
OS ÚLTIMOS ANOS TÊM MOSTRADO COMO SE MANIFESTA A

FORÇA DE MATERIALIZAÇÃO DE DESEJOS REPRIMIDOS DU-

RANTE MUITO TEMPO, NO PLANO DO CONSUMO. Eviden-

temente, não me aventuro em outras áreas de análise

do comportamento humano, mas essencialmente no

que envolve a dinâmica do mercado.

Mais do que em qualquer outro grupo social, os
chamados segmentos populares têm "tirado o atraso"
de décadas de impulsos recalcados. Os meios de co-
municação repetidamente mostram estudos sobre a
emergência desses indivíduos a novos patamares de
consumo. O que ainda não está claro é qual o impacto
dessas que são verdadeiras migrações sociais sobre a
vida, os sonhos e as aspirações dessas pessoas.

A reflexão que não é feita com a mesma freqüên-
cia é saber como esses indivíduos se relacionam hoje
com a esfera do consumo de produtos e serviços em
suas vidas. O quanto essa descompressão no consumo
alimenta expectativas de encontro com seus valores e
podem frustrar projetos mais significativos na vida.
Dito de outra forma, o quanto a propensão ao consu-
mo de produtos c marcas tem contribuído para cons-
truir sua identidade mais plena, caminhando na mes-
ma direção da ampliação de sua cidadania.

A incômoda pergunta que eu gostaria de propor é
a seguinte: o crescimento do acesso ao consumo, que a
expansão de renda e crédito tem permitido, os aproxi-
ma de seu projeto de felicidade ou eles estariam sendo
traídos pelo desejo?

Eles são conduzidos pelo fascínio criado pelas
marcas e produtos ou eles comandam esse processo,
em nome de suas verdadeiras necessidades? O que
ocorre hoje com esses grupos sociais, que alguns de-
nominam de classes C c D, parece diferente das expe-
riências de consumo que os segmentos mais privile-
giados construíram em sua história.

E urna pergunta delicada, incômoda, mas inevitá-
vel. Eu sei que todos nós já fomos expostos à sedução

de marcas e produtos, e continuaremos a ser. Todos
nós já nos encantamos com benefícios puramente
simbólicos sem saber o quanto eles atendem verdadei-
ramente a necessidades utilitárias ou apenas subjeti-
vas. Todos nós, ou quase todos, já nos rendemos a
apelos irresistíveis na química do status. Compramos
aquilo que talvez não quiséssemos, com dinheiro que
muitas vezes não tínhamos, para mostrar para gente
de quem não gostávamos aquilo que realmente não
somos. Tudo isso já aconteceu e segue acontecendo
com as classes que sempre tiveram posições cômodas
na pirâmide social.

A pergunta que fiz é incômoda porque parece
reacionária c discriminatória. Mas não é! Sua intenção
é propor um debate sobre o quanto o movimento
explosivo de incremento do consumo é, efetivamente,
sustentável para os segmentos populares. Mais que
isso, o quanto empresas e marcas estão se programan-
do para estabelecer relações estáveis ou estão apenas
convivendo de forma oportuna com essa marola? Será
que a rapidez do avanço no poder de consumo tem
permitido que os novos consumidores criem uma
saudável "engenharia doméstica de orçamento" ou
entrem no escuro e traiçoeiro túnel do endividamen-
to? Como vamos fazer para combinar nossa capa-
cidade profissional de garantir a oferta de marcas e
produtos de qualidade com uma pedagogia do consu-
mo consciente? Ou nós também seremos traídos pelo
desejo de ganhar muito dinheiro no curto prazo?
"Traídos pelo Desejo" é o nome, no Brasil, de um
grande filme. Vamos esperar e torcer para que o
futuro do consumo popular não seja um "The Crying
Game", que é o título original do filme!
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