
Seu País

A SOCIOLOGIA
DE ELIANA
CONSUMO A dona da Daslu explica por que
"a elite da elite" não sofre com a crise

A LUIZ GONZAGA BELLUZZO
E MAURÍCIO STYCER

Uma inscrição em latim - "Louvor a
Deus, sempre" - saúda os clien-

tes no átrio principal da lo-
ja. Exatamente abaixo, en-
tra-se no espaço dedicado à
Chanel. À esquerda, Louis
Vuitton. Deuses no mundo
do consumo. Entre as 120

marcas com produtos à venda,
espalhados por 20 mil metros
quadrados, outros nomes que
fazem brilhar os olhos de con-
sumidores com altíssimo poder
aquisitivo: Prada, Burberry, Va-
lentino, Gucci, Ferragamo, Fen-
di, Dior, Cartier etc.

O investimento para erguer esse tem-
plo do luxo, um complexo comercial sem
precedentes em qualquer país civilizado,
não é revelado, assim como os nomes de
eventuais investidores. Fala-se em gastos
de R$ 160 milhões somente com a refor-
ma do imóvel - um anexo do famoso es-
queleto da extinta Eletropaulo, um pré-
dio inacabado à beira da marginal ao rio
Pinheiros, em São Paulo.

À frente do empreendimento está Eliana
Tranchesi, filha de Lúcia Piva de Albur-
querque, que abriu o negócio em 1958,
em sociedade com Lourdes Aranha.
Duas "Lus", daí o nome Daslu. O que co-
meçou em uma única casa na Vila Nova
Conceição, então um bairro de classe
média (hoje, de classe alta), cresceu,
cresceu, e alcançou 23 casas, interliga-
das, sob o comando de Eliana e seus ir-
mãos, no mesmo bairro. Um sucesso que
levou ao palácio de estilo renascimental
lindenberguiano, com toques versalhes-
cos, à beira da marginal, cuja inaugura-
ção ocorre na segunda-feira 6.
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Num país com distribuição de renda
entre as piores do mundo, a Daslu é um
fenômeno sociológico. Calcula-se que, na
América Latina, haja cerca de 280 mil pes-
soas com pelo menos US$ l milhão em
ativos, excluídas as propriedades imobi-
liárias. O Brasil contribui com cerca de 90
mil desses milionários. O cadastro da Das-
lu registra 40 mil clientes. A elite da elite.

O fenômeno desperta interesse em to-
dos os cantos. Orgulhosa, a nova loja de-
dica uma parede para expor recortes de
jornais e revistas em japonês, alemão,
francês e inglês. Num bom exemplo de es-
pírito esportivo, ou fair-play, como se di-
ria ali, brilha entre os textos expostos a re-
portagem em que Rebeca Mead descreve
com fina ironia, na New Yorker, a opulên-
cia do empreendimento e a indigência in-
telectual de algumas de suas clientes.

Eliana Tranchesi sonhou estudar so-
ciologia, mas o pai não deixou, com me-
do que se envolvesse com esquerdistas,
nos perigosos anos 70. Formou-se em ar-
tes plásticas, mas entendeu de maneira
admirável os gostos e interesses da elite
paulistana e brasileira. Uma elite, cons-
tata a empresária, que nunca sofreu com
nenhuma das inúmeras crises econômi-
cas pelas quais o Brasil passou nos últi-
mos 45 anos. "Em alguns momentos de
crise, a gente sente que até cresce um
pouco o consumo", conta a CartaCapital,
instalada em seu escritório, protegida
por ar condicionado, mas com vista para
o insalubre e fétido rio Pinheiros.

CartaCapital: Qual é o
empreendimento?
Eliana Tranchesi: Nú-
mero a gente não fala.
A gente pode dar o nú-
mero de marcas inter-
nacionais, que é um
número absurdo, 80

tamanho deste

ALVO. Uma loja

para as 40 mil

pessoas com

o maior poder

aquisitivo do País
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marcas. São 20 mil metros quadrados
de área construída, sendo 17 mil de lo-
jas. Tenho 740 funcionários e estou au-
mentando 30%, fora os terceirizados.
Temos uma creche para 200 crianças.
Vocês viram? É ali naquele gazebo
(aponta para a janela), eu vejo daqui da
minha sala.
CC: A maioria dos funcionários é do sexo
feminino?
ET: É. Minha preocupação é com cre-
che, criança perto, amamentação.
CC: E o público?
ET: Hoje, tenho 75% de mulheres e 25%
de homens. A gente acredita que vai
mudar muito nesta loja. Fizemos uma
coisa toda dedicada para os homens. É
um playground para homem. Tem car-
ro, lancha, aeromodelismo, charutaria,
todo tipo de gadgets que você pode ima-
ginar, a tela plana maior que tem no
Brasil vai estar na Daslu, a Apple... Tu-
do coisa que homem adora.
CC: Há lojas que a senhora administra e
outras que são representações. Como fun-
ciona isso?
ET: A Prada, por exemplo, é uma loja
nossa. Eu vou lá, escolho a mercadoria
que quero, o que acredito que vai fun-
cionar no Brasil, e trago. Já a Louis Vuit-
ton, por exemplo, é uma loja própria.
Ele traz o que quiser. Mas, no nosso ca-
so, eles estão pedindo para a gente in-
terferir, dar palpite.
CC: Em termos de preço, qual é a diferen-
ça entre a loja na matriz e no Brasil?
ET: Entre 20% e 25%. Aqui você tem
impostos, mas compensa com custos
menores de aluguel, empregado... O
que é interessante. A gente acabou com
o hábito medonho que as pessoas ti-
nham de comprar tudo fora do Brasil.
Eu tinha até vergonha, na alfândega,
aquelas malas... Isso é cultural, né? O
japonês anda com aquela mali-
nha, pode ser milionário, mé-
dio, sempre com o mesmo ta-
manho de mala. E os argenti-
nos não compram no Brasil. É
interessante, né? Eles vão para
Miami.
CC: Os argentinos não compram
na Daslu?
ET: Não... Talvez, com a exposi-
ção toda que a gente está tendo
agora, isso mude. Mas a gente
tem uma exposição imensa na
mídia internacional, mas não na
argentina. A gente sai no Times,
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na New Yorker, no Herald Tríbune, sai em
tudo que é canto, matérias grandes, mas
na Argentina nunca li nada. La Nación!
Como é que chama o jornal argentino?
CC: Clarín?
ET: Clarín! Eu nunca li nada sobre a Das-
lu. Não sei se é um problema de argen-
tino com brasileiro.
CC: Talvez eles prefiram comprar na Europa.
ET: Mas eu tenho europeus que vêm.
Italianas... elas gostam da seleção que a
gente faz aqui. Se você vai ao show-room
da Prada, ela tem a coleção inteirinha,
para os olhos, do cliente americano, do
pessoal da Ásia e para nós. Você perce-
be quando a pessoa está comprando
para a loja de Miami. A arara é toda co-
lorida. Cada um faz a sua escolha...
CC: Muitos brasileiros gostam de comprar
em Miami.
ET: A gente não faz muito aquele gosto
de Miami.
CC: Qual é a diferença que a senhora vê?
ET: Eu sempre fui muito para a Europa,
Paris, Milão. Acho que a maioria das
paulistanas tem um gosto mais apurado.
CC: Europeu?
ET: É europeu. Eu falei apurado, que
feio, né?
CC: A senhora tem um cadastro de 40 mil
clientes. Esse universo é o que a senhora

chama de "maioria das paulistanas"?
ET: É. Nesse número está todo mundo que
passou pelo caixa. Agora vai para 70 mil.
CC: Qual é a renda média anual desse
cliente?
ET: Não sei. Mas é a renda média anual
das 40 mil pessoas com poder aquisiti-
vo mais alto no Brasil.
CC: Espalhados pelo Brasil?
ET: Cerca de 85% estão em São Paulo.
Tem um pouco no interior. Dos outros
estados, a maior parte está no Rio. Elas
vêm, compram, passam o dia e voltam
para o Rio.
CC: O pessoal do interior não vem muito?
O pessoal da soja...
ET: Elas compram, mas não são as melho-
res clientes. Mesmo quando o preço do
boi está ótimo... Eu não sinto isso na Das-
lu. Talvez eles comprem menos porque
não têm uma vida social tão intensa quan-
to é a vida em São Paulo. Talvez tenham
menos ocasiões para usar as roupas.
CC: E a senhora construiu um heliponto
para esses clientes?
ET: Esse cliente... Essa do Rio, que
pode vir do aeroporto para cá, direto
de helicóptero...
CC: Existe isso?
ET: Existe. Está tudo pensado para essa
cliente. Daqui a um ano eu te conto o ta-
manho. São Paulo é uma das cidades que
mais têm helicópteros no mundo. Acabei
de falar com uma amiga e ela me disse:
"Vou chegar da fazenda e vou direto para
a festa de inauguração de helicóptero".
CC: A loja tem personal stylist para orien-
tar as clientes?
ET: As próprias vendedoras são. Elas
são antenadérrimas, elas gravitam no
mesmo universo da cliente. A cliente
fala: "Eu tenho um jantar na casa de
fulano", a vendedora sabe quem é. Isso
cria um vínculo muito forte entre ven-

dedora e cliente.
CC: A vendedora poderia ser uma
cliente?
ET: Ela é uma cliente. Funciona
superbem. Elas aconselham.
Atendem bem. Tem tanta op-
ção aqui, a vendedora não pre-
cisa impor o que a cliente não
quer, falar que está bonito uma
coisa que não está. Mas tam-
bém precisa ter sensibilidade
para perceber que, se a cliente
gostou de uma coisa que não es-
tá bonita, aquela é a estética da
cliente. Aí você tem de ceder.

Uma amiga
me disse:
'Da fazenda eu vou
direto para aí
de helicóptero'



Isso cria segurança. É uma
venda light, sem estresse.
CC: A Daslu criou uma comu-
nidade do gosto na elite da eli-
te paulistana?
ET: E, na elite da elite.
CC: A senhora fez sociologia?
ET: Eu quis fazer, meu pai não
deixou. Naquela época, anos
70, com aquela repressão hor-
rorosa, medonha, meu pai
disse: "Se você for para a so-
ciologia, você vai sair de casa.
Não vou agüentar você numa
reunião de noite com o pes-
soal da escola e eu achando
que você vai ser presa". Ele não deixou,
não deixou, e aí, de repente, eu achei
que queria artes plásticas, fiz e fui feliz.
CC: Voltando à comunidade do gosto... A
senhora tem uma percepção sociológica
muito aguda. Percebeu os hábitos, costu-
mes, os projetos...
ET: Os anseios, os sonhos...
CC: Os sonhos desse grupo para o qual a
senhora vende.
ET: E sem nenhum estudo de marketing.
CC: E uma coisa quase intuitiva... A senho-
ra foi percebendo quais eram as visões de
mundo dessa comunidade.
ET: Às vezes, me dão uns livros para
ler... Depois que a gente tem CEO (exe-
cutivo), a gente ganha uma cultura no-
va. Livros, organogramas, siglas... Não
faz parte da minha cultura. Às vezes, eu
leio umas coisas que o Rubens, o CEO,
me manda ler e eu vejo: "Nossa, eu pen-
sava tudo isso, só não tinha teorizado".
CC: A senhora averiguou experiências se-
melhantes em outros países com situação
parecida com a do Brasil?
ET: É um caso muito particular. É úni-
co. Essa venda tão intimista, essa rela-
ção da cliente com a vendedora, não
existe em lugar nenhum do mundo. E é
o que torna agradável. Quando você vai
às Galerias Lafayette (Paris), não é de-
sagradável? Você fica solto no lugar...
Eu tenho horror! Não suporto loja as-
sim! A Harrods (Londres) também é
chata. Ninguém te acompanha...
CC: O sucesso da Daslu tem algo a ver com
a estrutura da sociedade brasileira, a for-
ma como ela está organizada?
ET: Acho que tem muito a ver com o
temperamento da brasileira, o calor da
brasileira. Se eu fosse montar a Daslu
em outro país, precisaria levar as daslu-
zetes junto, para atender da forma que a

um caso
único. Essa venda
tão intimista não
existe em nenhum
lugar do mundo

gente atende aqui. Brasileiro é mais ca-
loroso, olha no olho. A relação que a
gente tem com as pessoas mais simples
aqui no Brasil, aqui na Daslu, faz com
que o ambiente fique muito agradável.
CC: A senhora está falando da cordialidade?
ET: É. Aqui todo mundo é muito bem tra-
tado. Eu não posso mudar o País, eu não
sou do governo, não posso fazer nada.
Mas aqui... Tenho muita preocupação.
A creche...
CC: Vimos as costureiras saudando a se-
nhora com entusiasmo.
ET: E uma relação... Não é coisa para in-
glês ver. Eu não falei para elas: "Estou vin-
do aqui com jornalistas". Eu fico até sem
jeito. Minha mãe sempre foi muito aten-
ciosa com empregados, queria que eles es-
tudassem, progredissem... Ela tinha preo-
cupação com as pessoas, em geral. Com
as minhas amigas e com as empregadas
também. Isso aí passou para a Daslu. Eu
tinha 24 anos quando minha mãe morreu.
CC: A senhora falou que não pode mudar o
Brasil. Está certo. Mas a senhora lida com
a elite econômica do Pais, que poderia fa-
zer muito pelo País. A senhora concorda?
ET: Mas você não acha que a elite está
mudando? Eu acho. Eu vejo a geração
dos meus filhos (duas meninas, uma de
13 anos e outra de 16, e um rapaz de 19).

Eles são muito mais cons-
cientes da situação do País.
CC: Mas a geração que pode fa-
zer algo não é a geração dos
seus filhos.
ET: Eu acho que a nossa gera-
ção é muito mais consciente.
Muito mais consciente. O
exemplo que a gente dá é
muito bom.
CC: O exemplo que a Daslu dá?
ET: E. Esse negócio da creche
eu já tenho há anos, mas a
gente não contava. Esse negó-
cio cristão, que você faz e não
precisa contar... "O que a mão

direita faz, a esquerda não precisa saber."
Mas depois comecei a pensar: o que a
gente faz é tão legal, por que os outros
não vão ficar sabendo? Já que a moda é
Daslu, quer dizer, a gente manda em al-
guma coisa na cabeça das pessoas, a gen-
te é líder de alguma coisa para eles, por
que não mostrar também esse lado bom
para eles? A gente mostra tanta coisa que
é bacana, o sapato que é bacana, a roupa
que é bacana, o jeito de vestir, o cabelo,
tudo, por que não mostrar isso também
como sendo uma coisa bacana?
CC: O Brasil é o segundo país com maior
desigualdade de renda do mundo. Apenas
1% dos mais ricos detém a mesma parcela
de renda dos 50% mais pobres.
ET: Tem de criar consciência nesses 1%,
que eles são responsáveis. Não adianta
culpar governo...
CC: Não vemos muito essa consciência en-
tre o público que freqüenta a Daslu.
ET: Aonde eu passo, eu conto, e eu falo,
e eu tento passar a experiência da gente.
Eu digo: "Você tem um resultado muito
melhor". Tem gente que não consegue
achar que o outro precisa ter, porque ele
é ser humano e precisa ter. Ele talvez
faça isso porque vai dar um lucro maior
para ele, porque as pessoas vão trabalhar
mais alegres e ter uma performance me-
lhor. Eu falo para as pessoas todas... Mas
eu não posso mudar. E não me sinto cul-
pada de vender luxo. Acho muito legal a
gente ter acabado com essa mania de as
pessoas comprarem tudo fora. Aquilo
era uma vergonha, não pagar impostos...
CC: Não estamos discutindo o sucesso do
seu empreendimento. Aliás, a senhora es-
tá fazendo uma aposta grande com essa
nova loja. Não tem medo?
ET: Nenhum. Eu confio no Brasil. Se
eu tivesse, há dez anos, colocado meu
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dinheiro no mercado financeiro, estaria
bem, sem risco nenhum. Quanta coisa
pode acontecer na economia...
CC: Quando a economia flutua, quando
há anos ruins, de que forma sua atividade
é atingida?
ET: Eu sinto muito pouco. Desde que nas-
ci, escuto papai falar: "Esse ano é um ano
ruim. Compre pouco. Cuidado!" E a crise
não vem, não atinge, não atinge, nunca...
CC: Em alguns momentos, a taxa de juro
sobe muito, até melhora.
ET: E fica bom. Em alguns momentos
de crise, a gente sente que até cresce
um pouco o consumo. É o contrário do
que poderia ser. É uma classe que não
é tão atingida.
CC: Ganha. Eles têm um portfólio mais di-
versificado...
ET: Acho que eles deixam de comprar
um apartamento, deixam de comprar
um brilhante grande, deixam de fazer
grandes investimentos. Então, talvez
até sobre mais para gastar um pouco no
dia-a-dia. Ou os maridos ficam muito
nervosos e não olham muito para elas e
elas vêm aqui para ficar mais bonitas.
Elas pensam: "Ficando mais bonita, ele
vai olhar mais para a minha cara".
CC: Há consumidoras mais tranqüilas, e
há consumidoras obsessivas, como aquela
que diz que não consegue dormir se não
comprar um certo vestido...
ET: Que delícia... Ainda bem... (risos).
CC: Ela fica atormentada...

Meu filho
não gasta nada.
Se todos fossem
iguais, eu teria de
fechar a Daslu

ET: Mulher fica atormentada. Mulher
adora se vestir. Os homens disfarçam
muito bem. Mulher não disfarça. Que-
ro criar nos homens o desejo que as mu-
lheres têm de comprar. Na área masculi-
na vai ter a mesma fartura que tem no
feminino. O jeito que a gente arruma dá
vontade. Enche os olhos.
CC: Essa fartura acelera o impulso de
comprar?
ET: Sem dúvida. O que enche os olhos
você fica com vontade de levar.
CC: E as crianças?
ET: Criança fica louca aqui na Daslu.
Imagina agora com esse bar todo cheio
de cachorrinhos... As crianças ficam
alucinadas. É como estar na Disney.
CC: Como a senhora foi com seus filhos em
relação a consumo?
ET: Fui bem dura, igual meu pai foi comi-
go. Não deixava. Acho que tem de ter no-
ção... Tem de ter noção do que está com-
prando. Não pode comprar, comprar,
comprar e não saber se vai usar. E, depois,
as coisas não podem ser muito fáceis para

uma criança. Eu sou muito exigente. Não
admito nota ruim e dou pouco. Dou pou-
co em relação ao que eu poderia dar.
CC: Seus filhos não são bons consumido-
res da Daslu?
ET: São consumidores normais. Eu não
posso ter uma loja deste tamanho, com
tudo que tem, e não deixar eles compra-
rem nada. Fica até ridículo. "Minha mãe
é louca", eles diriam. Mas eu deixo eles
comprarem pouco. As meninas têm limi-
te de dinheiro. E ao meu filho nunca pre-
cisei impor limites porque ele é muito
consciente. Não gasta nada. Se todos fos-
sem iguais a ele, eu teria de fechar a Daslu.
CC: A loja ia se chamar Villa Daslu?
ET: É. Mas desisti. Ficou exatamente o
que era a outra. Não tem diferença. En-
tão achei que não precisava mudar o
nome. Se tivesse virado uma outra coisa...
CC: Quando Marcelino de Carvalho era o
árbitro da elegância, nos anos 50, ele reco-
mendava que as pessoas tivessem pouca
roupa... O que mudou?
ET: O apelo de consumo é muito grande
hoje. Você abre a revista, tem Prada,
Gucci, Dolce & Gabbana, todo mundo
mostrando uma coisa diferente para
você. Essas marcas têm muita força. Fa-
zem exposições, desfiles. Não são mar-
cas quietinhas, como antigamente, que
não faziam marketing nenhum, não cria-
vam a necessidade nas pessoas de trocar.
Eu me lembro da geladeira na casa do pa-
pai... A mesma geladeira a vida inteira.
Hoje tem essa cultura da mudança. O
consumo fica quase obrigatório. •

CURIOSIDADES Preços, língua interna, orgulhos

Não é verdade, juram na Daslu, que
será proibido entrar a pé na loja.
Sorte de quem se aventurar pelas

calçadas esburacadas da região. Deixar
o carro no estacionamento custará R$ 30
a primeira hora.

As caixas registradoras estão dispostas
na mesma posição, em cada um dos qua-
tro andares. Todas são servidas por um ele-
vador, ou mini-lift, no vocabulário que se
usa na loja, para que as compras sejam le-
vadas diretamente ao carro das clientes e
elas não precisem carregar os pacotes.

Outras da língua interna: a área que vende
roupa esportiva chama-se Daslu Gym; o
espaço da Nike, em três andares, é uma
Niketown, como em Nova York; na farmá-

cia há um dermocenter, e no banco, avi-
sam, os funcionários são bilíngües (in-
glês e português).

Alguns orgulhos. "A loja da Dolce &
Gabbana é igual à de Milão", diz a asses-
sora Fabiana Pastore. Nove joalherias in-
tegram o complexo. A M.A.C, célebre mar-
ca de cosméticos, desenvolveu um batom
chamado Pink Daslu. A Burberry abre a
sua primeira loja no Brasil (aliás, um car-
regamento com roupas da grife, avaliado
em R$ 1,3 milhão, foi assaltado a caminho
da Daslu e depois recuperado).

No "playground masculino" estarão ex-
postos carros Maseratti e Volvo, protóti-
pos de barcos e lanchas. Muito a propósi-
to, é uma área da loja com vistas para o
rio Pinheiros.
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A MÁQUINA DE NECESSIDADES O consumo imoderado não é uma
deformação do comportamento, mas um imperativo do capitalismo moderno

POR LUIZ GONZAGA BELLUZZO

Observador de seu tempo, o econo-
mista norte-americano Thornstein
Veblen desafiou a sabedoria eco-

nômica convencional com a publicação do
livro A Teoria da Classe Ociosa. Nessa
obra clássica, Veblen ironizou as piedosas
justificativas do enriquecimento obtido
pelo exercício das virtudes da frugalidade
e da poupança e apontou a diferenciação
do consumo das classes abastadas e sua
imitação pelas subalternas como um fa-
tor decisivo para o "progresso" das mo-
dernas sociedades industriais.

"Com exceção - diz ele - do instinto de
autopreservação, a propensão à concor-
rência é provavelmente o mais forte, aler-
ta e persistente dos motivos econômicos.
Numa comunidade industrial isso se ex-
prime na concorrência pecuniária, isso é,
em alguma forma de consumo conspícuo.
As tendências para o desperdício conspí-
cuo estão, portanto, prontas a absorver
qualquer aumento da
eficiência ou aumento
industrial da comunida-
de, depois de supridas
as necessidades físicas
mais elementares".

Ainda hoje os homens
vivem atormentados pe-
lo "susto" da moderni-
dade. Padecem da per-
plexidade diante dos es-
tilos de vida e das for-
mas de convivência impostas pela emer-
gência do mercado e do dinheiro como for-
mas predominantes de sociabilidade sob o
capitalismo. "A impessoalidade e a univer-
salidade de seu ser abstrato - disse Sim-
mel na Filosofia do Dinheiro - se colocam
a serviço do egoísmo e da diferenciação."

Paradoxalmente, os críticos mais duros da
sociedade em que vivemos foram os mais
generosos na celebração de sua força li-
bertadora, concentrada na enorme capa-
cidade de desvencilhar a vida humana e
suas necessidades das limitações impos-
tas pela natureza. Mas não podiam ignorar
que a "artificialização" da economia e da
sociedade cobra seu preço ao dar origem

Do projeto
de autonomia
do sujeito moderno
sobrou o indivíduo
depressivo que
afoga seus conflitos
no consumo

THORNSTEIN VEBLEN. As virtudes do desperdício

a processos impessoais e impiedosos que
agem sobre a cabeça dos protagonistas da
vida social como forças naturais.

Nesta era de rápidos e fatais esquecimen-
tos lembrei-me de Marcuse. Em Eros e Civili-
zação ele falou da mútua e estranha fecun-
dação entre liberdade e dominação na so-

ciedade contemporânea.
Para ele, a produção e o
consumo reproduzem e
justificam a dominação.
Mas isso não altera o fato
de que seus benefícios
são reais: amplia as pers-
pectivas da cultura mate-
rial, facilita a obtenção
das necessidades da vida,
torna o conforto e o luxo
mais baratos, atrai áreas

cada vez mais vastas para a órbita da indús-
tria. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo paga
com o sacrifício de seu tempo, de sua cons-
ciência e de seus sonhos (nunca realizados).

É a concorrência generali-
zada que se impõe aos indi-
víduos como uma força ex-
terna, irresistível. Por isso é
preciso intensificar o esforço
no trabalho na busca do im-
provável equilíbrio entre a in-
cessante multiplicação das
necessidades e os meios ne-
cessários para satisfazê-las,
buscar novas emoções, cul-
tivar a angústia porque é im-
possível ganhar a paz.

MARCUSE. O jogo da

liberdade e da dominação

No capitalismo de hoje, a diferenciação
do consumo e sua massificação torna-
ram-se cruciais para as perspectivas de
crescimento das economias. Não se trata
apenas, como já dissemos, da completa
sujeição das "necessidades" aos impera-
tivos da mercantilização universal. No ca-
pitalismo avançado, os ganhos propicia-
dos pela valorização da riqueza financeira
dos mais abastados sustenta o seu con-
sumo conspícuo e, simultaneamente, fa-
cilita o crédito barato aos consumidores
menos afortunados. O circuito valorização
da riqueza-diferenciação do consumo dos
ricos "obriga" as famílias de renda média
e baixa a comprometer uma fração cres-
cente de sua renda com o endividamento
no afã de acompanhar novos padrões.

No mundo em que mandam os mercados da
riqueza os vencedores e perdedores se di-
videm em duas categorias sociais: os que,
ao acumular capital financeiro, gozam de
"tempo livre" e do "consumo de luxo"; os
que se tornam dependentes crônicos da
obsessão consumista e do endividamen-
to estão permanentemente ameaçados
pelo desemprego e, portanto, obrigados a
competir desesperadamente pela sobre-
vivência. Esses controles suaves e despó-
ticos foram se apoderando das mentes e
das almas, apresentados como a prova da
soberania do indivíduo.

Diante do espetáculo do consumismo
galopante, alguns decretam a morte do su-
jeito moderno, aquele consciente de sua li-
berdade, empenhado na preservação de
sua autonomia. Ele foi substituído pela con-
cepção psicológica de um indivíduo de-
pressivo que foge de seu inconsciente,

preocupado em retirar de si
a essência de todo o conflito.

Os trabalhos de destrui-
ção da subjetividade moder-
na são realizados por uma
sociedade que precisa exal-
tar o sucesso econômico e
abolir o conflito. Os males do
mundo podem ser solucio-
nados com doses maciças
de consumo ou de Prozac ou
de qualquer objeto capaz de
aliviar o sofrimento.
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