
O Brasil passa hoje por um mo-
mento muito especial. Graças a
uma conjuntura favorável rela-
cionada a crescimento econô-
mico, geração de empregos e
programas de distribuição de
renda, milhões de pessoas pas-
saram a um novo patamar de
consumo. Nesse processo, essa
parcela da população viu, de
uma hora para a outra, suas pos-
sibilidades de compras de pro-
dutos crescerem a níveis nunca
imaginados. Produtos e servi-
ços até então inacessíveis fo-
ram incluídos na cesta de consu-
mo anteriormente limitada a
itens de subsistência. Ao mes-
mo tempo, a nova classe média
passou a ter acesso a produtos
financeiros inéditos: o antigo
carnê de compras foi substituí-
do pelo cheque especial e car-

tão de crédito, com direito a
parcelamentos a perder de vis-
ta e crédito rotativo.

Ou seja, junto às novas opor-
tunidades, vieram os riscos de
maior exposição financeira, dí-
vidas e inadimplência. Conside-
rando os níveis dos juros no
país, é grande o potencial de is-
so se transformar numa bola
de neve. Resultado? Estresse,
que prejudica não só as rela-
ções familiares, como a situa-
ção das pessoas no ambiente
de trabalho, piorando ainda
mais a situação. Nesse contex-
to, é muito importante lem-
brar sobre a importância de
que, junto com o poder de com-
pra, os consumidores também
tenham consciência de sua si-
tuação, questionando a real ne-
cessidade dos novos bens e

suas condições para adquiri-
los. E, diante do risco que isso
traz aos ambientes profissio-
nais, essa deve ser inclusive
uma preocupação dos gestores
de recursos humanos.

Muitos confundem o consu-
mo consciente com a privação
do acesso ao consumo, como
se as pessoas que hoje estão
ampliando seu poder de com-
pra tivessem de ser penaliza-
das por qualquer razão e não
pudessem ter acesso aos bens
e serviços que as classes mais
favorecidas já dispõem. De ma-
neira alguma o ponto é esse. O
fato é que, independente do di-
reito à livre escolha de cada
um, é necessária a compreen-
são de que, junto com as delí-
cias do consumo, vêm as res-
ponsabilidades para que as no-

vas oportunidades não se tor-
nem pesadelos, como defende
o Instituto Akatu, organização
não-governamental criada
em 2001 para mobilizar a socie-
dade brasileira em torno do
consumo consciente.

Nesse sentido, a lição mais
importante é a regra de que,
muitas vezes, é preciso poster-

gar sonhos para o futuro - ou pe-
lo menos não realizá-los todos
ao mesmo tempo - em prol da
tranquilidade no presente. E is-
so vale para todos, independen-
te da classe social.

Até porque os desejos são in-
saciáveis e um desejo, assim
que satisfeito, tende a dar lu-
gar a outro. Ou seja, é um cam-
po sem fronteiras, pois novos
desejos abrirão caminhos para
outros tão rapidamente quan-
to satisfeitos. Considerando
que os recursos são sempre
mais escassos do que as opor-
tunidades de consumo, mes-
mo entre os mais abastados é
preciso ter ciência da própria
condição e entender os riscos
envolvidos.

É difícil relacionar o nível
de consumo e a felicidade,
mas pode-se dizer com segu-
rança que consumir de manei-
ra responsável deixa todos me-
nos infelizes. ■
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Independentemente
do direito à livre
escolha, é necessária
a compreensão
de que, junto com
as delícias do
consumo, vêm
as responsabilidades
para que as novas
oportunidades não
se tornem pesadelos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




