de mensagens que procuram, 
mesmo que não tenham essa intenção, produzir sentidos para a vida. 

E.: Esta ai ienação não seria também uma marca da nossa sociedade? 

M.R.K.: É evidente que em qualquer sistema social, o sujeito não 
tem como saber de si a não ser através da linguagem, que lhe vem do 
Outro. Uma parte sua é alienada, não lhe pertence, pertence à lingua
gem desde antes dele nascer. Isto é o que em psicanálise se chama de 
alienação e é possível fazer a ponte entre o sentido de alienação para 
a psicanálise e para a teoria marxista. Uma parte sua que não lhe per
tence, pertence à cultura, através da linguagem e da tradição. 

Mas hoje, muito desta alienação se produz através da circulação de 
mensagens que a televisão e a publicidade comandam, com o agravante 
de que isto funciona com muita força porque trabalha em conjunto com 
a acumulação de capital. Funciona desta maneira, portanto, não porque 
tenha gente ruim querendo alienar as pessoas, nem ao menos por um 
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sentido moral ou amoral- este sentido vem depois. É um trabalho do 
capital que produz bens, publicidade e concentração de riquezas nas 
zonas de influência das grandes emissoras de televisão que, por sua vez, 
estão servido a interesses sociais, políticos, econômicos, enfim. 

E.: De que recursos o indivíduo pode lançar mão, e de onde 
tirá-los, para se proteger da exacerbação e da multiplicidade de men
sagens que o levam a um consumo que não é o da sobrevivência, a 
supervalorizar o tere a buscar nos objetos uma satisfação que, por 
ser de outra ordem, nunca é plenamente alcançada? 

M.R.K.: Vai depender do que estiver querendo satisfazer com tal 
consumo. Falei da questão do desamparo, exatamente porque tal
vez a ilusão principal seja a de se estar garantindo uma identidade, 
um perfil de classe social com esta vitrine que se faz- e cada um faz 
no nível que pode- pondo na sua casa coisas para os outros verem, 
vestindo tal griffeetc. Mesmo este efeito imaginário, porém, fornece 
alguma sustentação às pessoas, e Balzac já falava disto no século XIX, 
em Eugénie Grandet, um romance em que o protagonista é um bur
guês e quer aparentar ser um aristocrata. 

Nas sociedades de classes, onde há grande mobilidade social, um 
sujeito pode ascender socialmente porque consegue imitar e dominar 
o código da outra classe e ser nela recebido. A grande ilusão é que isto 
possa nos deixar felizes- nem quero ir tão longe, porque nem sei o 
que vai nos deixar felizes-, que isto nos garanta alguma coisa. 

Quando você me pergunta o que as pessoas podem fazer, só pos
so dizer que a alienação depende de que a pessoa se reporte di reta
mente a um Outro que ela supõe que seja um lugar de saber ou de 
poder, metaforicamente falando, e que hoje ganhou um suporte ima
ginário muito consistente nas mensagens produzidas pela televisão e 
pela publicidade. Seria um Grande Irmão, um grande Outro que está 
olhando o sujeito e dizendo: "Você está certo, você está errado, você 
vai ter futuro, você não vai ter, você está num caminho de sucesso ou 
não." Mas o tal Grande Irmão é um efeito imaginário; ninguém está 
nos olhando, estamos ao deus-dará. Esta é a condição humana: estamos 
sozinhos diante de um destino que nós é que devemos escrever. 
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E.: O hi storiador inglês Eric Hobsbawn diz que o vaz io deixado 
pela fa lta das comunidades trad icionais, onde o pertencimento era 
garantido desde que se nasc ia, faz com que as pessoas busquem 
pertencer a alguma co isa, surgi ndo daí a necess idade de terem uma 
identidade e de partilhá- la com os outros. E, diz também, que o 
consumo é um dos grandes fa tores de precisão ou delimitação des
sas identidades. Você concorda com esta opi nião? 

M.R.K.: O que observo é que as pessoas que conseguem formar 
laços de afeto, de invenção, de convivências comuni tári as mais con 
sistentes, encontram algo muito mai s prec ioso do que encontrari am 
via consumo. O que não quer dizer que não vão consumir, até por
que é impossível não consumir de um jeito ou de outro. M as passam 
a depender muito menos de um sistema de objetos para se garantir. 

Vou dar como exemplo uma mulher negra que viva no morro do 
Curuzu, na periferia de Salvador, social e economicamente mal, porque 
a região é uma favela, mas onde tem laços de vizinhança com a comuni
dade negra. Esta mulher pertence ao bloco I lê Aiê, que promove de fato 
alguns tipos de encontros e rituais que valorizam uma cultura africana já 
adaptada ao Brasil. Aquilo dá a esta mulher um lugar, uma convivência, 
coloca alguns valores na sua vida, um modo de se estar no mundo que 
pode deixá-la muito mais à vontade e muito mais segura de quem ela é 
- apesar desse ser construído- do que se ela fosse uma mulher negra 
que veio para São Paulo e se perdeu da sua comunidade de origem, que 
está isolada na periferia, que não conhece ninguém e tem medo de 
todo mundo. Neste caso, o único jeito dela sentir que vale alguma 
coisa é através daquilo que compra e que lhe dá algum tipo de inserção 
-imaginária, como disse no início de nossa conversa. 

Neste exemplo há dois tipos de inserção: a que é obtida pe la 
convivência so lidária, cri ativa, que produz sentido para a vida, que 
pode estar baseada numa crença religiosa ou não, mas que vai pro
duzir festas e momentos agradáveis de estar com os outros e que tem 
muito pouco a ver com padrão de consumo. 

O I lê Aiê me ocorreu espontaneamente, mas não por acaso, já que 
hoje todas as grandes festas populares, apesar de sua uma origem es
pontânea, já viraram mercadoria: podem ser transmitidas pela TV, au-
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mentar o lbope, vender produtos etc. O carnaval da Bahia não é exce
ção, porque mesmo sendo uma festa que não depende necessariamen
te da indústria cultural, vem sendo por esta apropriada. Começou pelos 
trios elétricos, todos são patrocinados por marcas de cerveja, e tal. Mas 
os blocos afro estão se tornando um pouco inacessíveis para este tipo de 
c irculação: o llê Aiê, por exemplo, é muito interessante porque só sa i 
depois de uma cerimônia fechada com os pais-de-santo da comunida
de, só depois que as 7 entidades do candomblé tiverem se manifestado, 
e isso não tem hora para acontecer. A TV não consegue cobrir a saída do 
I lê Aiê, porque tem uma agenda e horários a cumprir, e os orixás não 
têm agenda! Veja que há uma outra lógica funcionando alí, uma outra 
temporalidade, diferente daquela imposta pela indústria cultural. O que 
me chama a atenção nesse caso é o fato de existirem grupos sociais cuja 
força de coesão e de criação quebram com a lógica dominante. 

O Vazio da Vida 

E.: Você está dizendo que dentro da própria lógica do mercado 
há pessoas que têm mais resistência a aderir à alienação? 

M.R.K.: É mais que isto. Acho que não seria só uma resistên
cia. No Brasil dos anos 70, no período da ditadura, quando se 
falava em resistência era como um heroísmo pessoal, uma espé
cie de estoicismo. Há pessoas que se interessam pouco pelos pra
zeres do consumo porque encontraram outros modos de fazer a 
vida fazer sentido- aí entra a dimensão do prazer e nós já passa
mos da identidade para o prazer. Porque também a vida restrita 
ao pequeno circuito de família, amigos e afetos foi esvaziada. Tal
vez, estejamos vivendo hoje uma das grandes lendas da 
dramaturgia contemporânea, através das novelas e filmes: se você 
encontrar o seu amor, formar sua familiazinha com o seu amor e 
seus filhos, sua vida está preenchida. 

Mas mesmo que tenha muito amor, esta vida privatizada e do
méstica é freqüentemente muito vazia, o que não quer dizer que 
não haja alegria nos bons casamentos e no convívio familiar. Quem 
tem atividades públicas talvez nem conheça a dimensão do que é a 
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pessoa que de fato se voltou apenas para o pequeno círculo afetivo, 
porque suas vidas têm outros sentidos. 

O que eu percebo em alguns casos da minha clínica é o vazio na 
vida das pessoas que se fecharam no seu pequeno círculo familiar 
onde o a feto aparentemente estaria garantido, o reconhecimento ga
rantido, e não conseguem entender porque estão infelizes. Porque, de 
fato, somos sujeitos sociais, somos agentes sociais, somos públicos. 

Citei o exemplo do llê Aiê, não porque existe ali apenas um 
grupo de amparo afetivo, mas um grupo que de certa forma produz 
uma simbologia própria que não sei se tem intenção de ser contra a 
da sociedade de consumo, ou de fazer resistência a ela. Citei porque 
a simbologia é outra mesmo, segue outra lógica e cada vez que se 
consegue produzir outros símbolos neste mundo tão totalitário, tão 
regido pela lógica da publicidade e do consumo, está se produzindo 
valor no sentido mais profundo da palavra. 

Outro exemplo que gosto muito é o dos meninos do rap, do hip
hop, que também têm um estilo próprio. Claro que esse estilo passa 
pela compra de alguns produtos, as roupas que usam, seus skates, 
seus bonés, o estilo com o qual se identificam, porque isto é inevitá
vel na cidade grande. Mas os rituais de encontro, as propostas e tudo 
mais, entretanto, são anticonsumistas, muito mais voltados para a 
criação de uma cultura negra que se valorize até pelo pouco que 
tem. Estes meninos não estão atrás de ser playboys de shopping, eles 
têm um discurso que promove um outro tipo de encontro entre as 
pessoas não tão mediado pela mercadoria, apesar de terem também 
suas griffes, já que ninguém está fora da sociedade de consumo. 

E.: Gostaria de comentar dois crimes recentes. O primeiro, o caso 
Suzanne sobre o qual li, inclusive, dois artigos seus. O que me chamou a 
atenção é que, em tese, o assassinato dos pais teria sido cometido para 
que ela pudesse receber a herança e, portanto, consumir de modo autô
nomo e sem limites. O outro, que ficou muito famoso, é o do Maníaco 
do parque, que seduzia as moças em função das expectativas de suces
so- todas elas queriam ser modelos. Como é que você olharia estes 
dois casos, já que me parece haver uma semelhança entre as moças 
que se deixaram seduzir pela perspectiva de sucesso e a Suzanne? 
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M.R.K.: Você tocou num ponto importantíssimo. Vamos separar o 
caso Suzanne do Maníaco do parque. O que me parece claro, e estra
nho, é o fato de que ela pertencia a uma família que tinha acesso a 
todos aqueles bens e, portanto, não precisava matar os pais para ter 
acesso à piscina, a viagens etc. Ela queria, entretanto, usufruir tudo isto 
junto com o namorado, que não era bem recebido pela família devido 
à sua classe social. O que me chama a atenção é que esta fantasia- de 
que a vida poderia tornar-se mais interessante em companhia dele
tivesse tal valor para ela a ponto de justificar o assassinato dos pais. 

O que sugeri num daqueles artigos -a única coisa, aliás, que eu 
poderia sugerir- é que ela talvez tenha sido acometida do que cha
mamos de folie à deux: um enlouquecimento que se produz na rela
ção entre duas pessoas. Trata-se de um pacto, digamos, incondicio
nal entre duas pessoas- seja de amor, de amizade ou de lealdade
que as autoriza a se colocar acima da lei, faz com que as duas se 
sintam fortalecidas a ponto de se considerarem num estado de exce
ção em relação à sociedade. E aí o seu desejo, o seu gozo, as suas 
fantasias valem mais e ficam acima de qualquer coisa. É uma espécie 
de paranóia, mas uma paranóia que é produzida neste encontro. 

Vamos supor que a Suzanne fosse uma menina exigente, mimada, 
neurótica, egoísta, pouco ética, mas se não tivesse conhecido aquele 
rapaz ela não seria uma assassina. Ele, por sua vez, se não tivesse encon
trado a Suzanne teria provavelmente continuado a ser o ladrãozinho e o 
maconheiro que era, mas não teria se tornado um assassino. O encontro 
potencializou uma liberdade em relação à lei que elevou à enésima 
potência o que acontece normalmente quando as pessoas se apaixo
nam e são correspondidas, que é sentir-se acima do bem e do mal. Só 
que nas paixões mais normais essa euforia a dois não se manifesta de 
maneira tão louca, apenas como um pequeno delírio que faz com que 
se jogue tudo para o ar, se deixe de cumprir alguns compromissos, e tal. 

E.: Existe, então, uma interpretação que passa muito mais pela rela
ção entre Suzanne e o rapaz do que pelo acesso à herança e aos bens? 

M.R.K.: Ela queria ter a herança, mas para desfrutar junto com 
ele. Fantasiou, então, uma cena de telenovela: o casal feliz que vai 
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passar o resto da vida à beira da piscina que a família dela já tinha, 
no carrão que ela já tinha, com as viagens a que ela já tinha acesso. 
Só que, como ele não era aceito pela família, ela não podia incluí-lo 
na rea lização deste sonho de consumo; me parece que foi por isto. 

Ela não matou sozinha, e sim quando encontrou este namorado 
e o pai foi contra. Sinceramente, não quero me aventurar a dar um 
diagnóstico, mas só pelo que saiu nos jornais, tratava-se de uma fan
tasia dos dois. Eram os dois que queriam essa vidinha- e eu chamo 
de vidinha porque mesmo que eles não tivessem matado ninguém, 
que os pais morressem de morte natural e eles tivessem herdado as 
condições para esta vida, seria uma vidinha besta. 

O Consumo das Imagens 

E.: E sobre o Maníaco do parque, que visão você tem? 

M.R.K.: Acho que esse caso revela outro aspecto de um mesmo 
fenômeno, que é a cultura da imagem, parte integrante da socieda
de de consumo e que, se pensarmos bem, vende uma certa falácia: 
o grupo que de fato consome os bens que são oferecidos compõe 
uma fatia mínima da sociedade e os demais consomem imagens. As 
imagens são a única coisa distribuída democraticamente de A a Z, 
para quem tem pelo menos televisão ou pode olhar um outdoorna 
rua. A não ser quem vive num grotão da Amazônia, que não tem luz 
elétrica, qualquer um que estiver minimamente inserido no sistema 
coberto pela Embratel é um consumidor de imagens. 

Isto é muito determinante para o tipo de alienação que se criou 
em torno das modelos, porque ao consumir imagens é inevitável que 
as mulheres se identifiquem com as delas, que estão circulando pelo 
país inteiro. As modelos oferecem suportes para a identificação de 
muitas garotas, e para o desejo dos homens também. 

Provavelmente, um pescador que de vez em quando vai a urri 
boteco tomar uma cerveja, se existir uma televisão na comunidade 
dele, nem que seja só dentro do bar, ele sabe que a Kaiser é a 
cerveja da Daniela Ciccarelli. Ele nem sabe quem é Daniela 
Ciccarelli, mas a cerveja se associou a uma imagem, a um corpo de 
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mulher, a um objeto de desejo, então ele já não está mai s consu
mindo só a cerveja. É muito bom tomar cerveja, talvez seja bom 
não tomar demais, mas o que ele está consumindo, digamos, é um 
sistema simbólico junto com esta cerveja, um sistema de imagens 
com as quais ele se identifica, com as quais ele se sente melhor ou 
pior como cidadão porque, se ao tomar uma Kaiser, ele imagina 
que está mais próximo da Daniela Ciccarelli, ou pensa ser mais 
esperto do que os que tomam outras marcas, ele no mínimo sente 
que domina um código para iniciados. Mesmo que os ini c iados 
sejam cinqüenta milhões de otários. 

Voltando ao caso do Maníaco do parque, temos que reconhecer 
sua esperteza em seduzir as moças dizendo "você vai me encontrar e 
eu te dou acesso a uma carreira de modelo", que é uma das mais 
cobiçadas no mundo de hoje. Ninguém vale nada, todo mundo é 
moeda rala, mas quem tiver um belo corpo e virar modelo imagina 
que terá conquistado, digamos, um lugar garantido, reconhec imen
to, dinheiro, fama, sucesso. As moças que ele seduzia achavam, ou 
fantasiavam, que tendo o corpo bonito, fazendo-se valer pela ima
gem, elas encontrariam um lugar de grande destaque, já que os bens 
que mais circulam nesse mundo são as imagens. Elas se ofereciam 
como mercadorias, e a crueldade é que foram consumidas por ele, 
como coisas descartáveis. 

E.: O reconhecimento seria, então, o que move as pessoas em 
busca da fama? 

M.R.K: Nunca se falou tanto em cidadania como agora, mas 
freqüentemente a fama substitui a cidadania. O que é um programa 
como o do Ratinho? Alguém que está com um problema- e os pode
res públicos oferecem pouquíssimos recursos para resolver proble
mas que nós, que podemos pagar, solucionamos com advogados, 
justiça, bons médicos- vai ao programa, aparece publicamente na 
televisão e seu problema é resolvido por vias privadas. Ele só obtém 
um arremedo de cidadania quando oferece seu sofrimento à indús
tria do espetáculo. É um horror, uma imoralidade, mesmo que o pro
grama faça de vez em quando alguma caridade. 
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E.: Talvez a pessoa vá mais pela fama do que pe la solução do 
problema. Acho que o que se busca neste tipo de programa é a fama. 

M.R.K.: Pela fama, de vez em quando, mas se um aleijado ganha 
uma cadeira de rodas, ou um filho consegue um teste de DNA de um pai 
omisso, esta fama resulta em soluções práticas e restaura a auto-estima 
que não tem sido garantida pela via da cidadania. A auto-estima da popu
lação tinha que ser garantida a partir da cidadania, pois um cidadão deste 
país deveria ter direitos, viver decentemente de seu trabalho, ter boas 
escolas para os filhos, isto é que é um jeito legítimo de se conquistar auto
estima. Deveria poder reivindicar e saber que seria atendido. 

E.: Há economistas que acham que a inveja faz parte da econo
mia. E o psicanalista, como vê a clara apropriação da inveja e de 
outros sentimentos pela publicidade? 

M.R.K.: A economia- pelo menos a capita lista- precisa é da am
bição. A inveja é uma forma degradada da ambição, uma ambição re
ba ixada, que não significa que o sujeito consiga partir para conquistar 
alguma coisa; ele só quer o que o outro tem, ou gostaria de poder privar 
aquele que tem mais do que ele. A inveja é uma espécie de ambição 
degradada. A publicidade vende muita coisa com base na inveja, vocês 
já perceberam? Há muitos anúncios que procuram vender o prazer de 
exibir um objeto que provoque a cobiça alheia. 

Um Convite à Exclusão 

E.: Num outro artigo seu, intitulado "O demônio do meio-dia", 
você diz que a dificuldade é a arte de viver e o que se busca é se 
encontrar, é ser fe li z. E tenho mesmo a impressão de que na psicaná-
1 i se ou em qualquer outra terapia de apoio o que se busca é exala
mente o que você diz naquele artigo: ser feliz, se encontrar. Você vê 
alternativas, num futuro próximo, em relação a estas demandas que 
são existenciais, que existem hoje, existiram no passado e vão existir 
sempre? Seria possível substitu ir o modelo superficial e falacioso da 
indústria de consumo de hoje por um outro? 
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M.R.K.: Vou responder com uma idéia que não é minha. É do 
Eugenio Bucci, que durante os últimos dois anos escreveu para o 
jornal do Brasil e para a Folha de São Paulo sobre sociedade, consu
mo e televisão. Ele diz que o produto vendido em 90% da publici
dade veiculada pela TV é a exclusão. Existe aí, portanto, um para
doxo. Um discurso que teoricamente seria para incluir cada vez 
mais gente nos padrões razoáveis de consumo, se apóia no convite 
à exclusão: "Tenha mais do que o outro, deixe o seu vizinho com 
inveja, mostre o carrão que vai passar na frente de todos os outros 
e vai deixar todo mundo babando, tenha o que o outro não pode 
ter." O que este discurso está vendendo mesmo é a exclusão. E 
como a lógica vendida pela public idade influencia a soc iedade, não 
é uma mera fantasia, este discurso faz com que a pessoa que tem 
sinta-se de fato excluindo aquela que não tem, assim como faz com 
que a pessoa que não tem sinta-se de fato privada de algo que ela 
imagina que seja um absurdo ela não ter. 

Se a lógica fosse outra- e há muitos outros jeitos de se pensar em 
inclusão social- se fosse pensada, por exemplo, pela via do trabalho, 
se houvesse emprego para todos, a inclusão poderia se dar pelo fato 
de uma pessoa estar empregada, ter um lugar na sociedade, ter um 
salário digno. E se ela não pudesse ter o carro mais caro não se sen
tiria tão mal e tão excluída como num sistema em que os bens que 
mais valem são os mais inacessíveis. 

E.: Você concorda, então, com a tese de que mui to da violência 
urbana, principalmente entre os jovens, tem origem na pressão que 
sofrem para ter bens que não têm, e aí roubam, transgridem padrões 
sociais para conseguir o que querem? 

M.R.K.: É claro que tudo que é raro é caro. Só que no caso atual, 
essa regra está referendada por um discurso que desvaloriza até o 
próprio trabalho, porque mesmo quem tem trabalho não vai conse
guir chegar tão depressa lá no alto, comprar certos bens. Isto vai va
lorizar é o crime mesmo, é a via rápida de acesso aos bens caros. Os 
Racionais MCs fa lam nisto o tempo todo: "Olha, cuidado, porque se 
você achar que para ser feliz tem que ter uma Kawasaki , um carro 
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tipo tal e não sei o que mais, você vai para o crime porque é o único 
cami nho. Mas se você entender que pode ter seus amigos, ter o seu 
lazer, ter seu bar, ter a sua música, ter o seu rap, ter a sua família, a 
sua 'área', como eles dizem, aí você estará fora dessa lógica perversa 
que vai fazer de você um traficante." 

Eles estão se dirigindo aos meninos da periferia que, de fato, não 
têm nenhum outro canal para subir depressa na vida a não ser o 
tráfico. Se quiser se igualar aos playboys, só no tráfi co. A publicidade, 
então, é indutora do crime, mas é claro que ela não faz isto sozinha: 
a sociedade está organizada desta maneira. 

E.: A publicidade daria uma mãozinha extra ... 

M.R.K.: E o estado neoliberal dá uma mãozona, porque destrói o 
que seriam os bens públi cos sobre os quais o sujeito poderia dizer 
"estudo em uma escola pública, mas com bom ensino, com uma boa 
quadra de esportes e isto é meu". Ao contrário, hoje os poucos equi
pamentos públicos de que um sujeito pobre dispõe são um lixo, e se 
ele quiser alguma coisa um pouco melhor, tem que ter dinheiro para 
comprar. É claro, então, que a publicidade não trabalha sozinha. 

E.: E se ele não tiver dinheiro? 

M.R.K.: Se ele não tiver este dinheiro ele está ferrado, porque o 
poder publico o abandonou. No atual governo brasileiro, talvez isto 
venha a mudar, mas por enquanto o sujeito está mesmo no li xo, o 
transporte para ele é péssimo, lazer não tem, a escola dele é um li xo 
e ele sabe porque tem um padrão de comparação, a casa dele é um 
lixo, se ficar doente ele morre na fila de um hospital. 

Este descaso é estranho, porque quando se fala em direitos hu
manos fala-se em geral em garantir direitos para quem está sob cus
tódia do Estado, em presídios etc. Ninguém pensa na população, 
cujos direitos à segurança, à educação gratuita e à moradia, entre 
outros deveriam ser garantidos pelo Estado e que está abandonada. 

Moro neste bairro e vou toda manhã para o meu consultório a· pé, 
pela Avenida Sumaré que é muito bem asfaltada, relativamente segura, 
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e toda arborizada. Eu não paguei por aquilo nada além do IPTU, não se 
trata do meu clube, portanto é público. Mas é meu. Por quê? Porque 
vivo nesta área da cidade, porque pertenço a uma classe social para a 
qual o Estado ainda cuida do patrimônio público. Como cidadã eu 
posso sentir, então, vaidade e orgulho do meu bairro, e para isto não 
preciso excluir ninguém, porque qualquer um pode andar naquela ave
nida. Mas mesmo esse bem público é um privilégio diante da situação 
do Jardim Ângela, do Jardim Tiradentes e outras áreas pobres da cidade. 

Se eu morasse perto do lbirapuera ou do Parque da Aclimação 
eu teria também acesso a bens públicos que evidentemente influiri
am positivamente na minha auto-estima, que me fariam me sentir 
bem como paulistana. São áreas bonitas da cidade, que permitem 
que os moradores dos arredores se sintam mais dignos. Quem não 
tem nada disto, nem uma parte destes bens, vai se sentir indigno em 
todos os sentidos e apostar na única via de compensação que lhe 
dizem ser possível: a de comprar alguma coisa. Compensações pri
vadas para a degradação do espaço público. 

Acho, enfim, que esta lógica é indutora de criminalidade, mas o 
descaso do Estado colabora para isto, o problema não é só da publ i
cidade e do mercado. 

O Imperativo da Felicidade 

E.: Voltando à questão da felicidade, como a psicanálise vê esta 
busca que é uma das marcas da sociedade contemporânea? 

M.R.K.: A modernidade trouxe a certeza de que estamos no mun
do para ser felizes. Este é um ideal avassalador e opressivo; quem disse 
que estamos no mundo para ser felizes? Felicidade é um acaso, uma 
sorte, algo que vem e vai, passa pela sua mão e vai embora. É bom que 
ela apareça, mas não é uma garantia, porque não é um bem que se 
compre e diga:" Agora me instalei na felicidade e aqui estou." É uma 
perspectiva de vida muito conservadora, este apego à felicidade. 

Na verdade, estamos nesse mundo para ser felizes, e também 
infelizes, e amar, sermos amados e abandonados, e perder, sentir a 
dor de viver, a dor de nossa insignificância, saber que vamos morrer 
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e lutar para que a vida faça sentido. Felicidade é um entre os muitos 
estados de que se pode desfrutar. O imperativo de felicidade faz 
com que se desvalorizem todos os outros. 

Não se tem na cultura contemporânea -e foi isto que eu quis 
dizer na resenha sobre "O demônio do meio-dia"- recursos simbóli
cos para enfrentar o sofrimento, que também é inevitável, ou para 
entender alguns sacrifícios que a vida nos pede. As pessoas até fa
zem sacrifícios mirabolantes para emagrecer, por exemplo, para man
ter o corpo em forma, que eu não consigo nem imaginar, como horas 
de esteira ou só comer uma folha de alface por dia. Mas este tipo de 
sacrifício é aceito, porque é feito em nome do narcisismo. 

E.: Sacrificar-se pelos outros, coisa que no passado se fazia e que 
em nossa sociedade poderia se traduzir na proposta ambientalista 
de as gerações presentes fazerem algum sacrifício para que as futuras 
tenham condições de vida no planeta, isto hoje perdeu o sentido? 

M.R.K.: Perdeu o sentido, porque isto não garante nada para o 
agora. A busca da felicidade incondicional cria uma perspectiva 
ilusória para a vida, pois o valor da felicidade é tão grande que 
desvaloriza todo o resto. Não se consegue, então, enfrentar a dor 
de viver. Quem não está feliz parece que vale menos Não temos 
um repertório que forneça amparo à dor ou ao sacrifício, como por 
exemplo o repertório das culturas judaico-cristãs, hegemônico no 
ocidente por quase dois mil anos. 

E.: Estou trabalhando num livro cujo tema é o consumo, onde cito 
o caso do Tibet: saiu recentemente um artigo dizendo que, se voltar 
lá, o Dalai Lama vai encontrar exatamente o contrário da visão de 
mundo que representa em nosso imaginário o Tibete o próprio Dai ai 
Lama. Que mundo você imagina que teremos daqui a 30 anos e qual 
seria neste cenário a alternativa- se é que existe- para as pessoas que 
estão deprimidas ou não estão felizes independente do que têm? 

M.R.K.: O problema da psicanálise é justamente a dificuldade 
que tem o psicanalista em fazer projeções ou propor soluções. Nós 
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somos investigadores do sofrimento e dos modos como as pessoas 
re-significam seu passado, digamos. Mas claro que tenho lá minhas 
fantasias como cidadã, mesmo achando que a psicanálise não daria 
conta disto. Minha opinião é que não existe nenhum sistema tota
litário que permaneça; não existe o fim da história. Estou tomando 
a liberdade de chamar de totalitária esta produção massiva de ima
gens que formam um ponto de vista único sobre a realidade social. 
É um totalitarismo diferente daquele que é imposto pelo poder do 
Estado, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Este modelo terá 
seu esgotamento. Não tenho nenhum instrumento científico para 
medir isso, mas minha sensação é de já estamos, no sentido exis
tencial, na curva baixa da onda. 

Sinto que do ponto de vista psicológico, que a fé das pessoas 
na ciência, na tecnologia e no mercado como soluções infalíveis 
para vida já está em declínio. Um declínio que não passa necessa
riamente pela crítica, mas pela insatisfação, pelo vazio que foi se 
produzindo, pela infelicidade e pela desconfiança crescente no que 
Baudrillard chama de "sistema dos objetos". 

Basta observar que a publicidade, hoje, já tem que dar três 
voltas no parafuso para conseguir convencer: ela não vende mais 
só um produto ou um rótulo, já começa a vender atitudes tentando 
alcançar, digamos assim, outros extratos da vida subjetiva. Há uma 
marca de cigarro ou bebida, não me lembro qual, que vem utilizan
do personagens singulares, bem diferentes dos garotos-propaganda 
habituais. Há um rapaz mulato que diz que é filho adotivo, mas 
que para ele está tudo bem; outro fala que já foi padre mas largou 
a igreja por uma mulher. São anúncios que tentam associar a tal 
marca à diversidade de possibilidades humanas. Interessante, por
que não me lembro do produto, mas lembro-me dos personagens 
que falam dos conflitos que tiveram que enfrentar na vida. Não sei 
no que isto vai dar, mas creio que já é um sintoma de que as pesso
as não se identificam mais com tanta facilidade com a perspectiva 
meramente consumista. 

E.: Para encerrar esta entrevista, seria possível fazer uma analogia 
entre o equilíbrio mental e o equilíbrio do planeta? 
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M.R.K.: Do ponto de vista da psicanálise, não há qualquer re
flexão que possa ser pensada como ecológica. Para a psicanálise, o 
meio ambiente do homem é o meio humano, isto é, a sociedade, a 
linguagem, a cultura. 

Como cidadã e também como militante de algumas causas, porém, 
é claro que este é um pensamento que me interessa porque interessa ao 
mundo. Em relação ao equilíbrio do planeta - e não vou falar de 
biodiversidade, porque disto outras pessoas podem falar muito melhor. 
do que eu- e, também, do ponto de vista do equilíbrio emocional da· 
humanidade, acho a questão da preservação importantíssima. 

Há muitos anos, a pedido do Ricardo Arnt, um amigo que fazia 
um jornal ecológico chamado Parabólicas, escrevi alguma coisa que 
traduzia muito do que penso: dizia que a natureza é a nossa reserva 
imaginária, ou seja, já que não se vive mais referido ao sagrado, a 
Deus etc., a natureza é aquilo que é não-homem, é o nosso Outro, o 
que é muito importante do ponto de vista psicológico. 

Do ponto de vista de nosso equilíbrio mental, é essencial que se 
preservem estas reservas imaginárias de mata, de deserto, de oceanos, 
de animais selvagens, porque nos dá a medida da nossa insignificân
cia. Isto quebra, contesta de certa forma o nosso narcisismo: suponha
mos que descobrissem que o planeta seria sustentável mesmo se fosse 
todo coberto de ci mento, ou que inventassem técnicas que permitis
sem construir cidades em toda a sua superfície, se tudo sobre a Terra 
fosse reduzido às culturas humanas. Haveria de qualquer modo um 
empobrecimento, pois o homem estaria reduzido à sua própria di
mensão, condenado a viver diante do espelho; não teria esse confron
to com o mistério, com o enigma, com este Outro que é a natureza. 

Sobrariam as estrelas, que ainda não conseguimos urbanizar e 
colonizar. Do ponto de vista psicológico, sem negar os outros, acho 
que a natureza tem esta dimensão essencial para os homens. 

Entrevista realizada por Samyra Crespo e Fabio Feldmann, em São 
Paulo, no dia 21 de maio de 2003. 
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Neste terceiro volume da série Consumo Sustentável, cinco convidados um 
publicitário, uma jornalista editora de revistas femininas, o executivo de uma ONG 
voltada para a educação, um acadêmico especialista em comunicação social e 
uma psicanalista cujos artigos são publicados regularmente pelél grande imprensa 
analisam, através de entrevistas realizadas pelos editores, aspectos subjetivos 
associados ao consumo nas sociedades contemporâneas. Eis algumas das 
perguntas ou questões discutidas pelos nossos entrevistados: 

.I Pode-se considerar o consumo como um agente estruturante da 
identidade individual e coletiva? 

.I Na sociedade contemporânea, qual o papel do consumo como 
mecanismo de diferenciação social e de afirmação de status? 

.I Considerando-se que consumir é uma necessidade biológica do homem, 
qual a fronteira entre o consumo básico e o consumo supérfluo nos dias 
atuais? 

.I Q uais são os principais agentes indutores do consumo no mundo 
contemporâneo? 

.I Que conjunto de valores está associado ao padrão de consumo 
dominante na nossa sociedade e em que medida tais valores podem ser 
modificados constituindo um novo ethos? 

Sobre Consumo, Identidade e Prazer colaboraram com reflexões e 
depoimentos: Ricardo Guimarães, Célia Pardi, Fabio Montenegro, Gino Giacomini 
Filho e Maria Rita Kehl. 

www.mma.gov.br www.iser.org.br www.forumclimabr.org.br 
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