
5958 5958

ÍDOLOS AMERICANOS ENDOSSAM 
PRODUTOS BARATOS E GARANTEM 
O ACESSO DOS MAIS POBRES A 
BENS SIMBóLICOS.

Uma das particularidades da sociedade de consumo é 
a de socializar o sonho, mas restringir a sua realização. 
Sendo mais claro: todos os cidadãos são expostos a 
estímulos de consumo parecidos e tendem a desejar 
coisas semelhantes, mas só alguns têm as condições 
econômicas necessárias para concretizar tais desejos. 
Esse abismo entre sonho e realização gera grande 
frustração em muitas pessoas, consequência inevitável 
da incapacidade em satisfazer as próprias vontades.

Se lidar com esse sentimento é difícil para adultos, que 
dirá para uma criança ou um adolescente. Sabe-se bem 
que nessas etapas da vida o consumo funciona como 
um poderoso – e, às vezes, essencial – elemento de 
socialização. Não “ter” pode significar não “ser” – parte 
de um grupo, amigo dos colegas, alvo de admiração 
do sexo oposto. Atire a primeira pedra o pai ou a mãe 
que nunca sofreu o cerco de filhos desesperados por 
objetos cuja compra era tratada como questão de vida 
ou morte.

Foi justamente pensando nessa situação que, dois 
anos atrás, o jogador de basquete Stephon Marbury 
resolveu subverter a lógica reinante no mercado de tênis 
esportivos dos EUA. Ao invés de assinar contrato com 
uma das gigantes do setor, como Nike, Adidas e Reebok, 
e endossar um calçado cujo preço ficaria em torno de 
US$ 200, Marbury optou por lançar seu próprio tênis em 
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parceria com uma rede de magazines, cobrando módicos 
US$ 15 o par. A intenção: tornar o produto acessível às 
crianças e aos adolescentes mais pobres, geralmente 
alijados da cadeia desejo-realização quando se trata de 
itens esportivos endossados por ídolos.

Marbury fez escola. O sucesso de vendas do “Starbury 
One”, como foi batizado o tênis, estimulou o golfista Bubba 
Watson, a tenista Venus Williams e a atriz Sarah Jessica 
Parker a lançarem também produtos acessíveis voltados 
aos fãs. Marbury, em todos os momentos, fez questão 
de afirmar que o tênis que comercializava por US$ 15 
era exatamente igual àqueles vendidos pelas marcas de 
prestígio por dez vezes mais. Implicitamente, quis dizer 
que os produtos rivais custam caro simplesmente por 
associarem a imagem de um esportista famoso, e não 
por deterem características intrínsecas superiores.

Qualquer semelhança com o mercado de luxo não 
é mera coincidência. Por mais que virtudes técnicas 
incomparáveis sejam alardeadas pelas marcas, o preço 
de uma mercadoria de grife não se explica pela matéria-
prima, pelo trabalho do artesão ou pelo serviço oferecido 
nas lojas. Ou, para ser justo, explica-se apenas em parte; 
de fato, esses são elementos que contribuem para 
elevar bastante os custos dos produtos em questão, 
custos esses que têm de ser cobertos de alguma forma. 
No entanto, quando se observa que a margem de lucro 
líquida no mercado de luxo pode chegar facilmente a 
20%, tem-se um indicativo claro de que boa parte do 
preço alto está calcada no prestígio da marca.

O motivo reside na percepção do consumidor: sem 
condições de aferir de maneira prática a qualidade de 
um produto, ele recorre à inferência. E o preço é o 
mecanismo de inferência mais utilizado nesses casos. 
Reduzi-lo seria um modo indireto de dizer que “este 
produto não é tão bom” ou “esta marca já não confere 
tanto status”.

Vender barato é, portanto, um risco nesses mercados, 
e Marbury decidiu corrê-lo. A revista Consumer Reports 
entregou nove exemplares do tênis para que jogadores 
amadores de basquete o utilizassem em quadra. Seis 
deles reprovaram o produto, afirmando que oferecia 
menos conforto e estabilidade que os concorrentes 
mais caros. À distância fica difícil julgar tal avaliação, 
mas não é improvável que a reprovação do tênis tenha 
sido influenciada pelo preço baixo e pela ausência de um 
logotipo famoso no produto.

O que o caso de Marbury nos lembra é de uma outra 
peculiaridade da sociedade de consumo: não nos 
relacionamos com os objetos exatamente e sim com a 
imagem deles. A rigor, produtos e serviços não “são”; 
eles “parecem”. O mesmíssimo produto, colocado em 
vitrines de lojas diferentes, é capaz de despertar reações 
e avaliações contraditórias de um mesmo observador. No 
terreno dos bens simbólicos, como o luxo e o esporte, 
o talento em manipular a imagem do produto é que faz 
uma marca mais bem-sucedida que outra – e o preço é 
um dos recursos utilizados nessa manipulação.

Nadar contra a corrente, como fizeram Marbury e 
outros famosos, não é nem de longe um suicídio 
comercial; o que se perde em margem de lucro unitária 
é compensado pelo volume de vendas, afinal. Mas por 
que não ser generoso, creditando aos ídolos americanos 
mais do que uma bem pensada estratégia de marketing? 
Ao tornar acessíveis aos mais pobres bens simbólicos 
geralmente restritos às classes média e alta, eles não 
fazem apenas um bom negócio: prestam um serviço de 
utilidade pública.

Autor de “Precisar, não Precisa – um olhar sobre o 
consumo de luxo no Brasil” (ed. Lazuli/Cia. Editora 
Nacional). Site: www.precisarnaoprecisa.com.br. E-mail: 
livro@precisarnaoprecisa.com.br.

O curioso é que as marcas de luxo, e 
mesmo as esportivas, simplesmente 
não podem cobrar menos por seus 
produtos, uma vez que o fascínio que 
exercem sobre o consumidor tem 
parte de sua origem nos preços altos.Por André Cauduro D’ Angelo 




