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Nesta época de consumo desenfreado, consciência é a palavra-chave na hora das compras. 
Mas, afinal, onde terminam as necessidades de comprar do ser humano e entram em cena 
seus desejos?  
 
Este assunto é analisado pelo administrador, psicólogo e especialista em comportamento do 
consumidor Mario Ernesto René Schweriner no livro Comportamento do Consumidor - 
Identificando Necejos e Supérfluos Essenciais (Editora Saraiva, 1ª edição, 240 páginas, R$ 
44). 
 
Na obra, o autor enfoca o mercado sob dois prismas, aparentemente antagônicos, chamados 
por ele de forquilha do consumo. Esta bifurcação representa, de um lado, as metas de vendas 
das empresas; de outro, o que as pessoas necessitam consumir para ser feliz. 
 
O livro mostra as estratégias utilizadas pela propaganda e marketing para transformar simples 
desejos humanos em necessidades de consumo de produtos e serviços, batizados por ele de 
’necejos’. Se alguém é levado a consumir pelos estímulos que entram diretamente pelo seu 
lado emocional, vai sair comprando tudo, bebendo tudo e comendo tudo. O problema é que, 
quando não consegue satisfazer suas vontades, a pessoa se sente culpada, o que é 
complicado, observa. 
 
As empresas avaliam o autor e também ex-executivo de marketing e comunicação em 
organizações de grande porte, cumprem o papel de colocar o produto na mídia e incentivar o 
seu consumo. A pessoa, por sua vez, alimenta suas necessidades, que às vezes não passam 
de meros desejos. As empresas faturam, os gerentes ganham seus bônus com as vendas e os 
acionistas ficam felizes com o lucro, que por sua vez gera empregos. É como aquele jogo do 
cabo de guerra. Nesse caso, o consumidor tem menos resistência, é mais frágil do que as 
ações de marketing implementadas. 
 
Para Schweriner, o apelo da venda é muito forte, e as técnicas de persuasão atingem os 
pontos fracos das pessoas. Os consumidores observam o que lhes proporciona prazer (por 
exemplo, um chocolate), status (automóvel) e poder (ser melhor do que o outro). Na medida 
em que eles dependem disso tudo, transforma os desejos em necejos, salienta. Segundo ele, 
não é difícil identificar se o caso é de ’necejo’. 
 
Se a pessoa tem o desejo comer uma massa e o restaurante está fechado, ela só lamenta e 
vai comer no self-service. Se o mesmo caso for de necejo, a mesma pessoa vai sofrer, mesmo 
não tendo a real necessidade de consumir uma massa. Ter um carro BMW, por exemplo, não é 
uma necessidade, e sim alguma coisa que possibilite o transporte. Uma das propostas do 
Comportamento do Consumidor é preencher um vazio na literatura, sobre a relação entre 
psicologia e propaganda e marketing. 
 
Segundo ele, a propaganda busca criar o ’necejo’ no consumidor, já que se ele tivesse apenas 
desejo, levaria outro produto ou serviço se não tivesse o que queria. Fidelidade à marca é 
’necejo’. O marketing cria necejos e não necessidades, explica. O autor diz o grande problema 
ao não ter seu os ’necejos’ satisfeitos é o sofrimento. Nesse sentido, o livro, conforme o autor, 
busca alertar as pessoas para que elas se conscientizem, através dos exemplos citados na 
obra, que deveriam ser independentes na hora de entrar em uma loja e consumir. 
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