
"IMPULSIONADOS PELA FASE EFERVESCENTE EM QUE
ANDA O MERCADO (...) LULUS ELEGANTES, DEVIDA-
MENTE PENTEADOS E PERFUMADOS, DESFILAM PELAS

CALÇADAS COM GOLEIRAS ASSINADAS (GUCCI EVER-
SACE)". "... madames fazem fila nas butiques caras
(...) vivem em estressante expectativa interessa-
das na bolsa trailer da Christian Dior... A pri-
meira remessa, de 60 bolsas, foi vendida em
poucos dias, por até RS 2.980 cada unia".

O que essas notícias extraídas de uma conhe-
cida revista semanal têm em comum? Exagero?
Desvios de conduta? Excentricidade? Neurose?
Corisurnismo? São manifestações de desejos por
quatro "coisas": prazer, status, poder e acumu-
lação. E são, sim, consumismo, um estilo de vida
baseado no desejo incessante por supérfluos
como via para prazer, status, poder e acumulação.

Vejam que eu escrevi manifestações de de-
sejos, não de necessidades. E o consumismo está
intimamente associado aos desejos. Só que são
desejos elevados à condição de necessidades (sin-
téticas). As pessoas precisam de alimento, roupa,
educação, abrigo, saúde, segurança, transporte,
proteção da família, convívio com amigos. E até
de gratificação e de auto-realização. Tudo isso é
necessidade. Necessidades significam algo básico
para a "digna" sobrevivência biopsíquica humana.
São universais, relativamente limitadas c muito
parecidas para toda a humanidade. E atenção: a
não satisfação das necessidades é aversiva, isto é, o
sujeito sofre (e muito) com a fome, frio e medo.

Os desejos, pelo contrário, são ilimitados,
pessoais e subjetivos, sendo sempre uma especi-
ficidade das necessidades; uma opção particu-
lar. E novamente atenção: um desejo não sacia-
do deveria no máximo provocar um incômodo!
(o que não se dá na realidade).

Ao gerar uma cornucópia (corno mitológico,
atributo da abundância) de produtos à disposição
dos consumidores, a sociedade de consumo
contribui, contudo, para tornar menos nítidas as

fronteiras entre necessidades e desejos. Habitação
é necessidade. Mas a partir de que metragem a
moradia configura um desejo? Vestir-se é uma
necessidade. Mas de quantos pares de sapato pre-
cisa um indivíduo? O que é necessidade para urna
classe social ou profissão eqüivale apenas a um
desejo para outros.

As necessidades costumam ser associadas ao
essencial e os desejos ao supérfluo. Só que supér-
fluo não significa, em absoluto, um bem ou servi-
ço inferior. Significa simplesmente secundário no
rol das prioridades humanas. E aí que reside o
perigo: o desejo pelo supérfluo pode ser tão pode-
roso que chega a ser guindado à condição de
necessidade. Tais necessidades são artificiais, não
oriundas da condição psicobiológica do ser huma-
no, mas advindas do ambiente de mercado - pro-
paganda e marketing - um dos principais com-
bustíveis da sociedade de consumo. E são precisa-
mente essas necessidades que batizei de "necejos".

Os "necejos" são reforçados por uma pode-
rosa combinação: uma perfeita simbiose entre a
sedução do mercado, por um lado, e carências
pessoais, pelo outro. E aí chegou a hora de tomar
partido. De que lado optamos ficar? Do mercado
que maximiza vendas (e consumismo), e exulta
ao produzir "necejos" gerando emprego e receita?
Ou do indivíduo, visando erradicar os "necejos"
com os quais ele tanto sofre, e mostrando a ele
como ser feliz, mesmo consumindo menos?

Afinal: "Feliz é aquele que mais tem, ou
quem de menos precisa?"
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, a. 13, n. 123, p. 140, mar. 2008.




