




Mesa-Redonda

JR-Vou direto ao assunto: Consumir
é pecado?

ROBERTO - Permita-me falar como
publicitário veterano, que começou
trabalhando na Colgate Palmolive
- numa época em que o consumo de

pasta dental no país era para apenas
5% da população. Não se usava

sabonete, não existia xampu, havia
preconceito contra o consumo - que

se expressava principalmente através
de racionalizações do tipo: o produto

X dá diarréia, o produto Y estraga os
dentes, outro prejudica os pés - os pre-
conceitos revelavam algo do espírito

"católico", mas mostravam sobretudo
a pobreza do país. Até hoje, o con-
sumo é baixo, no Brasil, em termos
per capita para a maioria dos produtos.
Consumo é, primeiro, uma questão
de conhecimento. Quer dizer: os fa-

bricantes têm de disseminar as funções

dos produtos. Segundo, as facilidades
de produção e da distribuição, que
são dois fenômenos recentes da
economia. Quando eu trabalhei na
Standard, lembro-me de que um dos
produtos mais consumidos era Aqua
Velva - perfume para homem, outro
pecado. Aí, chegou o novo presidente

americano da empresa e achou que o
distribuidor estava ganhando muito,
e que se devia livrar dele e ter a sua
própria equipe de vendas. Só que o
distribuidor se chamava Bozzano e
resolveu lançar seu próprio produto
e acabou com a Aqua Velva... Neste

fim-de-semana, estive no Maranhão,
em Barreirinhas - inacreditável, em
termos de pobreza. O estabelecimento
mais divertido do lugar é a farmácia.
Falta tudo. Claro que sou a favor
do consumo responsável, mas vejo

consumo como expressão do bem-
estar, do conhecimento e da boa
distribuição de renda - uma coisa está
muito ligada às outras.

RICAÍDO - Será que o consumo
desenfreado não se tornou um pouco
pecado? O consumo - como está
sendo feito - é pecado sim. Há 15

anos, quando o ser humano começou
- visivelmente - a destruir o planeta;

com certeza, o consumo é um pecado
pois acabou, involuntariamente, pro-
vocando essa destruição.

MARIO - Na mídia - e mesmo nos
textos acadêmicos - faz-se uma

certa confusão entre consumo e con-

sumismo. Sobre a sua pergunta, se
"consumir é pecado", saiu um artigo
na revista Exame, em 1989, chamado
"Consumir não é pecado". Claro
que consumo é algo fantástico, que
faz os países se desenvolverem, gera
empregos etc. Mas, estabelecer limites

entre o que é consumo responsável
e o que pode ser classificado como
consumismo é complicado. O próprio
tema - consumo - foi, por décadas,
tabu no meioacadêmico-oconsumo
simplesmente não era estudado pelos

cientistas sociais...

JR - Em economia talvez...

MARIO - Mesmo em economia, tive-

mos o exemplo da ministra Zélia, que
confiscou a poupança e não sabia que
as empresas tinham de pagar contas
no fim do mês. O consumo sempre foi



relacionado, no meio acadêmico, ao
sistema capitalista. E, de modo geral,
os acadêmicos tradicionais são de
esquerda. Marx defendia a produção;

então, estuda-se e endeusa-se a
produção, mas não o consumo. Rara
que produzir se não houver consumo?
Hoje, no meio acadêmico, estuda-se o
consumo com menos culpabilidade,
mesmo porque acabou essa visão de
esquerda e direita. Um exemplo: há 7
anos, tentei inscrever-me no doutora-
do na USP, estudando consumo. Não
havia nenhuma área que estudasse o
assunto. Na antropologia, estudavam-

se os índios da margem esquerda do
rio Tapajós; na sociologia nada, em
psicologia, menos ainda.

JEAN - Na área de neuropsiquiatria,

existe o que se chama de "distúrbio
compulsivo de compra". Apesar de
ser, talvez, ideal - para quem trabalha
com marketing e publicidade - ter
esse tipo de pessoa, isso tornou-se um
problema, que afeta mais ou menos

6% da população. Em termos de
neurobiologia, a compra é baseada
no impulso, e pode ser estimulada.
Vocês, que são da área de induzir o
consumo, sabem disso. Automóveis,

por exemplo, produzem o impulso
do desejo, o cheiro do carro novo, da-
cor, associação com status. Então se
nos centrarmos no racionalismo, não
venderemos nada...

JR - Posso fazer-lhe uma pergunta?
Há comportamentos compulsivos
em relação a várias coisas: assédio
sexual, cleptomania, violência. Esse
- de compra - a que você se refere,
seria um entre vários?

JEAN - Não. É um mal do capitalismo,
no consumismo. É uma manifestação
que se produz num ambiente em

que se tenta aumentar o consumo,
a produção, a riqueza. Atualmente,
a neurobiologia está propondo que
-a publicidade e o marketing não

devem ser dirigidos para crianças. Os
países escandinavos já proíbem isso,
porque provoca uma transformação
bioquímica cerebral e muda o modo
de pensar. Eles proíbem a televisão de
passar anúncio em programas infantis
e toda a publicidade dirigida ao pú-

blico infantil.

JR-Você sabia que o maior público infan-
til da W brasileira é o da novela das oito?

JEAN - Com certeza, mas lá não tem

isto. Morei na França; como país
socialista, eles têm uma política edu-
cacional de consumo dirigido, coisa
que nós não temos.

CLOVIS - Respondendo à pergunta
do J. Roberto, acho que o consumo
pode ser pecado. De alguma ma-

neira, o consumo é uma forma que
temos de comunicar aos outros quem
somos. A própria sociedade cobra-

nos um discurso identitário. Todas
as vezes que conhecemos alguém,
por exemplo, somos constrangidos
a dizer quem somos, o que fazemos,
do que gostamos etc. O consumo tem
assumido a primazia como critério
de definição do eu, como agente so-

cial. De alguma forma, na sociedade
contemporânea, dizemos: "consumo,
logo existo socialmente". Ou seja, eu
digo aquilo que só eu sou, mas que
também legitime o pertencimento
a este ou àquele universo social. As
manifestações de consumo comuni-

cam atributos que são meus e - com
isso - me autorizam a participar
de um grupo que também tenha
hábitos de consumo equivalente;
de tal maneira que, ao consumir,



estou-me definindo. Discordo um
pouco de que haja essa esterilidade
acadêmica de reflexão sobre o

consumo. Acho, até, que há uma
produção acadêmica imensa sobre
o consumo. Fui obrigado a fazer
esse inventário por conta de um
programa de mestrado - autorizado
pela CAPES - que se chama Comu-
nicação e Práticas de Consumo.
Levantamos toda uma produção

- nacional e internacional - que me

deixou convencido de que o estudo
do consumo é bastante extenso.
Por exemplo: o consumo cultural é
uma forma bastante esclarecedora
sobre "quem sou" - pois não é a
mesma coisa dizer-se consumidor

de cinema i raniano e dizer-se
apreciador da música de Amado
Batista. Ao consumir certo produto
cultural, estou pedindo permissão
para pertencer a um determinado
universo de consumidores com as
mesmas características, e estou-me
diferenciando de outras pessoas que

não têm as mesmas inclinações de
consumo. O consumo, então, passa
a ser condição de uma categoriza-
ção social. Posso jogar com a minha
reputação, com o meu capital social,
em função do consumo. Como,
então, o consumo pode ser pecado?
Porque a sociedade é exigente,

castradora em seus pertencimentos,
e - toda vez que um consumo for
desviante, inapropriado ao pertenci-

mento a um certo universo ao qual
eu desejo pertencer - serei punido
como tendo mau gosto, como sendo
cafona, inadequado ou destruidor
da natureza. Por isso, consumir é
mais do que adquirir algo ou dispor
de um serviço; consumir é existir de
uma certa maneira no mundo social,
que vai me categorizar, classificar

e julgar em função dessas mani-
festações. É praticamente existir em

sociedade.

ROBERTO - Você já pensou na

hipótese de que o consumo - em
vez de servir para comunicar "quem
sou" - possa ser apenas um prazer?
Por exemplo, o consumo de comida

não precisa dessa longa explicação;
o consumo de saúde também não.
O consumo de coisas essenciais,

o consumo hedonista - pelo mero
prazer de consumir-não tem muito

a ver com essa preocupação de
se comunicar o tempo todo. Se
formos simpli f icar, o consumo
fundamental é comer e dormir; o
resto é convenção.

PAULO - Essa discussão sobre se é
pecado ou não assusta-me; porque
um dos grandes males do Brasil é a
nossa herança católica, que nos leva
a complicar as coisas. Mas eu diria
que o consumo não é pecado por
uma razão muito simples: porque
o consumo não existe - são seres

humanos atendendo às suas neces-
sidades. Analisando a história da
humanidade, o que vemos são
indivíduos buscando atender às
suas necessidades, em diferentes
estágios, e o atendimento de neces-

sidades, no contexto atual, dá-se
sob a forma de consumo.

GRACIOSO - Creio que o Clovis e o
Paulo e o Roberto estão em campos
opostos. Paulo e Roberto associam o



consumo à felicidade pessoal. Quem
satisfaz uma necessidade se sente
melhor. O Clovis partiu para o campo

oposto: eu consumo para que todos
pensem bem de mim...

- Uma estrutura básica de
raciocínio que ajuda a compreender
a questão é a Escala de Maslow, que
mostra como diferentes indivíduos e
sociedades vão atendendo a diferentes
níveis de necessidades. As necessi-

dades básicas dos seres humanos são
a proteção e a segurança. Mas a pri-
meira de todas é a sobrevivência, que
implica comer e dormir; depois vem a

segurança, precisamos de habitação e

de algum tipo de proteção...

MARiO - Acho que estamos pondo,
no mesmo balde, vários consumos e
várias pessoas. Existe um consumo

símbolo. Quando o Roberto e o
Raulo falam de comida e proteção, é
o conjunto de necessidades humanas,
que a civilização ocidental, nos países
desenvolvidos, aparentemente su-

perou. Acho que a grande discussão
sobre consumo não é sobre as neces-
sidades humanas; mas, sim, sobre os

desejos. As necessidades humanas são
quase universais. "Estar com fome"

- seja no Brasil ou na África - é a
mesma coisa. Mas, quando falamos
de especificidade - de algo particular

-ela passa a ser individual e infinita.
Aí entramos no "consumir é pecado,
ou não é", entramos no desejo. Nisso,
tanto a esquerda convencional - União

Soviética, Alemanha, PT, xiitas e
até a igreja católica - não condena
a necessidade, o consumo básico;
condenam - se é que tem de ser

condenado - desejo. Isso está até na
origem de uma das maiores religiões
do planeta - que é o budismo - que
vê o desejo como um dos 7 pecados
capitais. Posso alimentar-me, como
necessidade, ou simbolicamente, no
restaurante Fasano, para que todos
vejam que estou no Fasano.

-Qual é a diferença do desejo
de um índio querer uma camisa igual
a um "branco" - e eu querer uma
BMW?

MARIO - Nenhuma. Se pegarmos os
grandes autores ligados a consumo, de
Jean Baudrillard para frente, isso, dos
anos 60 e 70 para cá, quando ele era
um dos únicos. Se o Clovis verificar
toda a biografia do mestrado, verá

que é recente. Há, também, o Veblen,

considerado como uma das grandes

referências do consumo.

- Nos jornais deste fim
de semana - Folha e O Estado - as
manchetes de primeira página, com

cadernos especiais, foram sobre o
aquecimento global. Será que nós
- que fazemos parte da elite bra-
sileira - ao ler isto no jornal, nos
assustamos? Será que dizemos: "Eu,
como profissional, tenho a ver com

o aquecimento global"?

- Por que você acha que
milhões de pobres chineses querem
sair das áreas rurais e migrar para as

cidades, para ter trabalho, consumir
e viver melhor? Ao fazer isso, eles
precisam comprar e - ao fazer isso
- destroem o meio ambiente. São
duas discussões diferentes: uma é a
motivação do indivíduo e a outra o
que isso pode causar.

RICARDO - Não! Trata-se da respon-

sabilidade de cada um. Há muito
tempo estou envolvido com a questão
da sustentabilidade. Este tipo de con-
sumo - por impulso - tem de mudar.

Aformadeconsumirtem de mudar. O
consumo é a ponta dos processos de



produção, se ele mudar, a produção
vai-se adaptar. Nós sabemos que há
desperdício. Como podemos deixar de

levar em conta o consumo sustentável?
Isso tem de fazer parte da consciência
de cada um de nós.

CLOVIS - Gostaria de retornar a este
tema: não creio que haja duas coisas
diferentes, a questão simbólica e a
questão das necessidades. Quando

você passa diante de uma vitrine e per-
cebe, pelos sentidos, um determinado
produto, e essa percepção gera em
você uma "inclinação desejante", o
que efetivamente gera essa inclinação
- necessária para a compra - é a coisa
em si ou é satisfação? A satisfação está
imbricada no valor simbólico da coisa.
Não é só a coisa que traz prazer, mas
o que ela significa. Tomar uma garrafa
de vinho não é produzir um encontro
entre um líquido e o corpo, mas este
corpo - que toma o vinho - é um
corpo socializado e adestrado para
gostar de um determinado liqüido que

está dentro e por detrás de um certo
rótulo. Não se pode pensar a necessi-
dade e o desejo sem pensar no que os
produtos e serviços querem dizer, do
ponto de vista simbólico. Não existe,
de um lado, a cultura e os símbolos e,

do outro, o corpo e seus desejos e ne-
cessidades - porque os desejos e neces-
sidades do corpo são, sim, inclinações
para o mundo que tem um valor sim-

bólico, definido culturalmente. Simpli-
ficar o consumo à satisfação de uma
necessidade pode ser muito ajuizado,
desde que se entenda necessidade
como uma construção civilizatória
que canaliza potenciais para um certo
mundo desejável e afasta potenciais

para um outro mundo indesejável,
condenável, proibido.

JEAN - Quando as ciências biológicas
estudam o consumo, elas não dão
suporte ao que o Clovis disse, mas
sim ao que disse o Mario. Existe
uma diferença entre necessidade
básica, a satisfação, a estimulação de
áreas cerebrais de uma pessoa que
está na África, com fome, e absorve
o alimento - uma dada área cerebral
é estimulada. Quando, porém, vê um
Vison, um videogame de última gera-
ção, uma BMW, as áreas estimuladas

são praticamente sobreponíveis às
áreas sexuais. Se alguém estiver com
fome - na nossa sociedade - e se ali-
mentar, não será com caviar ou outras
iguarias. Fará a satisfação da fome e da
sede, são estimuladas áreas cerebrais



específicas. O pessoal de marketing

sabe disso. Outra coisa é a associação.
Por exemplo, o cheiro é estimulante

para associar idéias. Como quando
vocês criam um anúncio, associ-
ando Coca-Cola com modernidade,
sol, verão etc.

CLOVIS - Vou insistir: uma senhora
que entra na H. Stern para comprar
uma jóia é regida pelo mesmo princí-
pio da necessidade que uma pessoa

que se alimenta.

MARIO - Mas não é necessidade;
é desejo.

CLOVIS - Necessidade, em filoso-

fia, quer dizer: aquilo que acontece
necessariamente.

MARIO - Necessidade humana - sob
o ponto de vista comportamental - é
aquilo que é essencial para sobrevivên-
cia biopsíquica. Jóias são desejos.

JR - Acho respeitável a posição do
Clovis, mas acho também que no
nosso meio - do marketing - fazer
distinção entre necessidade e desejo
é até uma necessidade nossa, de

ordem prática.

MARIO - A grande prática para saber
onde termina a necessidade e começa

o desejo, em tese, está ligada ao não.
Primeiro lugar, necessidades são satis-
feitas e desejos são atendidos. Se você
está com febre de 40 graus, precisa
de um antibiótico, de ar fresco, sono,
água, alimento, família... Há cidades,
no Brasil, em que as pessoas têm
DVD, antena parabólica e não têm um
plano de assistência médica de R$30
mensais. Isto inverte completamente
Maslow. Se não satisfizer minhas
necessidades, sofro e até morro. Se
eu não saciar desejos, o máximo
que acontece é frustração, em graus

maiores ou menores. Aí talvez entre
a comunicação, para gerar um sofri-

mento artificial maior nas pessoas se
elas não saciarem desejos. Mas isso é
induzido pelo meio, pela cultura, pela
comunicação.

JR - O Gracioso e eu entrevistamos
o Georges Chetochine - que é uma
autoridade em consumo - e ele disse
algo que pode ajudar. Ele disse que,
como profissional de marketing, tem
respeito ao marketing como técnica
- e que essa técnica vem evoluindo.
Ele acha que o marketing responsável
é o futuro do marketing e que nós,

nas escolas, temos a obrigação de
contribuir para isso. Mas eu gostaria
de lembrar que marketing - como
cirurgia, siderurgia ou marcenaria - é

um conjunto de técnicas. Por si, não
é capaz de escolher valores; quem faz

a opção são os profissionais.

GRACIOSO - Devíamos tentar definir
o que é marketing responsável. A
China está mil anos atrás dos EUA em

sofisticação de consumo. Eticamente,
não há razão para que os chineses não
desfrutem do mesmo conforto que os
americanos. Quem pode negar isso a
eles? O marketing que procura deses-
timular o consumo do que é supérfluo
pode ser responsável nos EUA ou na
rua Oscar Freire, mas não será na

China ou na rua 25 de Março. Não
podemos culpar milhões de brasileiros

- que estão agora descobrindo a pri-
meira TV, a primeira geladeira - pelo
uso de matérias-primas que fazem mal

ao ambiente.

RICARDO - Acontece que ago-
ra é o momento, sim, de mudar

essa consciência, esse jeito de fazer.
Atualmente, um chinês que falar de
política não será preso; mas se falar
em degradação do ambiente, é preso,



porque é aí que mora o perigo. Há
que se mudar a consciência. Não
é porque os americanos criaram
modos de consumo que os chineses
deverão ter os mesmos direitos.
Temos de procurar uma resposta
como humanidade. É um esforço

de todos em nome do futuro.

GRACIOSO -A solução talvez seja a
superditadura global...

RICARDO - Não! Dentro da de-
mocracia.

ROBERTO - Seria necessário usar o
marketing do conhecimento, para
disseminar esses conceitos. Existe,

por exemplo, uma revista, chamada
Vida Simples.

- Temos de imaginar

- nessa mesa, onde há especialistas
de marketing, acadêmicos - quais
os caminhos e dizer a esse público

imenso das escolas de comunicação
que há várias maneiras de se fazer
marketing. Temos de mudar nosso
comportamento.

- Acho que temos duas dis-

cussões: uma, se o consumo deve ou
não ser responsável, é uma questão

política. A outra é comportamental.
Insisto que consumo - isoladamente
- não existe. O que os indivíduos
fizeram, ao longo da história, a não
ser procurar o seu desenvolvimento
e melhores condições de vida? Isso
se dá através do consumo. Em alguns

momentos atendem às necessidades
básicas, em outros atendem às neces-
sidades de identidade - que o Mario
chamaria de desejo. Isso é parte da
história da humanidade. O outro dado

é que 85% da população do mundo
participam apenas marginalmente do

que chamamos de consumo. Só há
uma forma de intervir nisso: uma di-
tadura global. Um rapaz do Nordeste,
louco para comprar um tênis - a ponto
de assaltar - de repente, começa a
ter condições de comprá-lo. Não há
como segurar.

MARIO - Quero falar sobre ditadura
global. Não podemos esquecer que
o Brasil tem um comportamento, e a
Dinamarca, outro. Quando o rodízio
municipal foi implantado em São
Paulo, experimentalmente, só 5% ade-

riram espontaneamente. No instante

em que há multa, tudo muda.

PAULO - O que estou pretendendo é
trazer para a discussão uma coisa cha-
mada ser humano. Fazendo pesquisa
de mercado, durante anos, lidei com
coisas que não existem. Em pesquisa
de mercado se fabricam seres "extra-
terrestres", o tempo todo: o consumi-
dor de cartão de crédito, o correntista
bancário, o consumidor de super-
mercado, o telespectador. Nada disso

existe. O que existe é um indivíduo,



uma pessoa cujo comportamento se
manifesta através do cartão de crédito,

depois ele vai ao cinema, depois ao su-
permercado, abastece o carro... Todo
fim de ano saio de férias e procuro ir
a locais incomuns, para tentar com-

preender mais as pessoas, a cultura e
o comportamento humano. Logo se
percebe que existe algo comum entre

as diferentes coletividades, que são
indivíduos procurando desenvolver
e melhorar a sua condição de vida.
Isso faz parte da natureza humana. O
homem sempre irá buscar esse desen-
volvimento. O Ricardo faz o discurso
político da mudança, até concordo
com você. A China, por exemplo, se
existe um fator para detê-la, é o meio
ambiente. Só que promover mudança
passa por uma compreensão muito
clara do que seja o modo básico dos
indivíduos.

ROBERTO - Aquela cidade no Piauí
- onde foi lançado o fome zero.
Depois de lançado o programa, na
cidade-símbolo, fizeram uma pesquisa

sobre outras coisas que a população
desejava. Deu dois resultados: uma es-
tação de rádio e um salão de beleza.

- O Roberto falou da pasta
de dente, lembrei-me de quando

comecei a estudar - o xampu, era uma
parcela muito pequena da sociedade
que usava. Essas coisas são simples.
Como se propagam? Pelo marketing,
pela força avassaladora do marketing?

Não. Propagam-se porque a pessoa
acaba descobrindo que o cheiro de
uma boca escovada com creme dental
é melhor do que o cheiro de uma boca

sem creme dental. O cara descobre
que a pessoa ao seu lado, que usa deso-
dorante, é mais agradável do que uma
que não usa. Então temos de entender
a origem do processo para escolher

direito o alvo, porque senão nós é que
seremos o alvo... Focar a proposta da
mudança no marketing, no consumo,
está errado, porque há outra coisa
por trás, que é o indivíduo buscando
atender às suas necessidades.

JEAN - Pecado - por definição
teológica - é errar o alvo. Então

quando o consumo erra o alvo, ele
está pecando.

JR - E o consumidor?

JEAN - O consumidor pode ter cons-

ciência do erro ou não. Interessa saber
se o produto que ele está usando tem
isso ou aquilo e irá prejudicar o meio
ambiente. Trata-se de lidar com uma
cultura de toda a população.

- Mas não é um problema de

marketing; é um problema de educação
do indivíduo, que começa na escola. Se
não conseguirmos entender os modos

básicos do comportamento humano,
ficamos sem saber onde agir, e vamos

propor uma ação em cima de algo que
é conseqüência e não causa.

GRACIOSO - Se cruzarmos a curva
do índice de qualidade de vida com

a curva do consumo dos vários paí-
ses, veremos que elas são paralelas.

É óbvio: quanto mais se consome,
melhor se vive. A propensão a con-
sumir não tem limite e consumir
cada vez mais - o que é o pior de tudo
-faz parte da natureza humana. Seria

possível, em teoria, levar os valores de
uma sociedade a prezar o consumo
de coisas que não ajudam o meio
ambiente. Mas, repito, isso é função

de uma ditadura.

}EAN - Eu morei na França e lá existe
uma ditadura cultural. Aqui - quando
abrimos a Folha, O Estado de S. Paulo

- vemos, no mesmo jornal, diversas
linhas de pensamento. Quando se
abre o Lê Monde na França, é a
mesma linha, é fluido. Isso é uma
ditadura de pensamento.

MARIO-Nós temos o papel reciclado,
e é coisa que o consumidor aceita. O
Estado deu, no domingo, notícia so-

bre um "casamento sustentável", no
parqueTrianon, como algo que gerou

status. As pessoas acham o máximo o
talão de cheques de papel reciclável
do banco Real, embora a maioria
não saiba o que é sustentabilidade. Se

pudermos ofertar produtos politicamente



corretos, que não agridam, fica tudo mais

fácil. Agora, por exemplo, na época do

racionamento, quando tínhamos de usar o

chuveiro quente por menos tempo, é uma

agressão à individualidade humana.

RICARDO - Mesmo que seja uma

necessidade de todos?

JEAN - Quando você impõe uma von-

tade única e exclusiva é uma ditadura.

ROBERTO - É o exercício da autoridade

sem dúvida nenhuma. Imagine essas

campanhas - "use menos o chuveiro"

- dirigidas a um operário cujo único

prazer é chegar em cada e tomar um

banho quente.

RICARDO - Há aquecimento solar!

JR - Talvez não pertença ao núcleo da

questão, mas até que ponto - quando a

mídia dá destaque ao aquecimento global

- não estão sendo deixados, conveniente-

mente, de lado, outros temas tanto ou mais

sérios? A economia de guerra dos EUA - o

país mais rico do mundo - que desperdiça

recursos em instrumentos de destruição

em massa. Fbrque não dar mais destaque

à Noruega, Dinamarca, Suécia que dão

um exemplo ao mundo, com 76% de

cobrança de impostos - que lá talvez

sejam bem aplicados - mas que aqui no

Brasil, por exemplo, 40% da nossa econo-

mia são confiscados e desperdiçados em

compadrismo e corrupção? Até que ponto,

quando um chefe de estado ou um pol ítico

diz "gente, precisamos consumir menos",

não é para o público esquecer esses pro-

blemas tão graves, sérios, prementes?

RICARDO - Nos EUA, o senhor Bush ja-

mais imaginou aceitar o protocolo de Kyoto

- que é uma postura perante o futuro.

JEAN - A tribo americana é egoísta,

egocêntrica, só enxerga o umbigo de-

les, não têm preocupação ecológica;

acham que ecologia tem de ser feita

na Amazônia.

RICARDO - Mas 12 estados americanos,

hoje, seguem o protocolo de Kyoto. E isso

é aposta no futuro que tem de ser feita

agora. O Bush vai perder as eleições não

porque perdeu a guerra, mas porque a

questão do aquecimento global invadiu

a mídia de tal forma, que ele, de repente,

vem aqui pedir um pouco de ajuda na

questão do álcool...

JM - Acho que chegamos a um consenso:

de que existe algo chamado consumo

responsável, diante das sérias ameaças à

sobrevivência do planeta. Todos concor-

dam em que marketing, propaganda, são

instrumentos eficazes de comunicação

e comercialização. Acho que podemos

dedicar à última rodada para que cada

um exponha o que acha possível fazer

- não só na escola, mas em outros am-

bientes - para encorajar, desenvolver

este tipo de comportamento, sem que

se recorra à ditadura.

CLOVIS - Acho que o comportamento

poderá mudar. Acredito que um aluno

nosso vai jogar o papel no lugar certo

quando ele se alegrar com isso. Jogar o

papel no lugar certo - tal como o hálito

- não quer dizer nada. Mas causará

prazer, quando entendido no universo

social onde ele estiver; ou seja, quando

ele for recriminado ou aplaudido - e o

aplauso talvez seja uma alternativa à

ditadura. É o símbolo do positivo. Não

mais pelo medo, mas pelo aplauso.

Ou mesmo, se um comportamento

não ensejar revolta, repulsa de quem

está do lado, já será suficiente para

produzir uma inclinação em direção

a esse novo comportamento. Por en-

quanto, estamos na esfera do aleatório.

Tanto faz o lugar onde vou jogar isso



porque não terá conseqüência social

primitiva, nem aplauditiva. Rarto sem-
pre do social, porque a sociedade é
lógica e cronologicamente anterior
ao sujeito que nela é forjado. Uma
mudança de comportamento exigiria
uma mudança de consciência social
- concordando com o Mario. Só as-
sim a sociedade aplaudirá um tipo de
comportamento e dará vaias a outro.

Pelo medo da vaia ou pela alegria que
traz o aplauso conseguir-se-á mudar o
comportamento.

JEAN - O tema básico foi "consumo
é pecado?". Então, primeiro, qual é o

alvo do consumo? Melhorar o padrão,
as condições da sociedade? Se for, per-

feito; o consumo deve ser estimulado.
Na França, por exemplo, há a nouve/le
cuisine e a andenne cuisine. Os nutri-

cionistas, no final da década de 60, se
reuniram e decidiram: "vamos fazer uma
dieta saudável". E criaram a nouvelle cui-

sine. As pessoas passaram a ter colesterol
baixo, sem problema cardíaco, e mais
magras. E têm sucesso. Então, o alvo
do consumo é a melhora ou a destrui-

ção da sociedade? Ou significa trazer
mais dinheiro para o bolso de alguns
empresários? Aí que entram o consumo



e o marketing responsável. Só existe
consumo em sociedades desenvolvidas
- ninguém faz marketing em Biafra, mas

faz na Suíça.

- O comportamento humano
tem características que são genéticas,
e outras que são aprendidas, pela

educação ou pelo grupo social em

que está inserido, portanto é resultante
desses dois grandes fatores. Na história
da humanidade há forte predominân-

cia dessa característica genética, mais
física, na determinação do comporta-
mento do indivíduo. À medida que

as sociedades evoluem, começam a

discutir, cada vez mais, a ação da di-
mensão social sobre o comportamento
dos indivíduos. Essa é a luta que está
sendo travada. Você poderá alterar o
comportamento do indivíduo fazendo
com que o seu comportamento de

compra, das coisas que ele necessita
e deseja, possa ocorrer de forma mais

"ALÉM DOS 10 MANDAMENTOS HÁ O 11°: RESPEITAR O MEIO AMBIENTE."



responsável, trabalhando a dimensão
da consciência. Mas isso ultrapassa de

muito a ação do marketing e da comuni-
cação; é um problema de educação. Da
mesma forma que ensinamos alguém

a ter educação, cumprimentar os ou-
tros, respeitar, não roubar, não matar,
não pecar, temos de convencer esse

indivíduo, de que, agora, além dos
10 mandamentos há o 11Ü: respeitar
o meio ambiente.

MARIO - Achei que todos iriam dizer
as mesmas coisas, sobre consumo, con-

sumismo. Mas vejo que as discussões, os
pontos de vista divergentes, só reforçam
a minha sensação de que ainda pouco
se escreveu e estudou nessa área do con-
sumo. Temos luminares, pesquisadores,
profissionais do meio acadêmico, um
neurologista, com opiniões díspares.
Acho isso fascinante. Prova que muita
coisa tem de ser feita. Há campo, tanto
no mestrado em práticas do consumo
quanto no próprio pós-graduação em
ciências do consumo, para investigar

isso a fundo. Segundo a pista do Clovis,
de reforço positivo. Lembrei-me do fato
de que na Alemanha, por exemplo, as
pessoas têm de levar a sacola ao super-
mercado. Se o supermercado desse um
desconto para quem levasse a sua sacola
- veja a quantidade de sacolas que são
usadas uma vez e jogadas fora - talvez
começassem a mudar os hábitos. Um
reforço positivo, às pessoas; se têm um
prêmio - como mencionou o Clovis: um
elogio ao aluno, um desconto na conta,

um desconto no IPTU quando se pinta
a fachada - tudo isso pode mudar os
comportamentos em direção à sustenta-
bi l idade, que o Ricardo defende.

ROBERTO - Creio que essa tendência
ao consumo responsável é irresistível. A
própria história do consumo leva ao que
poderia chamar de neoepicurismo, que

é consumir de maneira responsável. A
palavra persuasão tem a mesma raiz da
palavra hedonismo. O hedonismo era a
busca do prazer a qualquer custo, e se
expressava, por exemplo, no fato de que
os escravos eram enterrados com os seus
senhores... Aí, foi dado aos escravos o
direito de lutar antes de ser morto, como

gladiadores. Houve os estóicos, que
achavam que a elevação espiritual vem
com o sofrimento, que é uma forma de
consumo responsável. Cori nto era o cen-

tro do atletismo, do sofrimento, do culto
ao corpo. A síntese do estoicismo contra
o hedonismo e o epicurismo. Ou seja, o
consumo com prazer, sem o sofrimento

de outro ser humano. Daí vieram a gas-
tronomia, a maneira de se vestir - que
são conseqüências, inclusive, da vida

urbana. Na vida rural, temos de livrar-
nos dos mosquitos e piolhos... Então, o
consumo é justificável, para se ter um
mínimo de conforto, contra essas coisas.
Mas acho que o consumo responsável,
preservando o meio ambiente, é uma
questão só de persuasão, disseminação
do conhecimento e do neoepicurismo,
e que já está acontecendo. Vemos
produtos que já não têm mais o CFC,
produtos que não engordam, a luta con-
tra a obesidade, contra o alcoolismo. A

debade do cigarro ocorreu em menos
de 10 anos. Era status antes, passou a
ser pecado. Essas coisas são expressão

da disseminação do conhecimento, da
busca do bem-estar - e o bem-estar

inclui viver num ambiente preservado,
onde se aprecia o verde - mas isso se

dá através da persuasão.

RICARDO - Quero expressar a alegria
que senti, ao discutir com vocês um
tema tão importante. E cumprimentar
a Escola por trazer esse tema consumo,
inoculando em todos a necessidade

do consumo sustentável, consciente e

responsável. Este tema não pode mais

sair das mesas de debate. Temos, sim,
de dedicar um "tempinho" da nossa
vida para refletir que é preciso mudar:

no consumo, na produção, nas relações
coletivas e pessoais. A mudança começa
em cada um de nós. E queria sugerir à
Escola trazer para seu currículo discipli-
nas sobre consumo sustentável, porque
o que se discute nessa Escola repercute
no Brasil inteiro.

GRACIOSO- Pensando realisticamente,
acho que a solução desse problema do
consumo responsável não está nos países
pobres; não está no Brasil onde metade
da população ainda não chegou a um
nível decente de consumo. Ou na

China, onde 2/3 ainda estão de fora; na
índia em que 4/5 ainda estão de fora.
Não se pode pedir a toda essa gente
que se negue o prazer de um banho
quente, depois de duas horas no trem
da Central. A solução está nos países

ricos. Resta saber-como o Paulo disse
muito bem - se conseguirão contrariar

a natureza humana. Pessimistamente,
prevejo que a próxima guerra mun-
dial será pelo controle das matérias-
primas. Os grandes países talvez já
perceberam que as matérias-primas
são finitas. Não é muito bonito o futuro

que se desenha.

JR - Como o Gracioso tocou uma
nota meio pessimista, quero apenas
levantar um aspecto de ordem mais
didática. Muitas vezes, o papel de
uma escola - ou de um professor
- não é o de criar certezas, mas fazer
com que os alunos façam as pergun-
tas certas. Vocês cumpriram o nosso

objetivo e espero que continuemos
a estimular os leitores da Revista
da ESPM - e também os alunos e

professores - a continuar a fazer as
perguntas certas, tentando respondê-
las da melhor forma.

ecarvalho
Text Box
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