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Resumo: Este estudo pretende mostrar como as questões relacionadas ao mundo do consumo mudaram com 
o decorrer dos anos, desde os primórdios de seus estudos até os dias de hoje. Todas essas mudanças fizeram 
com que fosse necessário compreender o novo consumidor, um sujeito diferente daquele de tempos atrás, 
bem como as empresas tiveram de se adaptar para vender seus produtos e serviços. De forma complementar, 
esse artigo também apresenta como o consumo, nos tempos atuais, está diretamente relacionado à construção 
das identidades das pessoas.
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Abstract: This study aims to present how the issues related to the world of consumption have changed 
over the years, from the beginnings of their studies to the present day. All these changes made it necessary 
to understand the new consumer, a different subject from years ago, as well as the way companies have to 
adapt to sell their products and services. In a complementary way, this article also presents how consumption, 
in the present times, is directly related to the construction of people’s identities.
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INTRODUÇÃO
Para alguns, o simples ato de comprar. Para 

outros, algo complexo que merece um estudo mais 
aprofundado. Sim, estamos falando do consumo, 
cuja discussão sobre ele tem grande importância. 
E  sso se dá pelo fato de que, de uma maneira ou de 
outra, todos nós somos consumidores. Consumimos 
24 horas por dia, comprando uma roupa, uma comida, 
lendo um livro, ouvindo uma música, escolhendo 
um site de notícias ou até assistindo a uma aula. 
Essa atividade já está tão inserida no modo como 
as pessoas vivem, que descortina a relevância em 
compreender uma área que está totalmente inserida 
no cotidiano dos seres humanos.

Um ponto para se observar incide sobre os avanços 
tecnológicos, pois eles foram responsáveis por propiciar 
uma mudança no modo como as pessoas até então 
estavam acostumadas a viver. Em consequência, 
mudou também o jeito como passaram a encarar o 
consumo.

A inserção dos aparatos tecnológicos proporcionou 
a possibilidade de se informar mais e de forma quase 

imediata. Isso significa que os consumidores, em 
meio a tantas opções disponíveis em lojas físicas e 
e-commerce, passaram a pesquisar com maior atenção 
o que comprar. Cremos que, assim, tornaram-se mais 
críticos, uma vez que se abre, assim, a possibilidade 
de fazer comparação entre produtos e serviços.

E as empresas, como ficaram com essa mudança? 
Sem dúvida, precisaram se adequar, buscando entregar 
mais valor ao consumidor para fidelizá-lo e assim não 
fazer comentários negativos em suas redes sociais.

TRAJETÓRIA DO CONSUMO
Em primeiro lugar, vale lembrar os primórdios 

do estudo sobre o comportamento do consumidor. 
Limeira (2008) nos relembra que, para Adam Smith 
(1723-1790), comprar determinado produto era uma 
atitude vista como racional baseada somente na função 
que o objeto teria.

Baccega (2009, p. 238) nos informa que, a partir 
da década de 1960, certas transformações foram 
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responsáveis pelo surgimento de um novo indivíduo: um 
sujeito inseguro, individualista e complexo. “Começam 
assim as discussões sobre o consumidor, móvel da 
contemporaneidade, sujeito da fugacidade. Ele não 
é mais apenas o alienado cooptado pelo sistema”.

Faz-se necessário, portanto, definir o termo 
consumidor. Para Barbosa e Campbell (2006), consumir, 
na sua acepção mais vulgar, está relacionado à compra 
de algo. Em contrapartida, de alguns anos para cá, a 
palavra consumir foi ganhando novos significados, 
deixando de ser um simples ato de compra.

Atualmente, consumir está ligado à experiência e 
à construção de identidade. Por exemplo, podemos 
consumir uma música, no sentido de experiência, 
como também no sentido de criação de identidade 
que deseja ser vista, revelando aos outros um suposto 
estilo de vida.

Na sociedade contemporânea, o consumo tem um 
valor moral bem distintodaquele que é atribuído ao 
trabalho. Enquanto o trabalho costuma ser visto como 
fonte de produção e, de maneira geral, ninguém se 
sente mal por estar trabalhando, por sua vez, para 
alguns teóricos, o consumo pode ser considerado 
fonte de alienação, sobretudo quando se relaciona à 
aquisição de bens considerados supérfluos. Todavia, 
há também estudiosos que divergem desse aspecto 
negativo do consumo, asseverando que eletambém 
pode ser percebido como experiência, o que faz 
com que tenha um sentido ambíguo (BARBOSA; 
CAMPBELL, 2006).

Consumir produtos supérfluospode representar 
consumir mercadorias que são desnecessárias e 
não essenciais para a sobrevivência humana, por 
exemplo, comprar sapatos, bolsas e roupas de forma 
“descontrolada”. Em contrapartida, o consumo na 
perspectiva da experiência seria, por exemplo, uma 
pessoa escutando uma música, lendo um livro e até 
assistindo a uma aula. De forma mais clara, o consumo 
de experiência não está relacionado diretamente à 
aquisição de um produto palpável, pelo contrário, 
relaciona-se com as experiências que o indivíduo 
tem nas suas respectivas áreas de interesse.

Debruçamos sobre os exemplos mencionados 
para reforçara diferença entre os termos consumo e 
consumismo. O consumo é o ato de comprar produtos 
ou serviços que estão relacionados diretamente 
às necessidades do indivíduo, isto é, envolve a 
sobrevivência. Por outro lado, no consumismo não 
existe uma necessidade imediata para se adquirir 
determinados bens, por isso, estes são julgados como 
superficiais.

CONSUMO E MERCADO: 
TRANSFORMAÇÕES
Os consumidores, principalmente os mais jovens, 

estão a cada dia mais informados e interessados 
sobre aquilo que desejam consumir. Eles gostam de 

pesquisar, são exigentes em relação ao que consomem 
e esperam que as empresas deem a devida atenção, 
desde o momento da compra até o pós-venda. 
Um retrato desse modelo de comportamento dos 
novos consumidores, a título de exemplo, seriaum 
cliente que passou por algum transtorno ao adquirir 
um produto/serviço e decidiu usar as redes sociais 
para fazer uma reclamação.

Por esses clientes adotarem uma postura mais ativa, 
as empresas tiveram que passar por modificações. 
Isso fez com que com que as companhias buscassem 
se atualizar para exercer influência em meio a uma 
concorrência mais acirrada, a fim de continuar sendo 
admiradas por esses novos consumidores (EHRENBERG; 
GALINDO, 2013).

Dentro dessa perspectiva, observamos a importância 
de as empresas de hoje tentarem agir com transparência 
e honestidade com seus clientes. Kotler (2010, p. 4) 
nos instrui que, “[...] em vez de tratar as pessoas 
simplesmente como consumidoras, os profissionais de 
marketing as tratam como seres humanos plenos: com 
mente, coração e espírito”. É preciso mais que oferecer 
um produto, torna-se fundamental compreender o sujeito 
em toda sua complexidade diante do ato de compra.

Para compreender o consumidor atualmente, alguns 
conceitos se fazem importantes. A primeira definição 
que passou a ser encontrada no Brasil no século XX 
é a de sociedade afluente. Fazem parte desse nicho 
aspessoas que estão em busca de produtos para 
satisfazerem uma insatisfação psicológica permanente 
(GIACOMINI FILHO, 2008).

Segundo Shoham e Brenic (2003 apud GIACOMINI 
FILHO, 2008), uma das preocupações consumeristas, 
atitude contrária ao consumismo, é o próprio consumismo 
desenfreado, que pode ser encontrado no comprador 
“impulsivo”, ou seja, aquele que adquire além do que 
precisa. Já o consumidor “compulsivo”, que segundo 
a associação Americana de Psiquiatra afeta 1,1% 
da população mundial, torna o ato de comprar um 
vício, consumindo sempre de forma desordenada e 
inconsequente. Esses fatos podem estar diretamente 
ligados a questões emocionais e psicológicas, o que 
não pretendemos analisar neste artigo. Os sinais desse 
tipo de compra seriam “[...] gastar mais do que tem; 
comprar sem saber o porquê; arrepender-se da compra; 
adquirir seguidamente bens desnecessários; acumular 
objetos sem uso” (GIACOMINI FILHO, 2008, p. 73). 
Um ponto relevante a pontuar é a responsabilidade 
que o marketing de várias empresas tem por fomentar 
tais comportamentos (GIACOMINI FILHO, 2008).

Na mesma proposta, Bauman (2007) nos mostra que 
os membros de uma sociedade de consumo costumam 
ser inseguros, um traço marcante da sociedade 
pós-moderna. Além disso, o descarte é um traço muito 
presente nos novos tempos, em que tudo é efêmero e 
passageiro. Um produto que é novo hoje, amanhã não 
é mais, fazendo com que exista uma busca constante 
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para satisfação por meio da renovação impensada, 
o que se faz por meio do consumo. Bauman (2007, 
p. 73-74) complementa dizendo que “[...] ‘consumir’, 
portanto, significa investir na aflição social de si próprio, 
o que, numa sociedade de consumidores, traduz-se em 
‘vendabilidade’”.

Rubens (2010) relata que a sociedade de consumidores 
está vivendo em uma constante insatisfação, pois a 
quantidade de produtos lançados é enorme, apoiados em 
um grande aparato persuasivo, o que instiga as pessoas 
a querer consumi-los, sob risco de serem rotuladas 
de obsoletas. Canclini (2010, p. 65) complementa 
nos alertando que “[...] certas condutas ansiosas e 
obsessivas de consumo podem ter origem numa 
insatisfação profunda”.

O termo 

[...] sociedade de consumidores, em outras palavras, 
representa o tipo de sociedade que promove, encoraja 
ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma 
estratégia existencial consumista, e rejeita todas as 
opções culturais alternativas. (BAUMAN, 2007, p. 71).

Calder (1999, p. 7), citado por Limeira, (2008, 
p. 17), diz que:

Consumo envolve não apenas usar bens, mas sonhar 
com eles, passear nas lojas, comprar, personalizar, e 
dispor de bens. Consumo é a emoção de dirigir um 
carro em alta velocidade; é a combinação de adereços 
numa blusa; é ler um anúncio no jornal. É também 
procurar algo num shopping center; é hesitar entre 
vários modelos numa feira de automóveis; é interagir 
com o vendedor numa loja. É ainda o sentimento de 
alegria ou tristeza diante de um bem que agradou 
ou não, e a pilha de objetos abandonados no fundo 
da gaveta.

Segundo Canclini (2010), as diferentes maneiras 
de consumir alteraram as formas de ser cidadão. 
Perguntas como “A que lugar eu pertenço e Isso 
me dá direito a quê?” podem ser respondidas por 
meio da aquisição de bens de consumo e da própria 
democracia e participação popular. Canclini (2010, 
p. 35) complementa dizendo que 

[...] ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos 
reconhecidos pelos aparelhos estatais para os que 
nasceram em um território, mas, também, com 
as práticas sociais e culturais que dão sentido de 
pertencimento, e fazem que se sintam diferentes os 
que possuem uma mesma língua, formas semelhantes 
de organização e de satisfação das necessidades. 

Rocha (2009, p. 11-12) apresenta o consumo como 
uma esfera que, por meio de suas representações, define 

[...] capitais sociais, expressa identidades, diferenças, 
subjetividades, projetos, comportamentos, relações 
e oferece um mapa classificatório que regula várias 
esferas da experiência social na cultura contemporânea.

Diante do exposto até o momento, observou-se 
como o hábito de consumir da atual sociedade está 
associadoàs questões emocionais dos que nela vivem. 
Aliado a isso, vale mencionar que, por meio da internet, 
os limites para comprar de outros estados, regiões 
ou países deixaram de existir, e hoje em dia tudo se 
resolve de forma quase instantânea. Esse novo cenário 
proporcionou novas possibilidades para se comprar, 
aumentando a cartela de oferta aos consumidores, 
e em meio a tantas opções muitos se sentiram e se 
sentem perdidos e inseguros, o que pode gerar crise de 
identidadeem parte da população. Em contrapartida, ao 
mesmo tempo que o consumo alimenta essa sensação, 
ele também confirma a identidade de alguns e ajuda 
outros a constituí-las (CAMPBELL, 2006).

Tal constatação aproxima-se da de Ciampa (1984), 
que relata que é através do consumo que o ser humano 
adquire sua identidade, tornando-se uma das grandes 
motivações para consumir. Em outras palavras, é 
por meio do consumo que nos constituímos como 
sujeitos que, ou nos igualamos ou nos diferenciamos 
dos outros. Já Bauman (2008) menciona que as 
pessoas possuem um grande receio de conviver com 
indivíduos diferentes, o que faz com que a sociedade 
viva em grupos de identidades, gostos e práticas de 
consumo similares.

Por outro lado, Stuart Hall (2005) nos informa que 
a crise de identidade é apenas parte de um processo 
de mudança, em que existe uma ruptura, e o sujeito 
moderno não é mais definido como antes. Muito 
pelo contrário, agora o indivíduo não é formado por 
uma única identidade, e sim por várias que podem 
se renovar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notou-se que as ideias acerca do consumo mudaram; 

o modo como o tema era estudado ganhou novos 
olhares com a entrada das ciências sociais, o que 
possibilitou um estudo mais aprofundado sobre o tema, 
deixando de lado a visão rasa. Como consequência 
disso, o consumidor se tornou alvo de estudo, pois 
se fez necessário compreender seu mundo. Outro 
ponto está nas tecnologias, estas grandes responsáveis 
pelo surgimento de um novo indivíduo, com novas 
formas de consumir, em que não existem mais limites 
geográficos para se comprar.

A questão da sociedade de consumidores e o 
sujeito contemporâneo foram apresentados para 
exemplificar as diversas formas de se consumir na 
sociedade pós-moderna. O imediatismo, a insegurança 
e a individualidade são características do tempo 
em que estamos vivendo, fazendo com que muitas 
pessoas passem a consumir em decorrência disso, 
sempre em busca de uma satisfação.

Outro ponto está na relação entre o consumo 
e a formação da identidade desses indivíduos. 
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É evidente que existem milhares de marcas no mundo, 
proporcionando aos indivíduos inúmeras opções. 
A decisão de compra, isto é, optar por uma marca em 
vez da outra, vai muito além de suas características 
funcionais, atuando, sim, como construtor temporário 
da identidade das pessoas.
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