
UMA DAS PRIMEIRAS E MAIS DIFÍCEIS TAREFAS QUE SE

IMPÕE A QUEM QUEIRA COMPREENDER OS COMPOR-

TAMENTOS DE CONSUMO Ê A DE SUPERAR CERTAS

CONCEPÇÕES DO SENSO COMUM. Dentre elas a

concepção moderna segundo a qual o homem c

sujeito de suas ações, absolutamente consciente

e livre para escolher aquilo que faz.

Essa concepção não resiste a observações
simples: é perceptível a distância que ha entre o
que uma pessoa diz e o que de fato faz; se todo
indivíduo fosse absolutamente livre e imprevi-
sível, não haveria meios de se planejar e investir
na produção do que quer que fosse. Quem mais
propagandeia a crença na liberdade das pessoas
é quem menos conta com ela; a mercadología.
Como toda ciência, ela crê na existência de leis
regulares em seu objeto de estudo e pretende
obter previsão e controle sobre ele, ainda que
este controle não seja atingido de todo.

Para quem estuda o consumidor desde
fora do discurso que o mercado envia ao con-
sumidor, o que se apresenta são formas de
compreendê-lo que o vêem ou como alguém
simplesmente passivo em meio à cadeia pro-
dutiva ou como alguém que, na melhor das
hipóteses, busca construir uma identidade
singular dentro de um mundo com molduras
rígidas (a globalização e suas corporações) das
quais não pode escapar.

E um lugar comum datar o nascimento do
consumo como cultura no início do século 20: a
imagem paradigmática é a da indústria auto-
mobilística, que desenvolveu a produção cm
massa e passou a criar mecanismos para seu es-
coamento. Isso se fez pela transformação do
trabalhador em consumidor. Dessa perspectiva,
o consumidor é um elo das necessidades inter-
nas à cadeia. Mas ele vive alienado do processo
e crê ser livre.

Da mesma forma, podemos perceber que
aquilo que era o meio produtivo - a indústria -

passou a ser em grande medida a finalidade da
cadeia produtiva; ou aquilo que era meio de
acesso a bens - o consumo - passa a ser a fi-
nalidade do processo. Agora, o incentivo ao
consumo c induzido também para que se sus-
tente a cadeia produtiva. Tomemos uma vez
mais a indústria automobilística como modelo;
sua importância cm termos de geração de im-
postos e empregos cria a necessidade de incen-
tivo à renovação da frota. E preciso manter a
máquina funcionando, independentemente da
demanda real por novos carros.

Existe outra concepção mais "otimista" na
qual o consumidor parece ser um pouco mais
ativo: o consumo seria um modo de lidar com
a necessidade que os homens teriam de mar-
car uma diferença social. Assim, meu carro, o
local onde moro ou passo minhas férias, a es-
cola na qual matriculo meu filho são agora
sinais pelos quais procuro me posicionar so-
cialmente. Por meio dos objetos adquiridos
poderia se materializar a singularidade dife-
renciada da pessoa.

Dessa perspectiva, embora não haja "lado de
fora" da globalização e do consumo, parece ser
possível andarmos por esse grande shopping e
produzirmos combinações criativas e arranjos de
fato próprios c singulares. Estudar o consumidor
implica sempre lembrar que ele é á parte visceral
de nossa cultura, produzindo e sofrendo todos os
avanços e crises do mundo contemporâneo.
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