
A democracia, o capitalismo e 
o consumo são conceitos mui
tas vezes mal compreendidos 
e por isso mesmo criticados 

de maneira injusta. 
Ao criticar o consumo, muitos se es

quecem que o contrário do consumo é o 
desemprego. Será tão difícil assim com
preender que é, na lógica do capitalis
mo, mais consumo gera mais empregos, 
mais empregos geram mais holerites e 
mais holerites geram mais consumo... 
Na outra ponta, quando o consumo di
minui, diminui o emprego, os holerites 
e o... consumo. Uma coisa está relacio
nada com a outra de forma inseparável; 
é uma relação simples de causa e efeito. 

A embalagem é uma expressão do 
consumo utilizada como parâmetro pe
los economistas para avaliar o nível de 
atividade econômica; quando o consumo 
de embalagem cai, acende-se um sinal 
de alerta, pois alguma coisa não vai 
bem com a economia. 

Isso acaba de acontecer com a emba
lagem no Brasil, pois os dados de 2012, 
divulgados pelo estudo ABRE/FGV, mos
tram que a produção física caiu 1,19% 
ante uma expectativa de crescimento de 
1,6% prevista para o ano. 

Esse resultado decepcionante junta-se 
ao "pibinho" de 2012 para nos colocar a se
guinte pergunta: O que está acontecendo? 

Não sou economista e não vou me 
atrever a responder, pois os próprios 
economistas não se entendem e têm er
rado muito em suas previsões, mas evi
dentemente, alguma coisa está errada. 

Outro ponto que desejo destacar 
neste artigo é a questão da democracia 
e da liberdade de escolha que é um de 
seus fundamentos. 

A força inabalável da democracia 
reside na liberdade que as pessoas 
têm de expressar suas opiniões e fazer 
suas próprias escolhas. A embalagem 
tem contribuído ao longo dos séculos 

para a democratização do consumo e 
para a liberdade do consumidor esco
lher entre vár ias alternativas de um 
mesmo produto. Esta competição bené
fica, ao contrário do que muitos ima
ginam, concorre para a maior oferta e 
consequente queda no preço dos pro
dutos, pois toda vez que a indúst r ia de 
embalagem apresenta uma nova solu
ção, mais eficiente e competitiva, ela 
contribui para a redução dos custos 
na cadeia produtiva e a oferta de bens 
mais accessíveis para a população. 

Já tive oportunidade de descrever 
nesta coluna sobre a "contribuição 
social da embalagem" e agora gosta
ria de falar sobre a democratização 
do consumo através da escolha livre 
e consciente feita pelos consumidores 
nas gôndolas dos supermercados, nas 
lojas e estabelecimentos comerciais 
de todo tipo, tendo a embalagem como 
mediadora desse processo. 

A força inabalável do consumo re
side justamente no fato do consumidor 
"eleger" os produtos com o seu voto. 
Nisso reside a força e o poder do con
sumidor. É ele e apenas ele quem elege 
os produtos que ocuparão as posições 
de liderança no mercado, no armár io 
de sua casa e na sua vida. 

"Consumo, logo, existo nesta socieda
de em que vivemos". Essa frase poderia 
se um conceito das pessoas que vivem na 
sociedade capitalista industrial contempo
rânea. Temos também o "Não consumo e 
sou, portanto, um excluído", alguém que de
seja, mas não tem recursos para consumir, 
e temos ainda o "Não consumo porque sou 
contra", frase/conceito de um contingente de 
pessoas que se recusam a participar do con
sumo por ideologia ou estilo de vida. 

Os que criticam o consumismo exa-

gerado e os que pregam o consumo 
consciente têm sua cota de razão e são 
importantes para que a sociedade se 
lembre que há limites para tudo, até 
para o consumo, mas o que não podemos 
esquecer é que o consumidor, em sua l i 
vre e espontânea vontade, é o senhor do 
fato econômico e aquele que faz nossa 
sociedade funcionar. 

Muito já foi tentado para controlar 
a liberdade do consumidor, decidir em 
seu lugar o que ele pode, deve ou deve
ria consumir e essa discussão, que põe 
em pauta a própria essência da demo
cracia, precisa ser sempre entendida 
neste contexto. Toda vez que se avança 
sobre a liberdade do consumidor, nos
sa sociedade fica menos livre. 

A embalagem vem sendo constan
temente atacada como uma expressão 
negativa do consumo, que gera resí
duos que prejudicam o meio ambiente, 
e muitas restrições ao seu uso e à sua 
difusão já foram tentadas e outras ain
da virão, mas nós temos sempre que 
lembrar que sem embalagem os produ
tos não conseguem sair das fábricas e 
circular no mercado e que se elas fal
tarem numa linha de produção, a em
presa para de emitir nota fiscal. 

Assim, chegamos ao final deste ar
tigo com uma certeza que desejamos 
compartilhar com todos os que atuam 
de alguma forma com a embalagem: 

Os produtos são eleitos pelos con
sumidores com seus próprios recursos, 
obtidos com seu trabalho. A embala
gem é ao mesmo tempo expressão e 
atributo daquilo que o produto é e sig
nifica. Ela representa a imagem públi
ca do produto/candidato e é nisso que 
reside sua força e o seu valor para a 
sociedade em que vivemos. 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 23, n. 277, p. 52, abr. 2013. 




