
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 
CURSO DE MESTRADO EXECUTIVO 

A NARRA TIV A DO MITO: 

OBSERVANDO O CONSUMO DO LUXO 

COMO ESPIRITUALIDADE. 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

CARLOS LIMA SILVA 
Rio de Janeiro 2004 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

CURSO DE MESTRADO EXECUTIVO 

TÍTULO 

A NARRATIVA DO MITO: OBSERVANDO O CONSUMO DO LUXO COMO 

ESPIRITUALIDADE. 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA POR: 

CARLOS LIMA SILVA 

LL' 
MARCELO MLJFALCÃO VIEIRA 
PH.D EM ADMINISTRAÇÃO 

É LUIZ FELICIO DE CARVALHO 



AGRADECIMENTOS 

Muitas pessoas contribuíram para a realização deste trabalho, entre as quais, 

merecem o meu agradecimento especial: 

o Vereador Indio da Costa e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela bolsa de 

estudos que financiou esta pesquisa e pelo apoio incondicional à qualificação contínua e 

crescente dos quadros públicos; 

Meu orientador Eduardo André Teixeira Ayrosa por ter me guiado durante o 

processo de aprendizado e de pesquisa e por ter se tomado um amigo querido durante 

nossa convivência; 

Maria de Cássia Lima que me ajudou com a transliteração das entrevistas e com a 

pesquisa bibliográfica e que com seu carinho deu tanta força para que este trabalho 

chegasse ao final; 

Isabelle Mascetti pelo apoio na categorização, revisão deste trabalho e pelas longas 

discussões a respeito do comportamento do consumidor e pelos papos amigáveis comuns 

em quem escolheu ser irmão; 

Os entrevistados que se dispuseram a doar um pouco de seu tempo e de suas 

experiências para que eu pudesse realizar este trabalho e que com disposição fizeram 

relatos tão importantes quanto interessantes de serem "garimpados"; 

Minha família que sempre me deu apoio e suporte. 

11 



RESUMO 

O consumo como espiritualidade de acordo com Holbrook (1999) e o consumo do 

luxo de acordo com Alléres (2000) foram os temas iniciais usados neste trabalho como 

forma de buscar conhecer o que o consumidor tem a dizer a respeito de suas experiências 

de compras especiais e marcantes. A partir da Taxonomia do Valor de Consumo de 

Holbrook (1999), este trabalho procurou responder à seguinte pergunta: como a narrativa 

do mito descreve o consumo enquanto eSpiritualidade? Nas entrevistas realizadas foi usada 

uma abordagem interpretativa onde os informantes pudessem fazer emergir livremente 

suas considerações sobre o assunto. Pelos dados levantados, a narrativa do mito parece ser 

usada como metáfora para descrever o consumo como espiritual idade. As categorias 

êmicas encontradas sugerem um direcionamento para os esforços de marketing de quem 

pretende proporcionar uma experiência relevante ao consumidor, principalmente a partir de 

uma perspectiva metafórica. 
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ABSTRACT 

Consuming as spirituality according to Holbrook (1999) and consuming of luxury 

according to Alléres (2000) are the opening themes used in this research in order to 

knowing what the consumer has to say about his/her special and remarking consuming 

experiences. From the Holbrook (1999)'s Consumer Value Taxonomy, this research tried 

to answer the following question: how does myth narra tive describes consuming as 

spirituality? In the interviews done, an interpretative approach was used letting the 

informers freely make their considerations on the subject. This study revealed that the 

myth narrative may be used as a metaphor to describe consuming as spirituality. The emic 

categories found suggest a direction to the efforts of those who intend to promote a 

relevant experience to the consume r, especially from a metaphoric perspective. 
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INTRODUÇÃO: A NARRA TIV A DO MITO - OBSERVANDO O CONSUMO DO 

LUXO COMO ESPIRITUALIDADE 

Cena de consumo 1: 

Em janeiro, viajando pela Argentina com conhecidos, ela, de repente, viu aquele 

cordão no pescoço de uma de suas amigas. Ele era longo, feito de contas coloridas, com 

um fecho especial. Aquele era o cordão. Ele parecia fasciná-la de uma forma especial. 

Aquele cordão parecia dizer: quero ser teu! Quero entrar no teu mundo! Venha me buscar! 

Ela queria ter um igual, mas a amiga tinha ganhado de presente de sua mãe e não sabia 

onde comprar um igual já que a mãe o enviara de São Paulo já há algum tempo. De volta 

ao Rio de Janeiro, durante meses, o cordão ficou na cabeça dela. Ela queria um igual, mas 

era pouco provável que conseguisse. Em novembro, ao passear no shopping com uma 

amiga para sacar dinheiro no caixa eletrônico, de repente, ela viu na vitrine: o seu cordão. 

Estava lá, esperando por ela. O coração bateu! "Meu coração bateu", ela disse para a amiga. 

Tinha de ser dela. Entrou e comprou no ato, sem pestanejar, sem barganhar, de imediato. 

Comprou e logo queria usar o seu cordão, mostrar para todo mundo como era bonito, 

como ficava bem nela. 

Essa é a história real de consumo de uma das entrevistadas desta pesquisa. Esse é 

um exemplo do consumo do luxo como espiritual idade, tema deste trabalho. Esse é um 

relato típico de quem faz uso da narrativa do mito como é comum nesse tipo de consumo. 

Mas o que é consumo como espiritual idade? O que é narrativa do mito? Como esses temas 

se integram no comportamento do consumidor? As respostas iniciais a essas perguntas se 

encontram nessa introdução para serem, mais adiante, desenvolvidas em um todo lógico e 

coerente. 

Contexto: 

Em uma sociedade de consumo como a ocidental dos séculos XX e XXI, 

compreender o comportamento do consumidor é essencial tanto para profissionais de 

marketing quanto para pesquisadores. Isso é especialmente relevante ao se levar em 

consideração a necessidade de traduzir essa compreensão em aplicações relevantes e 

práticas, de fácil compreensão (ROBEY & MARKUS, 1998). 

7 



Dentre os temas analisados na área de comportamento do consumidor, um que 

chama atenção é o da taxonomia dos valores de consumo, seja por sua aplicabilidade 

prática, seja por suas conotações teóricas. Aplicabilidade prática porque permite um 

melhor direcionamento dos esforços de marketing na conquista de fatias do mercado. 

Conotações teóricas porque enseja o aprofundamento da pesquisa acadêmica e da 

compreensão dos motivadores psíquicos e sociais do consumo. Nesse sentido, o interesse 

de pesquisadores sobre o consumo não se restringe apenas aos da área de marketing 

(BELK, WALLENDORF & SHERRY, 1988,2001; HOLBROOK, 1996, 1999; BROWN, 

1999), mas também aos da área de sociologia (BAUDRILLARD, 1970; BOURDIEU, 

1987), aos da área de psicologia (GALLUS, 1972) e aos da área de antropologia 

(McCRACKEN, 1986; MICK, 1986). 

Encontrada em meio às várias taxonomias disponíveis para abordar esta temática do 

comportamento do consumidor (HOLBROOK, 1996, 1999; HOLBROOK & 

HIRSCHMAN, 1982; GROVES & REYNOLDS, 1998; HOLT, 1995), a de Holbrook 

(1996, 1999) destaca-se por estar baseada na axiologia (o estudo dos valores), e por 

apresentar oito tipos de consumo estruturados sobre três pares de conceitos, em uma matriz 

de três dimensões (2 x 2 x 2): extrínseco x intrínseco; auto-orientado x aI ter-orientado e 

ativo x reativo. O cubo gerado por tal matriz dá origem a oito tipos de valores de consumo, 

a saber: eficiência ou conveniência, excelência ou qualidade, status, estima, jogo, estética 

ou beleza, ética ou virtude e espiritual idade ou sagrado. 

Abaixo, são apresentadas as considerações iniciais a respeito do consumo como 

espiritualidade e sobre o luxo como indústria em que este tipo de consumo se manifesta, 

sendo levantadas as primeiras questões a serem respondidas. 

Consumo como espiritualidade: 

A princípio, consumo como espiritualidade pode parecer um tema estranho ou uma 

incongruência derivada dos devaneios de um teórico obscuro qualquer, mas isso não 

corresponde à verdade. "O consumo pode se tornar um veículo de uma experiência 

transcendente; isto é, o comportamento do consumidor mostra alguns aspectos dos 

sagrado" de acordo com diversos pesquisadores do marketing (BELK, W ALLENDORF & 

SHERRY, 1988,2001; BROWN, 1999). 
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Em geral, a espiritualidade é associada à transcendência e ao sagrado formalmente 

instituído nas religiões (BIDART, 2003) ao mesmo tempo em que é dissociada do profano, 

em especial do luxo. Mesmo assim, inúmeros textos apontam para o consumo como 

eSpiritualidade (LEVY, 1981; HOLBROOK, 1996, 1999; BROWN, 1999; BELK, 

WALLENDORF & SHERRY, 1988,2001), inclusive o de objetos luxuosos. Nas palavras 

de Belk, Wallendorf & Sherry: 

A religião tornou-se secularizada, e o secular sacralizou-se na sociedade 
ocidental contemporânea. Nesse contexto, o consumo pode se tornar uma fonte 
primária de experiências transcendentes. Em vez de experimentar o tipo de 
significado extraordinário previamente alcançado por meio da religião, os 
consumidores contemporâneos definem certos objetos ou experiências de 
consumo como representando algo maior que os objetos ordinários que eles 
aparentam ser (BELK, WALLENDORF & SHERRY, 2001: 13). 

Sendo assim, as dimensões da espiritual idade, por conseguinte e a priori, poderiam 

ser encontradas em qualquer tipo de consumo. No que tange a este trabalho, espiritualidade 

e transcendência são construtos que se complementam e que estão sempre lado a lado 

(BROWN, 1999, BELK, WALLENDORF & SHERRY, 1988, 2001). Aqui, a 

espiritual idade será avaliada a partir das dimensões elencadas por Holbrook (1999), isto é, 

ela se caracteriza como um valor intrínseco, reativo e alter-orientado. 

Além disso, uma leitura de outros trabalhos disponíveis sobre o tema (LEVY, 1981; 

BROWN, 1999; BELK, WALLENDORF & SHERRY, 1988,2001) aponta para o fato de 

que a espiritual idade se expressa na aquisição de bens e serviços por meio da conjunção do 

esforço físico com o esforço mental - o esforço concentrado -, em contextos específicos, 

notadamente aqueles de alguma tensão, seja ela latente ou real (LEVY, 1981; BELK, 

WALLENDORF & SHERRY, 1988,2001; BROWN, 1999). 

Essa conjunção de esforço físico e mental caracteriza o apetite (pela vida) 

(ABBAGNANO, 2000), levando, portanto, a uma interessante perspectiva a respeito do 

consumo como espiritualidade: será a espiritual idade uma função da vontade de se nutrir 

daquilo que é raro e único? Será que ela é decorrente da fome (de viver), de experienciar 

mais profunda ou transcendentemente (HOLBROOK, 1982; BROWN, 1999)? 

Outro fator importante a respeito da espiritual idade é que ela é "um dado imediato 

de nossa consciência" (BIDART, 2003), ou seja, ela surge em nossa mente como 

conseqüência da conscientização. Assim, ela se expressa como uma descoberta 

irremediável a respeito do objeto de sua atenção. Esse desvendar dificilmente pode ser 
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expresso em um discurso positivista, sendo observável, em alguns trabalhos recentes, a 

preferência por um discurso mítico para enunciá-la (LEVY, 1981; BELK, 

WALLENDORF & SHERRY, 1988,2001; BROWN, 1999). 

Ao se aprofundar tanto nos dados empíricos, quanto no referencial teórico a 

fundamentar-lhe, este estudo tece alguns pontos de convergência e de manifestação do 

consumo do luxo como espiritualidade. 

Consumo do luxo: 

A indústria do luxo foi escolhida como alvo de pesquisa por duas características 

marcantes de seu mercado. Em primeiro lugar, usualmente o luxo não é afetado por 

variações macroeconômicas (recessão, inflação, deflação, etc.) como acontece com outras 

indústrias, caracterizando-o como um campo onde as variáveis e as hipóteses levantadas 

aqui possam ser mais bem avaliadas em razão da relativa "neutralidade" de seu pano de 

fundo. Em segundo, o consumo do luxo não está restrito às classes mais abastadas como 

poderia se pensar a princípio (ALLÉRES, 2000). Seja pela compra de cosméticos, bijuteria 

ou acessórios diversos, seja pelo uso continuado de objetos descartados por seus usuários 

originais, o luxo encontra consumidores e usuários em diversos nichos sociais. 

De acordo com Alléres (2000), a indústria do luxo se caracteriza por ser composta 

por dois tipos de setores: os acessíveis (luxo de acesso) e os inacessíveis (verdadeiro luxo). 

Nas palavras da pesquisadora francesa: 

Os acessíveis difundem em grande quantidade, produtos relativamente 
acessíveis, alargando o espectro de sua clientela por uma repartição dos produtos 
combinada com uma gama extensa de preços, uma distribuição bastante aberta e 
uma comunicação muito elaborada. Os inacessíveis difundem em pequena 
quantidade produtos destinados a uma clientela estreita, internacional e muito 
circunscrita, onde a repartição dos produtos é fraca, as gamas de preço são estreitas, 
a distribuição é intimista e a comunicação é discreta. 

[ ... ] Cinco ramos de atividade parecem dominantes, ao mesmo tempo, em 
termos de volume de vendas e em termos de efetivo: perfumes e cosméticos; moda, 
marroquinaria ( couro), champanhes, vinhos e destilados; hotéis e restaurantes 
(ALLÉRES, 2000: 118). 

De fato, o chamado "luxo de acesso" (ALLÉRES, 2000) é caracterizado pela 

aquisição e uso de objetos e serviços que incorporam marcas de prestígio, excelência e 

raridade, mas que, ao mesmo tempo, disseminam-nas para uma parcela mais abrangente da 
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sociedade. Um bom exemplo é o da perfumaria que incorpora a marca de grandes nomes 

da moda (i.e., Channel, Givenchy e Dolce & Gabanna) ou da joalheria (i.e., Van Cleef & 

Arpels, Bulgari e Cartier), tomando o consumo do luxo mais acessível. 

Talvez por herança colonial, talvez pela contínua busca da diferenciação e 

manutenção das fronteiras sociais, no Brasil, costuma-se repassar roupas e acessórios 

usados para empregados e parentes menos abastados, fazendo com que, muitas vezes, 

artigos exclusivos e de grifes de prestígio sejam usados por pessoas que, a princípio, não 

teriam tal oportunidade. É interessante notar a diferença a este respeito da aristocracia 

britânica que chega a usar roupas puídas em deferência a um espírito de tradição enquanto 

concomitante e ciosamente mantém as fronteiras de seu campo social exclusivas, 

distanciadas e invisíveis do restante da sociedade (HA YDEN, 1987; BOURDIEU, 1987). 

Outro fator importante a ser considerado é que a palavra luxo é uma derivação de 

lux em latim, significando luz e trazendo originariamente a acepção de algo transcendente, 

iluminado, especial em um sentido espiritual (LONGINOTTI-BUITONI, 2000; 

ABBAGNANO, 2000). Somente mais tarde, o latim luxus, vindo do lux original e trazendo 

a conotação de extrema sensualidade, abundância, esplendor e refinamento, acabaria 

degenerando no termo luxúria, associado à sexualidade, à sensualidade e ao pecado e, 

portanto, em algo a ser evitado. 

O consumo do luxo, entretanto, não vem sendo estudado e, na verdade, tende a 

permanecer "oculto" e "invisível" em seu campo social uma vez que define uma fronteira 

entre insiders e outsiders (BOURDIEU, 1991). É interessante notar a dificuldade de se 

encontrar um estudo específico sobre essa indústria como um todo e isolada como tal. 

Poucos trabalhos versam sobre o tema. Em geral, os dados a seu respeito estão 

disseminados ou agregados entre os dados de outras indústrias como vestuário, perfumaria 

e beleza, alto artesanato, etc. (ALLÉRES, 2000). 

Cabe ainda ressaltar que alguns autores brasileiros (VIEIRA & LEMOS, 2003) 

também procuraram estudar a indústria do luxo e do alto prestígio, ainda que sob outro 

enfoque, mas especificamente o da semiótica do consumo. De fato, eles procuram 

distinguir o consumo do luxo do consumo de alto prestígio, atribuindo uma importância 

maior ao segundo em detrimento do primeiro, ainda que o primeiro construto tenha sido 

elaborado a partir da definição encontrada em um dicionário e o segundo a partir da teoria 

de Max Weber. Apesar disso, como sugere Alléres (2000), para efeito deste trabalho, 
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consumo do luxo e consumo de alto prestígio são termos equivalentes e suas definições 

não se restringem à dimensão custo. 

Por fim, como será visto abaixo, na operacionalização metodológica e na discussão 

teórica a lhe dar embasamento, para todos os efeitos, no que concerne a esta pesquisa, um 

artigo ou serviço luxuoso é aquele composto de uma ou mais das seguintes dimensões: 

raridade, qualidade e preciosidade. Entretanto, apenas a dimensão raridade será tratada 

neste trabalho já que esta dimensão parece ser comum tanto à espiritual idade, quanto ao 

luxo. 

Relação entre o Consumo como Espiritualidade e Consumo do Luxo, um esboço 

inicial 

Entre os principais pontos de convergência entre a espiritual idade e o luxo, podem 

ser listados: transcendência, raridade, "invisibilidade" e um discurso mítico. 

Com efeito, ambos lidam com a transcendência, o ir além do usual (ALLÉRES, 

2000; BIDART, 2003). Ambos lidam com a raridade (ALLÉRES, 2000; BELK, 2000). 

Ambos são únicos (unique) para quem os experiencia (BELK, WALLENDORF & 

SHERRY, 1988, 2001; BROWN, 1999). Ambos tendem à "invisibilidade" no sentido de 

não serem facilmente apreendidos pelos "não iniciados" (BOURDIEU, 1991). Ambos são 

relatados por um discurso mítico (CAMPBELL, 1973; HENDERSON, 1997). 

Além disso, o consumo como espiritual idade e o consumo do luxo também 

guardam uma íntima relação no que diz respeito a serem considerados como oportunidades 

de experiências (de consumo) marcantes e únicas. Não são vividos no dia-a-dia, mas em 

algumas ocasiões específicas, valorizadas por serem pouco recorrentes. 

Assim, ao articular as similitudes e as diferenças entre consumo como 

espiritualidade e consumo do luxo, esta pesquisa fornece alguns parâmetros para responder 

à pergunta levantada acima: 

Como a narrativa do mito descreve o consumo enquanto espiritualidade? 
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Objetivo & Relevância: 

Como explicar que um senhor de maIS de 82 anos, prestes a ficar cego, 

colecionador de carros e em especial da Ferrari, peça à empresa que lhe permita ver o 

último lançamento da marca antes que a degeneração macular lhe tire a possibilidade de 

enxergar a sua mais nova aquisição (LONGINOTTI-BUITONI, 2000: 124)? Como 

explicar o fascínio que um cálice do vinho licoroso Château d'Yquem produz em quem 

tem oportunidade de bebê-lo ao final de um jantar especial (JOHNSON apud LIMA, 1998)? 

Como explicar essas experiências de consumo que podem ser consideradas especiais e que 

exercem fascínio tanto em quem as experimenta, quanto em quem as observa? Este 

trabalho busca dar subsídios para encontrar essa explicação. 

Pode-se dizer que o escopo principal e o objetivo geral do presente estudo são 

identificar a ocorrência do consumo como espiritual idade e transcendência, principalmente 

no consumo do luxo, e avaliar a sua possibilidade de reprodução. Para tanto, foi necessário, 

antes de tudo, fazer uso do método indutivo no recolhimento de insights (GOULD, 1995) e 

ponderá-los contra a base teórica disponível. 

Estudos subseqüentes poderão indicar a aplicabilidade das idéias aqui levantadas 

em outros campos do consumo como, por exemplo, vestuário, esporte ou qualquer outro 

em que o envolvimento do consumidor (A YROSA, 2001) seja capaz de levá-lo a 

experimentar a espiritualidade. 

Por fim, espera-se que este trabalho possa oferecer subsídios para os tomadores de 

decisão nas organizações a respeito do posicionamento de seus produtos, principalmente 

no que diz respeito ao favorecimento de experiências transcendentes no momento de 

consumir, ao mesmo tempo em que contribui para o referencial teórico disponível para 

outros pesquisadores que desejem aprofundar-se na compreensão do comportamento do 

consumidor. 
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I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: IMANÊNCIA, TRANSCENDÊNCIA E 

PERMANÊNCIA & O CONSUMO DO LUXO 

Cena de consumo 2: 

Ela estava em Nova Iorque. O dia estava frio e ventava muito. Passeando sozinha 

pelas ruas, o marido havia ficado descansando no hotel, de repente, aquele lindo casaco de 

peles que havia sido de sua sogra começou a se desfazer, rasgar, ficar em frangalhos. Mais 

tarde ela saberia que o casaco não agüentou a mudança térmica do Rio de Janeiro no verão 

para Nova Iorque no inverno. Naquele momento, a sensação foi terrível. Ela só conseguia 

chorar feito uma criança abandonada no meio da rua. Não por muito tempo. Logo um 

cavalheiro indicou-lhe um lugar onde comprar um outro casaco de peles. Ela se dirigiu ao 

local, a loja de um grego famoso por vender peles a bons preços, e encontrou aquele que se 

tomaria seu casaco preferido: um belo exemplar de pele de raposa azul. Até hoje, tantos 

anos depois, esse casaco ainda merece tratamento especial: ele fica guardado em um 

refrigerador próprio para casacos de peles em Teresópolis, na casa de uma amiga. Cada vez 

que ela usa ou vê o casaco, seu prazer é indescritível. 

Essa história ocorreu, de fato, com uma das entrevistadas desta pesquisa e dá uma 

idéia dos assuntos que serão desenvolvidos abaixo: consumo como espiritual idade, o 

consumo do luxo e a narrativa do mito. 

Nesta fundamentação teórica são apresentados dois tipos de consumo de acordo 

com Holbrook (1996, 1999), a saber: status e espiritualidade. Os tipos de consumo status e 

espiritual idade (HOLBROOK, 1996, 1999) serão relacionados com o consumo do luxo, 

chamando atenção para como diferenciá-los operacionalmente, principalmente no que diz 

respeito às expressões encontradas nos relatos dos informantes da pesquisa. É importante 

apresentar a diferença entre essas duas formas de consumir, uma vez que a indústria 

escolhida para avaliar a incidência do consumo como espiritual idade é a do luxo, 

geralmente ligada à tipologia do status. 

A transcendência será tratada como complementar à espiritual idade e as suas 

relações básicas com a imanência e a permanência serão estabelecidas, principalmente no 

que diz respeito às fronteiras entre o "eu" e o "outro" e a "duração". 

14 



Em prosseguimento, a narrativa do mito tal qual elaborado por Joseph Campbell 

(1973) será descrita por meio dos seus elementos-constitutivos, e posteriormente 

referenciará a análise do discurso dos informantes dessa pesquisa. 

° esforço concentrado e o apetite de viver (ABBAGNANO, 2000) serão delineados 

e apresentados como constituintes operacionais da espiritualidade. Mais tarde, isso 

permitirá uma mais fácil identificação da transcendência no momento de consumir o luxo. 

Por fim, raridade, preciosidade e qualidade serão apresentadas como dimensões do 

luxo, sendo, então, introduzidas as razões pelas quais a primeira delas é relevante tanto no 

estudo do luxo, quanto no do consumo como espiritualidade. 

1.1. A taxo no mia de consumo de Holbrook (1999) - status e espiritualidade: 

Há algum tempo, Baudrillard (1970) já alertava para o fato de o consumo ser vivido 

como um milagre e, portanto, como algo mágico, transcendente, do qual se tem pouca ou 

nenhuma consciência dos modos de produção. Para o pensador francês: 

[ ... ] arriscamo-nos a uma ordem de consumo, que é uma ordem de 
manipulação de signos. Nessa medida, um paralelo (aventureiro sem dúvida) pode 
ser traçado com o pensamento mágico, pois um e outro vivem dos signos e ao abrigo 
dos signos. Mais e mais aspectos fundamentais de nossas sociedades 
contemporâneas buscam uma lógica de significações, uma análise de códigos e de 
sistemas simbólicos - elas, no entanto, não são mais sociedades primitivas e o 
problema da produção histórica dessas significações e desses códigos permanecem 
[ ... ]. (BAUDRILLARD, 1970: 29). 

Certamente, cada vez mais se torna necessário estudar os símbolos, os signos e os 

valores como meio de melhor compreender o consumo. Avançando nesse sentido 

Holbrook (1996, 1999) desenvolveu uma tipologia baseada em três dimensões como 

apresentadas na introdução deste trabalho, a saber: extrínseca x intrínseca; auto-orientada x 

alter-orientada e ativa x reativa. Antes que seja possível prosseguir, é preciso esclarecer 

mais sobre essas três dimensões, como definidas por Holbrook (1999). Abaixo elas são 

apresentadas de forma sintética de maneira a dar ao leitor um referencial básico sobre o 

qual construir seu entendimento. 
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1.1.1. Extrínseco x intrínseco 

A dimensão de consumo extrínseco x intrínseco se refere a uma relação de meios a 

fins. O valor extrínseco é aquele onde o consumo é valorizado por sua função, utilidade ou 

instrumentalidade em servir a algum propósito ou objetivo. Como exemplo, a bola só serve 

para jogar; a chave de fenda serve apenas para apertar um parafuso e o telefone para se 

comunicar com um terceiro. 

Por outro lado, o valor intrínseco ocorre quando a experiência de consumo é 

apreciada em si mesmo, por sua própria conta, de uma forma lúdica e que se justifica a si 

mesma. Entre os exemplos possíveis de serem apresentados aqui, encontram-se: ouvir a 

uma canção, assistir a um filme no cinema ou jogar um jogo qualquer. 

Entretanto, cabe salientar que há casos em que o mesmo objeto de consumo pode 

ser apreciado das duas formas diferentes: intrínseca e extrínseca. Por exemplo, uma jóia 

pode ser apreciada por sua beleza e design (valor intrínseco) ou como investimento (valor 

extrínseco). 

1.1.2.Auto-orientado x alter-orientado 

A dimensão de consumo auto-orientado x alter-orientado é aquela em que a relação 

de valorização do consumo se dá em relação a si mesmo ou ao outro. O valor auto

orientado ocorre quando alguém valoriza algum aspecto do consumo de forma egoísta ou 

para si mesmo, pela forma como se reage ao consumo e o efeito que o consumo tem sobre 

si mesmo. Por exemplo, a pessoa que aprecia sua coleção de CD's ou quem tem um carro 

para levá-lo para todo o lado são exemplos de consumo auto-orientado, onde o consumidor 

aprecia aquilo que esses produtos podem proporcionar-lhe. 

Já o consumo alter-orientado é aquele que olha além de si mesmo para alguém ou 

alguma coisa, onde a experiência de consumo ou o produto do qual ela depende é 

valorizada por eles, pelo efeito que tem sobre eles. Como exemplo, podem ser listados: a 

compra de um carro caro para impressionar os outros ou ainda comprar uma vela para o 

santo de devoção. 

A jóia, como apresentada na dimensão acima, pode ser valorizada per se quando 

alguém tem especial apreço pelos trabalhos de ourivesaria (a Rainha Mary da Grã-bretanha 

e a atriz americana Elizabeth Taylor, por exemplo, famosas por suas coleções de jóias). A 
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mesma jóia pode ser valorizada de forma alter-orientada quando alguém a valoriza por 

seus aspectos simbólicos ou de posicionamento no campo social (BOURDIEU, 1987). 

1.1.3. Ativo x reativo 

A dimensão de consumo ativo x reativo diz respeito ao direcionamento da ação do 

consumo: se do consumidor para o produto ou do produto para o consumidor. O valor é 

ativo quando ele enseja a manipulação mental ou física de algum objeto (tangível ou 

intangível) pelo consumidor, isto é, algo que ele faça com ou para o produto como um 

aspecto de sua experiência de consumo. Por exemplo, dirigir um carro, resolver uma 

charada ou usar drogas. 

Por outro lado, o valor será reativo quando resulta da apreensão, apreciação, 

admiração ou outra forma de responder ao objeto, isto é, algo feito pelo produto para ou 

com o consumidor como parte da experiência de consumo. Exemplos não faltam: apreciar 

uma pintura; reconhecer a qualidade especial de um artigo de luxo e o fascínio que 

algumas categorias de consumo exercem sobre a pessoa como a moda. 

Ainda continuando com o exemplo da jóia apresentado nas dimensões acima, ela 

pode engendrar uma valorização ativa ou reativa. Como valorização ativa, cabe lembrar 

que portar a jóia em uma ocasião festiva é uma das formas de apreciar o seu consumo. Ao 

mesmo tempo, admirar a beleza e o design de uma pedra preciosa ou de uma jóia exclusiva 

ou histórica são maneiras de apreciar o seu consumo de forma reativa. 

1.1.4. Taxonomia de valor de consumo de Holbrook (1999) 

A combinação dessas três dimensões em uma matriz 2 x 2 x 2 irá gerar os oito 

valores da Taxonomia de Valor de Consumo de Holbrook, onde encontram-se: eficiência 

ou conveniência (extrínseco, ativo, auto-orientado), excelência ou qualidade (extrínseco, 

reativo, auto-orientado), status (extrínseco, ativo, alter-orientado), estima (extrínseco, 

reativo, alter-orientado), jogo (intrínseco, ativo, auto-orientado), estética ou beleza 

(intrínseco, reativo, auto-orientado), ética ou virtude (intrínseco, ativo, alter-orientado) e 

espiritualidade (intrínseco, reativo, alter-orientado). Na tabela abaixo, pode-se visualizar 

com maior facilidade a taxonomia e o posicionamento de cada um dos valores. 
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Extrínseco Intrínseco 
Auto-orientado Ativo EFICIENCIA JOGO (Divertimento) 

(Conveniência) 
Reativo EXCELENCIA ESTETICA (Beleza) 

(Qualidade) 
Alter-orientado Ativo STATUS (Sucesso, ETI CA (Virtude, 

Gerenciamento de justiça, Moralidade) 
Impressão) 

Reativo ESTIMA (Reputação, ESPIRITUALIDADE 
Materialismo, (Fé, Êxtase, Sagrado, 
Possessões) Magia) 

Tabela 1: Taxonomia dos Valores de Consumo de Holbrook (1999: 12) 

Da matriz formada pela interseção desses elementos, convém destacar dois tipos, 

diferenciando-os: status e espiritualidade. 

1.1.5. Status e espiritualidade 

Entre os valores de consumo apresentados, dois merecem uma atenção maior neste 

trabalho: status e espiritualidade. Status (sucesso, gerenciamento de imagem) é "a 

manipulação ativa do próprio comportamento de consumo como um meio extrínseco em 

direção a um fim alter-orientado de atingir uma resposta favorável de alguém" 

(HOLBROOK, 1999: 15; SOLOMON, 1999). Em outras palavras, o status é o ajuste que 

alguém faz no seu próprio consumo de forma a afetar sua imagem junto àqueles que se 

deseja influenciar. 

Esse tipo de aquisição e uso trabalha essencialmente sobre o significado simbólico 

(BOURDIEU, 1991; SOLOMON, 1999) dos itens consumidos, procurando manipulá-lo 

para constantemente se reposicionar ou defender a sua posição no campo social em que 

está inserido (BOURDIEU, 1987). Assim, é possível observar que, muitas vezes, o 

consumo da moda, da arte e do luxo se dá em função da manipulação consciente que o 

consumidor faz de sua imagem. 

Já a espiritual idade (fé, êxtase, sagrado, mágica) "engendra uma aceitação, adoção, 

apreciação, admiração ou adoração do outro, intrinsecamente motivada e onde tal 

experiência é buscada como um fim em si mesmo, valorizada em si mesmo" 

(HOLBROOK, 1999; BROWN, 1999). Isso significa que a espiritual idade vai além da 

diferenciação eu/outro, permitindo ao consumidor encontrar um novo significado no 

processo de transcender os limites de sua experiência de consumo. 
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Nesse tipo de consumo, o significado simbólico é conscientizado e narrado 

posteriormente em relatos mitológicos de problemas e soluções diretamente válidos para 

todos (CAMPBELL, 1973; HENDERSON, 1997). Em outras palavras, em vez de 

manipular os símbolos para um melhor posicionamento pessoal dentro de um campo social 

específico como no caso do status, a espiritualidade constantemente rede fine as fronteiras 

de seu campo social ao transpô-las e tornar o eu e o outro em um só (GALLUS, 1972; 

CAMPBELL, 1973). 

Entretanto, para transpor, ir além, é preciso, antes de tudo, ser confrontado com 

uma barreira, um impedimento, uma dificuldade. É o processo de superação de tais 

obstáculos que acaba levando à espiritualidade (CAMPBELL, 1973; HENDERSON, 1997). 

Dessa forma, a espiritual idade não é um ato de desejo ou de vontade, mas a consciência 

imediata e a priori, da transcendência, desse ir além. De fato, a leitura de outros trabalhos 

disponíveis sobre o tema indica que a transcendência no consumo pode ser identificada 

quando um esforço concentrado acaba por liberar uma tensão psíquica ou ambiental 

(LEVY, 1981; BELK, WALLENDORF & SHERRY, 1988,2001; BROWN, 1999). 

Por fim, é importante salientar tal diferença entre status e espiritual idade para que 

sejam evitadas confusões a respeito da incidência do consumo como espiritual idade do 

luxo, indústria que obviamente se presta à manipulação de seus símbolos e que 

aparentemente, em uma primeira impressão, está dissociada da espiritual idade. 

1.2. Imanência, transcendência e permanência: 

Imanência, transcendência e permanência são termos que denotam movimentos 

diferentes tanto no tempo, quanto no espaço e que devem ser considerados para um melhor 

entendimento do comportamento do consumidor. 

A imanência é o ec10dir natural de tudo o que vem de si mesmo (JULLIEN, 1997), 

é o que existe per se e por si e por esta razão, usualmente é associada à divindade suprema 

em diversas religiões como judaísmo, cristianismo e budismo. Ao mesmo tempo e por sua 

própria definição, a imanência também é associada ao que surge naturalmente do indivíduo, 

aquilo que vem de sua própria psiquê e que procura se expressar exteriormente. Os 

movimentos de genialidade que caracterizam a arte são exemplos de imanência: o cubismo 

de Picasso, os acordes de Villa-Lobos e os pratos produzidos por Fernan Adriá são 

exemplos de imanência que encontraram expressão na realidade. 
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Enquanto a imanência diz respeito a algo que está contido ou que provém do 

próprio ser, algo que aflora, independente de ação exterior; a transcendência diz respeito à 

relação do "eu" com o "outro", seja o outro um objeto, um ser ou um lugar. Justamente por 

esta razão, a transcendência também sempre pressupõe o ultrapassar de limites, barreiras, 

obstáculo, o ir além. Nas palavras de François Jullien: 

É próprio de um pensamento preocupado com a transcendência procurar 
explorar o outro do outro (quer dizer, aquilo em que o outro é verdadeiramente outro 
e pode se constituir em exterioridade). Em contraste com essa abertura para o além, 
é próprio de um pensamento da imanência procurar valorizar, e fazer operar, tudo o 
que existe de mesmo no outro e que permite a sua correlação. (JULLIEN, 1997: 18). 

Percebe-se, por conseguinte, que a transcendência é o movimento de incorporar o 

"outro" naquilo que o "outro" tem de diferente, fazendo-o próprio e, por conseguinte, 

majorando a própria natureza. Assim, poder-se-ia dizer que a transcendência é o meio de 

crescer e, ao mesmo tempo, de trazer ao mundo aquilo que se encontrava além dele. Talvez 

a melhor imagem a este respeito, encontrada na mitologia grega, seja a do fogo que 

Prometeu roubou aos deuses para doar aos homens, tendo como castigo eterno, o fígado 

sendo devorado pela águia de Zeus. É com o domínio do fogo que o homem começa a 

construir a sua civilização e a dominar o seu ambiente. É pela incorporação do fogo à lista 

de seus artificios que o homem começa a se tornar humano e a viver em sociedade, em vez 

de em bandos mais ou menos dispersos. Como até hoje, a tecnologia do fogo é usada das 

mais diversas formas (metalurgia, propulsão aeroespacial, aquecimento doméstico, etc.), 

pode-se lhe creditar a permanência como um de seus atributos. Ou seja, ela, depois de 

incorporada ao mundo dos homens, perdura, continua, permanece. 

Do ponto de vista do momento em que o consumo é realizado, pode-se encontrar a 

transcendência, a incorporação daquilo que a princípio estava fora do alcance. Do ponto de 

vista do resultado encontrado, espera-se que o estado alcançado perdure e se estabeleça, 

seja um resultado permanente, pois, de outra forma, a transcendência não seria relevante, 

seria apenas uma experiência, entre tantas outras, a não deixar marcado o consumidor. 

Assim, a transcendência corresponde ao momento da incorporação, enquanto a 

permanência corresponde ao que subsiste desse momento de transcendência. 

De certa forma, seria possível afirmar que a permanência é o equilíbrio dinâmico 

entre a transcendência e a imanência. Ou seja, permanece e perdura apenas aquilo que 

espontaneamente emerge do ser e encontra eco na realidade e aquilo que a vindo da 
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realidade é integrado ao ser. Em um exemplo, o processo de aculturamento faz com que 

provavelmente os baianos tomem-se, ao longo de suas vidas, mais interessadas em 

alimentos fortemente condimentados que os cariocas. 

1.3. A narrativa do mito: 

Joseph Campbell (1973), baseado em Carl Jung (1875-1961) e em seus arquétipos 

(apud. HENDERSON, 1997), apresenta uma narrativa para toda epopéia e, portanto, para 

todo mito. De acordo com ele, as sagas heróicas são um aumento da fórmula representada 

pelos ritos de passagem, a saber: separação, iniciação e retorno. Segundo essa expressão, o 

herói se afasta do seu dia-a-dia usual, ingressando em uma região de maravilhas 

sobrenaturais, onde forças fabulosas são encontradas e uma vitória decisiva é alcançada. 

Isso lhe permite, então, retornar ao ponto de origem e conferir às pessoas à sua volta 

algumas das recompensas (ou conhecimento) que adquiriu. 

Essa narrativa básica vem sendo usada na mitologia, na literatura e na dramaturgia 

há séculos. Por que não seria usada também no consumo, ainda que inconscientemente? 

Relatos diversos (BELK, WALLENDORF & SHERRY, 1998, 2001; BROWN, 1999) 

indicam que mesmo que não tenham consciência disso, muitos consumidores expressam 

suas experiências de consumo sob a forma de narrativa do mito. 

Essa constante re-encenação tem tanto a função de transmitir quanto de desenvolver 

a psiquê e, ao mesmo tempo, organizar o pensamento e a consciência em patamares outros 

que aqueles encontrados antes da exposição à narrativa mitológica (GALLUS, 1972). 

Além disso, o mito também parece ser usado para transmitir mais facilmente aquilo que é 

apreendido de forma personalíssima nos sonhos. Campbell esclarece a este respeito: 

o sonho é o mito personificado, e o mito é o sonho despersonificado; ambos 
mito e sonho são simbólicos da mesma forma geral da dinâmica da psiquê. Mas, nos 
sonhos as formas são perturbadas por problemas peculiares do sonhador, enquanto 
no mito os problemas e as soluções apresentados são diretamente válidos para toda a 
humanidade (CAMPBELL, 1973: 19). 

Nesse sentido, percebe-se que Longinotti-Buitoni (2000), ao propor a venda de 

sonhos em vez de produtos como meio de encantar o cliente, na verdade está propondo a 

venda de narrativas mitológicas como modo de construção e consolidação de marcas. De 
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fato, será fácil de constatar isso na passagem abaixo, extraída do antropólogo americano 

(CAMPBELL, 1973), a respeito dos elementos básicos da sua narrativa do mito: 

o herói mitológico, ao deixar para trás o seu casebre ou castelo do cotidiano, 
é levado, enganado ou voluntariamente vai de encontro ao portal da aventura. Lá ele 
encontra uma presença sombria que guarda a passagem. O herói pode derrotá-lo ou 
conciliar-se com esse poder e renascer no reino das trevas (por meio da batalha do 
irmão, batalha do dragão, oferecimento, encantamento), ou ser abatido pelo 
oponente e descer ao reino da morte (desmembramento, crucificação). Além do 
portal, então, o herói caminha em um mundo de forças não familiares, embora 
íntimas, algumas o ameaçam severamente (testes), algumas o ajudam magicamente 
(ajudantes). Quando ele chega ao nadir do círculo mitológico, ele sofre a dificuldade 
suprema e ganha a sua recompensa. O triunfo pode ser representado como a união 
sexual do herói com a deusa-mãe do mundo ( casamento sagrado), o seu 
reconhecimento pelo pai-criador (ajuste com o pai), sua própria divinização 
(apoteose), ou de novo - se os poderes pennaneceram contra ele - o seu roubo do 
espólio que ele veio recolher (roubo da noiva, roubo do fogo); intrinsecamente essa 
é uma expansão da consciência e a partir daí, do ser (iluminação, transfiguração, 
liberdade). O trabalho final é o de retorno. Se os poderes (mágicos) tiverem 
abençoado o herói, ele agora viaja sob a sua proteção (emissário); senão, ele foge e é 
perseguido (fuga de transformação, fuga de obstáculos). No portal de retomo os 
poderes transcendentais devem ficar para trás; o herói re-emerge do reino dos 
mortos (retorno, ressurreição). O espólio que ele traz de volta restaura o mundo 
(elixir) (CAMPBELL, 1973: 245 a 246). 

Pode-se ter uma idéia melhor da relação entre esses diversos componentes a partir 

do gráfico da Figura 1: A narrativa de Joseph Campbell (1973: 245), abaixo: 

A Espiritualidade no Consumo do Luxo - Estudo Exploratório no 
Comportamento do Consumidor 

A narrativa do Mito por Joseph Campbell (1973: 245) 

Primeiro Portal 

Batalha do innão 

Batalha do dragão 

Demembramento 

Crucificação 

Abdução 

Jornada no mar da 
noite 

Jornada 
maravilhosa 

Barriga da besta 
1. Casamento sagrado /2. Ajuste com o pai /3. 

apoteose /4. Roubo do Elixir 

Retorno 

Ressureição 

Resgate 

Reentrada no 
Portal 

Fig. I: A narrativa de Joseph Campbell (1973: 245). 
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A narrativa do mito parece apresentar, portanto, alguns elementos constitutivos 

importantes, recorrentes e que podem ser identificados nos relatos consumistas, entre os 

quais: transcendência (portal da aventura, o retorno), esforço concentrado (os testes, a 

dificuldade suprema) e raridade (o guia sábio, os ajudantes, o elixir). 

Com efeito, pode-se fazer um paralelo deste padrão narrativo com o consumo e 

seus relatos. Em algumas situações específicas, o consumidor sai de seu mundo habitual, 

em busca de algo que esteja ou represente o "além da fronteira imediata", mas que possa 

ser trazido e incorporado à sua personalidade, fazendo-a adquirir uma nova dimensão, 

tanto para si, quanto para os que o circundam. Nesse processo de busca e aquisição, ele 

deve se despojar de parte dos seus hábitos usuais, empreendendo um esforço concentrado 

na busca de seu objetivo. Em geral, isso é feito sob alguma tensão (ambiental ou psíquica). 

Todos esses componentes juntos ensejam a construção de enredos elaborados para 

descrever uma situação que tende à transcendência e ao consumo como espiritualidade. 

Mesmo a mística de uma marca parece sempre se expressar por uma história, um relato, 

em que os elementos básicos da narrativa do mito estão presentes, muito mais que uma 

lista de atributos quaisquer. Tome-se a seguinte passagem, por exemplo: 

[ ... ] Salvatore Ferragamo cuidava pessoalmente de muitos de seus clientes, 
tirando suas medidas e gastando horas com eles, não só para satisfazer suas 
exigências, mas também para educá-los a respeito da qualidade superior de seus 
calçados. Em Florença, Ferragamo comprou um dos palácios mais belos, o Pallazzo 
Feroni-Spini, onde a decoração aristocrática e o esplendor florentino dariam as boas
vindas a seus famosos clientes, transformando ao mesmo tempo seus calçados numa 
espécie de sonho (LONGINOTTI-BUITONI, 2000: 90). 

De fato, o famoso sapateiro (ou seria designer de calçados?) italiano criou um 

mundo à parte, uma fronteira a ser transpassada e de onde narrativas mitológicas poderiam 

ser mais bem elaboradas e difundidas. Um local além do usual, "mágico" (o palácio), um 

objeto também "mágico" (o calçado), um mestre (Ferragamo), um(a) heróilheroína (cliente) 

que de lá vai emergir "transmutado(a)" (depois do consumo). Todos esses elementos 

compõem a narrativa do mito e parecem recorrentes nas narrativas de consumo, em 

especial, naquelas em que se pode caracterizar a espiritual idade. 

Assim, as ocorrências dos componentes da narrativa do mito são analisadas e 

avaliadas nas entrevistas a comporem a pesquisa de campo deste trabalho. Isso se dá como 

forma de identificar tanto os seus elementos constituintes, quanto para esboçar uma 
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resposta à pergunta desta pesquisa feita na introdução deste trabalho: a transcendência e o 

consumo como espiritualidade ocorrem no consumo do luxo ou não? 

1.4. Esforço concentrado & apetite na espiritualidade: 

Ao analisar os relatos disponíveis a respeito do sagrado no consumo (BELK, 

WALLENDORF & SHERRY, 1998,2001; BROWN, 1999), percebe-se a recorrência de 

falas em que há uma conjunção de esforço físico e esforço mental, diante de uma tensão 

ambiental ou psíquica. Tal esforço concentrado parece condicionar e ensejar a 

transcendência na experiência consumista e, portanto, merece atenção e destaque neste 

estudo. Será a partir daí que se poderá identificar ou não o consumo como espiritual idade. 

Assim, cabe iniciar a discussão a este respeito lembrando que Espinosa (ABBAGNANO, 

2000) já no século XVII definiu a conjunção de esforço físico com esforço mental na 

palavra apetite (de viver), o que representaria a própria essência do homem. 

Ao mesmo tempo em que denota uma certa ânsia de realização, o apetite (de viver) 

também traz a idéia de nutrir-se do mundo, de fazer dele parte de si próprio, de incorporá

lo pela transformação e indiferenciação entre o "eu" e o "outro", onde o "outro" pode ser 

qualquer objeto, serviço ou ser que não seja ainda parte do "eu". O apetite (de viver), assim, 

faz com que o homem busque naquilo que o cerca, os instrumentos de sua realização. 

Apesar disso, tal qual a espiritual idade, ele também apresenta comportamentos alter

orientado (se dirige ao outro), reativo (advém de estímulos externos) e é intrínseco (está 

associado à experiência em si mesmo). 

Em outras palavras, esforço concentrado indicaria uma vontade una, física e mental, 

capaz de transpassar obstáculos ("o portal da aventura"), incorporando o "outro" ou parte 

do "outro" ("o elixir", "o espólio conquistado") no processo. É a solução desse esforço 

concentrado que implicará na transcendência alcançada, em um consumo espiritual, onde a 

consciência dará um novo sentido à experiência (HOLBROOK, 1982). 

De fato, pode-se afirmar que se há transcendência e consumo como espiritual idade, 

elas dependem de um esforço concentrado capaz de liberar tensões ambientais ou psíquicas, 

calibrando-as em outros patamares de consciência. Mais que isso, poder-se-ia dizer que 

ambos são a mesma coisa vista a partir de pontos diferentes. O esforço concentrado é a 

espiritualidade antes de se ultrapassar o "portal da transcendência", enquanto a 

espiritualidade é o esforço concentrado depois de se passar de volta por este "portal". 
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Toda essa discussão a respeito do esforço concentrado, da transcendência e do 

"portal" (ou tensão) parece indicar certas aplicações operacionais para esse conhecimento, 

ainda que seja necessário, antes de qualquer coisa, compreender um pouco mais alguns 

paradigmas do marketing. 

Dificilmente uma organização irá impor aos consumidores de seus produtos e 

serviços algum tipo de dificuldade ou obstáculo intencional (a tensão ou "portal" elencado 

anteriormente). Muito pelo contrário. A grande maioria dos principais paradigmas da 

administração e do marketing modernos alerta para a necessidade de se conquistar e se 

manter o cliente bem-disposto em relação às ofertas que lhe são feitas (ZAICHKOWSKY 

& LYNNE, 1985; PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRY, 1988 e CRONIN & 

TAYLOR, 1992, 1994). Dessa forma, as tensões capazes de disparar os mecanismos de 

esforço concentrado possivelmente não serão encontradas entre as ações planejadas das 

empresas, mas serão localizadas, em geral, no ambiente e na psiquê do próprio consumidor. 

Isso talvez explique porque o mesmo objeto (uma jóia, por exemplo) desperte tipos de 

consumos tão distintos quanto status e espiritual idade em diferentes pessoas ou na mesma 

pessoa, em diferentes situações. 

Apesar disso, alguns produtos, notadamente aqueles considerados de luxo 

encontram na raridade ou dificuldade de acesso a tensão necessária e controlada para 

induzir um esforço concentrado e a conseqüente transcendência. Exemplo disso é o da 

cachaça Havana que recentemente (2003) teve seu nome alterado para Anísio Santiago 

(nome de seu fundador, já falecido) em razão de ter perdido o direito ao nome para o rum 

Havana Club como relatado em Playboy (2003). De acordo com a nota da revista, o 

exemplar que ostenta a marca Havana custa R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

enquanto o que apresenta o nome Anísio Santiago em seu rótulo custa R$ 260,00 (duzentos 

e sessenta reais), apesar de serem exatamente iguais. Ambas são exatamente o mesmo 

produto! Obviamente, aqui não se trata apenas de uma diferença de preço, mas de uma 

maior raridade induzida pela mudança de nomes/marcas 1. 

Pelo que indicam algumas referências empíricas, a distância, a dificuldade de 

acesso e a pouca incidência de determinado evento (como a oportunidade de encontrar um 

certo produto) são função da raridade e tendem a gerar uma tensão capaz de induzir a 

espiritualidade. Assim, o uso equilibrado desses elementos pode se caracterizar como uma 

I Durante o trabalho de pesquisa a cachaça Anísio Santiago voltou a se chamar Havana e, portanto, a relação 
entre os nomes da cachaça inverteu-se. Agora, a marca Anísio Santiago é mais rara que a marca Havana. 
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ferramenta a ser usada intencionalmente por profissionais de marketing na indução da 

transcendência no consumo. 

1.5. Raridade, preciosidade e qualidade 

Os objetos ditos de luxo ou de prestígio apresentam em comum uma ou mais das 

seguintes três dimensões: raridade, preciosidade e qualidade. Muitas vezes é possível 

observar apenas uma ou duas delas, enquanto outras vezes, as três encontram-se presentes. 

Por exemplo, uma jóia da H. Stern é rara (poucas peças para cada design exclusivo) e 

preciosa (uso de materiais nobres como ouro, pedras preciosas, etc.) e tem qualidade 

(procedência de materiais e modelos de produção). Ao mesmo tempo, uma agenda 

eletrônica Sony Clié NZ 90 tem qualidade (cumpre suas funções adequadamente de acordo 

com padrões pré-estabelecidos) e preciosidade (uso das últimas novidades em termos de 

tecnologia, tornando-a mais cara), mas não se pode dizer que seja rara, já que milhares de 

exemplares são produzidos todas as semanas e comercializados em todo o mundo. 

Assim, convém explicar um pouco melhor a natureza de cada uma dessas 

dimensões. A raridade é dada como o número de ocorrências frente ao universo do objeto 

de análise considerado como um todo. Quanto menor for o número de ocorrências, tanto 

mais raro será o objeto ou evento e, portanto, tanto mais notável ele será. Muitas vezes o 

que é raro em determinados mercados, pode ser comum em outros. Gêneros in natura 

como melões e carne de boi fresca são relativamente raros e caros no Japão, enquanto são 

comuns no Brasil. 

Por outro lado, a preciosidade é a que usualmente mais está relacionada ao luxo, 

principalmente no que diz respeito aos custos dos objetos e serviços luxuosos. Quanto mais 

for demandado para um determinado bem e, ao mesmo tempo, quanto menos esse bem 

estiver disponível, tanto mais precioso ele será considerado. Apesar disso, nem sempre o 

preço depende do objeto em si ou dos custos de sua produção, mas sim e muito mais do 

tratamento de marketing que lhe é dado. "Se é caro é porque é bom" é uma expressão 

usualmente encontrada nesse sentido. O perfume Joy (Jean Patou Perfumes), por exemplo, 

tem como seu maior mérito o de ser o perfume mais caro do mund02
, embora não seja 

considerado necessariamente o de melhor fragrância. Tal característica da preciosidade 

2Encontrado ao preço aproximado de 149,00 libras esterlinas em JOY PERFUME by Jean Patou, Disponível 
em: <http://www.fascination-perfumery.co.ukJacataloglPerfume JOY Parfum 279.html>. Acesso em: OI 
jun.2003. 
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impõe uma limitação a este estudo: como medir o quão precioso é um determinado objeto 

ou serviço? Existiria algum referencial de preço que pudesse ser considerado absoluto? 

Como o objeto desta pesquisa é outro, a preciosidade não será a dimensão a ser trabalhada 

operacionalmente na definição do luxo. 

Da mesma forma, os acadêmicos do gerenciamento se limitaram a definir a 

qualidade como a recorrência intencional de padrões de produção previamente 

estabelecidos3
. Ao mesmo tempo, diversos autores (ZAICHKOWSKY & L YNNE, 1985; 

PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRY, 1988 e CRONIN & TAYLOR, 1992, 1994) 

vêm tentando dar um tratamento adequado à qualidade, mas, na verdade, ainda não se pode 

dizer que este construto tenha sido finalmente definido. Em outras palavras, apesar de ser 

uma dimensão do luxo, não é possível medi-lo diretamente. Até o momento, os pensadores 

de marketing somente conseguiram definir meios de avaliar a percepção de qualidade e 

não a qualidade em si. 

Como pode ser percebido, as três dimensões podem ser consideradas "qualitativas", 

isto é, são tomadas em referências a outros objetos e serviços e não têm um valor absoluto 

em si mesmo. Por exemplo, certos artigos eletrônicos (como agendas e celulares) geram 

uma percepção de valor agregado maior em países como o Brasil ou Grã-bretanha, 

enquanto o seu valor é considerado mais acessível em países como o Japão ou Coréia. 

Entretanto, a mais "quantitativa" dessas dimensões parece ser a raridade e por isso 

ela foi usada para medir o luxo neste estudo. Nas palavras de Alléres (2000): 

Quanto mais um ato de consumo é raro, pouco renovado, inacessível, mais 
traduz uma pulsão ou um signo de reconhecimento e distinção social. [ ... ] Os 
setores "mais portadores" dos signos e dos códigos modernos são a moradia, o 
automóvel, os lazeres e o luxo (vestuário, acessórios, beleza, perfumes). [ ... ] Os 
objetos de luxo são, igualmente, de preferência raros e todos de etiqueta. 

Além disso, a raridade também tem relação com a espiritual idade como debatido 

anteriormente, principalmente no que diz respeito à criação de um "portal de tensão", 

indutor do esforço concentrado que eventualmente levará à transcendência. 

Por fim, cabe lembrar que embora a maior parte dos informantes tenha inicialmente 

relatado o luxo como algo caro (mulher, 18 anos)4, extravagante (homem, 39 anos) ou 

excessivo (mulher, 31 anos), por fim, acabaram relacionando-o com algo de estilo (homem, 

3 Veja a este respeito, os manuais de Qualidade Total disponíveis no mercado. 
4 Veja a tabela com a caracterização dos informantes desta pesquisa no Capítulo III: Resumo das Entrevistas. 
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39 anos), especial (homem, 27 anos e mulher, 40 anos) e único, no sentido de raridade 

(mulher, 66 anos; mulher, 18 anos; mulher, 31 anos; homem, 27 anos; mulher, 40 anos e 

homem, 39 anos). 
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11. METODOLOGIA: GROUNDED THEORY E ABORDAGEM ÊMICA 

Cena de consumo 3: 

Fazia tempo que ele não via o amigo que estava para chegar de Londres. Tanta 

coisa para conversar, tanto papo para por em dia, tanta coisa a perguntar sobre os outros 

amigos deixados na Europa. A expectativa era grande. Ele tinha ido buscá-lo no aeroporto. 

Dali a pouco o amigo saiu dos portões da alfândega: bem vestido e com um sorriso no 

rosto, apesar da longa e cansativa viagem. Um abraço de boas-vindas e então, aquele 

cheiro, aquele aroma, aquele perfume ficou gravado. Não tinha jeito, era o perfume. Ele 

não sabia qual era, mas precisava saber, queria saber. Era preciso descobrir, perguntar ao 

amigo e depois comprá-lo. Mal acabaram de se cumprimentar e ele perguntou ao amigo: 

"que perfume é esse? É tão gostoso"! O amigo respondeu simplesmente: "Issey Myake" e 

eles continuaram uma animada conversa no caminho para casa. No dia seguinte, na 

primeira oportunidade que teve, ele procurou comprar o perfume: não foi na primeira loja 

que o encontrou, nem na segunda, mas a sua busca levou-o a encontrar o seu perfume. 

Aquele cheiro havia ficado marcado muito forte. Ainda hoje quando ele põe o perfume, há 

ali algo especial, ainda que meio inconsciente, meio inexplicável, não racionalizável. 

A cena de consumo acima foi desenvolvida e "romanceada" a partir do relato de um 

dos entrevistados deste trabalho. Muitas vezes, como será visto mais abaixo, é preciso ter 

método também para experimentar o consumo como espiritual idade. 

Como um estudo exploratório do comportamento do consumidor, este trabalho 

procurou fazer uso de uma metodologia que permitisse a emergência de categorias êmicas 

(vindas do campo, do próprio entrevistado), para então, cruzá-las entre si e, por fim 

contrastá-las com o referencial teórico disponível na área. 

Por se caracterizar em um estudo exploratório, a extração de dados empíricos deste 

trabalho foi processada inicialmente através de entrevistas em 

(McCRACKEN, 1988; BAUER & GASKELL, 2002; TRIVINOS, 

consumidores residentes no Rio de Janeiro. 

profundidade 

1987), com 

De fato, a análise dos discursos dos informantes da pesquisa (McCRACKEN, 1988; 

GOULD, 1995) a respeito de suas experiências de consumo foi o principal tratamento dado 
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a este levantamento. O objetivo desta apreciação foi procurar identificar nestas falas a 

fórmula de construção do mito e o consumo como espiritualidade (CAMPBELL, 1973; 

LEVY, 1981; BELK, WALLENOORF & SHERRY, 1988,2001; HENOERSON, 1997; 

HOLBROOK, 1999; BROWN, 1999). 

Todo trabalho científico é caracterizado pelo rigor de sua metodologia e pela busca 

da confiabilidade e da validade de suas categorias e de suas conclusões. Não poderia ser 

diferente com esta dissertação. Assim, para orientar a investigação e responder à questão 

de pesquisa delimitada anteriormente, as seguintes indicações metodológicas foram usadas 

nesta dissertação, tanto para garantir a consistência de sua averiguação, quanto de suas 

conclusões: 

2.1. Especificação do problema & perguntas de pesquisa 

Para avaliar se a transcendência e o consumo como espiritual idade ocorrem no 

consumo do luxo, foi necessário responder às seguintes perguntas: 

1. Qual a relação entre consumo como espiritual idade e a transcendência? 

2. Como o consumo como espiritual idade se expressa? 

3. A narrativa do mito pode ser usada como uma metáfora do consumo como 

eSpiritualidade? 

2.2. Definição das categorias analíticas iniciais 

As definições constitutivas (OC) e as definições operacionais (DO) de cada uma 

das categorias analíticas examinadas nesta pesquisa são apresentadas abaixo. 

2.2.1. CONSUMO COMO ESPIRITUALIDADE: 

OC: Consumo como espiritualidade é ultrapassar os limites da experiência de 

consumo e ir além da diferenciação "eu"/"outro", encontrando um novo significado neste 

processo. Ela está bem delimitada nas dimensões do consumo como espiritual idade 

(HOLBROOK, 1996, 1999), a saber: é reativo (responde estímulos externos), alter-
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orientado (vai além de si mesmo) e intrínseco (é apreciado em si mesmo enquanto 

experiência). Assim, pode-se dizer que consumo como espiritual idade equivale à 

transcendência no consumo; um é sinônimo da outro. 

DO: A recorrência de imagens encontradas no discurso do mito (CAMPBELL, 

1973; HENDERSON, 1997; BIDART, 2003) caracterizam a transcendência e o consumo 

como espiritualidade para fins deste trabalho. 

2.3.2. ESFORÇO CONCENTRADO: 

DC: O esforço concentrado é caracterizado pela mobilização de todos os recursos 

disponíveis. Em especial, os recursos físicos, os psíquicos e os financeiros compõem o 

esforço concentrado. Ele dá uma única direção ou é realizado em prol de uma única 

atividade de tal forma que não haja espaço para desvios ou dispersões (ESPINOSA, apud. 

ABBAGNANO, 2000). 

DO: Expressões verbais a respeito de uma tal mobilização encontradas nos relatos 

dos entrevistados caracterizaram o esforço concentrado para fins desta averiguação. 

2.3.3. RARIDADE: 

DC: A raridade é caracterizada pela ocorrência única ou limitada frente ao total de 

itens disponíveis dentro de uma mesma categoria. De forma a estabelecer uma relação 

negativa, quanto maior a raridade, menor será o percentual de participação quantitativa no 

universo em análise. Ao mesmo tempo, quanto maior a raridade, maior será o significado 

simbólico do bem ou serviço (BOURDIEU, 1991). 

DO: A enunciação durante o discurso do entrevistado a respeito da percepção 

pessoal de que determinado objetou e/ou serviço é único e/ou irreplicável caracteriza a 

raridade para fins desta pesquisa. 

2.3. Delineamento da pesquisa: 

O desenho desta pesquisa pode ser classificado como qualitativo, exploratório, de 

corte seccional (realizada entre junho e novembro de 2003) e com nível de análise 

comportamental. 
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Como tem caráter exploratório, esta pesquisa tem por objetivo fornecer indicações 

para estudos posteriores por meio dos conceitos e relações obtidos a partir de seus 

procedimentos sistemáticos de observação empírica. Não se analisou uma evolução 

histórica da questão de investigação, mas apenas identificou-se a sua incidência. 

O método de pesquisa escolhido envolve a coleta de dados e a sua análise como 

atividades simultâneas. Segundo Glaser (1978), o conhecimento e a teoria anteriores são 

usados como um "informante complementar", superficial sem a imersão na realidade. 

Nesse sentido, a sensibilidade para conceituar os significados inseridos em um tempo e 

espaço particulares é fundamental para o pesquisador. 

O método proposto tem os seguintes princípios-componentes: identificação de uma 

área e coleta de dados (neste caso, o consumo de luxo), interpretação dos dados iniciais e 

posterior coleta de dados, amostragem teórica (este processo facilita a extração das 

categorias) e desenvolvimento de conceitos e categorias (GOULDING, 1998,2000,2001). 

Por se caracterizar em um estudo exploratório, a extração de dados empíricos deste 

trabalho foi processada inicialmente por meio de entrevistas em profundidade (BAUER & 

GASKELL, 2002; McCRACKEN, 1988; TRIVINOS, 1987), com consumidores residentes 

no Rio de Janeiro. 

De fato, a análise dos discursos dos informantes da pesquisa (GOULD, 1995; 

McCRACKEN, 1988) a respeito de suas experiências de consumo foi o principal 

tratamento dado a este levantamento. Durante o processo de entrevistas, foi identificado no 

discurso, a fórmula de construção do mito e o consumo como espiritual idade (BELK, 

WALLENDORF & SHERRY, 1988, 2001; BROWN, 1999; CAMPBELL, 1973; 

HENDERSON, 1997; HOLBROOK, 1999; LEVY, 1981). 

As unidades de análise foram compostas por consumidores de artigos de luxo e 

prestígio do Rio de Janeiro. 

A metodologia de pesquisa aplicada, portanto, é composto dos seguintes itens: 

formulação do problema, pesquisa bibliográfica inicial, contato inicial com o problema, 

primeiras impressões e direcionamento inicial compõem o primeiro passo. Entrevistas, 

observações e notações a respeito das entrevistas, pesquisa bibliográfica compõem o 

segundo passo e dizem respeito ao trabalho de campo. Análise dos dados levantados, 

desenvolvimento teórico e dissertação compõem o terceiro passo. 
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2.4. Seleção de informantes: 

A seleção de informantes se deu de acordo com o acesso pessoal do pesquisador a 

consumidores de artigos de luxo e de prestígio no Rio de Janeiro. Foram aleatoriamente 

selecionados seis consumidores para entrevistas em profundidade a partir das relações 

pessoais e profissionais do autor deste trabalho e de seu orientador. Foram entrevistados 

quatro mulheres e dois homens. Apesar do conhecimento prévio, o relacionamento do 

autor deste trabalho com os entrevistados era superficial no momento em que as entrevistas 

foram realizadas, garantindo assim isenção em relação aos conteúdos das entrevistas. 

A cidade do Rio de Janeiro foi selecionada por ser uma cidade plenamente 

desenvolvida em termos de consumo e em razão de várias das principais grifes 

internacionais e brasileiras estarem localizadas nela. 

Apesar deste estudo não discorrer sobre marcas específicas, acredita-se ser 

importante a maior diversidade possível de grifes disponíveis para consumo em um mesmo 

mercado (FOURNIER, 1998). Essa diversidade evitou que este estudo acabasse eivado por 

uma ligação muito estreita com um único ou com poucos fornecedores de artigos e/ou 

serviços de luxo. 

2.5. Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

As principais técnicas de coleta de dados primários para este trabalho foram 

entrevistas em profundidade a partir de um roteiro semi-estruturado (McCRAKEN, 1988), 

com seis entrevistas como sugere Morse (1994). As entrevistas demoraram em média uma 

hora, mas variaram de quarenta e cinco minutos a duas horas e foram conduzidas em sua 

maioria na sede da EBAPE/FGV, em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Uma única 

entrevista foi conduzida na casa da entrevistada (mulher, 66 anos). Todas as entrevistas 

foram conduzidas durante a tarde, em horários em que os entrevistados estavam 

disponíveis e sem pressões de horário ou de outras interrupções (trabalho, telefonemas, 

etc.). 

Essas entrevistas foram gravadas em vídeo e em áudio para posterior transcrição e 

análise do discurso dos entrevistados e foram conduzidas pelo autor e pelo orientador desta 

dissertação de forma a sensibilizar e a motivar os informantes a expressarem suas idéias e 

sentimentos e a relatarem suas histórias de consumo como espiritual idade. 
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Notas foram feitas durante as entrevistas e trocas de impressões a respeito das 

mesmas ocorreram entre o autor e seu orientador. 

2.6. Técnicas de análise de dados 

A avaliação dos dados se deu por análise do discurso dos informantes a partir da 

entrevista em profundidade (McCRAKEN, 1988; SPIGGLE, 1994) e pela introspecção e 

apreensão (GOULD, 1995) proporcionadas pelas entrevistas realizadas. 

Além disso, o conteúdo das entrevistas foi confrontado com o referencial teórico 

elencado anteriormente, principalmente em relação à Taxonomia do Valor do Consumo de 

Holbrook (1999), ao consumo do luxo de Alléres (2000) e à narrativa do mito de Campbell 

(1973). 

A transliteração de cada entrevista permitiu a análise de linha a linha dos conteúdos 

encontrados e a identificação das principais palavras e frases que caracterizam as 

categorias encontradas. O consumo como espiritualidade foi uma categoria recorrente. 

Posteriormente, a comparação das transliterações entre si e com as observações feitas 

durante as entrevistas também foram levadas a cabo. A partir disto, operou-se a 

codificação dos dados. Inicialmente foi feita a desconstrução das entrevistas, partindo-as 

em blocos de informação. A seguir, códigos abertos que descrevem as diferentes unidades 

de significado e semelhanças entre as entrevistas foram elencados. Finalmente, 

estabeleceu-se uma conexão entre os temas e conceitos que "brotaram" deste enorme 

cruzamento de informações na forma de categorias analíticas (GOULDING, 2002). Essas 

categorias analíticas (iniciais e emergentes) constituem, então, uma explicação das inter

relações dinâmicas do fenômeno estudado, constituindo, portanto, a base deste trabalho. 

De acordo com Goulding (1998, 2000), a verificação se dá através do processo de 

saturação das categorias que se alcança por permanecer no campo até que nenhuma outra 

evidência surja. Isso não quer dizer que novas entrevistas são necessárias, mas inclui-se a 

análise que não "vai a fundo" nos dados, não extraindo deles todos os códigos e categorias, 

chegando, enfim aos códigos e categorias teóricos. 
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2.7. Limitações do método 

Mesmo que toda metodologia de pesquisa tenha limitações, os insights que ela gera 

ajudam a anular suas imperfeições instrumentais. Ainda assim, cabe elencar aqui as 

possíveis falhas metodológicas que foram enfrentadas neste trabalho. 

O método de pesquisa escolhido exige que o pesquisador tenha uma significativa 

habilidade interpretativa do conteúdo observado e, portanto, também acaba por refletir 

parte de sua psiquê naquilo que irá encontrar. De fato, o pesquisador não chega a campo 

ingenuamente, despido de teorias. Logo, seu olhar é direcionado para aquilo que considera 

relevante, o que pode desviá-lo de algo que seja importante para o entendimento do seu 

objeto de estudo. 

Em algumas entrevistas (mulher, 66 anos e mulher, 31 anos, por exemplo) ficou 

claro que quando o informante está muito cônscio de si mesmo, tende a racionalizar suas 

respostas e, portanto, a mascarar o objeto de análise desta pesquisa. 

Apesar de aleatória, a escolha dos entrevistados privilegiou a escolha de pessoas 

conhecidas do autor deste trabalho e de seu orientador. Mesmo que o autor, no momento 

da entrevista, mantivesse um relacionamento superficial com os entrevistados, em muitos 

casos (12; 13; 16), seu orientador tinha um relacionamento menos superficial, o que talvez 

possa ter direcionado as entrevistas. 

Por fim, as limitações elencadas anteriormente a respeito do isolamento de dados 

sobre a indústria de artigos e serviços luxuosos (ocultamento e invisibilidade deste campo 

social como define Bourdieu) não são relevantes para este estudo. Da mesma forma, não 

está no escopo deste trabalho a análise de todo tipo de consumo como espiritual idade, mas 

somente, aquela encontrada no consumo do luxo. 

Mesmo com todas as limitações discutidas acima, pode-se afirmar que os dados e 

os resultados encontrados são confiáveis 
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IH. RESUMO DAS ENTREVISTAS 

Cena de consumo 4: 

Ele gosta de marcar os momentos especiais com a sua assinatura, com algo que 

tenha um pouco da sua "mão". Não podia ser diferente com aquele jantar que ele ia fazer 

para a amiga chegada de Paris. Nada demais. Uma salada, uma massa e uma salada de 

frutas de sobremesa. Mas essa sobremesa tinha de ser especial. Ele foi à feira, seu "palácio 

de consumo" pessoal, escolher as frutas mais exóticas e diferentes para pôr naquela salada 

de frutas: kiwi, melão cantalupe, lechia, romã, pêras vermelhas, blue berries e outras. Cada 

fruta que ele escolhia parecia assumir um significado especial, cada fruta diferente parecia 

ser a forma de dizer à amiga "olha como te acho especial". Aquela salada de frutas foi 

inesquecível. Ele nunca fez uma tão gostosa. Ele nunca provou uma tão saborosa. Ele 

nunca recebeu tantos elogios pela mais banal das sobremesas. Aquela salada de frutas 

resumia tudo o que ele queria da vida e tudo o que ele queria partilhar com os outros: 

simplicidade, prazer, alegria. Era a sua salada de frutas. Foi a melhor forma de finalizar 

aquele jantar que se tornou inesquecível. 

Durante o processo de coleta de dados, foram realizadas seIS entrevistas em 

profundidade como revisto na metodologia e sugerido por Morse (1994). Para aqueles que 

desejem aprofundar-se mais no estudo da narrativa como proposto neste trabalho, a 

transliteração das entrevistas, em sua íntegra, encontra-se disponível através do e-mail 

c1s@iis.com.br. 

Como o protocolo ético firmado entre os entrevistados e os pesquisadores previa a 

não-identificação dos respondentes, abaixo foi elaborada uma codificação para manter o 

sigilo quanto à identidade dos respondentes. Obviamente, pessoas que conhecem os 

respondentes poderão identificá-los por suas narrativas e pelas histórias que contam, mas é 

de se supor que, em geral, sua identidade será mantida em sigilo. A codificação do 

respondente é dada conforme a tabela abaixo: 
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Codifica S Idade Profissão Formação Estado Filhos Renda 
ção e Civil ? Familiar 

x Mensal 
o Declarada 

16 F 66 Professora de Letras, Casada 2 Acima de 
Inglês incompleta. R$ 

10.000,00 
12 F 19 Estudante Administração, Solteira O Acima de 

incompleta. R$ 
10.000,00 

I3 F 31 Secretária Mestrado, Solteira O DeR$ 
Administração. 2.501,00 a 

R$ 
5.000,00 

14 M 27 Professor Comunicação, Solteiro O DeR$ 
Ensino História. 2.501,00 a 
Médio e R$ 
Fundamental 5.000,00 

15 F 40 Empresária Administração, Divorcia 1 DeR$ 
Mestrado da 7.501,00 a 
incompleto. R$ 

10.000,00 
16 M 39 Professor Administração, Solteiro O DeR$ 

Universitário Doutorado. 7.501,00 a 
R$ 
10.000,00 

Tabela 1: Caracterização dos Entrevistados 

3.1. A Professora de Inglês (mulher, 66 anos) 

Abordou os temas de moda, mania de consumir roupa, principalmente casacos de 

pele e sapatos. Ela dá especial destaque às roupas importadas e aos cosméticos. Com 

relação à forma de pagamento, ela prefere as compras a prazo, embora afirme que cheque 

pré-datado é "um atraso de vida". 

Em relação ao consumo, ela busca estabelecer uma justificativa para a sua 

intensidade, descrevendo-a como ora comprando muito, ora comprando pouco. Ela aponta 

o dinheiro como o principal fator limitante de suas compras, mas afirma que mesmo assim, 

"compra mais do que deve". Il apresenta um exemplo extremo em que dopou o marido 

com tranqüilizantes para "pegar" dinheiro da carteira dele para comprar um arranjo de 

flores em uma viagem a Paris. 

Sua experiência de consumo como espiritual idade se deu em um episódio ocorrido 

em Nova Iorque, quando seu casaco de peles se desfez e, passando frio e chorando, ela foi 

"obrigada" a comprar um outro casaco raposa azul. 
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3.2. A Estudante de Administração (mulher, 18 anos) 

No que tange ao consumo, 12 parece estar preocupada com sua "responsabilidade" 

e o sentimento de já ter maturidade suficiente para fazer suas escolhas de consumo sozinha 

ou desacompanhada (da imagem dos pais ou de tutores). Por outro lado, ela relata preferir 

consumir acompanhada de suas amigas e amigos. 

12 relata vários eventos diferentes de consumo que poderiam ser classificados como 

espiritualidade. Apesar disso, todos esses eventos relatados dizem respeito a algum tipo de 

presente recebido. Apenas em relação a seu desejo de comprar um charuto, 12 apresenta 

um situação-obstáculo (não saber se é madura o suficiente para comprar e fumar sozinha 

um charuto) que poderá vir a se desenvolver em um consumo como espiritualidade. 

3.3. A Secretária (mulher, 31 anos) 

Para 13, o preço é um importante fator a ser considerado na escolha do quê e quanto 

consumir. Ela sempre menciona o preço ao falar de suas compras e da utilidade do produto. 

Além disso, ela tem a necessidade de justificar suas compras para si mesma, buscando 

constantemente uma justificativa racional e plausível para suas escolhas de consumo. Essa 

necessidade de explicação racional pode ser percebida quando descreve a compra de um 

xale como algo que "todas as mulheres devem ter". Ela apresenta ainda uma forte 

associação entre a marca e a percepção do status, quando, por exemplo, cita que gostaria 

de uma bolsa Mr. Cat, independente do modelo. 

I3 demonstra uma verdadeira fascinação a respeito de uma possível viagem a Paris, 

mencionando suas expectativas e planos para a realização da mesma. É interessante notar 

que no momento de descrever sua viagem ideal a Paris, ela não busca justificar 

racionalmente esse consumo em potencial. Ela simplesmente afirma que sente e acha que 

será uma boa experiência, que não pode ser desperdiçada com qualquer pessoa, mas que 

deve ser feita acompanhada de "alguém especial", no que se poderia caracterizar como um 

componente erótico (em contrapartida ao amor ágape, desprovido de intenções). 

Com relação ao tema presentear, 13 afirma gostar de dar presentes e marca a época 

do final do ano como um período importante de consumo, onde o ritual de compras, de 
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listas de pessoas a serem presenteadas, prioridades e decisões chegam a gerar ansiedade e 

tensão na entrevistada. 

Quando abordada sobre o ato de se autopresentear, ela afirma que geralmente o faz 

quando acontece algo ruim, ou seja, como uma forma de compensação ou retribuição pelas 

"coisas que tive de agüentar". 

13 define o luxo como algo que ela pode sobreviver sem e o associa à compra de 

maquiagem e de perfumes. É relevante notar que ela faz distinção entre perfumes nacionais 

e franceses, cabendo aos últimos a qualidade de algo luxuoso. Para 13, também as jóias 

guardam a idéia de algo luxuoso e de valor. Ela chega a ponto de afirmar que o atributo de 

valor de uma jóia é transferível para quem a recebe de presente. "Se eu ganho uma jóia que 

é valiosa é porque eu também sou valiosa". Por fim, para a entrevistada, a jóia tem um 

caráter de durabilidade e permanência que eterniza um momento, um sentimento ou a 

relação com a pessoa que a presenteia. Por esse motivo, ela chega a afirmar que "todo 

homem deveria ser obrigado a presentear as mulheres com jóias". 

3.4. O Professor do Ensino Fundamental e Médio (homem, 27 anos) 

Em relação ao consumo, 14 procura enfatizar os atributos do produto, como cor, 

textura, dimensão e utilidade como justificativas para a compra dos mesmos. Ele apresenta 

uma atitude de fascinação por produtos relacionados com tecnologia, tais como 

computadores (iMac), telão e ainda carros. 

Ele menciona o ato de presentear e destaca que é uma emoção especial produzir o 

presente de maneira que algum sentimento seja transmitido para a pessoa presenteada. Ele 

também faz questão de assinar suas produções, pondo sua marca nos objetos que produz. 

No que concerne ao luxo, sua opinião é que o luxo é de tal forma precioso e raro 

que deve ser guardado para momentos especiais. 

14 gosta de cozinhar e destaca de maneira especial a preparação de saladas de frutas 

no que se poderia caracterizar como sua experiência de consumo como espiritual idade. 

Nesse sentido, ele descreve seu ritual de preparação de uma salada de frutas feita de frutas 

exóticas ou menos comuns (kiwi, melão cantalupe, etc.) e chega a caracterizar a feira como 

um "palácio de consumo". 
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3.5. A Empresária (mulher, 40 anos) 

Várias vezes, 15 menciona que é importante identificar o produto com a pessoa. A 

este respeito, ela e seu grupo de relações chegaram a desenvolver uma linguagem 

específica de identificação da pessoa com o objeto, em especial, da própria 15. Ela utiliza o 

termo êmico "meu coração bateu" como uma expressão de reconhecimento pessoal e 

intergrupal. 

O principal exemplo de consumo como espiritual idade fornecido por ela diz 

respeito à compra de um cordão de contas. Ela chega a afirmar em relação à sua compra: 

"não posso viver sem isso". 15 também atribui a qualidade de luxo a seu cordão. Ao 

mesmo tempo, para ela, a simbologia do caro está ligada ao luxo, apesar de seu cordão não 

ter sido especialmente custoso. Óculos de grife (Chanel, etc.) e os produtos da marca 

L'Occitane materializam para ela exemplos de coisas luxuosas que consome. 

3.6. O Professor Universitário (homem, 39 anos) 

Aparentemente e a partir do conteúdo de sua narrativa, percebe-se que o trabalho de 

16 é o grande norteador de suas atitudes em relação às outras dimensões da vida. 

16 caracterizou seu comportamento de consumo como condicionado por fases 

(épocas de consumir apenas o estritamente mais necessário e épocas de consumir com mais 

liberalidade). Para ele, o ato de presentear tem um valor simbólico muito importante. 

Durante sua entrevista, ele buscava consistentemente racionalizar suas atitudes e decisões 

de consumo e de compra. 

Mesmo assim, para ele a estética é um elemento importante e decisivo na escolha 

do que consumir e para tanto busca adquirir noções de design e do que é considerado de 

bom gosto pelos outros. É interessante notar que 16 destaca a sofisticação como uma 

informação relevante, validada por sua orientação externa. Ele freqüentemente associa a 

sofisticação com a elegância e com determinadas marcas (Tag Hauer, Issey Myaki, etc.). 

Entre os objetos mencionados como de consumo relevante para 16 encontram-se um 

relógio (Tag Hauer) e sapatos. O relógio foi um auto-presente para marcar sua auto

realização (lançamento do primeiro livro). Já os sapatos estão ligados à dificuldade de 

serem encontrados, ou seja, à raridade como um fator de motivação de compra. 
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IV. CATEGORIAS ANALÍTICAS ENCONTRADAS E DISCUSSÃO 

Cena de consumo 5: 

Ela sempre sonhou em ir a Paris. Essa viagem ainda não aconteceu, mas vai 

acontecer, um dia vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Só não pode ser 

desperdiçada com alguém que não valha a pena. É uma viagem para ser curtida a dois, vai 

ser um momento especial, onde o melhor da vida será consolidado. Ela tem certeza disso, 

tanto que essa viagem não sai da sua cabeça. Já fez planos, já juntou dinheiro, já fez 

roteiros. Uma vez, ela quase foi a Paris, mas na última hora desistiu e ficou pela Espanha 

mesmo. Paris não pode ser desperdiçada. Ah, se não fosse a virada do dólar em 1999 ou a 

falta de companhia em 2001, ela teria ido a Paris, sua Paris. Mas, não tem problema, 

qualquer dia desses, ela vai estar caminhando pelos Champs Elysées ou pela A venue Foch, 

conhecendo o Quartier Latin e tomando um bom vinho em um restaurante inesquecível ou 

um café em um café romântico à beira do Passeio Público. 

A partir das entrevistas realizadas foram levantadas algumas categorias analíticas 

recorrentes e que parecem estar presentes nas narrativas de consumo sobre a 

espiritualidade. Essas categorias ou eram recorrentes na mesma entrevista (saber o que vai 

comprar, presentes, etc.) ou eram recorrentes em várias entrevistas (vestuário, raridade, 

etc.). Além disso, categorias que pela narrativa tinham especial destaque para o 

entrevistado também foram elencadas (status, sonho, etc.). 

O conteúdo encontrado a partir dos relatos dos sujeitos teve diferenças, 

proximidades e, algumas vezes, até sínteses. O conjunto de insights revelado pelas 

entrevistas pode ser resumido nas categorias elencadas abaixo. 

4.1. Categorias iniciais 

As categorias iniciais são aqueles antecipados a estarem presentes nas 

transliterações das entrevistas ou na experiência e no conhecimento do autor 

(HIRSCHMAN, 1994). Elas foram elencadas a partir do referencial teórico a dar suporte a 

esta pesquisa. Talvez por facilitar a expressão das características da espiritualidade e da 

transcendência, a narrativa do mito (CAMPBELL, 1973) parece ser afarma preferencial da 
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elaboração dos eventos de consumo especiais para os sujeitos da pesquisa. Por esta razão, 

os seus componentes encontram-se entre as categorias antecipadas abaixo. 

4.1.1. Consumo como espiritualidade 

É interessante notar que em todas as entrevistas realizadas, os sujeitos fizeram uso 

da narrativa do mito (CAMPBELL, 1973) como meio de recontar sua experiência de 

consumo especial que poderia ser classificada como espiritualidade. Seguem alguns 

exemplos abaixo. 

"Foi ótimo, comprei lá, porque o meu casaco se desfez em Nova Iorque e eu 
fiquei sentindo frio. Isso. Estava ventando em Nova Iorque e o casaco começou a 
abrir. Era da minha sogra, de vison. [ ... ] Aí eu comecei a chorar: "Ah! O meu 
casaco". Eu estava perdida que nem a personagem de uma peça chamada "Kelly". 
Eu estava perdida que nem a Kel1y. Aí me deram esse endereço lá em Nova Iorque 
que era de um grego que só trabalhava com pele de raposa e eu escolhi lá um 
casaco de raposa mesmo. Foi muito caro na época. Foi uns U$$ 1.500,00 (hum mil 
e quinhentos dólares). Não é caro!" (mulher, 66 anos). 

Pode-se ler aqui os elementos da narrativa do mito como discutidos anteriormente: 

o portal da aventura (o casaco original se rasga em dia de ventania em um lugar distante); o 

guia sábio (alguém indica um lugar onde é possível comprar um outro casaco de peles); os 

ajudantes (o grego que só trabalhava com pele de raposa); os testes ou dificuldade (estava 

perdida); o esforço concentrado (procura pela loja, escolha do casaco de raposa e preço 

pago) e a raridade (o casaco de raposa azul). 

"Eu lembro que eu passava as férias inteiras esperando chegar e viajava 
direto pra São Paulo, mas eu vinha pro Rio porque aqui tem uma loja de dança e eu 
não comprava nada. A minha mãe perguntava: "você não quer isso"? E eu: "não". 
Não para eu poder chegar na Cribb e comprar a coleção inteira. Eu sonhava com a 
Cribb. Quando eu ia na Cribb eu ficava tão nervosa que eu não via nada. [ ... ] Teve 
um fato logo no começo quando eu comecei a me destacar na dança: eu percebia 
que as meninas, todas as meninas que dançavam melhor, usavam Cribb. Então era 
um sinal de aceitação [ ... ] É, tinha dificuldade sim porque era a primeira coisa que 
eu queria fazer quando eu chegava no Rio, mas se tivesse Cribb lá, aí eu acho que 
não teria graça. Eu lembro que chegou uma época que eu gostava tanto da Cribb 
que eu tinha vários co/ants da mesma coleção e a minha mãe falava: "você vai 
desfilar ou vai dançar"? Teve uma ligação muito forte"! (mulher, 18 anos). 
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Mais uma vez, os elementos da narrativa do mito se repetem: o portal da aventura 

(as férias); o guia sábio (as outras bailarinas que usavam a marca); os ajudantes (a mãe); os 

testes (o local distante, abrir mão de outras compras); o esforço concentrado (ficava tão 

nervosa que não via nada) e a raridade (se tivesse a marca disponível na cidade natal não 

teria graça). 

"O único (perfume) que eu me lembro que foi uma (experiência) que teve 
alguma coisa específica foi o Issey Myake. Um amigo meu chegou da Inglaterra. 
Ele morava na Inglaterra e ele não me via há um tempão e fui abraçá-lo. Então, 
quando eu o abracei, eu senti um cheiro bom. Aí perguntei qual o perfume que ele 
estava usando e ele disse: "Issey Myake". Então foi o único que teve um momento 
e razão especial que eu me lembro e fui procurar. Depois encontrei fácil e passei a 
usar. Os outros não. Os outros dois foram (recebidos como) amostra grátis". 
(homem, 39 anos). 

A narrativa do mito, mais uma vez, é reproduzida aqui, ainda que de uma forma 

mais limitada: o portal da aventura (o reencontro com o amigo vindo de longe); o guia 

sábio e os ajudantes (o amigo) e os testes e o esforço concentrado (perguntou qual era o 

perfume e teve de procurar). 

Esses eventos especiais de consumo descritos acima têm as características da 

espiritual idade de acordo com a tipologia de Holbrook (1999): intrínseco (é apreciada em 

si mesmo enquanto experiência: "ficava tão nervosa que não via mais nada"), reativo 

(responde a estímulos externos: "senti um cheiro bom") e alter-orientado (vai além de si 

mesmo: "eu estava perdida que nem o personagem de uma peça"). Provavelmente são 

considerados especiais pelas pessoas que os relatam justamente por guardarem as 

características da espiritualidade e por serem eventos raros, marcantes, na história pessoal 

de cada um. 

Esses eventos relatados por meio da narrativa do mito também guardam as 

características da transcendência: um movimento de incorporação do "outro" naquilo que o 

"outro" tem de diferente, fazendo-o próprio (mulher, 66 anos: "eu escolhi lá um casaco de 

raposa mesmo"; mulher, 18 anos: "teve uma ligação muito forte"; homem, 39 anos: "então 

foi o único que teve um momento e razão especial que eu me lembro e fui procurar"). 

Apesar dos relatos feitos pelos entrevistados guardarem as características do consumo 

como espiritual idade e da transcendência, percebe-se pelas entrevistas realizadas, que na 

maior parte das vezes, as pessoas não têm consciência de que este tipo de consumo pode 
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ser considerado como espiritual idade. Mesmo creditando-lhe um valor e um significado 

especiais, os sujeitos pareceram não se dar conta de que usavam uma narrativa mítica ou de 

que lhes era impossível racionalizar plenamente essas experiências de consumo. Por isso, 

convém, nas categorias abaixo, dissecar um pouco mais os componentes da narrativa do 

mito (CAMPBELL, 1973) encontrados nesses relatos de consumo. 

Por fim, cabe esclarecer um ponto que talvez ainda gere um pouco de confusão: a 

compra por impulso é diferente de consumo como espiritualidade. Enquanto a primeira se 

caracteriza pela mesmerização do indivíduo pela situação ou produto sem que lhe seja 

atribuído um significado ou uma característica de transcendência; o segundo se caracteriza 

justamente por essa transcendência e incorpora um significado especial. De fato, a compra 

por impulso se satisfaz no momento em que ocorre, a euforia do instante não perdura e 

muitas vezes degenera em arrependimento. O consumo como espiritual idade não acaba no 

momento em que ocorre, o seu significado perdura e tende a crescer com o tempo. Além 

disso, o consumo como espiritualidade também tem como uma de suas características o 

compartilhamento da experiência com as pessoas que cercam o consumidor, enquanto no 

consumo por impulso parece haver uma tendência à indiferença ou aos ciúmes em relação 

ao bem adquirido logo após a compra. 

4.1.2. O "Guia sábio" 

O guia sábio é o primeiro referencial e, de certa forma, é um modelo a ser emulado 

pelo consumidor. Ele é um influenciador, um líder de opinião, um "stakeholder" que, de 

alguma forma, guia ou indica o caminho (do consumo) a quem experimenta o consumo 

como espiritualidade. 

Como experiência, o consumo como espiritual idade não é vivido por um líder e sim 

por um "iniciante", um "aprendiz", que busca incorporar algo novo a partir de seu 

consumo. De fato, o consumo como espiritual idade parece ocorrer como "primeira" 

experiência, seja com o produto, seja pela situação ou pelo ambiente em que ocorre. Tem 

um quê de novidade, de fora do usual que também leva ao uso da narrativa do mito como 

forma preferencial de relato. 

Entretanto, esse guia sábio só leva o consumidor até determinado ponto. Para 

Campbell (1973) há o momento em que o guia sábio deve deixar o herói (no nosso caso, o 

consumidor) caminhar sozinho, assumir suas próprias responsabilidades, ser dono do seu 
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destino. Na narrativa do mito, o guia sábio é um personagem coadjuvante que está presente, 

de alguma forma, no começo ou meio da narrativa, mas que depois deixa de ser 

mencionado (pelo menos por um tempo como acontece com Merlin nas lendas arthurianas 

ou com Ganfalf nos livros de 1. R. R. Tolkien). O mesmo parece ocorrer nas narrativas do 

consumo como espiritualidade (mulher, 66 anos: quem indica onde comprar o casaco de 

raposa azul; mulher, 18 anos: as outras bailarinas que usavam a marca Cribb; homem, 39 

anos: o amigo que indica o perfume): o guia sábio aparece em um momento decisivo para 

indicar o caminho, mas deixa que o herói viva sua aventura sozinho e, através dela, 

transcenda. 

4.1.3. Portal da aventura e a raridade 

O portal da aventura marca a fronteira com o "mundo mágico" (do consumo) onde 

as aventuras do herói (consumidor) irão ocorrer. No que concerne a este estudo, ele é 

caracterizado pelo impedimento ou dificuldade no ambiente que leva o consumidor a um 

estado de tensão mental e física que, eventualmente, deverá ser solucionado pelo esforço 

concentrado. Assim, entrar no portal representa o começo da "aventura" (do consumo) 

como o emergir do portal representa o seu final, o momento em que o elixir foi ganho e 

poderá ser "repartido" com os outros. 

Essas barreiras que representam o portal da aventura podem ser de ordem 

emocional, monetária, mental, física, social, etc. Entretanto, ao longo das entrevistas 

realizadas, foi perceptível que a raridade como definida anteriormente parece ser um 

possível determinante do portal da aventura, uma forma de consolidação da dificuldade em 

algo tangível e palpável. Isso parece ser recorrente nas entrevistas realizadas, 

principalmente porque a raridade é um ponto em comum entre o consumo como 

espiritual idade, a transcendência e o luxo. Mais ainda, a raridade, tal qual o portal da 

aventura, parece induzir o esforço concentrado como forma de solução da tensão que cria. 

A raridade pode se expressar como inacessibilidade ao consumo (não saber onde 

encontrar o produto), como impedimento geográfico (distância de um mercado qualquer 

onde o produto esteja disponível), como impedimento no tempo (não é toda hora que está 

disponível, apenas em momentos especiais) ou tensão emocional (ansiedade, euforia), 

tensão monetária (falta de dinheiro disponível para o consumo), tensão mental (confusão, 

45 



irritação, busca), tensão física ( cansaço), tensão social (repreensão pelo consumismo), 

entre outras formas. 

Vários entrevistados relataram a raridade como determinante tanto na 

caracterização do luxo (homem, 27 anos: "acho que luxo na verdade é algo que eu nem 

sempre consumo, que nem sempre está comigo. Eu guardo para momentos especiais. Isso é 

um luxo"), quanto como determinante de uma experiência de consumo como 

espiritual idade (mulher, 18 anos: "(se fosse acessível) aí eu acho que não teria graça seria 

uma coisa comum"; mulher, 40 anos: "Não, não ocorre com muita freqüência não"). Isso 

está de acordo com a literatura. Por exemplo, na seguinte passagem Longinotti-Buitoni 

toca precisamente neste ponto: 

Os clientes precisam ansiar por aquela experiência muito especial - ela não 
pode vir com muita facilidade. O que torna os sonhos tão excitantes é o fato de 
nunca se saber que aventura a noite trará; analogamente, produtos e serviços de 
sonho não podem ser muito previsíveis e comuns, caso contrário o cliente ficará 
aborrecido ou entediado (LONGINOTTI-BUITONI, 2000: 113). 

Uma experiência de consumo que se repita a todo momento dificilmente conseguirá 

se configurar em um consumo como espiritual idade, mesmo porque é preciso que esse 

consumo tenha algum elemento de transcendência, de incorporação do "outro" no que ele 

tem de diferente, inusitado e raro. 

4.1.4. Testes e o esforço concentrado 

Os testes são as aventuras que o herói enfrenta em busca do elixir (seu prêmio). No 

consumo como espiritualidade, os testes dizem respeito às peripécias que o consumidor 

enfrenta para solucionar a tensão criada no portal da aventura. Os testes medem a força de 

vontade do herói e sua inteligência em buscar o melhor caminho para alcançar seu intento. 

No consumo como espiritual idade esses testes ou impedimentos sucessivos são resolvidos 

pelos esforços mental e fisico do consumidor. Em suma, o esforço concentrado. De fato, o 

esforço concentrado ou apetite de viver (ABBAGNANO, 2000) parece ser necessário para 

solucionar a tensão imposta pelo ambiente de alguma forma. 

Entre os entrevistados, o consumo como espiritualidade foi relatado depois de um 

episódio de esforço concentrado (mulher, 66 anos: "porque o meu casaco se desfez em 

Nova Iorque e eu fiquei sentindo frio. [ ... ] Aí eu comecei a chorar"; mulher, 18 anos: "para 
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eu poder chegar na Cribb e comprar a coleção inteira. Eu sonhava com a Cribb. Quando eu 

ia na Cribb eu ficava tão nervosa que eu não via nada"; mulher, 31 anos: "acabou mudando 

o preço do dólar e acabei não indo (a Paris) e aí ficou um negócio muito de fetiche"; 

homem, 27 anos: "Se eu for receber alguém eu faço coisas especiais, aí eu vou e compro 

coisas mais caras"; mulher, 40 anos: "isso aconteceu em janeiro (de 2003), final de janeiro. 

Aí na sexta-feira fui ao shopping com uma amiga. A gente parou para tirar dinheiro e 

encontrei o meu cordão"; homem, 39 anos: "fui procurar"). Em todos esses exemplos, 

percebe-se que os entrevistados enfrentaram dificuldades sucessivas, resolvidas por meio 

de seu esforço concentrado, de seu apetite de viver nas palavras de Abbagnano (2000). 

Mesmo para ser presenteada no caso das roupas de ballet, 12 tinha de se esforçar para ser 

sua primeira parada de compras durante suas férias. Ao que parece, esse comprometimento 

e dedicação na solução dos testes ou impedimentos acabam por, paulatinamente, irem 

direcionando o emprego de forças do consumidor até que ele esteja totalmente voltado para 

um único propósito: a solução de seu dilema de consumo, a conquista do seu "elixir". Os 

testes, assim, são como placas em uma estrada a indicar por onde ir. Vencê-los é 

aproximar-se cada vez mais de uma experiência de consumo como espiritualidade. 

Alguns testes podem ser induzidos artificialmente outros ocorrem de acordo com a 

dinâmica das coisas, como pode ser percebido a partir das entrevistas realizadas para esta 

pesquisa. No primeiro caso, porém, pode-se lembrar de algumas "dificuldades" produzidas 

por empresas e profissionais de marketing como listas de espera para compra de novos 

lançamentos (Louis Vuitton, Ferrari, etc.), edições limitadas de alguns produtos (Mont 

Blanc, joalherias diversas, etc.) ou ainda uma qualificação prévia necessária para ter acesso 

a alguns produtos e serviços (tornar-se cliente de alguns arquitetos famosos que só aceitam 

novos clientes indicados por velhos clientes, participação em clubes privês, etc.), etc. 

Apesar de poderem ser criadas artificialmente, as dificuldades e o conseqüente 

esforço concentrado para superá-las, não podem ser usadas indiscriminadamente. É preciso 

saber dosá-las para não afastar o consumidor, apenas incitar-lhe o interesse, a curiosidade e 

o esforço necessário para superá-las. 

4.1.5. Ajudantes e a companhia ao comprar 

Uma das perguntas do roteiro para a entrevista versava sobre a compra 

acompanhada ou desacompanhada, pois queríamos saber se a presença ou ausência de 
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acompanhamento no momento da compra serIa determinante no consumo como 

espiritual idade como seria de se supor pela presença dos ajudantes na narrativa do mito 

(CAMPBELL, 1973). Apesar dessa suposição inicial, experiências de consumo como 

espiritual idade ocorreram tanto em situações em que os sujeitos estavam sozinhos, quanto 

acompanhados de acordo com seus relatos. Entretanto, foi interessante notar que em algum 

momento, todos relatam a presença de um terceiro a interferir com a experiência de 

consumo. De fato, "os ajudantes" podem ser amigos ou conhecidos (mulher, 18 anos: uma 

colega; mulher, 31 anos: uma amiga; mulher, 40 anos: uma amiga) ou desconhecidos e 

vendedores (mulher, 66 anos: vendedora; mulher, 40 anos: vendedora). 

Os relatos dos sujeitos favoreciam o acompanhamento de pessoas conhecidas 

quando essas lhes davam suporte em suas escolhas e compras ou rejeitavam o 

acompanhamento dessas pessoas conhecidas quando essas procuravam limitar suas 

escolhas e compras. Pode-se, assim, inferir que a companhia no momento do consumo 

corresponde a um processo de validação das escolhas e compras, muito mais que a busca 

de um processo dialético (tese, síntese, antítese) para tomar a melhor decisão ou fazer a 

melhor compra. 

Nenhum dos entrevistados relatou o acompanhante como um fator relevante para o 

consumo como espiritualidade. Na verdade, nos relatos do consumo como espiritualidade, 

como seria de se supor a princípio, a experiência é relatada no nível personalíssimo entre a 

pessoa e o "outro" (objeto, serviço, etc.) e onde os demais atores têm papel meramente 

coadjuvante, de pouca relevância. Os ajudantes estão lá para assistir e dar suporte, mas não 

para realmente interferir com o consumo como espiritualidade. Aliás, ao que parece, 

quando essa interferência ocorre de fato, dificilmente o consumo assume as características 

de espiritual idade e transcendência. Por outro lado, quando a interferência ocorre e mesmo 

assim a experiência é de consumo como espiritual idade, o ajudante se transforma no "guia 

sábio" e tem participação parcial apenas. 

4.1.6. "Conquista do elixir" e a busca da perfeição 

O herói conquista o elixir quando toma posse daquilo que o levou à aventura. O 

consumidor experimenta o consumo como espiritualidade e a transcendência no consumo 

quando finalmente, depois de ter solucionado suas dificuldades através do esforço 

concentrado, ele toma posse daquilo que para ele representa a perfeição (naquele 
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momento). É interessante notar que nos relatos feitos pelos entrevistados há uma 

identificação entre o objeto do consumo como espiritual idade e a perfeição (possível) 

naquele consumo. 

Um patamar mais alto a ser alcançado também foi um assunto recorrente nas 

entrevistas (mulher, 66 anos: "eu tenho loucura para conhecer Praga. É uma cidade que 

saiu bem do buraco. Saiu bem. [ ... ] É, eles têm cultura, têm ensinamento"; mulher, 18 anos: 

''[. .. ] porque representava muito, o que eu queria"; homem, 27 anos: "eu gosto de fazer 

salada de frutas só com frutas diferentes: kiwi, nectarina, morango, melão - só frutas mais 

elaboradas. Eu acho que fica mais gostoso do que as saladas de frutas que eu estou 

acostumado a comer"; mulher, 40 anos: "quando eu for fazer outros óculos, queria comprar 

uns óculos legal, que eu goste"). Uma possível explicação para a identificação entre a 

busca da perfeição (o elixir) e o consumo como espiritual idade é o fato de ser mais 

provável que um objeto ou serviço menos acessível ou disponível adquira atributos (reais 

ou imaginários) de perfeição ou de um significado especial. Uma conseqüência natural 

dessa linha de raciocínio é que saber trabalhar os atributos dos produtos e serviços na 

mente do consumidor pode ajudar a fazê-lo encarar aquele produto ou serviço específico 

como representante da perfeição possível naquela categoria de consumo específica. Apesar 

disso, os atributos não parecem ser relevantes no momento da transcendência no consumo. 

Sua contribuição parece estar em primeiro lugar na construção de um ideal de perfeição e 

em segundo, em subsídios para a racionalização posterior da experiência de consumo como 

espiritualidade. 

Muitos entrevistados relataram os atributos dos objetos ou sua utilidade como 

justificativa de consumo em uma tentativa de racionalização a posteriori (mulher, 66 anos; 

mulher, 31 anos; homem, 27 anos; homem, 39 anos). Em geral, conseguir racionalizar o 

consumo pareceu estar mais ligado ao consumo como status que como espiritual idade 

(mulher, 66 anos: "a curtição do couro deles é mais bem feita do que a nossa, a qualidade 

do couro curtido. O couro é mais fino"; mulher, 31 anos: "aí eu comprei uma blusa de 

linha que é uma coisa quente, por conta do frio. [ ... ] compro, mas pouco. Eu gasto muito 

mais dinheiro com o que eu consigo justificar como necessário"; homem, 27 anos ao falar 

do piercing: "o preto também, por ser mais discreto"). Mas, ao mesmo tempo, no que tange 

ao consumo como espiritualidade, o uso de atributos e da utilidade como justificativa de 

consumo também parece ser uma narrativa desenvolvida a posteriori, ou seja, no momento 

mesmo do consumo relatado pelos sujeitos da pesquisa parece não ter havido tal tipo de 
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racionalização. Foi comum nas entrevistas, ouvir relatos míticos finalizados com um 

"porquê" posterior ligado a algum atributo ou utilidade qualquer como conteúdo de 

validação racional de suas escolhas, mas percebia-se que aquela racionalização estava 

sendo processada no momento da entrevista e não no momento do consumo. 

4.1.7. O retorno, a partilha do elixir, o entusiasmo e a intensidade 

Depois de passar por suas aventuras e conquistar seu prêmio (o elixir), o herói volta 

para sua comunidade de origem e compartilha suas histórias e suas conquistas com seu 

círculo de amigos e familiares. No consumo como espiritual idade isso também parece 

ocorrer. 15 (mulher, 40 anos) fala a esse respeito: "não sinto ciúmes do objeto. Gosto que 

as pessoas me vejam com o objeto. Acho legal quando é uma coisa que eu gostei. Eu quero 

que alguém sinalize: puxa que coisa boa e bonita. Que sapato bonito e tal". Talvez fora do 

contexto da entrevista se pudesse pensar que há aqui uma manipulação do consumo para 

influenciar os outros (status), mas não é esse o caso. Pela entonação, gestos e disposição da 

entrevistada, chega-se à conclusão de que depois de experimentar o consumo como 

espiritual idade, ela quer compartilhar de alguma forma essa experiência com as pessoas 

que a cercam. Por isso a vontade de que esses pessoas "sinalizem", indiquem que 

entenderam, de alguma forma, o quão especial foi aquela experiência para ela. 

Como seria de se esperar, os entrevistados recontaram suas histórias de consumo 

como espiritualidade com entusiasmo, como algo marcante em suas vidas, chegando a 

adotar expressões específicas para expressar esse entusiasmo. É palpável a carga 

emocional centrada nessas narrativas de consumo. Isso ocorre porque essas experiências de 

consumo não são usuais, guardam em si algo de raro e único que deve ser relatado também 

de forma especial. De fato, 12 (mulher, 18 anos) chega a relatar em relação a seu consumo 

como espiritual idade: "teve uma ligação muito forte". I3 (mulher, 30 anos) também relata, 

no mesmo tom: "se eu quisesse sair com uma bolsa daquela, naquele momento, tinha de 

ser uma dessas". 15 (mulher, 40 anos) chega a usar uma expressão intrapessoal (válida para 

si mesma e criada por ela) e interpessoal (válida para seu grupo de conhecidas): "meu 

coração bateu"! 

Esse entusiasmo, essa vontade de partilhar a conquista da perfeição alcançada ou 

concretizada pelo consumo como espiritualidade, parecem ter uma carga emocional muito 

forte justamente por ser impossível transmitir aos outros toda a gama de acontecimentos 
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que levaram àquela experiência específica. O que permanece da experiência de consumo 

como espiritualidade é a emoção e o significado especial creditado à própria experiência e 

ao objeto conquistado (o elixir). Nesse momento, o consumidor faz uso dessa emoção para 

tentar difundir entre os que o cercam um pouco daquilo que viveu através daquele 

consumo específico. Mesmo que os ouvintes não compreendam ou não venham a 

experimentar a mesma coisa ou uma experiência semelhante, é perceptível que ali há algo 

especial, algo a ser valorizado e mesmo almejado. 

Também é algo a ser partilhado e valorizado pelo grupo. A este respeito, a Análise 

do Tema Fantasia de Bormann (1992) parece validar tal suposição. A Análise do Tema 

Fantasia é uma teoria de narrativa e de retórica que propõe que a coesão do grupo depende 

da quantidade e permeabilidade dos temas de fantasia usados pelo grupo. Em outras 

palavras, a fantasia usada em metáforas, piadas, mitos, etc., é o que torna interessantes os 

eventos reais e correntes nos quais os membros do grupo estão inseridos. Quando a energia 

do grupo cresce e há uma resposta emocional comum às imagens da fantasia apresentada 

ocorre a reação em cadeia da fantasia, o que gera a convergência simbólica, ou seja, o 

compartilhamento dos mesmos símbolos e significados entre os membros do grupo. O uso 

da narrativa do mito parece se prestar especialmente a criar a convergência simbólica e a 

transmitir um pouco das emoções incorridas na experiência de consumo como 

espiritualidade. 

4.1.8. Luxo 

Inicialmente, a definição do luxo variou enormemente entre os entrevistados, com 

apenas uma característica pervasiva: a de que o luxo era "custoso", era algo caro. Apesar 

de este ser um atributo que chamou a atenção de todos os entrevistados, ele parece um 

atributo superficial, cliquê, pouco refletido. Quando incitados a desenvolver mais sobre o 

tema, os entrevistados acabaram por definir o luxo como algo especial, extraordinário, fora 

do comum, seja por ter "estilo", por ser "extravagante" ou por estar além do alcance ou 

ainda por ser único. De fato, cabe lembrar que embora a maior parte dos informantes tenha 

inicialmente relatado o luxo como algo caro (mulher, 18 anos), extravagante (homem, 39 

anos) ou excessivo (mulher, 31 anos), por fim, acabaram relacionando-o com algo de estilo 

(homem, 39 anos), especial (homem, 27 anos e mulher, 40 anos) e único, no sentido de 
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raridade (mulher, 66 anos; mulher, 18 anos; mulher, 31 anos; homem, 27 anos; mulher, 40 

anos e homem, 39 anos). 

Também foi perceptível um certo incômodo dos entrevistados no que diz respeito 

ao luxo. Isso pode ser creditado ao ambiente social de formação judaico-cristão ocidental, 

onde o luxo inicialmente é visto como algo pecaminoso ou que leva à culpa 

(LONGINOTTI-BUITONI, 2000). Apesar disso, todos os entrevistados puderam fornecer 

exemplos de consumo do luxo realizados recentemente, em especial do luxo de acesso 

(vestuário, perfumaria e cosméticos), e, na maior das vezes ligaram esse consumo ao seu 

consumo como espiritualidade. Obviamente, o perfil sócio-econômico dos entrevistados 

também contribui para que o consumo do luxo seja um consumo em potencial, disponível 

para eles a qualquer momento. 

Por fim, o luxo pareceu estar constantemente ligado, de uma forma ou de outra, a 

um ideal de perfeição a ser alcançado, ainda que inicialmente fosse rejeitado. Uma das 

entrevistadas (mulher, 40, anos) chegou a dar como exemplo seus óculos de leitura Chanel, 

usados somente em casa, à noite, na intimidade do seu lar. Mas, "aqueles óculos são tudo, 

né"? Outra entrevistada (mulher, 66 anos), ao elaborar sobre o assunto, falou: "(Luxo) é 

uma coisa simples e que caia bem. Uma coisa, um adorno que seja bem colocado", 

4.1.9. Vestuário (roupa & moda) e tangibilidade 

Todos os entrevistados falaram sobre vestuário (roupa e moda) como uma categoria 

de produtos importante e para a qual davam uma atenção especial. Na verdade, esta foi a 

categoria de produtos que pareceu evocar maior emoção e mobilização dos entrevistados, 

muitas vezes correspondendo ao consumo especial ou espiritual (mulher, 66 anos: "ah! 

Qualquer tipo de roupa. Eu gosto muito de roupa; adoro sapato"; mulher, 18 anos: "eu 

tinha vários colants"; mulher, 31 anos: "tinha que ser uma blusa que fosse quente"; homem, 

27 anos: "Como eu me fantasiei de príncipe turco, eu me vesti de Aladim porque é um 

filme da Disney que eu gosto muito"; mulher, 40 anos: "e eu gostei muito de ter 

encontrado o cordão"; homem, 39 anos: "então sapato é uma coisa que talvez em função da 

dificuldade de achar são coisas que, às vezes, estou passando numa loja olho e ah! É esse 

aqui"), embora nem todos os entrevistados relatassem seu consumo especial nesta 

categoria (mulher, 31 anos, homem, 27 anos). Essa quantidade e intensidade de carga 

emocional relacionada com o vestuário parece decorrer tanto de questões relacionadas à 
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Imagem e auto-imagem do indivíduo, quanto da capacidade de dar tangibilidade aos 

sonhos, mitos e experiências de consumo como espiritual idade. 

Como era de se esperar, essa categoria também parece ser especialmente ligada ao 

luxo e à sofisticação no imaginário dos entrevistados (mulher, 66 anos: "Que característica 

tem o luxo? É uma coisa que seja simples e que caia bem. Uma coisa, um adorno que seja 

bem colocado"; homem, 39 anos: "ele (o sapato) compõe legal, deixa bem elegante. Eu 

posso estar com uma calça velha, mas se o sapato for novo e bonito pareço estar bem 

arrumado", etc.). Mesmo assim, a relação dos entrevistados com o vestuário e o luxo 

parece estar menos condicionada com o desejo de manipular a própria imagem em relação 

aos outros do que com a vontade de consolidar uma imagem para si mesmo. Pode-se 

mesmo dizer que o vestuário parece concretizar e reforçar essa auto-imagem para os 

entrevistados, tomando-os mais seguros de si mesmos. 

É certo que essa indústria movimenta bilhões de dólares em todo o mundo, a todo 

ano. Também é corrente o fato de que a vestimenta é vista como forma de manipular a 

própria imagem, o que poderia nos levar a ligá-la inicialmente ao consumo do tipo status. 

Entretanto, visto que vários dos relatos a respeito do consumo especial que poderia ser 

classificado como espiritualidade terem incidido nesta categoria, poderíamos supor que 

isso decorre do fato de o vestuário ser um tipo de consumo que se presta mais facilmente à 

transcendência (incorporação do outro) e à espiritual idade como definida por Holbrook 

(1999) (valor alter-orientado, reativo e intrínseco). 

No momento, cabe ressaltar que o vestuário (roupa, moda) parece se prestar 

especialmente como tema de consumos especiais e ser especialmente ligado a significados 

especiais, seja pelo momento da compra ou de uso da peça de vestimenta, seja pelas 

características do próprio objeto (qualidade, textura, material de confecção). Ao que parece, 

o vestuário tem a capacidade de facilmente tornar tangíveis alguns sonhos e ideais de 

perfeição bem ao estilo do clichê "o hábito faz o monge" como apontam os exemplos da 

mulher, 18 anos, que se sentia aceita entre outras bailarinas por usar uma marca específica 

de co/ants de ballet e o homem, 27 anos, que mergulhou no mundo de significados de seu 

desenho animado preferido ao usar a roupa de Aladim em uma peça de teatro. Talvez isso 

explique o porquê de o vestuário ser uma categoria tão propensa a gerar o consumo como 

espiritualidade como indicam os dados levantados junto aos entrevistados. Pesquisas 

posteriores poderão determinar se esta suposição é verdadeira ou falsa. 
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4.1.10. Identificar-se com o objeto e status 

Identificar-se com o objeto é um ato de imanência, ou seja, de projeção do "eu" 

sobre o "outro", seja este "outro" um objeto, serviço ou pessoa. Vale dizer que a 

identificação com o objeto é uma forma de alargamento ou expansão da personalidade de 

forma a absorver as coisas, torná-las "suas", "próprias". Decorre daí que esse tipo de 

identificação também corresponde ao apego (do latim, mais ego ou ego abrangente) e, 

portanto, a uma relação emocional condicionada pelos ciúmes e pela possessividade. É 

comum nesses casos, ouvirem-se reclamações a respeito do mal ou pouco uso de objetos 

identificados com terceiros e mesmo relatos nos quais alguém presenteia um terceiro por 

ter identificado o terceiro com o objeto e ainda assim se sente "dono" de ambos: objeto e 

presenteado. 

Vários sujeitos da pesquisa relataram (mulher, 66 anos; mulher, 18 anos; homem, 

27 anos; homem, 39 anos) a identificação do "eu" (próprio ou de uma pessoa a ser 

presenteada) com o objeto do presente. Percebe-se, entretanto, que há aí uma projeção da 

imagem que o sujeito tem per se da pessoa a ser presenteada sobre o objeto em vez de uma 

verdadeira identificação entre o objeto e a pessoa a ser presenteada. Em outras palavras, 

"identificar-se com o objeto" parece ser uma tentativa de moldar o ambiente e as pessoas a 

partir de uma imagem interna a respeito desse ambiente e pessoas. Dessa forma, essa 

identificação parece também estar mais ligado ao consumo como status, ou seja, à 

manipulação do consumo para influenciar o ambiente, do que ao consumo como 

espiritualidade. De fato, nenhum consumo como espiritualidade foi relatado como 

identificação entre o "eu" do sujeito e o objeto. Não poderia ser diferente, visto que o 

consumo como espiritual idade está intimamente correlacionado à transcendência em vez 

de à imanência como discutido anteriormente. 

Mesmo assim, cabe salientar que alguns entrevistados (mulher, 66 anos; mulher, 31 

anos; homem, 39 anos), ao serem perguntados sobre eventos de consumo que 

consideravam especiais, inicialmente acabaram por relatar experiências de consumo como 

status (HOLBROOK, 1999; SOLOMON, 1999), ou seja, a manipulação do próprio 

consumo para influenciar as pessoas ao redor. Essa confusão entre o consumo como status 

e o consumo como espiritualidade pareceu perdurar enquanto os entrevistados tentavam 

racionalizar suas experiências de consumo e, por conseguinte encontrar explicações lógicas 

para elas, o que os levava a escolher exemplos e narrativas racionais. Quando entendiam 
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que era um consumo que tivesse sido especial para eles, entrevistados, mudavam 

automaticamente para um discurso mítico, mais emocional e menos ligado ao status. 

Apesar disso, o status parece figurar como valor de consumo relevante para os 

entrevistados, como se fosse, de certa maneira, sua forma de diálogo com a sociedade, em 

um ir e vir constante entre o que vem de cada um deles e o que o campo social responde a 

partir dessa imanência. Considerado como diálogo, o status tem algumas características 

interessantes: dicotomia emissor/receptor, identificação entre o meio e a mensagem, 

ressonância ou propagação social independente do emissor, recontextualização e 

ressignificação constantes. Como dicotomia os papéis são constantemente intercambiáveis 

e muitas vezes são concomitantes: ora o consumidor é o emissor, ora é o receptor. Como 

identificação entre o meio e a mensagem o objeto de consumo é o próprio significado e o 

significado se concretiza no objeto de consumo. Como ressonância social independente do 

emissor, o produto do consumo como status assume significados próprios, independente do 

que originariamente era desejado pelo consumidor (ser caracterizado como "nouveau 

riche", por exemplo). Como recontextualização e ressignificação constantes esse diálogo é 

interminável, não assume nunca um valor absoluto, definitivo. Um bom exemplo dessa 

última característica pode ser encontrado em recente propaganda dos serviços Van Gogh 

do Banco Real AmroBank no Brasil, em que símbolos de status da década de 1990 são 

contrastados com a realidade dos anos 2000 (ter celular de 900 g contra celulares de 150 g, 

banco exclusivo não tem fila x banco exclusivo tem serviços exclusivos, etc.). Pesquisas 

posteriores poderão se aprofundar nessas questões. 

4.2. Categorias Emergentes 

As categorias apresentadas a seguir emergiram espontaneamente nas entrevistas 

feitas durante a pesquisa e, portanto, têm uma característica êmica. Essas categorias 

também parecem indicar temas a serem explorados em pesquisas posteriores, seja ligando

as ao consumo como espiritualidade, seja como temas principais desses novos estudos. 

4.2.1. Presentear 

Como indica a literatura (HA YDEN, 1987), o ato de presentear aponta para o 

exercício do poder através dos posicionamentos magister (o mestre, o doador) e minister (o 
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escravo, o devedor). Em pouquíssimas situações o presenteado não se sente devedor do 

presenteador 5. Mais uma vez, isso poderia ser ligado ao tipo de consumo status 

(HOLBROOK, 1999; SOLOMON, 1999) e também parece poder estar ligado à imanência, 

ou seja, a algo que afiora do próprio ser, per se. No exemplo dado por I4 (homem, 27 anos): 

"fiz a moldura e testei pra ver se ia ficar em pé. Aí foram surgindo outras idéias. Uma coisa 

que eu sempre faço: eu coloco sempre atrás, no meio, executive producer e assino". Essa 

busca de exercício de poder e de domínio se disfarça em uma imposição "benéfica" e 

"recompensadora", afinal, todo presente é irrecusável, ainda mais quando concretizado 

através do trabalho manual e do tempo do presenteador. O benefício e a recompensa 

proporcionados pelo presente em si tanto validam a subserviência do presenteado e sua 

conseqüente deferência em relação ao presenteador (HA YDEN, 1987), quanto 

caracterizam a intensidade, tamanho e grau de importância da dívida do receptor. Para 

reverter essa relação dois caminhos são possíveis: recusar o presente (socialmente não é 

bem visto); ou responder ao presente com outro presente, restabelecendo, por conseguinte, 

um grau de eqüidade entre as duas partes. Isso ocorre em festas de aniversário (a festa é 

trocada pelos presentes e vice-versa) ou em ocasiões festivas especiais como Natal e 

Páscoa, ou seja, em situações em que se sabe a priori que presentes estarão sendo trocados. 

O desequilíbrio ocorre quando o presente é inesperado e possivelmente está aí ou o 

consumo como status ou a vontade de adquirir um posicionamento específico e relevante 

no campo social (BOURDIEU, 1987). 

Todos os entrevistados gostam de presentear, seja comprando (mulher, 66 anos, 

mulher, 18 anos, mulher, 31 anos, mulher, 40 anos, homem, 39 anos), seja produzindo o 

presente (homem, 27 anos). Como era de se esperar a partir da análise dos posicionamentos 

magister x minister, os entrevistados relataram preferir presentear que serem presenteados, 

principalmente quando o presente é caro ou luxuoso. Em geral, as pessoas não gostam de 

se sentirem devedoras, preferindo adotar o papel de magister que de minis ter. 

Uma única exceção foi encontrada na entrevista de I3 (mulher, 31 anos) que 

afirmou: "acho que você ganhar uma coisa que você sabe que é uma coisa valiosa, então 

aquilo é uma coisa que demonstra que você também é valiosa. Não é só um enfeite. Acho 

que tem toda a questão da beleza e tal, mas se fosse só isso, não era especial. Hoje em dia, 

você até poderia comprar uma bijuteria magnífica ou um buquê de fiores, mas eu acho que 

5 Veja mais a este respeito em HA YDEN (1987), onde a autora discute o fato de que determinadas pessoas, 
por ocuparem lugares de destaque na sociedade, como a Rainha da Grã-bretanha ou o Papa, ao serem 
presenteadas, ainda assim tornam devedores os presenteadores em vez do reverso. 
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não é um buquê de flores que você vai ali e compra. Tudo bem, isso é legal. Agora, uma 

jóia é um investimento. [ ... ] Na verdade todo homem deveria ser obrigado a comprar jóias 

para a mulher. Deveria ter uma lei, o mundo seria muito melhor". A argumentação de 13 

(mulher, 31 anos) indica uma outra categoria a ser tratada abaixo, a de compra como 

compensação ou recompensa. 

Um outro fator relevante a respeito do ato de presentear é a necessidade de 

identificação do objeto com o receptor do presente, como desenvolvido acima, entre as 

categoriais iniciais. 14 (homem, 27 anos), relata: "Então eu não vou achar na papelaria um 

cartão que toque o sentimento do meu pai, então eu mesmo fiz". Essa identificação do 

presenteado com o objeto também indica, de certa forma, um tipo de status à inversa: 

querer manipular a imagem de um terceiro através do próprio consumo. Em outras palavras, 

a vontade de definir um posicionamento específico e relevante no campo social 

(BOURDIEU, 1987) para quem recebe o presente. Interessante notar a este respeito a 

correspondência entre o presente e uma característica da imagem do presenteado a ser 

valorizada e realçada ou diminuída e encoberta, de acordo com a agenda pessoal do 

presenteador, ou seja, daquilo que ele, presenteador, considera importante e relevante e que 

realça seu posicionamento pessoal no campo social. Um filho que produz o presente para o 

seu pai não está apenas tornando-o devedor, também está dizendo: "olha como sou 

habilidoso e independente"! 

4.2.2. Tecnologia & design 

Todos os entrevistados citaram e fizeram considerações sobre a tecnologia, seja 

como algo que rejeitam (mulher, 40 anos: "agora, quer ver uma coisa que não ligo nada? É 

celular"; homem, 39 anos: "eu nunca vi isso porque coisas tecnológicas não me chamam a 

atenção") ou que os atrai especialmente (mulher, 66 anos: "um dia eu vi um que é uma 

graça (se referindo ao CO player da Nakamichi). Já viu aquele de parede?"; mulher, 18 

anos: "é incrível! É uma das primeiras referências é o celular que você tem"; homem, 27 

anos: ''[. .. ] e também um computador iMac que eu achei lindo, diferente"). Aliás, pode-se 

perceber que a tecnologia é algo que povoa o imaginário de consumo dos entrevistados 

com uma certa insistência, ora adquirindo conotações de novidade, ora de estar ligada ao 

futuro possível ou provável. Como novidade, a tecnologia parece trazer um certo 

deslumbre e sensação de espanto, no que parece tangenciar a transcendência e 

57 



possivelmente indicar a possibilidade de serem encontrados aqui exemplos de consumo 

como espiritualidade. Como algo ligado ao futuro possível ou provável parece trazer a 

expectativa e a perspectiva de aprendizado, descoberta e conscientização também ligados 

ao consumo como espiritualidade. 

Entretanto, nenhum dos entrevistados ligou o seu exemplo de consumo especial, de 

consumo como espiritual idade, à tecnologia. Isso parece ocorrer principalmente pelo medo 

que algumas pessoas têm da tecnologia em si, mas também pelo fato de a tecnologia ter 

sido relatada ou como algo totalmente fora das considerações e preocupações de alguns 

entrevistados ou, ao contrário, tão integrado em seu dia-a-dia que perdeu sua mística. 

Provavelmente outros pesquisadores poderão encontrar entre os relatos de seus sujeitos, 

alguns exemplos de tecnologia também ligada ao consumo como espiritual idade. 

A categoria "tecnologia" também foi uma categoria que pareceu suscitar uma 

especial preocupação com o custo e com sua rápida obsolescência, em especial em relação 

a computadores e celulares. 15 (mulher, 40 anos) chegou a afirmar achar um absurdo 

alguém pagar R$ 1.000,00 (hum mil reais) em um celular. Apesar disso, dois meses depois 

da entrevista, ela comprou um modelo da Motorola que tira fotos por R$ 1.999,00 (hum 

mil, novecentos e noventa e nove reais) e, mesmo satisfeita com sua compra, não pareceu 

creditar-lhe um valor de consumo especial como no caso da espiritualidade. 

É interessante notar que todos os entrevistados também relacionaram 

espontaneamente a tecnologia com o design ou com marcas notabilizadas por seu design 

(mulher, 66 anos: Nakamichi; homem, 27 anos: iMac da Apple; mulher, 40 anos: Bang & 

Olufsen). Isso parece ocorrer porque o design é a parte mais tangível da tecnologia, ou seja, 

sua característica mais aparente e mais facilmente perceptível pelos consumidores, além de 

ser a característica que realmente diferencia um produto de outro. Como sabemos, em 

pouco tempo a tecnologia recentemente desenvolvida se toma commodity e tende à 

obsolescência. Há muito pouca diferença tecnológica real entre um CD player e outro. No 

entanto, o design de um Nakamichi ou de um Bang & Olufsen é tão distinto de um da CCE 

ou da Philips que o design parece consolidar a própria inovação tecnológica, pelo menos 

na mente dos consumidores. 

Também convém chamar atenção para o fato de que o design parece suscitar mais 

emoção que a tecnologia em si, havendo casos de rejeição à tecnologia, mas de desejo em 

relação ao design de aparelhos (i.e., mulher, 40 anos: "Isso é uma coisa que não dou 
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nenhum centavo a mais num negócio desses. Nada, nada, maquininhas em geral. [ ... ] Você 

quer ver uma coisa que eu gostei muito? Eu não sabia que existia um tipo assim, uma 

máquina de som que tem um design completamente diferente, já viu"? se referindo a um 

aparelho de som da Bang & Olufsen). Uma possível explicação para essa carga emocional 

ligada ao design parece estar ligada à enorme gama de significados que o design pode 

suscitar. Por exemplo, um iMac parece sugerir arrojo, independência e estilo se contrastado 

com a maioria dos PCs disponíveis no mercado. De fato, a maior mudança ocorrida 

recentemente no mundo dos PCs foi a mudança do bege para o preto nas cores do gabinete 

e monitor, enquanto a Apple produziu computadores nas cores cereja, limão, marinho, etc, 

nas variedades cítrica e pastel. Ao mesmo tempo, é possível que a carga emocional gerada 

pelo design seja decorrente de um ideal de perfeição que lhe é atribuído e, portanto, 

aproxima-o do consumo como espiritualidade como visto acima nas categorias iniciais. 

4.2.3. Olfato e visão 

Olfato e visão foram os únicos sentidos citados sistematicamente pelos 

entrevistados, em especial o olfato. É interessante notar que dentre os cinco sentidos, três 

são sentidos que podem ser acionados pela intervenção de terceiros (olfato, visão e audição) 

e dois são sentidos que parecem depender mais da própria vontade da pessoa (paladar e 

tato). É possível que isso explique porque o olfato, talvez o menos "consciente" e o mais 

facilmente acionado por estímulos externos entre os sentidos humanos, esteja 

especialmente ligado ao consumo como espiritualidade. O mesmo ocorrendo com a visão, 

a forma preferencial que o ser humano usa para conhecer o mundo que o cerca. 

Os cheiros são pistas ambientais sutis que induzem o humor e respostas emocionais 

muito fortes. De acordo com Gobé (2001), vários estudos revelam que o odor tem o poder 

de evocar emoções com mais força que qualquer dos outros sentidos, talvez por haver mais 

conexões entre a região olfativa e a região do cérebro que processa as emoções (o 

hipocampo). Além disso, o olfato não é filtrado pelo cérebro, sendo direto, instintivo e 

involuntário. Talvez isso explique porque vários dos sujeitos tenham relatado experiências 

de consumo como espiritual idade ligadas ao olfato (mulher, 18 anos: "eu percebo o cheiro 

e eu fui atrás do cheiro"; mulher, 31 anos: "eu gosto muito de perfumes, especialmente 

perfumes franceses que pra mim ainda é uma coisa de luxo"; mulher, 40 anos: "é o meu 

cheiro predileto"). É possível que a primeira pista a ligar o esforço concentrado à solução 
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da tensão ambiental se dê pela mudança nos aromas, como relatado pelos entrevistados 

desta pesquisa. Outra ligação possível entre o olfato e o consumo como espiritual idade 

provavelmente está no tipo de processamento de um e de outro. Ambos são processados de 

fora para dentro, ambos dependem de estímulos externos, ambos disparam reações e 

significados emocionais. 

Já a visão, processada através da luz e das cores, é o sentido predominante de 

exploração e compreensão do mundo para a maior parte dos seres humanos a partir dos dez 

anos de idade (GOBÉ, 2001). O efeito das cores vem tanto do aculturamento quanto da 

fisiologia e um reforça o outro. Mesmo assim, apesar de muito citada, principalmente a 

partir de considerações estéticas (mulher, 66 anos: "você vê a faca de cozinha você vai 

comprar uma faca de cozinha bonita, né"?; mulher, 31 anos: "eu acho que mexe muito com 

a cabeça das mulheres tudo isso sabe, por ser uma coisa valiosa, uma coisa duradoura e 

bonita"), a visão parece ser secundária em relação ao olfato no que diz respeito ao 

consumo como espiritualidade. Mesmo assim, também convém chamar atenção para o fato 

de que em uma das entrevistas, 12 (mulher, 18 anos) mencionou apenas os aspectos visuais 

de um prato que comeu em um momento especial, sem fazer menção ao paladar do mesmo 

(mulher, 18 anos: "É ( o restaurante) Satyricon. É muito bom. Eu peço Fantasia. Fantasia é 

maravilhoso esteticamente"). Isso parece indicar que a visão pode ser um sentido mais 

facilmente saturável, dependendo dos estímulos que receba. Essa saturação pode ou não se 

estender aos outros sentidos, mas parece também estar ligada ao consumo como 

espiritual idade e à transcendência. Com efeito, a poluição visual dos dias atuais parece 

fazer com que qualquer coisa que, de alguma forma, se destaque entre os inúmeros 

estímulos disponíveis torne-se literalmente um "ponto de fuga" e, portanto, potencial 

libertador da tensão ambiental causada justamente pela poluição visual. Como revisto 

anteriormente, ao solucionar essa tensão ambiental, o consumidor experimenta a 

transcendência e, por conseguinte, o consumo como espiritualidade. 

Pesquisas posteriores devem ser desenvolvidas para elucidar melhor a relação entre 

os sentidos e o consumo como espiritual idade, em especial o olfato e a visão. Tais 

pesquisas também deverão dar um direcionamento mais preciso para os esforços de 

marketing de empresas que desejam proporcionar a seus consumidores experiências de 

consumo como espiritualidade. 
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4.2.4. Lugar de consumo: shopping & feira 

O lugar onde o consumo é realizado parece determinar em grande parte a 

possibilidade de o consumo poder ser experimentado como espiritual idade ou não. Isso 

ocorre provavelmente pela possibilidade do lugar gerar ou ajudar a gerar a tensão 

ambiental necessária para que o consumidor possa resolvê-la por meio do esforço 

concentrado e, assim, experimentar a transcendência e o consumo como espiritualidade. É 

interessante notar que os lugares relatados nas entrevistas realizadas como ligados ao 

consumo como espiritual idade tinham algumas características em comum: muitas opções 

de compra, muito movimento de pessoas, uma certa confusão ambiental (barulhos, 

aglomeramento, quantidade enorme de estímulos sensoriais, etc.) e um ambiente à parte do 

resto. Isso talvez indique que o consumo como espiritualidade dependa especificamente de 

uma ou mais dessas características ambientais para ocorrer. Como exemplo: é de se supor 

que a visita a um ateliê de um pintor ou escultor também possa produzir uma experiência 

de consumo como espiritual idade. Apesar de relativamente tranqüilo, o ateliê se caracteriza 

em geral como um lugar cheio de opções de compra e com uma certa confusão ambiental 

(quadros e esculturas diversas) e é um lugar à parte, isolado da vida mundana. 

A maioria dos entrevistados (mulher, 66 anos, mulher, 31 anos, mulher, 40 anos, 

homem, 39 anos), quando perguntada sobre consumo, relatou inicialmente a sua última ida 

ao shopping. 15 (mulher, 40 anos) chegou a afirmar: "Shopping é tudo! Porque eu gosto de 

shopping. Eu adoro comprar qualquer coisa. Por exemplo, tem gente que gosta de comprar 

pão, gosta de ir ao supermercado. Eu odeio supermercado. Não suporto. [ ... ] Eu já fui ao 

shopping. Às vezes assim com amigo. Aí passeamos em lojas, vimos vitrines e aí o que 

vamos fazer? Eu moro aqui, eu vou ao shopping duas vezes na semana, no mínimo". 

Apenas 14 (homem, 27 anos) afirmou que adora feira. "feira pra mim é um palácio de 

consumo. Às vezes eu não compro nada, mas eu gosto de entrar e ver as pessoas gritando. 

Eu adoro venda assim", ele relata. Percebe-se, em ambos os relatos, que determinados 

lugares de consumo adquirem características de um mundo mágico, um mundo 

extraordinário, um mundo à parte, como definido na narrativa do mito (CAMPBELL, 1973; 

LONGINOTTI-BUITONI, 2000; BELK, WALLENDORF & SHERRY, 2001). Em geral, 

é na imersão nesse local mágico e à parte da vida usual (ou pelo menos dos afazeres e 

responsabilidades mais mundanos) que o consumo como espiritual idade parece ocorrer. Aí 

encontramos uma outra característica do local, não levantada anteriormente: um ideal de 

perfeição. Mais uma vez, o local também pode ser representativo de um ideal de perfeição 
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perseguido pelo consumidor, seja por sua exclusividade, sua qualidade ou sua mítica 

própria. Um exemplo seria o do parque temático americano Disney World, The Magic 

Kingdom que representa um ideal de entretenimento familiar para muitas crianças e pais 

em todo o mundo. Talvez essa seja uma outra boa indicação no que tange à criação de 

condições ideais para que o consumo como espiritualidade seja favorecido como 

experiência de consumo: desenvolver também a mística do local, além da mística dos 

produtos. 

4.2.5. Dinheiro como limitação de compra 

Os recursos são escassos e precisam ser bem administrados em prol do seu melhor 

aproveitamento. Esse é o fundamento da ciência econômica. Apesar de segmentados entre 

a parte mais afluente da sociedade, os entrevistados foram unânimes em relatar a condição 

financeira como limitadora de compra, no que poderia se caracterizar como um clichê 

difundido ou ainda como uma oportunidade mercadológica para os profissionais de 

marketing. Como clichê, a limitação de renda parece atuar mais como uma moderadora de 

consumo que como um empecilho real (mulher, 40 anos: "o dinheiro não está sobrando, 

mas se estivesse sobrando, eu teria comprado"). Como oportunidade mercadológica, a 

limitação de renda pode ser facilmente contornada por inúmeras formas de crédito 

(parcelamento, cartão de crédito, cheques pré-datados, etc.). Entretanto, o que vale 

ressaltar aqui é que o dinheiro como limitação de compra não pareceu ser um limitador 

para o consumo como espiritualidade. Quando confrontados com uma barreira financeira 

final para o seu consumo, os entrevistados pareceram dar-lhe pouca importância, 

superando-a rapidamente. 

Essa é uma evidência empírica que, a princípio, parece contradizer a teoria 

econômica do "gerenciamento de contas mentais de Thaler" (THALER, 2000). De acordo 

com esta teoria, o indivíduo gerencia inúmeras contas contábeis mentais: a da alimentação 

e de gastos com automóvel, por exemplo. Esse gerenciamento, entretanto, faz com que seja 

impossível transferir recursos de uma conta para outra. Mesmo que sobre dinheiro 

disponível para alimentação e falte dinheiro para o combustível do automóvel, o dinheiro 

não será transferido de uma conta para outra e, portanto não será gasto. Thaler propõe que 

soluções de marketing sejam oferecidas para o consumidor gastar o excedente de uma 

conta. No exemplo acima, usar o dinheiro que sobra na conta de alimentação para por 
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combustível no carro para ir ao supermercado ou a um restaurante é viável, para ir ao 

trabalho ou ao shopping não. Apesar disso, os relatos dos entrevistados indicam que eles na 

verdade não foram impedidos de concretizar seu consumo como espiritualidade pela falta 

de recursos financeiros. Pesquisas posteriores poderão indicar se isso ocorreu por uma das 

seguintes hipóteses: a) o consumo como espiritual idade pode subverter o gerenciamento de 

contas mentais; b) o consumidor que experimenta o consumo como espiritual idade na 

verdade procede a um ajuste de suas contas mentais, majorando o valor da conta 

corresponde ao consumo como eSpiritualidade ou c) o consumidor que experimenta o 

consumo como espiritual idade consegue criar a ponte entre a conta da categoria de 

consumo que deseja realizar e a conta com recursos excedentes. 

É interessante notar ainda que o dinheiro como limitação de compra parece ocorrer 

na narrativa dos sujeitos da pesquisa como racionalização do seu consumo, ou seja, como 

justificativa para a compra (mulher, 66 anos: "é raposa azul. Ali em Nova York. Muito 

barato") ou para abster-se de comprar (mulher, 31 anos: "compro, mas pouco. Eu gasto 

muito mais dinheiro com o que eu consigo justificar como necessário"). Ao que tudo 

indica, essa racionalização ocorre a posteriori do consumo e justamente por ser uma 

racionalização não parece estar ligada ao consumo como espiritual idade, nem está presente 

em nenhuma narrativa do mito feita pelos sujeitos da pesquisa. Isso talvez seja um fator 

importante a ser considerado pelos profissionais de marketing: o consumo como 

espiritual idade parece alçar o produto ou serviço a um patamar tal em que todas as 

limitações são superáveis, mesmo as financeiras. Quem sabe aí não se encontre uma 

importante oportunidade de posicionamento a ser mais bem explorada? Mais uma vez, 

pesquisas posteriores poderão determinar a validade dessas suposições. 

4.2.6. Compra como compensação & recompensa 

Pode-se dizer que compensação é a substituição de uma medida por outra, ou seja, é 

o ressarcimento de uma perda, de uma falta. Já a recompensa pode ser encarada como o 

prêmio por uma conquista ou a gratificação recebida pelo sucesso. Recompensa e 

compensação, assim, são os dois extremos de um mesmo fenômeno: a premiação. Vários 

entrevistados relataram a compra e o consumo como compensação (mulher, 66 anos: "você 

está muito chateado, você compra mais do que deve. Se não está chateado, não compra"; 

mulher, 31 anos: "Essa bolsa que eu comprei é essa história. Era isso: um presente para 
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mim porque eu mereço. [ ... ] Estes presentes pra gente mesmo são muito em compensação 

pelas pequenas coisas ruins que acontecem no dia-a-dia. Isso faz virar presente, sei lá! 

Acho que pra mulher isso funciona muito assim: eu vou comprar porque eu tive que 

agüentar a faxineira hoje") ou como recompensa (mulher, 18 anos: "as meninas, todas as 

meninas que dançavam melhor, usavam Cribb. Então era um sinal de aceitação"; homem, 

27 anos: "aí, a primeira coisa que eu pensei foi: no próximo carnaval vou me fantasiar de 

Aladim. Essa roupa está linda. eu queria usar aquela roupa em outros momentos, não 

queria que fosse só no teatro"; homem, 39 anos: "queria me dar um negócio que eu gostava 

muito, de uma marca específica. Aí fui lá e comprei"). Desses relatos é possível extrair que 

a premiação (como compensação ou como recompensa) guarda em si características de 

imanência já que a equivalência (compensação) e a correspondência (recompensa) dos 

pesos depende de cada indivíduo. Talvez por corresponder à imanência em vez de à 

transcendência, a recompensa e a compensação não pareçam estar diretamente ligadas ao 

consumo como espiritualidade. 

Por outro lado, mesmo que os relatos de compensação e recompensa encontrados 

não se relacionem diretamente com o consumo como espiritual idade como definido por 

Holbrook (1999), eles são narrados como experiências marcantes nas vidas dos sujeitos da 

pesquisa e são carregados de simbolismo e de significado. É claro que este simbolismo e 

significado estão no prêmio em vez de na falta (compensação) ou no sucesso (recompensa), 

dando-lhe, de certa forma, um caráter especial e relevante. Por conseguinte, o prêmio 

carrega em si também um pouco das características do consumo como espiritual idade, 

ainda que indiretamente ou apenas tangencialmente. O prêmio é um símbolo de felicidade, 

um sucedâneo do bem-estar total; é também a solução de uma tensão e depende de um 

esforço para ser alcançado e aí parece encontrar o seu ponto de convergência ou de 

tangibilidade com o consumo como espiritualidade. A este respeito, Baudrillard afirma o 

seguinte: 

o milagre do consumo também lhe apresenta todo um dispositivo de objetos 
simulacros, de signos característicos da felicidade, e esperam então 
(desesperadamente, diria um moralista) que a felicidade se apresente. 
[ ... ]. E um pensamento mágico que rege o consumo, é uma mentalidade 
miraculosa que rege a vida cotidiana, é uma mentalidade de primitivos, no sentido 
de a definirmos como baseada na crença no poder do pensamento: aqui, é a crença 
no poder dos signos. A opulência, a "afluência" nada mais é que a acumulação de 
signos de felicidade. A satisfação que conferem os objetos neles mesmos é o 
equivalente de aviões simulacros, dos modelos reduzidos dos micronésios, ou seja, 
o reflexo antecipado da Grande Satisfação virtual, da Opulência Total, do júbilo 
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final dos milagres definitivos, da qual a tola esperança alimenta a banalidade 
cotidiana. Suas menores satisfações nada mais são que práticas de exorcismo, de 
meios de capturar, de conjurar o Bem-estar total, a Beatitude. (BAUDRILLARD, 
1970: 27-28). 

"Milagre do consumo", "o reflexo da grande satisfação" e "júbilo final dos milagres 

definitivos" são as formas escolhidas pelo pensador francês para apontar o objeto (ou o 

consumo) como materialização do prêmio (recompensa ou compensação) e de seu 

significado. A "grande satisfação" e o "júbilo final" que Baudrillard indica são função da 

tensão que este prêmio soluciona e do esforço que é empregado na dissolução dessa 

dificuldade. É aí, mais uma vez, que o consumo pode adquirir um certo aspecto mítico, 

embora não pareça chegar a se consolidar em uma experiência de consumo como 

espiritualidade, nem a ser relatado por meio da narrativa do mito. 

De certa forma, a partir das considerações acima, é possível supor que quando o 

consumo engloba as características do esforço e da dificuldade superada, mas não gera a 

transcendência e em seu lugar é condicionado pela imanência, também acaba por se 

expressar como recompensa ou compensação. Pesquisas posteriores poderão validar ou 

rejeitar esta suposição. 

4.2.7. Consumismo: consumir pouco x consumir muito 

O consumismo também foi um fator relatado pelos entrevistados, em ambos os seus 

extremos: pouco ou muito. É interessante notar que esta categoria tem como dimensões 

tanto o valor das compras (mulher, 31 anos; mulher, 40 anos), como a recorrência do 

consumo (mulher, 66 anos; homem, 39 anos) ou o tamanho da compra (mulher, 18 anos; 

homem, 27 anos). Isso parece indicar que o consumismo funciona como um termo usado 

para generalizar a respeito de experiências de consumo o mais diversas possível, sem 

entrar em especificidades sobre cada uma delas: status e espiritualidade, por exemplo. 

Nesse sentido, os entrevistados pareceram enquadrar na categoria consumismo os fatos e 

as experiências sobre as quais não queriam desenvolver uma postura crítica individualizada. 

Era mais fácil criticar o consumismo que elaborar mais profundamente sobre cada uma das 

experiências, dimensões e categorias por ele englobadas. Entretanto, esse escapismo não 

pareceu ser decorrente de uma vontade de esconder ou ocultar aspectos do consumo, mas 

da simples falta de disposição em desenvolver relatos mais aprofundados sobre 

experiências de consumo consideradas menos relevantes. Assim, de certa forma, pode-se 
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dizer que o consumlsmo pareceu atuar como categoria-filtro, espontaneamente 

desenvolvida pelos entrevistados para se concentrarem no foco desta pesquisa. 

Como era de se esperar, em nenhuma das entrevistas o consumismo esteve ligado 

ao consumo como espiritualidade. Na verdade, o termo foi usado de forma depreciativa ou 

relacionando o consumo a algo de menor importância, em qualquer dos seus extremos: 

pouco (homem, 39 anos: 'l .. ] e outras fases eu não tenho nenhum tipo de relação desse 

tipo de consumo. Eu esqueço praticamente e nessa fase que eu esqueço, eu consumo as 

coisas absolutamente básicas: é no supermercado, na padaria só") ou muito (mulher, 66 

anos: "consumista é uma pessoa que fica sempre querendo mais, mais e mais, comprando 

mais e mais e mais. Não é isso? É, é, por exemplo, carro eu não sou consumista. Eu não 

ligo pra carro. Pode ser um Fusca ou uma Mercedes. Pra mim é a mesma coisa"). Mais 

uma vez isso aprece indicar que o consumismo funciona como um filtro entre o que é 

relevante como experiência de consumo e o que não é. 

Mesmo assim e talvez por isso mesmo, a idéia do consumismo parece estar 

constantemente presente na mente dos entrevistados no momento de relatarem suas 

experiências de consumo. Na verdade, os relatos iniciais de todos os entrevistados parecem 

ter sido condicionados por esta consideração. Isso deve ser decorrente da necessidade de 

"aquecimento" e de criação de rapport entre entrevistadores e entrevistados antes que seja 

possível a estes últimos começar a elaborar sobre suas experiências de consumo mais 

relevantes e especiais. 

Por outro lado, o consumismo deixou de ser considerado pelos entrevistados no 

momento em que o consumo como espiritualidade começou a ser relatado, principalmente 

através da narrativa do mito. Ao que parece, entrar no modo de narração do mito só ocorre 

depois que os sujeitos conseguem fazer uma filtragem prévia do que deve ser considerado 

um consumo especial e do que deve ser descartado para a categoria consumismo. Aliás, 

esse procedimento de descarte inicial do que é considerado menor ou irrelevante parece ser 

importante em várias situações humanas como nas escolhas gerenciais ou nas escolhas 

eleitorais. Pelo visto, também no marketing e no consumo é preciso considerar tal 

procedimento para melhor ajustar as ofertas que são feitas ao mercado. 

66 



4.2.8. Planejamento prévio das compras 

Alguns entrevistados relataram saber previamente o que iriam comprar, antes de 

saírem de casa ou de chegarem ao local de consumo (mulher, 31 anos: "aí sim! Fui ao 

shopping sabendo exatamente o que eu ia comprar"; homem, 27 anos: "eu vou ao 

supermercado que eu sei que vou achar um produto específico somente ali"; homem, 39 

anos: "aí fui lá e comprei"). Esse saber prévio não pareceu impedir a experiência do 

consumo como espiritualidade. Na verdade, 14 (homem, 27 anos) relatou seu consumo 

como espiritualidade como sendo o preparo de uma salada de frutas especial para uma 

amiga chegada da França. Para prepará-la, ele foi ao supermercado comprar frutas 

diferentes exatamente com esta intenção. Mesmo assim, sua experiência foi de 

transcendência. Em outras palavras, o consumidor pode planejar previamente suas compras 

e isso pode ser um importante fator para proporcionar-lhe uma experiência transcendente. 

O que o consumidor não pode fazer é planejar previamente o seu consumo como 

espiritual idade, pois elencar uma série de expectativas absolutas do tipo "tem de ser dessa 

forma, não pode ser diferente" provavelmente o impedirá de experimentar a transcendência 

e de ser surpreendido em seu consumo. 

Por outro lado, o planejamento prévio das compras também não parece ser um 

determinante absoluto do consumo como espiritualidade. Outros entrevistados relataram 

não fazer planejamento prévio para suas compras (mulher, 66 anos: "não preciso de um 

carro e não gosto de carro. [ ... ] eu não tinha os 60 cheques, senão eu tinha comprado o 

carro naquela hora"; mulher, 40 anos: "não é coisa que fico pensando, perseguindo, 

pensando nisso. Ah! Vou trabalhar mais porque ganhando mais esse dinheiro, tenho chance 

de comprar. não"!). Esses entrevistados acabaram por relatar outros tipos de tensão 

ambiental como passar frio (mulher, 66 anos), mudança do câmbio (mulher, 31 anos), etc. 

Também foi interessante notar que a falta de planejamento prévio das compras pareceu ser 

relegada à categoria consumismo, ou seja, à categoria na qual os entrevistados punham os 

temas e assuntos sobre os quais não queriam elaborar mais detalhadamente. 

Por fim e a partir da leitura das entrevistas realizadas, percebe-se que o 

planejamento prévio das compras pode se constituir no primeiro obstáculo ou dificuldade 

que, eventualmente, terá o potencial de gerar a experiência do consumo como 

espiritual idade. Ao que parece, a tensão de ter de comprar algo para um objetivo específico 

(um xale para um casamento ou comida para um evento especial que se aproxima, por 

exemplo) é um dos fatores que começa a gerar tensão, ao menos mental, no consumidor. 
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Essa tensão poderá se desenvolver em uma tensão ambiental que eventualmente deverá ser 

solucionada pelo emprego do esforço concentrado (mental e físico), induzindo a 

transcendência e a experiência do consumo como espiritual idade. De fato, alguns 

entrevistados relataram buscavam coisas específicas em suas peregrinações de consumo e 

que ao encontrá-las, experimentaram o consumo como espiritual idade (homem, 27 anos; 

mulher, 40 anos). 

4.2.9. A categoria especial não está sujeita a limitações 

Todos os entrevistados relataram uma categoria especial de consumo (mulher, 66 

anos: casacos de peles e sapatos; mulher, 18 anos: charutos e roupas de baile!; mulher, 31 

anos: vIagens e bolsas; homem, 27 anos: salada de frutas e carros; mulher, 40 anos: 

acessórios de moda; homem, 39 anos: livros e sapatos). Essas categorias podem ser 

consideradas especiais porque ao falarem sobre ela, os sujeitos da pesquisa a relatam como 

categorias à parte, onde o consumo não é normalmente limitado por quaisquer 

considerações racionais, principalmente limitações financeiras (mulher, 66 anos: "eu tenho 

mania de casaco"; mulher, 18 anos: "eu tenho uma vontade muito grande de fumar. eu já 

passei umas quatro ou cinco vezes na frente de onde vende charuto que eu gosto"; mulher, 

31 anos: "em termos de viagem são coisas que você não explica, né?"; homem, 27 anos: 

"eu sempre quis ter carro"; mulher, 40 anos: "eu gosto de óculos"; homem, 39 anos: "então 

precisava desses livros e já tinha dois ou três que eu comprei por compulsão que nunca li, 

tão lá"). Essas categorias especiais de consumo parecem ser definidas tanto por 

preferências pessoais, quanto por interações bem-sucedidas nas histórias de consumo de 

cada respondente. Além disso, elas também parecem condicionar, por comparação, as 

outras categorias de consumo dos entrevistados. 

Cabe salientar que essas categorias especiais de consumo parecem estar em sua 

maioria concentradas na categoria de vestuário (moda, roupas) ou na alimentação. 

Possivelmente isso ocorre porque alimentação e vestuário talvez sejam os tipos de 

consumo mais recorrentes e, por conseguinte, os que mais oportunidades dão ao 

consumidor para experimentar o consumo como espiritualidade e para elegê-las suas 

categorias de consumo preferidas ou especiais. 

Mais importante no que concerne a este trabalho, há uma coincidência entre o relato 

do consumo como espiritualidade e essa categoria especial elencada por cada um dos 
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entrevistados. Em outras palavras, parece haver uma predisposição para que o consumo 

como eSpiritualidade ocorra nas categorias especiais individuais de cada um dos 

entrevistados. Isso é um fator determinante a ser considerado por aqueles que pretendem 

favorecer experiências de consumo como espiritual idade. 

Por outro lado, não ficou claro nas entrevistas realizadas se a categoria se toma 

especial para a pessoa pela experiência de consumo como espiritual idade ter inicialmente 

ocorrido nela ou se, ao contrário, por ser já uma categoria de consumo especial para a 

pessoa que é mais provável de o consumo como espiritualidade ocorrer ali. As entrevistas 

também não chegaram a esclarecer se só existe uma única categoria especial por pessoa ou 

se é possível haver mais de uma categoria especial de consumo para cada indivíduo. 

Também não pode ser esclarecido se essa categoria especial muda ao longo do tempo 

(deixa de ser vestuário e passa a ser entretenimento, por exemplo) ou se ela apenas evolui 

(cada vez se tem mais interesse pela categoria). Pesquisas posteriores deverão esclarecer 

esses temas 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS & SUGESTÕES 

Cena de consumo 6: Ato Final 

Ela gostava de bailei, de tudo o que se relacionava com dança. A sua alegria ao ser 

aceita entre as principais bailarinas de sua academia era indescritível. Talvez por isso, a 

cada visita ao Rio de Janeiro, vinda de tão longe, ela se sentisse tão fortemente emocionada. 

Era ali, na Cidade Maravilhosa, que se encontrava aquela loja onde ela podia comprar as 

malhas de ballet iguais às das principais bailarinas de sua cidade natal. Por isso, ela ansiava 

pelas férias, pela oportunidade de viajar para o sul com sua mãe. Nessas viagens, ela não 

queria saber de nada. Sua prioridade era chegar logo à loja, à sua loja, e lá comprar seus 

co/anis, a coleção inteira se possível e ... era possível. Ela tinha essa sorte. Seus sonhos 

eram alcançáveis. Ela levava a coleção inteira. Fazia questão. Sua mãe ainda tentava 

dissuadi-la, dizendo que ballel não era desfile de modas, que havia outras coisas a serem 

compradas, havia outros lugares a serem visitados, havia outros interesses a serem tratados. 

Ela não queria saber, não queria ouvir, não queria ver. Os seus co/anis estavam lá para 

serem seus. Os padrões diferentes, a textura, as cores, tudo contribuía para tomá-los 

especiais, diferentes, únicos. Significava tanto para ela que hoje, mesmo tanto tempo 

depois, ainda que não seja mais bailarina, ela ainda guarda esses co/anis de uma forma 

especial em sua memória. Esse é um momento de sua vida que permanece e perdura. Ela 

experimentou o consumo como espiritual idade e dele não pode se esquecer. 

As considerações finais e as sugestões que seguem procuram resumir e consolidar 

os principais questionamentos levantados ao longo desta pesquisa. Nesse sentido, uma 

série de perguntas foram propostas como forma de orientá-la para a sua conclusão. Apesar 

de já terem sido respondidas nas páginas precedentes, elas serão aqui organizadas de forma 

a facilitar a sua compreensão. 

5.1. Qual a relação entre consumo como espiritualidade e transcendência? 

O consumo como espiritual idade é uma experiência que ocorre por melO da 

transcendência (HOLBROOK, 1999; BROWN, 1999; BELK, W ALLENDORF & 
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SHERRY, 1988, 2001), ou seja, um movimento de "aquisição" do que o "outro" tem de 

"outro" (JULLIEN, 1997) como solução de um bloqueio físico e mental. Em outras 

palavras, o consumo como espiritual idade parece somente ocorrer quando um esforço 

conjugado (mental e físico) consegue solucionar uma dificuldade ambiental qualquer. 

Pode-se dizer ainda que nas dimensões elencadas por Holbrook (1996, 1999) 

(intrínseco, alter-orientado e reativo) já estão contidos os indicadores de que a 

transcendência e o consumo como espiritual idade caminham lado a lado como experiência 

de consumo. Posto de outra forma, tanto o consumo como espiritualidade, quanto a 

transcendência compartilham as mesmas características: algo apreciado em si mesmo 

(intrínseco), alter-orientado (voltado para o "outro") e reativo (depende do "outro"). Tanto 

o estudo da literatura quanto os dados levantados junto aos entrevistados parecem 

corroborar essa relação entre o consumo como espiritualidade e a transcendência. 

5.2. Como o consumo como espiritualidade se expressa? 

O consumo como espiritual idade se expressa de inúmeras formas diferentes 

(comprando, presenteando, desejando, sendo presenteado) e em categorias de consumo as 

mais diversas (vestuário, perfumaria, luxo, alimentação, etc.), não parecendo haver aí um 

condicionante ou determinante para que se experimente o consumo como espiritualidade. 

Em outras palavras, qualquer oportunidade de consumo tem potencial de vir a ser encarada 

como uma experiência transcendente, onde o consumo pode ser experimentado como 

espiritual idade. Entretanto, os entrevistados não parecem ter a consciência do suas 

experiências de consumo como algo que possa ter um caráter "espiritual". De fato, isso faz 

com que seja de se supor que os consumidores não saibam que também experimentam o 

consumo como espiritualidade e transcendência. 

Mesmo assim, conscientes dessa possibilidade ou não, a maior parte dos 

respondentes parece creditar mais valor à experiência de consumo como espiritual idade 

quando estão pessoalmente envolvidos na escolha e no ato da compra em si, seja ao 

presentearem terceiros, seja ao comprarem para si mesmos. Isso parece ser natural visto 

que a experiência de consumo como espiritualidade é uma experiência personalíssima, 

onde quanto mais envolvimento e esforço concentrado (mental e físico) do consumidor 

estiver presente, tanto mais probabilidade e intensidade a experiência terá. Assim, a 

expressão (ou concretização) do consumo como espiritualidade depende menos de uma 
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forma específica de ocorrência e maiS da participação do consumidor no evento com 

potencial de gerar a transcendência. 

5.3. A narrativa do mito pode ser usada como um metáfora do consumo como 

espiritualidade? 

Nas entrevistas realizadas para esta pesqUIsa, todos os respondentes usaram a 

narrativa do mito (CAMPBELL, 1973) como forma de recontar seu consumo especial que 

poderia ser classificado como consumo como espiritual idade. Os conteúdos foram 

obviamente diferentes, com nuances próprias para cada um dos respondentes, mas os 

roteiros usados foram muito semelhantes, inclusive na sua seqüência. Isso parece indicar 

também que o simples uso da narrativa do mito é um bom indicador de que a experiência 

relatada corresponde ao consumo como espiritualidade. A Teoria do Tema Fantasia de 

Bonemann (1992) também parece dar suporte a esta suposição. 

Por outro lado, os dados empíricos também indicam que se a narrativa do mito 

funciona para recontar uma experiência de consumo como espiritual idade, ela também 

parece funcionar para dar o significado de transcendência ao consumo a posteriori. Isso 

parece indicar que levar o consumidor a formular sua experiência de consumo de acordo 

com a narrativa do mito pode induzi-lhe um valor espiritual. Pesquisas posteriores deverão 

validar ou rejeitar essas suposições. 

5.4. Como diferenciar o consumo como espiritualidade do consumo como status no 

consumo do luxo? 

O que aproxima o consumo como espiritualidade do consumo como status é a 

dimensão alter-orientada de ambos os valores, ou seja, ambos estão voltados para o "outro". 

Entretanto, a relação de ambos os tipos de consumo com o "outro" é diferente. Enquanto 

no consumo como status há um desejo de manipulação, de tornar o "outro" receptivo a si 

mesmo, no consumo como espiritual idade o "outro" é incorporado através do consumo, 

modificando a si mesmo. 

Apesar dessa diferenciação, há ainda que se lembrar que os tipos de valor do 

consumo não são exclusivos, nem excludentes entre si. Isso quer dizer que é perfeitamente 

possível, e muitas vezes provável, que o consumo como espiritual idade e como status 
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ocorram na mesma experiência de consumo, principalmente quando se considera a 

categoria luxo como neste trabalho. 

5.5. Como a narrativa do mito descreve o consumo enquanto espiritualidade? 

Os dados levantados ao longo deste estudo indicam que o consumo como 

espiritual idade ocorre e pode ser reconhecido através de um discurso típico da narrativa do 

mito (CAMPBEL, 1973). Mais ainda, a partir das entrevistas realizadas, é perceptível que 

o consumo do luxo é especialmente propenso a gerar o tipo de experiência transcendente 

associada ao consumo como espiritualidade, seja por conta da raridade a ele associado, seja 

por conta do que já carrega em si de mítico e inacessível (ALLÉRES, 2000; 

LONGINOTTI-BUITONNI, 2000). 

Essa constatação, somada às categorias iniciais e emergentes encontradas no 

trabalho de campo, enseja algumas sugestões gerenciais e acadêmicas: 

a) Empresas de artigos de luxo parecem ter mais condições de controlar o ambiente 

de forma a gerar uma experiência de consumo como espiritualidade. Um exemplo parece 

ser as listas de espera de clientes da Louis Vuitton do Brasil para seus novos lançamentos. 

Há uma disputa acirrada entre as clientes para constar da lista, o que ainda assim, não 

garante que haverá peças disponíveis para todas comprarem, fazendo com que estar "na 

frente" da fila seja almejado. A mesma empresa impõe obstáculos de compras às clientes 

japonesas que visitam suas lojas de Paris (duas peças por cliente somente). Como a 

distribuição de artigos de luxo é mais restrita e controlada (ALLÉRES, 2000), essa 

indústria parece ser especialmente apta a ensejar experiências de consumo como 

espiritualidade. 

Os entrevistados parecem anSIar por maIS experiências de consumo como 

espiritual idade e creditam uma importância especial aos exemplos que viveram desse tipo 

de consumo. Saber dosar as coisas para proporcionar mais experiências para o consumidor, 

sem banalizar as experiências de transcendência no consumo parece ser um desafio que 

caberá aos profissionais de marketing solucionar. 

b) A categoria vestuário (roupa e moda) também parece especialmente propensa a 

gerar exemplos de consumo como espiritualidade, principalmente se forem considerados as 
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dificuldades inerentes a encontrar a peça "perfeita" para cada ocasião e o tamanho dessa 

indústria. 

c) O olfato parece estar especialmente associado a experiências de consumo como 

espiritual idade. Cabe lembrar a este respeito, a importância que as fragrâncias e os cheiros 

têm em ambientes de consumo como shoppings, lojas e feiras, por exemplo. No mercado 

americano, mais desenvolvido, há toda uma indústria para produzir esses cheiros capazes 

de tomar a experiência de consumo mais memorável e relevante. Um exemplo é de um 

shopping americano que mandou desenvolver um cheiro exclusivo para suas dependências: 

o de linho molhado. Como é um shopping voltado para vestuário, seus administradores 

acreditam estar contribuindo para uma melhor experiência de consumo para seus clientes 

(GOBÉ, 2000). 

Estudos posteriores devem validar ou rejeitar esta suposição, mas, de qualquer 

forma, parece haver aí uma indicação de como o marketing sensorial pode ser usado para 

promover esse tipo de experiência de consumo. 

d) Como o uso da narrativa do mito pode ser usado como metáfora do consumo 

como espiritual idade, ela também pode ser usada por profissionais de marketing e de 

propaganda como roteiro básico de suas promoções e de seus anúncios. Além disso, a 

narrativa do mito também pode ser incentivada entre os clientes e consumidores como 

forma de relatar suas experiências de consumo, de modo a encontrarem um significado de 

transcendência a posteriori em suas experiências de consumo. 

e) Os consumidores parecem ter uma categoria de consumo especial, não sujeita a 

limitações e é justamente nessa categoria especial que o consumo como espiritual idade 

parece ocorrer com maior incidência e recorrência. Por exemplo, 12 (mulher, 18 anos) e 

suas roupas de baIlet e 11 (mulher, 66 anos) e seus casacos de pele. Gerentes e 

pesquisadores deveriam estar mais atentos a este fato para melhor aproveitarem as 

oportunidades comerciais e de elucidação a respeito do comportamento do consumidor. 

Para os pesquisadores vale a sugestão do uso de métodos e abordagens mais 

qualitativas, onde as categorias êmicas surgidas espontaneamente dos sujeitos da pesquisa 

possam ser mais bem exploradas e desenvolvidas. 
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Para os profissionais de marketing, parece haver aqui uma importante ligação com 

a possibilidade de melhor segmentação de seus mercados, pois essas categorias de 

consumo especial aparentemente se traduzem também em segmentos muito fortemente 

determinados a partir do histórico de experiências do consumidor. 

Por fim, o consumo como espiritual idade parece ser um valor de consumo relevante, 

almejado tanto por consumidores que desejam experimentá-lo repetidas vezes, quanto do 

interesse de profissionais de marketing que podem usá-lo de forma a propor experiências 

de consumo mais interessantes e envolventes a seus clientes. Também para os 

pesquisadores de marketing, o consumo como espiritualidade parece ser um tema 

promissor, a ser mais desenvolvido e aprimorado através de pesquisas posteriores, 

principalmente se forem consideradas as suas implicações teóricas a respeito do estudo do 

comportamento do consumidor como, por exemplo, o processamento cognitivo da 

transcendência e do esforço concentrado. Por fim, cabe ressaltar que os possíveis 

desenvolvimentos da axiologia do consumo e da semiologia do consumo figuram entre as 

áreas do conhecimento que podem vir a ser beneficiadas pelo desenvolvimento de 

pesquisas sobre o consumo como espiritualidade. 
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ANEXO I: ROTEIRO DA ENTREVISTA & PROTOCOLO ÉTICO 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Data de Hoje: 

Local: Hora: 

Nome do Entrevistador: 

QUALIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (McCracken, 1988: 67) 

1. Nome do Entrevistado: 

Nome de Solteira no caso de mulher: 

Sexo: M/F 

Data de Nascimento (Para as mulheres: esse é o único momento da entrevista em que serei 

descortês): 

Local de Nascimento: 

2. Formação: 

Maior nível de Educação: 

Ocupação: 

3. Contexto Familiar: 

Estado Civil: 

O Solteiro(a) I] Casado(a) n Divorciado(a) 

(Ex-)cônjuge: 

,] Viúvo(a) 

Nome: 

Filhos: 

Nome: 

Nome: 

Nome: 

Nome: 

Nome: 

4. Religião: 

Quão religioso(a): 

D muito [J médio [J pouco 

Freqüência ao serviço religioso: 

Ii diário 

n muitas vezes ao ano 

[I semanal 

L: anual 

idade: reside em: 

idade: sexo: M/F 

idade: sexo: M/F 

idade: sexo: M/F 

idade: sexo: M/F 

idade: sexo: M/F 

[J indiferente 

l~ mensal 

L. raramente 

76 

reside em: 

reside em: 

reside em: 

reside em: 

reside em: 



5. Renda Familiar Mensal (a soma de todos os seus rendimentos e de mais aqueles de 

quem vive com você, na mesma casa): 

O Até R$ 1.000,00 

LJ de R$ 2.501,00 a R$ 5.000,00 

o de R$ 7.501,00 a R$ 10.000,00 

Consumo em geral: 

[ ! de R$ 1.001,00 a R$ 2.500,00 

11 de R$ 5.001,00 a R$ 7.500,00 

n acima de R$ 10.001,00 

1. Fale-me de uma experiência de consumo que alguém que você conhece teve. 

2. Como elas ocorrem em geral? 

3. Com que freqüência? 

4. Onde essa pessoa costuma consumir? 

5. Onde essa pessoa prefere consumir? 

6. Ela faz isso acompanhada ou desacompanhada? De quem? 

7. Por que ela gosta de ter essa pessoa ao seu lado na hora de consumir? 

8. Que tipos de coisas ela gosta de consumir? Por quê? 

Consumo do luxo: 

9. Para você, o que é o luxo? O que caracteriza o luxo? 

10. Fale-me de uma experiência de consumo de luxo que você teve. 

11. Como ocorre, em geral, o seu contato com o consumo do luxo; isto é, em geral, 

como você consome o luxo? 

12. Com que freqüência? 

13. Onde você costuma consumir artigos de luxo? 

14. Você faz isso acompanhada ou desacompanhada? De quem? 

15. Por que você gosta de ter essa pessoa ao seu lado na hora de consumir o luxo? 

16. Que tipo de artigos e serviços de luxo você gosta de consumir? Por quê? 

Espiritualidade: 

17. Alguma dessas experiências de consumo foi especial? Qual? 

18. Por quê ela foi especial? 

19. Você pode descrever como ela ocorreu? 

20. Ela se repetiu em outra ocasião, mesmo que com outro produto? Como foi isso? 

21. Alguma vez esse tipo de experiência extraordinária aconteceu ao consumir o luxo? 
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22. Você pode descrever como isso ocorreu? 

23. Você tem ciúmes de algum objeto em especial, alguma coisa que você tenha 

comprado? 

24. Por quê? 

25. Você pode descrever como foi essa compra? 

26. E de algum artigo ou serviço de luxo que você tenha experienciado, você tem 

ciúmes? 

Indução: 

27. Eu gostaria de descrever uma situação para você nesse momento e gostaria de saber 

a sua opinião a respeito. 

Luísa estava cansada depois de muito andar à procura de um sapato para 

combinar com o vestido que tinha mandado fazer para o casamento de sua filha. Já 

era a quarta visita que fazia ao shopping naquela semana e a terceira volta no 

segundo piso. Ela ia desistir de novo e voltar para casa quando, de repente, se 

deparou exatamente com aquilo que estava buscando: o formato, a cor e a textura 

do pequeno calçado pareciam exatamente o que ela vinha buscando. Ele estava na 

vitrine de uma pequena loja escondida na ponta do shopping. Como ela podia ter 

deixado de ver aquilo antes? Não sabia, mas também pouco importava agora. 

Resoluta ela se dirigiu à entrada da loja e, enquanto entrava, percebeu que como por 

mágica uma vendedora já estava pegando o pequeno par de sapatos da vitrine, 

enquanto olhava na sua direção. Luísa abriu um largo sorriso e começou a estender 

a mão quando ouviu uma voz que vinha detrás de si: vou levar esse também. Era 

outra compradora que parecia ter se interessado pelo mesmo sapato que ela. 

O que você acha que vai acontecer? 

28. Se você fosse a Luísa, o que você faria? 

29. Você já viveu uma situação parecida com essa? Como foi? 

30. Você gostaria de acrescentar algum comentário ao seu depoimento? Algo que você 

ache relevante e sobre o qual não tenhamos conversado? 

Agradeço a sua atenção e disposição em ter-nos ajudado nessa pesquisa. 
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PROTOCOLO ÉTICO (McCracken, 1988: 69) 

[A ser lido pelo Entrevistador antes do começo da entrevista. Uma cópia deve ser deixada 

para o respondente e uma deve ser assinada por ele(a) e entregue ao entrevistador]. 

Meu nome é Carlos Lima Silva. Estou realizando a pesquisa sobre o tema: Formas 

de Consumo no Brasil. Este projeto é parte dos créditos do Mestrado Executivo em Gestão 

Empresarial da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da 

Fundação Getulio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro. No sUe www.ebape.fgv.br podem ser 

encontradas maiores informações sobre a EBAPE e a FGV. 

Eu sou o principal investigador desse projeto e posso ser contatado através do 

telefone (21) 7835-5776 e do e-mail cls@fgvmail.br caso você tenha qualquer dúvida. 

O Professor Eduardo André Teixeira Ayrosa, PhO. é o orientador deste projeto e 

pode ser contatado através do telefone (21) 2559-5774 e do e-mail ayrosa@fgv.br e 

também poderá fornecer quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. 

Obrigado por sua disposição em participar neste projeto de pesquisa. A sua 

participação é muito importante e será apreciada. 

Antes de começarmos a entrevista, gostaria de garantir-lhe, mais uma vez, que ao 

participar deste projeto você tem alguns direitos muito bem-definidos. 

Primeiro, a sua participação nesta entrevista é totalmente voluntária. 

Você pode se recusar a responder a qualquer pergunta a qualquer momento. 

Você pode se retirar da entrevista e dá-la por encerrada a qualquer momento. 

Esta entrevista será mantida em confidencial idade e estará disponível apenas para 

os membros da equipe de pesquisa. 

Partes desta entrevista podem ser usadas no relatório final da pesquisa, mas, em 

nenhuma circunstância o seu nome ou características que permitam a sua identificação 

serão incluídas no relatório final. 

Agradeço a sua atenção e peço assinar abaixo como prova de que li este protocolo 

para você. 

___________________ (Assinatura) 

___________________ (Nome por Extenso) 

_________________ (Data) 
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Por favor, envie-me o relatório final dos resultados deste projeto de pesquisa 

(marque uma opção apenas): SIM / NÃO. 

Endereço ou e-mail para aqueles que pediram cópia do relatório: 

[Entrevistador, mantenha a cópia assinada consigo e deixe uma cópia com o entrevistado]. 
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