
O novo mundo dos .
cidadãos-consumidores
das ciências sociais, foco das relações com
o Estado ou as formas de representação
como partidos e movimentos políticos.
O seu universo é o dos direitos e obriga-
ções e o seu objetivo consiste em realizar
bens públicos ou coletivos. Já o consumi-
dor... bom, as escolas de administração
e marketing nos ensinaram a pensar que
ele não se interessa por nada disso: sua
energia se concentra em obter bens pri-
vados e individuais. Sua lógica de atuação
é ir atrás do maior benefício pelo menor
custo ou da otimização do valor recebido
pelo dinheiro entregue em troca.

Mas faz sentido continuar pensando as
dimensões consumidora e cidadã do indi-
víduo como antagônicas quando o pró-
prio indivíduo abandona gradualmente o
interesse que cultivava pelas instituições
políticas, demonstrando maior entusias-
mo e engajamento pelo que as grandes
corporações fazem ou deixam de fazer
pela comunidade, por eles mesmos como
consumidores e pelo meio ambiente?

Diversos sinais apontam para uma fu-
são entre espaço público e mercantil no
plano macro e entre a dimensão cidadã
e a consumidora no plano micro. Alguns
são extremamente objetivos e eloqüen-
tes: hoje, mais da metade das 50 maiores
economias do Brasil são empresas, deixan-
do fora do ranking pelo menos quatro es-
tados da federação. A riqueza produzida
pela Petrobras supera os PIBs individuais
da Bahia ou de Santa Catarina. A da BR dis-
tribuidora supera o PIB de Amazônia, e o
bancoSantander ultrapassa o PIB de Mato
Grosso. Olhando pelo ângulo dos recur-
sos investidos aparecem outras marcas na
competição: em 2006, o conjunto de pro-
gramas assistenciais, de patrocínio cultural
e de proteção ambiental do governo do
Estado de São Paulo somava pouco menos
de R$ 1,25 bilhão. Nos anos de 2006 e 2007,

o conjunto de investimento social priva-
do de uma parcela importante de funda-
ções e institutos empresariais contabili-
zava, por ano, R$ 1,1 bilhão. E para 2009 a
expectativa é que exceda R$ 1,5 bilhão.**

Esse gigantismo das corporações não
passa despercebido para o brasileiro típi-
co, que reage de modo ambivalente. Por
um lado, ele recebe de braços abertos as
iniciativas empresariais que buscam me-
lhorar problemas sociais (80% expressam
alto interesse por saber mais sobre o que
as grandes empresas estão fazendo para
uma sociedade melhor). Mas ainda sente

que as companhias são menos herméticas
e mais confiáveis que as instituições clássi-
cas da vida política (entre 52% e 60% acre-
ditam nas empresas multinacionais ou
brasileiras respectivamente; já no gover-
no, partidos políticos ou congresso, a mé-
dia de confiança é de pouco mais de 26%.
Por outro lado, existe um forte receio:
80% declaram muita preocupação com o
aumento do poder das corporações.

Na medida em que a influência e o
impacto das grandes empresas atingem
a vida de milhões de brasileiros, é natu-
ral que as fronteiras entre consumidor
e cidadão se redesenhem e o mercado

surja claramente como arena onde ex-
pressar e lutar por bens de caráter co-
letivo, valores e decisões que afetam a
maioria das pessoas. Mas só isso seria in-
suficiente. Há também um fenômeno de
queda de valor dos canais tradicionais de
engajamento e participação política que
favorece essa transferência de energias
do mundo público habitual para o mun-
do das empresas. Não se trata apenas de
uma questão de credibilidade institucio-
nal. Os brasileiros hoje, por exemplo, sen-
tem-se mais influentes diante das gran-
des companhias (41%) do que diante dos
governos (23%). E demonstram uma mo-
tivação maior em persuadir outros em re-
lação a como agir com as empresas (34%)
do que na maneira como devem votar ou
agir diante do governo (27%).

A gradual politização dos consumi-
dores é, portanto, uma conseqüência
natural nesse cenário. Um sinal disso é a
consolidação de um grupo estável que
premia ou pune empresas em virtude das
suas condutas, ou seja, que vota com seu
bolso. Um terço dos brasileiros adultos
que reside em grandes cidades se adequa
a esse figurino. Mas tal politização não
passa somente pelo eventual comporta-
mento no ponto de venda. Eles também
militam mais, reclamam mais e protes-
tam mais diante de empresas do que dos
atores da esfera pública clássica. A atual
consagração do mundo corporativo tor-
na as empresas mais relevantes do que
nunca para os brasileiros, mas também
as converte em alvos de expectativas e
cobrança de natureza extra-comercial.
É o tempo da politização do consumo e a
emergência do cidadão-consumidor.
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* Todos os dados apresentados tem como fonte o estudo
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** Dados do Censo Gife, 2008.0 aumento de
investimentos obedece à contabilidade das ações
da Petrobras que passou a fazer parte do grupo.

idadão e consumidor fazem parte
de mundos diferentes... em teo-
ria. O primeiro é o sujeito histórico
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