
stamos ligados por imensas redes de comunicação 
verbal e não verbal transnacionais, por rituais 
incessantes de dar, receber, re-significar e 

contribuir, por laços de reciprocidade. 
Estes laços formatam o nosso imaginário coletivo, 
espaço de interações no qual a cultura rege normas que 
organizam a sociedade e governam os comportamentos 
individuais, em uma relação geradora mútua. 
Por questões socioeconômicas, fazemos parte de 
uma imensa cadeia produtiva. Estamos, na verdade, 
presos a esta cadeia que oferece, de um lado, a 
segurança da sobrevivência, de outro, uma liberdade 
de escolha planejada. 
Para fazer parte das tribos que a extensa aldeia 
global abarca, no mundo real e no mundo virtual, 
com seus gostos e afinidades, precisamos consumir. 
Vivemos de consumir. 
Consumimos para nós e para os outros, o tempo todo. 
São objetos, acessórios, utilitários, inutilidades, 
necessidades básicas. 
São ideias, ideais, conceitos, 
histórias e memórias. São 
vínculos, acessos, sucessos, 
pertencimentos. 
No fundo, estamos adquirindo 
uma certa qualidade de vida 
peculiarmente nossa em um 
universo de tantas opções 
produzidas em série. Para além 
de cereais, sapatos, conexões 
virtuais e SPAs, no fundo 
queremos felicidade. Queremos 
viver bem. Queremos uma vida 
bem-sucedida. 

Luc Ferry encerra a obra "O que é 
uma vida bem-sucedida?" (2002), 
com uma possível resposta: uma 
vida de grandeza, um brilho nos 
olhos, uma frágil felicidade. 

Edgar Monn critica a noção contemporânea de 
"bem-estar" muito associada à aquisição material, 
conclamando a uma mudança de noção, não de bem-
estar, mas de bem-viver. 
Já para o sociólogo polonês Zygmunt Baumam (2011), 
não há uma forma só de ser feliz e, considerando 
que a arte da vida é moldada não só pelo destino 
(está dado), mas também pelo caráter (você pode 
controlar), há sempre uma gama de opções para 
escolher. Felicidade é criar seu próprio estilo de vida, 
como defendeu Sócrates. 
As possibilidades estão postas: as modas, as vitrines, 
os reality shows, as campanhas publicitárias, as ações 
promocionais, os noticiários, os virais de web nos 
sinalizam o que pode ser trend, o que pode nos ajudar 
a adquirir uma identidade de felicidade em um novo 
mundo de tantos possíveis pertencimentos. 
O consumidor global, pertencente aos diferentes 
contextos geográficos no cenário mundial do 
consumo cultural, exprime interpretações próprias 
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para localizar e interpretar o consumo com base em 
seus contextos, fazendo com que o sentido das coisas 
seja descentralizado em face da produção cultural 
mundializada. Assim, o padrão de produtos e serviços 
adquire múltiplas interpretações de acordo com quem 
o consome; comportamento que, por si, desestrutura a 
solidez de quem ainda considera uníssona a eficiência 
da mundialização dos gostos. Estes são nossos novos 
espaços para a socialização, para definir, conter e 
distinguir, por meio da fronteira simbólica da cultura 
e pela dramatização performática dessas fronteiras, 
comunidades que criam e sustentam a ordem de nossas 
rotinas e vidas, novas formas plurais de relação social, 
de participação e de cidadania. E quem fabrica e 
disponibiliza estas experiências é o mercado. 
Por isso precisamos das ofertas, promoções, das 
liquidações, dos descontos, dos parcelamentos para 
criar nosso próprio life style - vale para vegans, hippies, 
cults, noveau riches, pattys, indies, cools... 
Precisamos também de ideologias de "qualidade de 
vida", "saudabilidade", "proteção ambiental", "respeito 
pelas diferenças", "harmonia entre os povos", entre 
outros tantos discursos que mantêm unidas as imagens 
e a coerência das múltiplas crenças comuns, nas mais 
diversas tribos. 

Precisamos de produtos e símbolos; de QR Codes; 
de cupons e de sorteios; do ingresso para eventos 
especiais; de links, tweets, perfis no Face; da impressão 
de pertencer a uma espécie comum. 
E pagamos por isso. 

O P R E Ç O ? 

É a Tarifa Zara (como sinônimo de uma extensa 
categoria de novos escândalos na indústria têxtil; 
poderia ser de indústrias de tecnologia, de alimentos, 
de construção...), a que sustenta os nossos desejos a 
um valor de mercado, graças a uma certa escravidão 
nos processos. E ninguém está imune e nem é impune; 
todos, produtores, distribuidores, comercializadores ou 
consumidores, seja lá qual for o seu lugar na cadeia 
produtiva, de alguma forma somos seus servos -
segundo o etimologista Deonísio da Silva, "servir: do 

latim servire, ligado a servus, servo, escravo, do mesmo 
étimo deservitium, serviço, e de serventuário, serventia", 
Já dizia Freud: o contrário da brincadeira não é a 
seriedade, mas a realidade. Nossa liberdade é planejada. 
Damos e recebemos não apenas o que queremos, mas 
o que está disponível, física e ideologicamente, para ser 
compartilhado. 
Ora, as cartas mercadológicas estão marcadas, mas 
você tem escolha. 
Por exemplo, o buycote (boicotar as marcas), o culture 
jamming (parodiar peças publicitárias), as militâncias 
corporativas (fazendo valer os direitos do consumidor)... 
Se a marca não é ética em direitos humanos, 
causas ambientais, valorização cultural, processos 
sustentáveis, respeito aos funcionários, colaboradores 
e fornecedores... deixar de comprar, de ter, de usar. 
De expor, de divulgar, de desejar. Novamente: há 
opções; não estamos acorrentados a uma caverna 
de Platão contemporânea. Consumir (ou deixar de) é 
também pertencer. 
Ao perguntar para os oráculos buscadores da web: "você 
deixaria de comprar por conta do trabalho escravo?", 
surgem respostas como: "nunca mais; jamais terei; é 
chique dizer que não uso nada de lá...". 
Mas na vida real, as pessoas continuam comprando. 
Pedindo desconto. Parcelando. Embalando em sacolas. 
Presenteando. 
E mais: o mercado continua anunciando, promovendo, 
preparando gifts, ações de relacionamento, eventos 
de treinamento, fazendo road shows, merchandising, 
concursos culturais, patrocínios... 
Quem são os escravos? São eles ou somos nós? 
Laiê, laiê... Haja carta de alforria! 
Finalizo com mais um pouco de Bauman: "para cada ser 
humano há um mundo perfeito feito sob medida". 
Então, pensador corporativo, faça alguma coisa! 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 464, p. 24-25, set. 2011.




