
da avenida nesta época do ano. Para desespe-
ro do papa Bento XVI - que na semana passada
pediu para os fiéis evitarem o materialismo ex-
cessivo e redescobrirem o verdadeiro significado
religioso do Natal -, eles estavam lá para saciar
um desejo de consumo. Naquele dia, a loja da
Orange havia aberto suas portas para o lança-
mento oficial na França do produto mais aguar-
dado e desejado do ano no mundo: o iPhone, da
Apple. A Orange é a operadora no país do telefo-
ne celular que, além de fazer e receber ligações,
toca música, armazena imagens e oferece acesso
à internet, tudo num aparelho que se tornou íco-
ne de design e tecnologia.

O iPhone provoca frenesi nas cidades em que
desembarca. Nos Estados Unidos, onde a novi-
dade chegou primeiro, também houve muita an-
siedade e empurra-empurra. Quase uma semana
antes do lançamento, que aconteceu em 29 de
junho, os nova-iorquinos já acampavam em fren-
te à loja da Apple na Quinta Avenida. A história
também se repetiu na Alemanha, onde o produ-
to foi lançado em 9 de novembro. Em Colônia,
os funcionários das lojas distribuíram coberto-
res, bebida quente e pães aos clientes, que
aguardavam do lado de fora, numa noite fria e
chuvosa, a hora de colocar as mãos em seu
sonho de consumo. O produto, oficialmente,
ainda não chegou ao Brasil. Mas quem o possui





(comprado no Exterior ou de revendedo-
res particulares) provoca burburinho ao
exibi-lo. Na recém-divulgada pesquisa
"Natal na Rota do Luxo", feita pela TNS
InterScience, o iPhone está entre os prin-
cipais produtos que figuram na lista de
compras das mulheres de classe A da
cidade de São Paulo.

O aparelho é um case de sucesso, mas
não é o único exemplo. Este tipo de co-
moção é freqüente no universo dos ga-
mes. Os consoles de jogos Xbox 300 (Mi-
crosoft), PlayStation 3 (Sony) e Wii (Nin-
tendo) são concorrentes e colecionam his-
tórias de paixão entre fãs e
também de incontáveis fi-
las em época de lançamen-
to de versões atualizadas. A
chegada do Xbox 360, dois
anos atrás, seguiu estraté-
gia semelhante à do iPho-
ne. O segredo é estimular o
desejo e cultivar o glamour
em torno do produto. O lan-
çamento da primeira versão
do jogo, que já está na ter-
ceira edição nos Estados
Unidos, aconteceu em uma
festa superexclusiva, em
pleno deserto do Mojave,

na Califórnia, nos Estados Unidos. Cer-
ca de 3.500 jogadores de diferentes par-
tes do mundo foram convidados a parti-
cipar da comemoração, que durou dois
dias. Enquanto isso, os excluídos da fes-
ta enfrentavam filas e aglomerações em
frente às lojas para adquirir o game. À
meia-noite e um minuto de 22 de no-
vembro de 2005, os consumidores pude-
ram ter acesso às lojas americanas. Os
lançamentos das outras versões também
foram motivo de espera ansiosa no país
- o último aconteceu em 29 de abril, No
Brasil, a versão Premium do jogo de-
sembarcou em 1° de dezembro de 2006.

Tanto frisson para adquirir um produ-
to intriga e surpreende quem não faz par-
te do "movimento". Mas Diana Lalone,
professora da Faculdade de Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica (PUC),
de Campinas, diz que este comportamento

não é uma doença do mundo moderno.
"É antes de tudo um hábito", diz ela, res-
saltando que vivemos a cultura do consu-
mo. "Todos nós nos sentimos mais felizes
em ter algo mais novo e mais moderno",
afirma. O objeto do desejo nem precisa
ser o último lançamento tecnológico, mas
precisa estar em sintonia com o momen-
to. Por isso, a ecobag, sacola ecologica-
mente correta assinada pela designer bri-
tânica Anya Hindmarch, fez tanto suces-
so. Em duas horas, elas esgotaram das pra-
teleiras da Sainsbury's Store, em Londres.
Nos Estados Unidos, a edição limitada da
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bolsa também durou pouco nas pratelei-
ras. Esta ecobag deu o pontapé inicial na
moda das bolsas feitas de algodão orgâni-
co em substituição às sacolas plásticas de
supermercado.

Para Hugo Sandall, mestre em psico-
logia pela Universidade de Brasília
(UnB) e membro do Consuma (Depar-
tamento de Estudos e Pesquisas em
Comportamento do Consumidor), des-
de que o mundo é mundo as pessoas
buscam possuir aquilo que o outro não
tem. "O pau-brasil foi praticamente ex-
tinto no Brasil porque foi moda na Eu-
ropa usar vermelho", diz. Segundo ele,
as pessoas fazem loucuras para obter
certos produtos por dois motivos: "Po-
dem estar curiosas pelo objeto em si ou
movidas pelos benefícios dele, mas o
motivo também pode ser simplesmente
o desejo de mostrar status, de esnobar

ou a intenção de se incluir em algum
grupo social específico", explica.

Para exemplificar, Hugo relembra o
caso dos livros da série Harry Potter. "A
criança que ia à escola sem ter lido o
novo livro da série se sentia excluída do
grupo porque não tinha assunto com os
colegas que leram", afirma. A saga do
aprendiz de bruxo talvez seja um dos
maiores fenômenos mundiais de como-
ção por um produto. Iniciada há dez anos,
a série conseguiu prender o interesse do
público a cada novo volume e o lança-
mento dos filmes ampliou ainda mais o

número de fãs. O ápice foi no sétimo e
último livro da série, Harry Potter e as
relíquias da morte, em 21 de julho. Para
isso, foi preciso alimentar a curiosidade
dos fãs em relação à história. E, nesse
quesito, o marketing foi muito eficiente.

Por determinação da autora, J.K. Row-
ling, todos os livros da série sempre eram
lançados no mesmo dia em todo o mun-
do. Eram transportados em carros-fortes
e chegavam em caixas às livrarias dias
antes do lançamento. Milena Tincani, ges-
tora de marketing e eventos da Livraria
Cultura, que possui seis lojas no País,
lembra da expectativa dos fãs com a che-
gada do último livro da série. "Vi gente
cheirando as caixas lacradas", diz Mile-
na. "Ajudamos a alimentar essa curiosi-
dade. Um mês antes de o último livro
traduzido para o português ser lançado,
distribuímos um livrinho com um capí-

tulo só", conta Paulo Roc-
co, da editora Rocco, que
edita o livro no Brasil. En-
tre todas as jogadas de
marketing, a maior delas
está justamente nas longas
filas. "É claro que as em-
presas que produzem es-
ses produtos possuem ma-
neiras de escoá-los", diz
Hugo Sandall, da UnB.
Mas são elas que criam a
impressão de exclusivida-
de e de mágica e desper-
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