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O prof. Mário Ernesto René Schweriner, após
ter seguido uma carreira empresarial de mais
de 20 anos como executivo de marketing e co-
municação, em organizações de grande porte
passou a se dedicar ao ensino e à pesquisa.
Ele é o autor de Comportamento do Consumi-
dor - Identificando Necejos e Supérfluos Essen-
ciais, um livro muito atraente, cheio de concei-
tos e interpretações muito interessantes.
Logo na apresentação, o autor destaca: "Nesse
livro quero mostrar como a propaganda e o
marketing agem para transformar os desejos
humanos em efetivas necessidades de consu-
mo de produtos e serviços, que batizei de
necejos, e de que forma esse consumo conduz
ao prazer ou à felicidade, claro procurando ex-
plicar de maneira nítida a diferença entre am-
bos (prazer e felicidade).
Acho que até agora, não havia um conceito que
designasse apropriadamente as necessidades
criadas ou despertadas pela propaganda.
Não são necessidades, pois necessidades são
imperativos conectados à sobrevivência física
ou psíquica.
Também não são só desejos, pois desejos são
maneiras de satisfazer as necessidades e, por
serem muito mais intensos, permitem ao con-
sumidor abdicar ou trocar facilmente de produ-
to ou marca.
Por não se encaixar nem nos desejos nem nas
necessidades criei uma categoria inteiramente
nova: os necejos.
São desejos tão poderosos por marcas/produ-
tos, que o consumidor os percebe como neces-

sidades, que provocam intenso sofrimento se
não forem satisfeitas.
Mas, são necessidades criadas artificialmente,
que não se deduzem da condição psicobiológica
do ser humano."
A existência do ser humano pode ser entendida
como um longo percurso por três grandes "ca-
minhos" que conduzem as pessoas a seus três
grandes objetivos da vida: felicidade, perfeição
e verdade.
A rota do afeto (família, amor e amizade) e a
rota do trabalho (profissão ou ocupação, via ou
não para a auto-realização) fornecem recursos,
na forma de dinheiro para o terceiro caminho), a
rota do consumo (de bens e serviços, deseja-
dos ou necessários).
Há quem diga que vivemos na sociedade do con-
sumo que de um lado, está associada a valores
de liberdade, razão e progresso e por outro lado,
ao individualismo exacerbado, alienação e vida
fútil de tantos.
Inúmeros autores fazem crer que o consumo
satisfaz às necessidades, estando conectados
ao essencial.
Já o consumismo é correlacionado ao desejo,
ponto para o supérfluo.
O prof. Mário Ernesto René Schweriner porém
enfatiza: "Isso não é verdade!!!"
O mero ato de consumir supérfluos, mesmo
muito supérfluos, não implica consumismo.
Trata-se isso sim de uma opção de consumo.
O fato é, como observou o filósofo Jack
Needleman: 'Quanto mais uma determinada
coisa é necessária para os seres viventes, mais



LIVROS
fácil se pode encontrá-la, e mais barata ela é;
quanto menos necessária for, mais rara e cara
será.
Basta ver o custo do ar, da água e da comida em
geral.'
Às vezes os termos materialismo e consumismo
se confundem e são freqüentemente utilizados
para designar o mesmo fenômeno.
O consumismo está intimamente ligado à avi-
dez, ao lançar-se às compras, à ânsia de não
perder qualquer oportunidade de antecipar-se
aos outros nos quesitos moda, glamour, osten-
tação e de experimentar novas e ousadas sen-
sações.
Uma pessoa pode ser considerada consumista
quando sofre por não ter podido satisfazer o seu
necejo de comprar algo não essencial, e esse
impedimento poderá influir até mesmo na sua
felicidade.
O consumismo é o comportamento resultante
do apego a cinco sentimentos e emoções cana-
lizadas por produtos e serviços: prazer, status
(estima e proeminência), poder, compensação
e acumulação.
Uma das maiores (senão a maior) vitrines da
conduta consumista é a ostentação, cuja pala-
vra-chave é luxo.
A palavra 'luxo' deriva do latim luxus, significan-
do sumalidade, abundância, esplendor ou refi-
namento.
O luxo varia significativamente com a passagem
do tempo. Assim o que era luxo há dez anos,
pode não ser hoje.
O celular é um excelente exemplo. Possuir um
celular era um luxo para poucos no início dos
anos 1990, no Brasil.
Custava muito (caro), era acessível a poucos
(raro) e configurava um produto diferenciado
(original).
Já hoje, o celular em si é um bem acessível a
todas as classes sociais."
Bem, o fato indiscutível é que a humanidade vem
perseguindo o "bem-bom" há milênios.

Se conforto e gratificação sensorial são luxo, é
isso que os seres humanos vêm procurando, e
podemos acreditar que muitas empresas estão
simplesmente despreparadas para entender
esses anseios.
Entretanto, a posse de bens como canal majori-
tário que conduz à felicidade tem sido, há milê-
nios, alvo de observação e crítica por filósofos e
teólogos.
A maioria das religiões e doutrinas clássicas cri-
tica fortemente o anseio humano por transcen-
der as necessidades, sendo uníssonas em con-
denar o desejo de realizar os sonhos materiais,
vistos como pecaminosos, um caminho para a
perdição.
A noção de pecado é essencialmente uma trans-
gressão de certos padrões de conduta.
Os piores deles, batizados de os sete pecados
capitais foram listados pela Igreja Católica no
Concilio de Trento entre 1545 e 1563.
Podem ser codificados com a palavra Saligia,
na realidade uma sigla que une as iniciais das
seguintes palavras latinas: superbia (soberba),
avaritia (avareza), luxaria (luxuria), invidia (inve-
ja), gula (gula), ira (ira) e acedia (preguiça).
Esses "pecados capitais" são as paixões funda-
mentais do ser humano que escaparam do qua-
dro de racionalidade e que, por isso, se conver-
teram em vícios.
Dos sete pecados capitais, sem dúvida que so-
berba, avareza e inveja estão intimamente liga-
dos à psique consumista.
Pois é, o prof. Mário Ernesto René Schweriner
procurou "atualizar" os pecados capitais para o
século XXI e numa amostra significativa de alu-
nos universitários conseguiu detectar que os
sete pecados capitais do pós-modernismo são:
individualismo, consumismo, hipocrisia, falsida-
de, workaholic (um indivíduo viciado em traba-
lho), pressa (falta tempo) e vazio existencial.
Se você quer saber mais sobre esse novo peca-
do: o consumismo, deve ler Comportamento
do Consumidor - Identificando Necejos e Su-
pérfluos Essenciais!!!
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