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Eu parto a mim  

mesmo  

ao partir.  

 

Metade do corpo  

num século  

metade  

n’outro  

minha alma pela cordilheira:  

um pacífico de frio,  

uma américa de sangue.  

 

Eu recolho a terra,  

guardo num frasco.  

misturo com alguns cravos  

e cascas de romã,  

junto com o hálito do vento,  

vento da voz dos teus cabelos,  

amiga.  

 

Guardo minha essência.  

jogo o mundo nas costas e  

as costas na carroceria –  

em caminhos e caminhões  

galopo no dorso  

do tempo.  

 

(...) Cabe a lembrança de ter vivido  

e de viver ainda.  

cabe o fardo de saber-se humano  

e ter compromisso com a primavera eterna  

primavera porteña  

depois de uma vida invernal  
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e do fado de saber-se brasileiro.  

 

no meu exílio,  

exilado mas residente,  

cabe o beijo  

de descobrir-se conterrâneo  

de cada pessoa  

em cada canto.  

entre veredas,  

eu me exilo  

cantando. 

 

Jorge Luan 
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RESUMO 

 

Essa dissertação teve como objetivo construir o conceito de emulação do consumo, explicitando 

o conceito de classes em contraposição ao de estratos de renda, dando ênfase à perspectiva de 

classes. Averiguou-se quais os países que possuem fortes características de “cultura de 

consumo” e “estilo de vida” e suas influências sobre o comportamento do consumidor brasileiro 

no que tange à emulação. Posteriormente, verificou-se quais são os mecanismos que 

disseminam a ideia de determinado estilo de vida e consumo.  A base teórica foi construída a 

partir de Veblen (emulação de consumo), Nietzsche (objetividade e subjetividade, impulsos 

inseparáveis), Bauman (Pós-modernidade e consumo), Baudrillard (Signos e consumo), Celso 

Furtado (raízes da dependência), entre outros. Buscou-se um método que proporcionasse 

análises complexas das escolhas dos consumidores. Partindo-se da hipótese de que não há 

dualidade no processo de decisão (racionalidade e impulsos emocionais), ambos são 

imbricados, ou seja, ocorrem concomitantemente. O método mais oportuno foi a entrevista 

semi-estruturada, que favorece a compreensão dos fenômenos sociais. Após a aplicação do 

método, constatou-se que os fatores que mais influenciam na análise de compra dos 

consumidores entrevistados são: qualidade, preço, necessidade e alguns fatores subjetivos. Em 

relação à influência cultural estrangeira, os países mais citados segundo aqueles que se sentem 

influenciados pelo “estilo de vida e consumo” do exterior foram: Estados Unidos, Inglaterra e 

França. As vias que disseminam o estilo de vida e consumo de outros países ao consumidor 

brasileiro estão associadas aos meios de comunicações e às artes. Dos consumidores 

pesquisados, 86% afirmaram que, produtos que são mais consumidos por classes mais ricas 

proporcionam status, uma espécie de troféu, de vitória, sucesso e admiração de terceiros e que 

quando desejam consumir mesmo com a renda limitada, apenas 37% optam por formar 

poupança para adquirir o bem no futuro e 67% optam pelo uso do crédito, financiamento ou 

empréstimo para realizar a compra. 

 

 

Palavras – Chave: Comportamento do consumidor. Emulação do Consumo. Cultura de 

consumo. Estilo de vida e consumo. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to construct the concept of consumption emulation, explaining the 

concept of classes as opposed to that of income strata, emphasizing the class perspective. It was 

found out which countries have strong characteristics of "consumer culture" and "lifestyle" and 

their influences on Brazilian consumer behavior regarding emulation. Subsequently, it was 

verified which are the mechanisms that spread the idea of a certain lifestyle and consumption. 

The theoretical basis was constructed from Veblen (consumption emulation), Nietzsche 

(objectivity and subjectivity, inseparable impulses), Bauman (Postmodernity and 

consumption), Baudrillard (Signs and consumption), Celso Furtado (dependency roots), 

between others. We sought a method that would provide complex analyzes of consumer 

choices. Starting from the hypothesis that there is no duality in the decision process (rationality 

and emotional impulses), both are imbricated, that is, they occur concomitantly. The most 

opportune method was the semi-structured interview, which favors the understanding of social 

phenomena. After applying the method, it was verified that the factors that most influence the 

analysis of the consumers interviewed are quality, price, need and some subjective factors. In 

relation to foreign cultural influence, the countries most cited according to those who feel 

influenced by the "lifestyle and consumption" of the outside were United States, England and 

France. The ways that disseminate the lifestyle and consumption of other countries to the 

Brazilian consumer are associated with the media and the arts. Of the consumers surveyed, 86% 

stated that products that are more consumed by richer classes provide status, a kind of trophy, 

victory, success and admiration of others, and that when they wish to consume even with limited 

income, only 37% choose Form savings to acquire the good in the future and 67% opt for the 

use of credit, financing or loan to make the purchase. 

 

Keywords: Consumer behavior. Emulation of Consumption. Consumer culture. Lifestyle and 

consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

Busca-se na presente pesquisa uma compreensão sobre a emulação do consumo de 

indivíduos brasileiros, utilizando como amostra, entrevistados do ano de 2016, sendo quarenta 

consumidores provenientes das cinco regiões brasileiras. Pretende-se compreender a influência 

que esses indivíduos recebem de outros países que possuem fortes características de estilo de 

vida e consumo na contemporaneidade, ou seja, países que exprimem a ideia da “ cultura do 

consumo” e de que forma isto tem influenciado o comportamento do consumidor no Brasil. 

Temos como ponto de partida “A Teoria da Classe Ociosa” onde Veblen apresenta para a 

sociedade uma reflexão sobre a competição do consumo e a formação de classes que possuem 

uma característica em comum, a não ocupação industrial, entendida como governamental, 

guerreira, religiosa e esportiva. Veblen afirma que “no curso da evolução cultural, o 

aparecimento de uma classe ociosa coincide com o início da propriedade privada” (VEBLEN, 

1988, p.15).  Nesse caso, a propriedade passa a ser compreendida como “troféu”, uma conquista 

social, e há uma competição “pacífica” entre os agentes por tais méritos (VEBLEN, 1988). 

Atualmente, as empresas que produzem produtos tecnológicos disponibilizam no mercado bens 

cuja duração é programada. Há uma constante atualização do modelo do produto, da tecnologia, 

do design, entre outros, que finda por alimentar o desejo do consumidor em acompanhar tais 

novidades. Esse desejo em consumir não está restrito apenas ao bem em si. Mas, também à 

campanha publicitária que é realizada pela empresa. Tais empresas operam no sistema 

capitalista e têm seus lucros motivados pela sociedade de consumo.   Talvez, a luta por 

acumulação material revele mais as necessidades intangíveis, ou seja, uma espécie de 

necessidade social ligada a fatores subjetivos. “O estilo de vida de uma comunidade depende 

da relação que se estabelece entre a cultura tornada objetiva e a cultura dos sujeitos” (SIMMEL 

apud WAIZBORT, 2000, p. 183). 

O Consumo de bens não pode, porém ser tido como o incentivo que leva 

invariavelmente à acumulação, exceto quando tomado num sentido muito 

afastado de sua significação primitiva (...). O motivo que está na base da 

propriedade é a emulação; e esse mesmo motivo continua ativo no 

desenvolvimento posterior, tanto da própria instituição a que deu causa, 

quanto daqueles traços da estrutura social a que se liga essa instituição de 

propriedade” (VEBLEN, 1988, p.16). 

 

 

Divergindo dessa construção de pensamento dentro da Teoria Econômica, é possível 

citar a Teoria do comportamento do consumidor na perspectiva neoclássica, que irá sustentar a 

hipótese de que o consumidor é um ser racional e pautado nessa racionalidade irá buscar 
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maximizar sua utilidade, observando a sua renda, os preços dos produtos, suas preferências e, 

a partir dessa análise, irá escolher a cesta que maximize o seu grau de satisfação. Nessa visão 

teórica, as emoções, os desejos, as vontades, os impulsos não são levados em considerações. 

Nessa pesquisa, considera-se que a razão e a emoção podem vir a influenciar o 

consumidor em suas escolhas. Logo, os indivíduos do corpo social que não atingem certos 

padrões de acumulação sofrem ao comparar-se com outros membros do vínculo social e ainda 

padecem na visão desses.  Seria esse sofrimento de comparação apenas inveja? Surgiria desse 

sofrimento um desejo de emulação? No ponto de vista do filósofo Kierkegaard em “O desespero 

Humano”, a inveja é uma admiração que acoberta.  “A admiração é um abandono de nós 

próprios penetrado de felicidade, a inveja, uma reivindicação infeliz do eu” (KIERKEAARD, 

1988). Para que haja emulação não basta apenas invejar, é preciso aliar a cobiça (vontade de ter 

o que os outros possuem) a uma ação, pois a inveja é inerte, é a tristeza do que os outros que 

são próximos possuem. Os seres humanos não conhecem seus próprios desejos e por isso 

imitam os desejos dos outros. Ao saciar as necessidades básicas, os indivíduos continuam com 

um intenso desejo, essa aspiração humana não se baseia na espontaneidade do desejo do sujeito, 

mas sim os desejos que circundam o sujeito. Os seres humanos influenciam uns aos outros, e 

quando estão próximos, tendem a desejar os mesmos objetos (GIRARD, 2011). 

 

 O progresso que se fez e que se vai fazendo nas instituições humanas e no 

caráter humano pode ser considerado, de um modo geral, uma seleção natural 

dos hábitos mentais mais aptos e um processo de adaptação forçada dos 

indivíduos a um ambiente que vem mudando progressivamente mediante o 

desenvolvimento da comunidade e a mudança das instituições sob as quais o 

homem vive (VEBLEN, 1988, p. 87).   

 

A economia considerou por tempos a hipótese de Adam Smith da preferência do homem 

primitivo pelas ocupações lucrativas, do negociar e trocar. Aparentemente, essa hipótese 

explicava até os hábitos primitivos e a organização das primeiras sociedades. Mas, Karl Polanyi 

apresenta, com base na investigação histórica e antropológica, que a economia humana é dada 

pelas relações sociais. A ação do homem não é movida apenas pelo interesse pessoal na posse 

de bens materiais, essa ação é motivada para assegurar a posição social, ambições sociais e 

valor social, tais interesses não são inerentes à natureza humana e sim um aprendizado social 

(POLANYI, 2000). Dessa forma, fica perceptível que a ambição em consumir está direcionada 

também para a conquista do simbólico, da representatividade do ser em um cenário social, e 

não justificada apenas pelo interesse comercial.   
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Essa pesquisa limita-se à observação do comportamento do consumidor brasileiro 

quanto à emulação do consumo ao longo dos processos históricos, econômicos e sociais. O 

contexto social contemporâneo apresenta o embate entre a concepção de mundo moderno e pós-

moderno, e a partir desse cenário da crise moderna, de modernidade líquida, é que se pretende 

compreender o processo de emulação do consumo. Por isso, incialmente partimos da Teoria de 

Veblen (o teórico moderno) sobre emulação do consumo e em seguida introduzimos o 

pensamento de Nietzsche (o filósofo precursor da pós-modernidade). Embora haja essa 

distinção na estrutura do pensamento, ambos apontam, a partir de suas próprias particularidades 

teóricas, que o ser humano não é movido apenas pela racionalidade, mas também pela 

subjetividade. O Veblen está explicando por um viés social e Nietzsche explica a subjetividade 

pela natureza humana, das 'energias' (impulsos).  

 Numa perspectiva nietzschiana levanta-se questionamentos sobre a postura do 

indivíduo contemporâneo frente ao estilo de vida adotado e a sua relação com o meio.  O 

niilismo elucidado como uma derivação da “febre histórica”.  

 

A consideração histórica reduz per definitionem, através de seus pressupostos 

metodológicos, todo acontecer a um padrão médio. Através dele, toda 

(aparente) grandeza dissolve-se num vir-a-ser, em que só há diferença de 

quantidade, nunca de qualidade (SALAQUARDA, 1997, p. 26).  

 

Para Nietzsche, o niilismo é a crítica da negação da vida em nome do que é 

transcendental. Sendo assim, se faz necessário apontar a importância infinita do viver, do saber, 

do errar, dos hábitos, das maneiras de viver para tudo o que venha a acontecer, do “eterno 

retorno” (SALAQUARDA, 1997).  

Será que os meios de progresso pelos quais o corpo social tem buscado preencher o 

significado da vida estão repletos de símbolos esvaziados? Será que os indivíduos teriam a 

coragem de certificar o estilo de vida ou a “cultura do consumo” que tem sido proliferada? Para 

tentar responder a tais questionamentos a pesquisa foi estruturada com os seguintes capítulos: 

referencial teórico – metodológico (descrição do método utilizado para coleta e apresentação 

dos dados, assim como formação da base teórica sobre emulação do consumo, crise da 

modernidade, classes sociais e cultura do consumo), países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

(no que tange à hegemonia, consumo conspícuo e crédito), consumo no Brasil ( busca 

compreender as influências culturais que consumidores brasileiros recebem de outros países), 

resultados e discussões (apresentação e reflexão em relação aos dados coletados na entrevista 

semi-estruturada).  
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É relevante evidenciar o que não é visto quando se trata de consumo dentro do sistema 

capitalista, o que leva à contestação dos pressupostos acerca do comportamento racional do 

consumidor. Cada vez mais o consumo é um meio de expressão da identidade, de 

pertencimento, de posição social e de distinção de classe.  Tem-se uma sociedade cada vez mais 

consumista e destituída de certezas, dependente da representação social dos produtos e dos 

símbolos. Sendo assim, parte-se da hipótese de que as decisões de consumo, além de serem 

afetadas pela renda e preço, também podem estar associadas a fatores subjetivos como a 

emulação, vontade e desejo, dada a realidade do convívio social. 

Dos objetivos pretende-se compreender o processo de emulação do consumo e o 

conceito de classes em contraposição ao de estratos de renda, utilizando na entrevista semi - 

estruturada a perspectiva de classes. Averiguar quais os países que possuem fortes 

características de “cultura de consumo” e “estilo de vida” e suas influências ao consumidor 

brasileiro no que tange à emulação a partir dos depoimentos relatados pelos entrevistados na 

pesquisa semi- estruturada; Verificar quais são os meios que disseminam a ideia de determinado 

estilo de vida e consumo. 

 A presente pesquisa expõe fatores relevantes (sobre a razão, o desejo, a cultura e as 

conquistas sociais) para uma melhor compreensão da relação do ser humano com o consumo, 

especificamente a emulação do consumo. Outro ponto a ser destacado é o estilo de vida e 

consumo de determinados países e como este pode vir a influenciar o consumo no Brasil. 

 Partindo da análise desse cenário, busca-se uma reflexão sobre o atual modelo de 

consumo e como a emulação de consumo ocorre nos países considerados subdesenvolvidos em 

relação aos países tidos como desenvolvidos. 

Ainda são poucos os estudos realizados nessa área, o que reforça a necessidade em se 

explorar o tema que é bem atual.  As descobertas nos campos da Economia e da Psicologia 

sobre consumo e consumismo, relacionados a emoções e desejos, são bem recentes. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

2.1 Procedimentos Metodológicos 

  

Nesse trabalho busca-se uma ferramenta que proporcione análises e reflexões sobre o 

comportamento humano, que aponte indícios sobre questões complexas em relação ao 

consumo. Considera-se a hipótese de que as escolhas dos consumidores são racionais e também 

tomadas por impulsos emocionais (desejo, vontade, emulação). Não há dualidade, a razão e os 

impulsos emocionais são imbricados. Partindo-se dessa hipótese se resolve que o método mais 

oportuno deverá propiciar que os próprios consumidores relatem quais os fatores que levam em 

consideração no processo de escolha de um produto. 

Para a elaboração da pesquisa será aplicada a interpretação dos fenômenos sociais 

através do relato dos fatos relacionados à emulação do consumo, com base na análise qualitativa 

do comportamento dos consumidores. Como método será utilizada a entrevista semi-

estruturada que também é conhecida como semidiretiva ou semi-aberta (MANZINI, 2003).  

A entrevista semi-estruturada tem como peculiaridade indagações básicas que são 

sustentadas por teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos 

derivam a novos pressupostos provenientes das respostas dos entrevistados (TRIVIÑOS, 1987). 

A entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 

também sua explicação e a compreensão de sua totalidade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

“A entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confecciona-

se um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista” (MANZINI 1990/1991, p. 154). Para tal, “é possível 

um planejamento da coleta de informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas 

que atinjam os objetivos pretendidos” (MANZINI, 2004, p.2). Sendo assim, “o roteiro deve 

garantir, por meio das perguntas a serem realizadas na entrevista, a abrangência total dos 

conceitos a serem estudados” (MANZINI, 2003, p.13). 

Os tipos de perguntas na entrevista semi-estruturada observam duas vertentes teóricas, 

a fenomenológica e a histórico-estrutural (dialética). Na linha teórica fenomenológica, as 

perguntas descritivas têm grande importância para a descoberta dos significados dos 

comportamentos das pessoas de determinados meios culturais. Já na linha histórico-cultural 

(dialética), o objetivo da pergunta é determinar razões imediatas ou mediatas do fenômeno 

social (MANZINI, 2004). Na presente pesquisa as indagações seguirão a vertente teórica 
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fenomenológica, na intenção de interpretar o comportamento dos consumidores quanto à 

emulação. Além dos dois tipos de perguntas, ainda há a distinção das perguntas. Para Triviños 

(1987) as perguntas podem ser divididas em quatro categorias: 1) Perguntas denominadas 

Consequências; 2) Perguntas Avaliativas; 3) Perguntas Hipotéticas e 4) Perguntas de categorias.  

 Manzini (2003) elenca alguns passos que se deve seguir para a elaboração de um bom 

roteiro e de bons questionamentos. É preciso atenção quanto à linguagem utilizada e adequá-la 

conforme o público a ser entrevistado. “O roteiro deve ter perguntas redigidas de forma simples 

e direta [...] não se deve usar na redação das perguntas, palavras e frases não específicas ou 

vagas” (MANZINI, 2003, p.13).  

 

“Deve-se ter cuidado com o tamanho da pergunta, já que questionamentos 

muito longos podem gerar problemas para quem responde. [...] Além do 

tamanho da pergunta, o pesquisador deve ter a cautela de analisar o quão difícil 

é para o entrevistado, responder à pergunta” (MANZINI, 2003, p.16).  

 

 Assim sendo, “em geral, a sequência das perguntas deve obedecer uma ordem de 

dificuldades de respostas: das mais fáceis para as mais difíceis de serem respondidas” 

(MANZINI, 2003, p.18). É conveniente criar blocos temáticos de perguntas que tratem sobre o 

mesmo assunto.  

 Ao concluir a sequência de perguntas é aconselhável, como parte da elaboração do 

roteiro, escrever algumas explicações que serão disponibilizadas aos entrevistados antes da 

coleta de informações, ou seja, as primeiras palavras proferidas no início da entrevista devem 

ser redigidas, na intenção de reduzir distorções no momento de apresentar os motivos da 

entrevista. Alguns aspectos devem ser levados em consideração: Incluir o porquê da realização 

da entrevista, o porquê da escolha do entrevistado, comunicar e solicitar permissão da gravação 

da entrevista semi - estruturada e informar ao entrevistado que sua identidade será preservada 

eticamente (MANZINI, 2003).  

 Finalizadas, tais etapas se faz necessário submeter a primeira versão do roteiro à 

apreciação externa, uma entrevista piloto que irá auxiliar a adequação do roteiro; duas ou três 

entrevistas já são o suficiente para analisar a forma das perguntas, a sequência das perguntas e 

a abrangência do fenômeno estudado (MANZINI, 2003). Após a adequação do roteiro, deve-se 

dar início as entrevistas previamente planejadas.  

 Nota-se que a coleta de dados via entrevista semi- estruturada requer uma série de 

precauções que antecedem à coleta. Obter dados, informações por meio da entrevista “é uma 

tarefa complexa” (MANZINI, 2003, p.24). O que finda por exigir um “planejamento e uma 
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análise minuciosa do roteiro, das perguntas, da aplicação da entrevista e da interpretação das 

informações adquiridas” (MANZINI, 2003, p.24). 

Então, o aspecto metodológico utilizado nessa pesquisa para investigar o 

comportamento do consumidor brasileiro em relação à emulação de consumo é a entrevista 

semi-estruturada. Os entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, 

pessoas de 10 a 65 anos de idade, são provenientes das cinco regiões do país (Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro – Oeste), das quais os estados inclusos na pesquisa são: Amazonas, Pará, 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.  

Ao todo foram realizadas 40 entrevistas, a escolha dos consumidores a serem 

entrevistados partiu da amostragem de conveniência, foram entrevistados consumidores 

provenientes de capitais e do interior dos estados, sendo que as perguntas trataram sobre os 

fatores que geralmente os consumidores levam em consideração durante a análise da compra 

de um produto, o estilo de vida e consumo, as influências culturais de outros países, as 

características dos produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas, a 

possibilidade do consumo desses produtos em proporcionar status perante a sociedade, o dilema 

entre poupar e usar o crédito e a faixa de renda desses consumidores, até R$ 880,00, mais de 

R$880,00 até R$1.760,00, mais de R$ 1.760,00 até R$ 4.400,00 e mais de R$ 4.400,00.  

Para a organização e representação dos dados foi utilizada a estatística descritiva por 

meio de tabela de frequências que faz a relação entre as categorias e o número de vezes de 

reincidência do fenômeno em cada categoria e por fim, na intenção de visualizar tais dados 

estatísticos elaborou-se gráficos e tabelas, tal como é feito na estatística descritiva. “A 

estatística descritiva tem como objetivo a descrição dos dados, sejam eles de uma amostra ou 

de uma população. Pode incluir: ordenação dos dados, compilação dos dados em tabela, criação 

de gráficos com os dados” (FERREIRA, 2005, p.8). A Estatística descritiva visa descrever e 

averiguar o comportamento de um grupo específico. Para isso alguns passos devem ser 

seguidos, é necessário identificar o objeto da pesquisa, ter um planejamento prévio, coletar os 

dados, analisar os dados e apresentar os dados por meio de tabelas e gráficos (PETERNELLI, 

2008). 
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2.2 Emulação do Consumo: construindo um conceito 

 

 Veblen (1980) em 1899 já levantava o debate sobre a questão do consumo conspícuo e 

como os indivíduos buscavam preencher uma espécie de necessidade social, passando para 

terceiros a aparência de pertencimento a uma classe, por meio da ostentação da riqueza.  Veblen 

afirmou que, conforme a teoria econômica, a compra e a acumulação de bens está ligada à 

subsistência, ao preenchimento das necessidades dos indivíduos. Porém, na concepção de 

Veblen, “o motivo que está na base da propriedade é a emulação” (Veblen, 1980, p. 26). 

Após a garantia da subsistência através do trabalho útil, tem-se o início de uma luta 

pecuniária de caráter invejoso e odioso que finda por moldar as relações sociais de forma 

drástica. Na essência desta luta pecuniária está o instinto predatório, o instinto que propicia a 

competição pecuniária, tão característica da sociedade da classe ociosa apresentada por Veblen 

(PEZZINI, 2014). “A luta é, contudo essencialmente uma luta por honorabilidade fundada 

numa odiosa comparação de prestígio entre os indivíduos” (VEBLEN 1980, p.30). Ou seja, “A 

honra, para Veblen, é um sentimento proveniente da riqueza material, portanto, estritamente 

vinculada ao ato do consumo conspícuo, já que é a forma mais bem-acabada pela qual se busca 

a exteriorização de uma riqueza possuída” (PEZZINI, 2014, p. 32). Quando os indivíduos 

passam a buscar o que denominamos atualmente de status, é considerado consumo conspícuo. 

“O consumo conspícuo é a forma pela qual os indivíduos pertencentes à classe ociosa sinalizam 

aos membros das classes produtivas suas vantagens para a competição pecuniária” (PEZZINI, 

2014, p. 30). Esse instinto predatório é o que possibilita o surgimento da classe ociosa, do 

consumo conspícuo e da emulação do consumo. 

  Pode-se conceituar emulação como um sentimento ligado a uma ação em que o 

indivíduo tem por objetivo igualar-se a outro.  O consumo não sendo apenas realizado na 

intenção de saciar necessidades. Mas, como provedor da razão existencial. “A vida do homem 

em sociedade, bem como a vida de outras espécies, é uma luta pela existência, e, portanto, um 

processo de adaptação seletiva” (VEBLEN, 1988, p. 87).   

 

Os seres humanos evoluíram em pequenos grupos sociais em que a imagem e 

o status têm importância primordial, não somente para a sobrevivência, mas 

também para atrair parceiros, impressionar amigos e criar filhos. Hoje em dia 

ornamentamo-nos com bens e serviços mais para impressionar os outros do 

que por curtirmos ter um pedaço de matéria – o que torna “materialismo” uma 

expressão profundamente enganosa no que diz respeito a grande parte do 

consumo. Muitos produtos são, primeiramente, sinais e só em segundo plano 

assumem o aspecto de objetos materiais. (MILLER, 2012, p. 9,10). 
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O indivíduo compra e emite símbolos, constrói uma imagem e assim distingue-se, ou 

certifica-se do pertencimento a uma determinada classe.  E essa representação torna-se produto 

a ser “consumido” por seus admiradores. Cynamon e Fazzari (2008) afirmam que as influências 

sociais são fundamentais para os gastos das famílias e suas decisões financeiras. Em particular, 

o grupo de referência social é um fator determinante para o consumo. As famílias menos 

abastadas desejam o padrão de consumo de famílias mais ricas, ao emular, pode haver um forte 

impulso por empréstimo, para assim financiar o desejo de consumo (RYOO, KIM, 2014).  

O mimetismo dos menos abastados em relação às classes mais ricas, em apreender a 

beleza e formar julgamentos de gosto não precisa necessariamente resultar em uma predileção 

espúria (VEBLEN, 1980). “Quando nessa base a predileção é um prêmio tão sério e substancial 

como em qualquer outra; a diferença é que este gosto é um gosto pelo reputadamente correto, 

não pelo esteticamente verdadeiro”. (VEBLEN, 1980, p.87). 

Cada classe inveja e compete com a classe acima na escala social, muito raramente serão 

feitas comparações a uma classe abaixo ou muito acima da sua. Logo, o padrão de consumo 

observado, a respeitabilidade e a competição será travada com aqueles logo acima. Esses 

padrões de consumo derivam de gradações imperceptíveis, dos usos e hábitos da classe social 

e pecuniária mais elevada, ou seja, da classe mais abastada (VEBLEN, 1980).  

Na competição em sociedade, o consumo, a posse de riquezas, a acumulação material, 

entre outros, não se relacionam somente ao fim ostensivo e objetivo das satisfações reais das 

necessidades básicas individuais ou das necessidades que estes objetos satisfazem em algum 

grau de utilidade, mas sim são orientados pela motivação de emulação do consumo  

intersubjetiva, isto é, são guiados por uma competição hostil-invejosa, através da demonstração 

da capacidade de dispêndio e de desperdício conspícuos, para a obtenção ou elevação de status 

e aceitação social. Logo, a função manifesta do consumo, isto é, a satisfação objetiva das reais 

necessidades, fica encoberta, subordinada ou sequestrada pela motivação de obtenção de status 

(OLIVEIRA, 2015). Ou seja, fica encoberta pela emulação do consumo que é o desejo mimético 

em possuir, obter o que é proveniente de uma classe social localizada logo acima. 

2.3 Um processo histórico: da modernidade à percepção da pós - modernidade 

 

A Modernidade refere-se a um determinado estilo, costume de vida ou organização 

social que emergiu na Europa e posteriormente ganhou espaço ao redor do mundo. A época 

moderna surge com a descoberta do Novo Mundo, o Renascimento e a Reforma (séculos XV e 

XVI); desenvolve-se com as Ciências Naturais no século XVII, atinge seu ápice político nas 
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revoluções do século XVIII, desenrola suas implicações gerais após a Revolução Industrial do 

século XIX e tem-se a percepção de que haveria uma cisão nessa estrutura de pensamento no 

século XX, conhecida como pós-modernidade (GIDDENS, 1991).  

A Modernidade está associada à ideia de que o mundo é passível de transformação pela 

intervenção humana, por “um complexo de instituições econômicas, em especial a produção 

industrial e a economia de mercado” (GIDDENS, 1991, p. 26). É válido salientar que a cultura 

moderna tomou forma compassadamente, ao longo do processo histórico muitos agentes 

desempenharam posturas relevantes que fortaleceram a formação e expansão da modernidade.  

Dentre esses agentes pode-se citar a revolução científica, ou seja, a crença migra do campo 

espiritual para o científico, para a razão, para o que se pode averiguar através de determinados 

métodos. 

  Giddens (1991) aponta que além da revolução científica, que contribuiu para a 

formação da cultura moderna, considera-se também a revolução industrial, tecnológica e 

informática; assim como: 

O Renascimento, Iluminismo, Liberalismo econômico e o Marxismo; as 

Revoluções Francesa, Americana e Soviética; pela filosofia a partir de 

Descartes e pelas ciências naturais e sociais; pela ideologia econômica, a partir 

da revolução monetária e comercial-mercantil; pelos sistemas sociopolíticos e 

econômicos em todas as suas versões e modelos de concretização histórica; pela 

expansão colonialista e pela pressão neocolonialista, de cunho econômico, 

político ou ideológico (GIDDENS, 1991, p. 27). 

 

Apesar dos avanços proporcionados pela modernidade, surge uma espécie de descrença 

quanto à eficácia e aplicabilidade das narrativas modernas. Para Nietzsche, os homens na 

modernidade tiveram de se entregar ao aparato da objetivação e do controle da natureza 

exterior, reduzidos ao pensar, ao inferir, ao calcular, ao combinar de causas e efeitos. O sujeito 

volta a perder toda a sua imanência, sua própria realidade, pois é reduzido a um instrumento 

lógico, delegando ao corpo uma existência secundária. (ITAPARICA, 2011).  

Nietzsche constrói sua crítica à racionalidade proposta por Sócrates em o Crepúsculo 

dos ídolos, discordando da “crença” de Sócrates na racionalidade, afirmando que nem Sócrates 

e nem os seus seguidores eram livres para serem racionais. A equação socrática da razão= 

virtude= felicidade tomava o caminho contrário aos instintos. “A mais ofuscante luz diurna, a 

racionalidade a todo custo, a vida lúcida, fria, cautelosa, consciente, sem instinto, em oposição 

aos instintos, tudo isso era apenas uma doença” (NIETZSCHE, 2012, p. 32-33). 

Para Nietzsche, as instituições perderam o seu valor e isto está ligado ao humano. 

“Depois que perdemos todos os instintos dos quais brotam instituições, perdemos as próprias 
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instituições porque nós não prestamos mais para elas” (NIETZSCHE, 2012, p. 111-112). 

Nietzsche aponta a democracia moderna como a forma decadente do Estado.  

 

Para que existam instituições é preciso existir uma espécie de vontade, instinto, 

imperativo, que seja antiliberal até a maldade: a vontade de tradição, de 

autoridade, de responsabilidade por séculos, de solidariedade entre séries de 

gerações (NIETZSCHE, 2012, p, 112). 

 

 Se vive para o hoje, para o muito depressa, de forma irresponsável, essa 

irresponsabilidade é confundida e vista como “liberdade”. As raízes que sustentam as 

instituições são desprezadas, a “autoridade” impõe para as pessoas uma espécie de iminência 

de uma nova escravidão. A decadência também atinge os instintos valorativos dos políticos e 

dos partidos políticos (NIETZSCHE, 2012). Enquanto que para Veblen e a filosofia pragmatista 

as instituições não estruturam apenas as interações sociais, as instituições são mantidas pelos 

hábitos dos indivíduos. Esses “hábitos seriam formados a partir da repetição da ação ou do 

pensamento” (CAVALCANTE, 2014, p.383). Mas, para aqueles que afirmam ter ocorrido uma 

“ruptura” ou que mantêm esse “desejo de ruptura” entre modernidade e pós-modernidade, por 

conta da perda de credibilidade nas grandes narrativas, nas instituições e na aspiração do sonho 

moderno, essas relações deixam de ser solidificadas em certezas e passam a ser diluídas, o 

campo migra para um mundo de incertezas e instabilidades. Na modernidade, para Bauman 

(1998), a experiência do consumo está pautada no mito da liberdade individual e das escolhas 

racionais. Na pós – modernidade, o consumo ocorre via experiências emocionais, emitindo uma 

identidade para o grupo. O consumo que revela a aceitação social, o pertencimento a uma tribo. 

 

Com a Pós-Modernidade, a cultura viu ruir os seus mitos, ideologias, verdades 

e valores. Reconhece a “impotência do pensamento” e rejeita o conceito da ideia 

clara e distinta. Na literatura e na pintura, verifica-se uma ênfase ao irracional, 

ao non-sense. A filosofia se traduz em niilismo e relativismo. As ciências sociais 

entram numa progressiva recusa de qualquer princípio e de qualquer regra 

sociocultural universalmente aceita (GIDDENS, 1991, p. 76). 

 

Com a perda da credibilidade no discurso das grandes narrativas como dito por Lyotard 

(1988), a modernidade é diluída, essa crise de legitimidade nos discursos é conhecida como pós 

– modernidade. Embora se tenha indícios, parece não haver um acordo sobre o conceito de pós- 

modernidade, assim como há dúvidas se, de fato, ocorreu uma ruptura entre modernidade e pós-

modernidade, o que há é uma “vontade de ruptura” como afirmado por Rouanet 
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(CHEVITARESE, 2000). Na intenção de compreender a pós-modernidade, pode-se então, 

“conceber a pós-modernidade como a reação da cultura ao modo como foram desenvolvidos 

historicamente os ideais da modernidade, marcada principalmente pelo abandono da esperança 

e do otimismo que acompanhavam a expectativa de ampla realização de suas metas” 

(CHEVITARESE, 2000, p.25). Salientando que a esperança pela ótica filosófica é destituída 

do prazer. A esperança se dá em meio a impotência.  

 

Frederic Jameson considera os anos 60 como o início dos pós modernidade, 

entendida por ele como lógica cultural do capitalismo tardio. Mas apenas a 

partir da década de 70 o debate em torno do tema torna-se mais inflamado. As 

raízes da discussão encontram-se na crise cultural que se faz sentir, 

principalmente, a partir do pós-guerra. O desencanto que se instala na cultura é 

acompanhado da crise de conceitos fundamentais ao pensamento moderno, tais 

como “Verdade”, “Razão”, “Legitimidade”, “Universalidade”, “Sujeito”, 

“Progresso”. (...) O efeito da desilusão dos sonhos alimentados na modernidade 

se faz presente nos mais diversos campos de produção cultural, tais como a 

literatura, a arte, a filosofia, a arquitetura, a economia, a moral, etc 

(CHEVITARESE, 2000, p.6). 

 

Afirma-se que a modernidade se contrapõe à ordem tradicional (como no debate entre 

antigos e modernos) e a pós-modernidade sugere a mudança de uma época para outra ou a 

quebra de continuidade da modernidade. Essa mudança é vista nos escritos de Baudrillard, 

Lyotard e Jameson (FEATHERSTONE, 1995). Baudrillard de forma específica revela que: 

 

 As novas formas de tecnologia e informação tornam-se fundamentais para a 

passagem de uma ordem social produtiva para uma reprodutiva, na qual as 

simulações e modelos cada vez mais constituem o mundo, de modo a apagar a 

distinção entre realidade e aparência (FEATHERSTONE, 1995, p. 20). 

 

Bauman (1998) afirma, em o mal-estar da pós modernidade, que o surgimento da era 

moderna coincidiu com a valorização da ordem como uma proposta capaz de construir um 

mundo puro, estável, seguro, emancipado e sólido. 

A Segurança, até então vista como uma das promessas modernas, não é um fator com 

que a sociedade pode contar.  Os indivíduos seguem acompanhados da ansiedade e do medo1. 

Logo, percebe-se que a estrutura moderna, de relações sólidas, de certezas são, na pós – 

modernidade, de relações líquidas, de uma sociedade com confessionários públicos, os 

                                                           
1 Inclusive Bauman aborda em um de seus livros de forma específica sobre o medo líquido e o 

terror global. Medo líquido. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de janeiro: Jorge Zahar 

Ed.,2008. 
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acontecimentos de carácter íntimo são expostos para a sociedade, a incerteza e insegurança são 

cada vez mais centrais no mundo contemporâneo (BAUMAN, 2008b). 

 No mundo pós-moderno, nada é sólido. O indivíduo necessita adaptar-se a esse novo 

estilo de vida, onde as relações são líquidas. A forma como o ser lida com o outro, com o 

ambiente e até com o consumo, assume a característica da incerteza (BAUMAN, 2010). Há 

uma crise de legitimidade nas condutas assumidas, no pensar, no crer e no agir.  

O pós – moderno apresenta a divergência como instrumento de libertação para a 

construção e redefinição do “discurso cultural” (HARVEY, 2008).  “A fragmentação, a 

indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos universais ou (para usar um 

termo favorito) “totalizantes” são o marco do pensamento pós-moderno” (HARVEY, 2008, p. 

19). As campanhas publicitárias utilizam-se de “técnicas pós – modernas”, apresentam ao 

consumidor a possibilidade de em seus anúncios superpor mundos ontologicamente distintos 

para fins comerciais. O pós – moderno pode ser analisado na arte, nas campanhas publicitárias, 

na cultura pop, no “cenário” (palco e interpretação) urbano, na arquitetura e na plasmação do 

estilo de vida e consumo (HARVEY, 2008). 

 

A flexibilidade pós – modernista, por seu turno, é dominada pela ficção, 

pela fantasia, pelo imaterial (particularmente do dinheiro), pelo capital 

fictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade 

em técnicas de produção, mercados de trabalho e nichos de consumo 

(HARVEY, 2008, p. 305). 

 

Os indivíduos estão à mercê, não se sabe ao certo qual é o sentido da vida, se de fato há 

um sentido para a vida e a conquista dos bens materiais é uma rota de fuga, que além de suprir 

necessidades básicas, proporciona a função simbólica do prestigio social, para uma vida de 

sucesso. Atualmente, o consumo é cada vez mais veloz e intenso, reforçando a estratégia do 

“descartável”, da obsolescência programada, a periódica substituição do produto por um outro 

modelo, pelo “novo”, em um curto espaço de tempo, ou seja, tem-se uma vida de trabalho 

direcionada para o consumo, esse ciclo alimenta o sistema capitalista. É notável essa constante 

transformação dos produtos na indústria da moda (muda conforme as estações), na indústria 

tecnológica, indústria automobilística, entre outros.  

Para Löwy (2014), a crítica de Marx e Weber ao sistema capitalista teria possíveis 

pontos em comum, ambos os autores percebiam o capitalismo a partir de uma perspectiva 

negativa que findava por quantificar as relações sociais via exploração do trabalho e 

desigualdade de renda, embora Weber tenha evidenciado a importância do papel das ideias (A 
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ética protestante e o espírito do capitalismo) no processo histórico e o seu impacto no âmbito 

econômico e social e Marx tenha seguido uma linha de análise crítica materialista. O ponto de 

divergência nas ideias de Marx e Weber está justamente na “possível” (não para Weber) 

libertação em relação à lógica do sistema.  Weber explica a essência do sistema capitalista a 

partir da alegoria da “Jaula de aço”. Para Weber, a “jaula de aço” é o próprio capitalismo que 

determina a vida de todos os indivíduos, todos possuem um destino que é determinado pela 

lógica do capitalismo, sendo assim, a liberdade desaparece. Os indivíduos são prisioneiros dessa 

estrutura, dessas regras, desse fluxo impessoal do sistema capitalista e segundo Löwy, o 

pessimismo de Weber frente a ruptura do sistema capitalista estaria ligado ao pensamento de 

Nietzsche na perspectiva de aceitação do destino (LÖWY, 2014). 

A cultura pós-moderna traz consigo a dualidade, a incerteza e a percepção de mal-estar. 

A veneração ao espetáculo presente está relacionada ao desenvolvimento recente do capitalismo 

e à sociedade de consumo. Esse anseio pós-moderno pela liberdade, finda sendo expresso pela 

“livre escolha do consumidor” (o consumidor está preso em um ideal de alcançar a liberdade 

ou a realização pelo consumo) e na busca de afirmação de estilos de vida ou “personificação” 

do consumo (CHEVITARESE, 2000). O “capitalismo tardio” (termo neomarxista) ou o 

“desenvolvimento recente do capitalismo” (termo utilizado pelo Fredric Jameson) é guiado por 

uma nova forma de expansão da riqueza e exploração da mão- de –obra dos países 

subdesenvolvidos (expansão das multinacionais e transnacionais) e é sustentado por uma 

sociedade direcionada para o consumo.  

 

 

2.4 Conceito de classes sociais em contraposição ao de estratos sociais 

 

Bresser – Pereira, ao escrever sobre o tema, cujo texto original é de 1981, afirmou que 

definir classes sociais dominantes e dominadas em termos de apropriação do excedente não tem 

mais sentido, devido à complexidade da sociedade atual e da divisão do trabalho mais evoluída 

quando compara-se aos tempos dos escritos de Marx e Engels. Mas, definir classes em termos 

de sua posição nas relações de produção continua a ser válido (BRESSER-PEREIRA, 2002).  

Dividir a sociedade em classes, de acordo com a posição de cada indivíduo nas 

relações de produção, não é tão direto como era no passado. Mas esta posição 

continua a ser essencial na definição das classes sociais. Ou você detém 

diretamente os meios de produção, ou você controla a organização burocrática 

que detém os meios de produção, ou você realiza diretamente um trabalho. Isto 
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significa que você vai pertencer ou à classe capitalista, ou à classe média 

tecnoburocrática, ou à classe trabalhadora (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 2).  
 

A sociologia ortodoxa sempre minimizou o papel das classes ao longo da história. “A 

teoria de classes marxista e neo-marxista resistiu muito bem aos ataques provenientes da 

sociologia até os anos 70” (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 3).  Porém, perdeu “força” após a 

crise da própria esquerda e do Marxismo, sendo que desde a década de 70 teria sido notória a 

erosão da teoria de classes e de outros fundamentos do Marxismo tradicional, de acordo com a 

leitura que Bresser – Pereira faz de Uwe Becker. 

Uma das razões para tais acontecimentos, é que além da crescente onda conservadora 

desde os anos 60 e 70, reside na emergência da nova classe: “a tecnoburocracia, a estrutura 

social do capitalismo tecnoburocrático  tornou-se muito mais gradual, muito menos dicotômica 

do que a existente no capitalismo clássico - o capitalismo que Marx havia descrito” (BRESSER-

PEREIRA, 2002, p. 3).   

 

 As classes sociais continuam sendo os atores principais da história. Capitalistas 

e trabalhadores continuam a agir de acordo com sua própria lógica: a lógica do 

lucro e da acumulação, no caso dos capitalistas, a lógica das demandas salariais, 

no caso dos trabalhadores. A luta de classes e a consciência de classe continuam 

a ser fatores essenciais na história, mas a existência de uma nova classe média 

entre capitalistas e trabalhadores exige um tipo diferente de análise 

(BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 3). 
 

 As classes sociais são produto das relações de produção, do sistema econômico, e esses 

vão sendo alterados ao longo do processo histórico. Sendo assim, o conceito de classe social 

muda nos diferentes períodos históricos e de acordo com os distintos modos de produção. As 

classes sociais que conhecemos hoje, de forma específica, são provenientes do sistema 

capitalista (BRESSER-PEREIRA, 2002).   

 “Não só na desigualdade perante os objetos, no sentido econômico (a compra, a escolha, 

a prática são reguladas pelo poder de compra, enquanto o grau de instrução é função da 

ascendência de classe, etc.) - em suma, nem todos possuem os mesmos objetos, da mesma 

maneira” (BAUDRILLARD, 2008, p. 59-60). O próprio consumo sinaliza uma distinção entre 

as classes.   

 

 

A noção de prestígio social, que é parte do conceito de grupo de status, 

na verdade se refere sobretudo aos grupos de status mais elevados 

formados pela classe dominante e seus associados, como a burocracia 
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pré-capitalista. O fato de um membro da classe inferior pertencer a um 

grupo de status profissional é também encarado pela classe dominante e 

aceito pela classe dominada como uma indicação de prestígio social 
(BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 6). 

 

“O importante é ter em mente que o grupo de status é uma subdivisão de uma classe, 

não uma alternativa a ela. Mais precisamente, é uma subdivisão das classes, um escalonamento 

interno da classe dominante e da classe dominada” (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 6). O 

primordial é que as classes sociais não sejam tratadas como estratos sociais, isso seria uma 

confusão de entendimento do conceito e de como essas relações ocorrem na prática.  

 

 A nova classe pode ter ou não consciência de classe, mas é essencial que ela 

não se confunda com os estratos sociais. Em princípio, nos modos de produção 

puros, temos apenas uma classe dominante e uma classe dominada: a 'classe 

média' vai corresponder aos setores menos ricos da classe dominante e aos 

setores mais ricos da classe dominada. Estão na primeira categoria os 

capitalistas de pequeno e médio porte, de um lado, e os trabalhadores 

especializados, de outro. Alternativamente, numa formação social mista, a 

classe média representará a emergência de novas relações de produção e das 

correspondentes relações sociais. A classe média tecnoburocrática que emerge 

no capitalismo tecnoburocrático se insere nesta segunda categoria (BRESSER-

PEREIRA, 2002, p. 10). 

 

Já “a estratificação social é encarada como a classificação diferencial dos indivíduos 

que compõem um dado sistema social e seu tratamento como superiores e inferiores, uns em 

relação aos outros em certos aspectos socialmente relevantes” (PARSONS, 1940, p. 841). A 

estratificação é uma distinção de grupos, de uma distribuição desigual da renda e do poder. 

Logo, a estratificação social é diretamente influenciada pela estratificação econômica que, por 

sua vez, também contribui para uma estratificação política. Na sociedade estratificada, o 

indivíduo está condicionado a circunstâncias específicas, como por exemplo as castas, onde o 

indivíduo tem a sua característica social ligada ao seu nascimento e não há a possibilidade de 

mobilidade social. 

 

Se entendermos classes sociais como parte de um sistema de estratificação, o 

conceito de classe passa a não mais derivar das relações de produção. Ao 

contrário, ele se torna um mero expediente para a divisão hierárquica da 

sociedade em estratos, a fim de descrevê-la melhor. Também é possível, mais 

ou menos arbitrariamente, aumentar o número de estratos, como fez Lloyd 

Warner, de modo a ter uma classe alta alta, uma classe alta baixa, uma classe 

média alta, uma classe média baixa, uma classe baixa alta e uma classe baixa 

baixa (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 12). 
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Em um aspecto sociológico é mais adequado classificar os estratos como altos, médios 

e baixos, do que especificar as classes sociais em classe alta, média e baixa (BRESSER-

PEREIRA,1981). “Poderíamos definir estrato como uma fatia da sociedade cortada 

horizontalmente de acordo com uma série de critérios que nos permitem estabelecer uma ordem 

hierárquica” (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 13). 

O conceito de estrato social e sua utilidade são interessantes, desde que não se faça uma 

confusão com o de classes sociais, ou que de alguma maneira haja uma espécie de substituição 

direta entre eles (BRESSER-PEREIRA, 2002). Pois, na sociedade de classes sociais, o 

indivíduo é percebido pela atividade que desempenha, sendo que essa atividade está relacionada 

ao seu papel no modo de produção, tanto é que as pessoas, ao se apresentarem socialmente, 

geralmente, informam primeiro o nome e em seguida a sua profissão. Nesse caso, o prestígio 

atribuído ao ser depende do grau de prestígio da profissão na sociedade, até porque essa 

informação possibilita que terceiros meçam aproximadamente suas propriedades e 

possibilidades de aquisições futuras de bens ou não e, consequentemente a sua capacidade desse 

outro em influenciar pessoas. 

Uma pesquisa publicada, fruto de uma parceria entre uma antropóloga e uma 

economista, aborda as relações de consumo em diferentes culturas. As autoras expressam que 

o consumo é como um código, através do qual as relações sociais podem ser percebidas, 

proporcionando que indivíduos e grupos sejam classificados. O consumo possibilita que as 

pessoas sinalizem coisas sobre si mesmas, apontem uma percepção de mundo ao seu redor, e 

de certa maneira, proporciona uma espécie de “fala” para a sociedade (DOUGLAS, 

ISHERWOOD, 2009). As autoras fazem a crítica aos pressupostos da economia neoclássica, 

quanto ao utilitarismo e racionalidade, pois nesse sentido o consumo está restrito à capacidade 

de maximização da utilidade e das escolhas racionais do consumidor, o que torna a análise 

simplista e distante do cenário real. Embora permita uma compreensão em relação a renda, 

preços e cestas consumidas, é um modelo limitado de análise do comportamento do consumidor 

que não leva em consideração aspectos sociais e psicoemocionais. Os bens devem ser vistos 

como comunicadores, eles refletem os julgamentos morais dados e valorizados culturalmente 

(DOUGLAS, ISHERWOOD, 2009). 

 Para essa pesquisa as análises partirão da ótica sociológica da sociedade de classes 

sociais, apesar de em alguns pontos haver a apresentação de alguns dados de estratificação 

social no Brasil, cuja intenção é a promoção do debate. 
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2.5 Cultura de Consumo 

 

 A expansão da produção capitalista é uma premissa da cultura de consumo, que derivou 

a acumulação de cultura material de produtos e lugares, de compra e consumo. O ato de 

consumir e de optar pelo lazer tornaram-se mais frequentes nas sociedades ocidentais, embora 

expresse uma espécie de “liberdade individual”, pode vir a alimentar a capacidade de 

manipulação ideológica e controle das pessoas para alguns. A concepção sociológica mais 

estrita aponta que a relação entre a satisfação que um bem pode proporcionar e o seu acesso 

perante os consumidores é um tipo de jogo, no qual essa satisfação e o status dependem da 

possibilidade em exibir, ostentar e manter a diferença entre as classes, pois é justamente essa 

diferença que também alimenta o desejo em consumir e exibir. De fato, há a atração do 

consumo, os prazeres emocionais do consumo, os desejos, as vontades, os sonhos e a excitação. 

O consumo não é proveniente inequivocamente da produção (FEATHERSTONE, 1995). 

 Na perspectiva clássica, o objetivo inerente à produção é o consumo, sendo que esse 

consumo é realizado na intenção de maximizar a satisfação das necessidades dos consumidores 

em meio a várias mercadorias em constante expansão. Na visão de alguns neomarxistas do 

século XX, esse fenômeno propiciou mais oportunidades para o consumo controlado e 

manipulado. A mídia e a publicidade contribuíram para a formação ou “educação” de novos 

públicos consumidores, desde a virada do século, devido ao impulso da gerência científica e do 

“fordismo”. (FEATHERSTONE, 1995).  “As atividades de lazer, a arte e a cultura de modo 

geral são filtradas pela indústria cultural: a recepção é ditada pelo valor de troca à medida que 

os valores e propósitos mais elevados da cultura sucumbem à lógica do processo de produção 

e do mercado” (FEATHERSTONE, 1995, p. 32). A partir dessa análise, Featherstone (1995) 

argumentou que a acumulação de bens derivou o triunfo do valor de troca, se há a possibilidade 

de medir diversos aspectos da vida através do cálculo racional, as tradições culturais tornam-se 

mensuráveis. Para Adorno, quando o domínio do valor de troca conseguiu “cancelar” a 

lembrança do valor do uso original dos produtos, as mercadorias tornaram-se livres no sentido 

de associações e ilusões culturais, podendo estar associadas à imaginação (FEATHERSTONE, 

1995). "Para o consumidor, não há mais a classificar que não tenha sido antecipado no 

esquematismo da produção." (ADORNO; HORKHEIMER, 1988, p. 102). “A publicidade é 

especialmente capaz de explorar essas possibilidades, fixando imagens de romance, exotismo, 
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desejo, beleza, realização, comunalidade, progresso científico e a vida boa nos bens de consumo 

mundanos” (FEATHERSTONE, p. 33, 1995).   

 Para Baudrillard (2008), esse fenômeno do consumo está associado à representação, ao 

simbólico, a uma manipulação dos signos. E os signos podem vir a ficar independentes dos 

objetos, podendo ter um uso plural pelas relações associativas. Para alguns, a análise da lógica 

da mercadoria feita por Baudrillard (2008) entra em descompasso em relação à Teoria de Marx, 

pois a abordagem passa da ênfase materialista para a ênfase cultural (FEATHERSTONE, 1995).  

  

A superprodução de signos e a reprodução de imagens e simulações resultam 

numa perda do significado estável e numa estetização da realidade, na qual as 

massas ficam fascinadas pelo fluxo infinito de justaposições bizarras, que levam 

o expectador para além do sentido estável (FEATHERSTONE, p. 34, 1995).   

 

A partir dessa perspectiva, Jameson também escreve sobre uma “cultura sem 

profundidade”, pós-moderna. Para Jameson, a cultura pós-moderna é vista na cultura da 

sociedade de consumo (FEATHERSTONE, 1995). 

 “Se é possível afirmar o funcionamento de uma “lógica do capital” derivada da 

produção, talvez seja possível afirmar também uma “lógica do consumo”, que aponta para os 

modos socialmente estruturados de usar bens para demarcar relações sociais” 

(FEATHERSTONE, p. 35, 1995).   O simbolismo não é perceptível apenas no imaginário, no 

que é intangível no processo da produção e marketing, esse simbolismo pode evidenciar 

diferenças no estilo de vida e demarcar as relações sociais (FEATHERSTONE, 1995).  

 A cultura do consumo nas sociedades ocidentais apresenta uma tendência para uma 

constante renovação dos bens, o que torna mais complexo o processo de leitura do status ou da 

posição do consumidor na hierarquia (FEATHERSTONE, 1995).  Os produtos tecnológicos 

exemplificam esse fato: o aparelho celular, por exemplo, passa por atualizações periódicas 

apresentando ao consumidor contínuas “novidades tecnológicas” que justificariam a 

“atualização do consumo” em um curto período de tempo. 

 

Preferências de consumo e estilo de vida envolvem julgamentos 

discriminadores que identificam nosso próprio julgamento de gostos e, ao 

mesmo tempo, o tornam passível de ser classificado pelos outros. Constelações 

específicas de gosto, preferências de consumo e estilo de vida estão associados 

a ocupações e frações de classe específicas, tornando possível mapear o 

universo de gosto e estilo de vida, com suas oposições estruturadas e distinções 

graduais sutis, que operam numa sociedade específica e num ponto determinado 

da história (...) A oferta constante de novas mercadorias, objetos de desejo e da 
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moda, ou a usurpação dos bens marcadores pelos grupos de baixo, produz um 

efeito de perseguição infinita, segundo o qual os de cima serão obrigados a 

investir em novos bens (de informação) a fim de restabelecer a distância social 

original (FEATHERSTONE, p. 38, 1995). 

 

Aqueles que pertencem a uma classe social mais abastada, percebem que a 

popularização de produtos antes considerados mais elitizados, reduzirá o nível de prestígio e 

admiração diante a sociedade, e consequentemente haverá uma redução do desejo de consumo 

dos mais ricos perante o produto popularizado. Produtos mais acessíveis não são acompanhados 

por um alto fluxo de desejo (o desejo é o anseio pelo o que ainda não se tem), de forma mais 

específica, principalmente se o objetivo do consumo está associado à conquista de status e não 

apenas à utilidade do bem. Esse ciclo da constante busca por um padrão de consumo mais 

elevado está relacionado à cultura do consumo, à forma como a sociedade está organizada em 

classes sociais e à maneira como as relações sociais estão quantificadas. Exibir um “bem de 

elite” é como exibir um troféu, é demonstrar poder, ser admirado socialmente, e essa admiração 

também pode ser uma via de interesses, pois tratar bem aquele que exibe o consumo de bens 

menos acessíveis é respeitar o que tem “mais poder” (mesmo que poder simbólico), é emular 

alcançar o mesmo padrão de consumo e ter a possibilidade de obter benefícios futuros dessa 

relação de respeito e admiração. Consumir tornou-se um estilo de vida, as marcas prometem 

expressar artisticamente ideais e sentimentos de pertencimento. Mas, é relevante ressaltar que 

há uma fragmentação do mercado e abordagens diferentes para classes diferentes. 

Cada vez mais a publicidade utiliza formatos modernistas e até pós- modernistas, 

educando e adulando o consumidor (FEATHERSTONE, 1995). Baudrillard argumenta que a 

cultura de consumo “é efetivamente uma cultura pós-moderna, uma cultura sem profundidade, 

na qual todos os valores foram transvaliados, e a arte triunfou sobre a realidade” 

(FEATHERSTONE, p. 122, 1995).  A cidade pós-moderna expressa imagem e cultura a partir 

de um centro de consumo cultural, esse consumo está vinculado ao simbólico, aos signos, às 

representações em imagens culturais, onde o estilo de vida e o lazer são influenciados pelas 

tendências pós-modernas na arquitetura abstrata, na mistura dos estilos, onde o artificial é mais 

notável que o real (FEATHERSTONE, 1995). “A cultura cotidiana pós-moderna é, portanto, 

uma cultura da diversidade e heterogeneidade estilísticas, de uma sobrecarga de imagens e 

simulações que resultam numa perda do referente ou do senso da realidade” 

(FEATHERSTONE, p. 172, 1995). 

Para Bourdieu (1984), é interessante analisar o estilo de vida e consumo, observando os 

diversos gostos entre as diferentes classes (na composição econômica ou cultural) do capital. 
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Para as classes abastadas (industriais e empregadores comerciais), a preferência é por refeições 

de negócios, carros importados, leilões, uma segunda casa, tênis, esqui aquático, galerias de 

arte parisienses da margem direita do Sena. Aqueles que possuem um alto volume de capital 

cultural (professores universitários, produtores artísticos) preferem galerias de arte à margem 

da esquerda do Sena, línguas estrangeiras, xadrez, regiões montanhosas. E para aqueles com 

baixo capital econômico e cultural (trabalhadores) preferem futebol, batatas, vinho tinto 

comum, assistir esportes e danças populares (FEATHERSTONE, 1995). Essa análise específica 

feita por Bourdieu (1984) aponta indícios dessa distância que é mantida entre as classes em 

relação ao que é consumido; é notável que além do fator renda, o fator “bagagem cultural” que 

depende das experiências culturais e do acesso a informações irá contribuir e influenciar o 

consumidor e suas opções de consumo.  

Além desses pontos apresentados anteriormente, Bourdieu (1984) afirma que o Habitus 

influencia os gostos dos consumidores, os hobbies, a arte, a alimentação, a bebida, a forma de 

sentar, andar, os gestos corporais, o tom de voz, sotaques, sendo que os termos utilizados na 

fala revelam o Habitus correspondente às origens de cada indivíduo (FEATHERSTONE, 

1995). “O novo pequeno-burguês adota, assim, uma atitude de aprendiz perante a vida; ele está 

se educando conscientemente no campo do gosto, estilo e estilo de vida” (FEATHERSTONE, 

p. 128, 1995). O fascínio pelas aparências faz do pequeno novo-burguês um consumidor “nato” 

(FEATHERSTONE, 1995). O novo-burguês, goza do prestígio dos intelectuais a baixo custo, 

“adotam os aspectos mais exteriores e facilmente assimiláveis do estilo de vida dos intelectuais, 

costumes liberados, extravagâncias cosméticas ou de vestuário, atitudes e posturas emancipadas 

– e cultivam sistematicamente uma disposição favorável à cultura ainda não legitimada” 

(BOURDIEU, p. 370, 1984). 

Para Featherstone (1995), o intenso fluxo internacional de dinheiro, mercadorias, 

pessoas, imagens e informação deriva outras culturas, uma espécie de “culturas terceiras”, os 

costumes se misturam, as transnacionais são mediadoras das diversas culturas, o crescente 

contato cultural entre as nações amplia a complexidade das visões e definições conflitantes do 

mundo. Pois, “os contatos interculturais tendem a problematizar os hábitos e disposições 

culturais cotidianos implícitos que se sedimentam a vida social” (FEATHERSTONE, p. 203, 

1995). 

É perceptível que dentro desse processo haverá uma expansão da “americanização” ou 

da “ocidentalização” e da intensificação do centro/ periferia. Mas, esse processo não converge 

necessariamente para uma homogeneização, pois haverá uma resistência por parte daqueles 

“colonizados culturalmente”. 
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2.6   Mecanismos de difusão da cultura de consumo 

 

Rosa (2015) afirma que as decisões dos consumidores são influenciadas pelos 

mecanismos de consumo, haveria uma espécie de sistemas de regras socialmente construídas, 

gerando comportamentos característicos de consumo. Nesse componente de regras, seria 

intrínseca à emulação de padrões de consumo (ROSA, 2015). 

 “Veblen é um dos primeiros autores a tratar o consumo como dependente não somente 

da decisão individual do consumidor, mas de uma decisão socialmente construída” (ROSA, 

2015, p. 95-96). Ou seja, o processo de decisão do consumidor percebido além de um 

comportamento objetivo, racional. Mas, ligado à contextualização e construção histórica, social 

e cultural que passa pelo contato com um mecanismo, atualmente o conhecido como meios de 

comunicações.  

 

Os meios de veiculação desta dominação são cientificamente concebidos, 

elaborados e aplicados, não com elementos novos, e sim com fórmulas antigas 

de sucesso já petrificadas, de maneira que não se crie o novo, mas apenas se 

imite o que já funcionou certa vez, o que já agradou outrora (FIANCO, p. 6, 

2010). 

 

Os principais meios que disseminam o estilo de vida e consumo na atualidade são a 

internet, a TV, o cinema, as revistas, os jornais ilustrados, rádio e a literatura. Dentre esses 

citados, a internet tem desempenhado um papel fundamental para a difusão da cultura do 

consumo via redes sociais. Essa cultura do consumo através das redes sociais não se dá apenas 

pelas postagens, atualizações da ostentação que pode despertar a emulação do consumo. Mas, 

é relevante chamar a atenção para as redes sociais, pois as preferências, os interesses e os 

ambientes frequentados, que são alimentados pelos próprios usuários, tornam-se informações 

privilegiadas das redes que acabam por repassar (via propaganda direcionada) para empresas 

que buscam um público-alvo com a possibilidade de divulgar determinado tipo de produto para 

o usuário (consumidor) que demonstra tais interesses. Nas redes sociais, a campanha 

publicitária é visualizada por aqueles que demonstram ter interesse pelo assunto ou produto 

através das suas leituras, das páginas que seguem, das postagens, dos compartilhamentos, das 

curtidas e das buscas.  

Esses meios que difundem um determinado estilo de vida, apresentam para a sociedade 

uma vida canalizada para o consumo. Uma vida que se torna notável e admirável via aquisição 

de produtos. 
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 Através de um mecanismo psicológico que prefere uma mentira bem 

arquitetada a uma verdade contundente, a indústria cultural forma as verdades 

convenientes através dos meios de comunicação em massa e propaga a 

ideologia e o conjunto de valores que mais lhe interessa (ADORNO, 1992, p. 

94.) 

 

Quando Adorno (1992) aborda sobre a vida ser uma mercadoria, afirma que a existência 

teria perdido sua substância própria, tornando evidente o fato de que a vida, conforme os 

filósofos, vai passando para o âmbito privado e se esvaziando na medida em que é abarcada 

pelo preenchimento do sentido da existência via o consumo (ADORNO, 1992). A TV também 

tem desempenhado bem o papel de divulgar estilos de vida, de ser entretenimento, em erguer 

personalidades do esporte ou das artes que vendem a personificação do sucesso ou da beleza e 

em apontar que a felicidade é “alcançável” via consumo. 

 

Os anos 1950 e 1960 vão ser, em termos culturais, os “anos dourados” da 

invasão cultural norte-americana (...) A TV penetrou em nossos lares com 

enlatados que propagavam sutil, mas intensamente, o american way of life, já 

introduzido entre nós com os filmes sonoros feitos em Hollywood. 

Conquistando o lugar de honra em nossas salas de visita, foi lenta e 

gradualmente nos convocando a engrossar as fileiras do grande exército 

mantenedor da sociedade tecnológica e de consumo e defensor, muitas vezes 

inconscientemente, do imperialismo yankee. Com seus noticiários de conteúdo 

informativo selecionado por agências norte-americanas, com os super-heróis de 

seus desenhos animados, filmes de cowboys, guerra e espionagem, fomos 

absorvendo algumas imagens preconcebidas, reducionistas, padronizantes 

(estereótipos) e mensagens de conteúdo notadamente ideológico. Juntamente 

com o cinema, os quadrinhos e a música, a TV encheu nossa cabeça de ideias, 

puros clichês, estereótipos, preconceitos, mitos e mistificações (ALVES, p.64, 

2007). 

 

O que caracteriza a sociedade de consumo é a universalidade na comunicação de massa. 

As informações políticas, históricas e culturais que são atualizadas e transmitidas no modo 

espetacular (BAUDRILLARD, 2008). As características fundamentais da “nova fase”, a pós-

moderna, estariam associadas à produção de serviços qualificados e específicos, que se tornou 

mais relevante do que a produção dos bens industriais, e da importância assumida pela 

tecnologia e informação e pelo aumento na quantidade de “especialistas” envolvidos na 

produção e circulação dos “bens simbólicos” (CHEVITARESE, 2000).  

“A felicidade constitui a referência absoluta da sociedade de consumo” 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 47), revelando-se como uma espécie de sentido de vida e salvação. 

“A força ideológica da noção de felicidade não deriva da inclinação natural de cada indivíduo 

para a realizar por si mesmo. Advêm-lhe, sócio historicamente, do mito da felicidade [...] o mito 
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da igualdade” (BAUDRILLARD, 2008, p. 47). A felicidade nesse contexto, distancia-se de um 

conceito ligado a festa ou exaltação coletiva, e está relacionada ao sentido da igualdade que se 

funda nos princípios individualistas (BAUDRILLARD, 2008). “O consumo surge como 

sistema que assegura a ordenação dos signos e a integração do grupo: constitui simultaneamente 

uma moral e um sistema de comunicação ou estrutura de permuta” (BAUDRILLARD, 2008, 

p. 78). 

 

2.7 Emulação de consumo e a abordagem macroeconômica 

 

 Setterfield e Kim (2016) realizaram uma pesquisa sobre a relação entre o 

endividamento das famílias e os salários versus crescimento impulsionado pelo lucro em uma 

economia de três classes (trabalhadores, gestores e os capitalistas) em que as famílias dos 

trabalhadores menos abastados, que poupam e tomam empréstimos para financiar o consumo, 

estão inclinadas a imitar os padrões de consumo das famílias mais ricas (gestores e capitalistas). 

Setterfield e Kim iniciaram a análise a partir do modelo Kalecki - Steindl com duas classes 

(trabalhadores e capitalistas), na qual percebe-se que um aumento no salário real causa um 

aumento na taxa de crescimento.  Através da contribuição de Marglin e Bhaduri (1990), 

verificou-se que um aumento no salário que proporcione ganhos reais é benéfico por gerar um 

aumento na demanda efetiva, contrariando a visão ortodoxa que aponta que altos custos com 

mão de obra desencorajam a produção.  

No modelo estendido, o consumo estimulado pela emulação e financiado por 

empréstimos é fruto do “paradoxo da desigualdade” (efeitos positivos do aumento da 

desigualdade na formação da demanda que emana do canal de consumo) e finda por impulsionar 

o crescimento. (SETTERFIELD, KIM, 2016). Na medida em que o agravamento da 

desigualdade de renda se traduz em desigualdade de consumo, as famílias menos abastadas 

tentam manter o padrão de consumo dos mais ricos, isso pode resultar em um novo aumento da 

desigualdade de consumo, o que reforça a emulação do consumo. Em outras palavras, a 

tentativa dos trabalhadores de consumir por meio de empréstimo reduz o seu consumo. (RYOO, 

KIM, 2014). Kim (2012) fez análises macroeconômicas do modelo neo- kaleckiano de 

crescimento e distribuição, apontando que os empréstimos demandados por trabalhadores são 

impulsionados pelo desejo de imitar classes mais ricas e que um menor poder de barganha dos 

trabalhadores poderia ser uma fonte de crescente desigualdade de renda (KIM, 2012). Como 

afirmado por Veblen, as preferências dos consumidores são socialmente medidas, o que implica 
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que a hesitação para a redução do consumo não é necessariamente devido a uma perda direta 

de conforto ou prazer, mas está relacionada a questões de status social. O consumo conspícuo 

apresenta um comportamento interessante do consumidor, aspirar níveis mais elevados de 

consumo não depende apenas da renda, mas também do nível de consumo de outros grupos, 

próximos (vizinhos, amigos, familiares) e de escala social mais elevada. Raramente há 

comparações do indivíduo com classes que estão abaixo na intenção de aspirar o padrão de 

consumo (KAPELLER, SCHUTZ, 2012), confirmando o preconizado por Veblen (1980). 

Para Kahneman e Thaler (2006), as decisões dos consumidores não podem ser 

analisadas de forma restrita à maximização da utilidade, os agentes raramente sabem o resultado 

de suas decisões, pois estão sujeitos a diversos erros e incertezas. “Assim, a tomada de decisões 

não pode ser descrita sem levar em conta as particularidades de cada situação” (MENZ, 2009, 

p.5). O fator relevante é que as preferências não são escolhidas de forma independente de outros 

agentes, o padrão de consumo de um domicílio reflete o estilo de vida e consumo de outras 

famílias que constituem um grupo de referência social (MENZ, 2009). 

 Algumas pesquisas (RAVINA, 2007; ALVAREZ-CUADRADO, MONTEIRO, 

TURNOVSKY, 2004) chegaram a conclusões diferentes, e por isso apoiam as teorias que 

explicam os fenômenos macroeconômicos através da introdução do hábito na função utilidade.  

Porém, os próprios autores afirmam que as variáveis permitem uma análise limitada. Barnett, 

Bhattacharya e Bunzel (2009) consideram a busca das pessoas em manter o padrão de consumo 

do próximo, um impulso extra na utilidade. É perceptível que as pessoas aspiram o consumo de 

produtos melhores. Porém, qual é o impulso na utilidade extra quando o que se tem e o que se 

deseja possuem as mesmas funções e tecnologias na produção do produto? A marca, o status 

social? Caso fosse, não estaria ligado a uma utilidade extra do produto. Mas, ao que o produto 

poderia proporcionar aos olhos dos outros socialmente. Outro ponto que eles destacam é que 

nem todos os agentes têm capacidade de financiar um consumo superior, pois o modelo que 

eles apresentam não introduz a possibilidade do empréstimo. 

 

 

2.8   Necessidade Social e Necessidade Física 

  

 O que impulsiona o consumo? O que motiva o consumidor a escolher entre tantos bens 

e serviços? A necessidade e a utilidade são os fatores que explicam a motivação do consumo 

na perspectiva da teoria econômica neoclássica. Mas, tais fatores estão condicionados ao 

pressuposto da escolha racional. Logo, não é feita uma distinção entre o consumo que visa 
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atender as necessidades físicas e o consumo que está associado à necessidade de atender ao 

status social. 

 Pretende-se, neste tópico, distinguir o que se entende na contemporaneidade por 

necessidade física e necessidade social. Os indivíduos são movidos pelos seus estímulos físicos 

e psíquicos. A necessidade física é conhecida como necessidade fisiológica, pode-se citar como 

exemplo a fome, a sede, o sexo, o sono, entre outros. A necessidade social é motivada pelos 

fatores históricos, psicológicos e sociais (MANTELLO, 2012). 

 Uma teoria bastante conhecida que trata sobre essa temática é a Teoria de Maslow. 

Nessa abordagem, as necessidades e desejos são organizados hierarquicamente. Só haveria 

transição na posição das necessidades e desejos à medida que as necessidades mais urgentes 

fossem satisfeitas. Inicialmente, busca-se atender as necessidades fisiológicas, posteriormente, 

a necessidade de proteção e a partir da satisfação dessas necessidades básicas, surge o desejo 

de satisfazer as necessidades afetivas e em seguida as necessidades de estima, status e 

autorrealização (MANTELLO, 2012). De forma específica para as necessidades de estima 

pode-se dizer que: 

 

Neste nível, as queixas se referem, em sua maioria, à perda de dignidade, à 

ameaça ao prestígio, à autoestima e à estima vinda dos outros; os desejos estão 

orientados para a realização de alguma coisa, para ter competência, para ter 

status, reconhecimento, atenção, importância, apreciação e a necessidade de 

confiar e de ser alguém no mundo (HESKETH; COSTA, 1980, p. 60). 

 

Esse consumo relacionado à necessidade social é a busca pela aceitação, pela aprovação 

da sociedade. Parte dos consumidores compram e apenas mantém as aparências, o consumo por 

status é o símbolo da crença de que seja possível expressar a definição do gosto pessoal, ou do 

estilo de vida, através do consumo de um bem. Os consumidores acreditam que “são” quando 

apenas “estão”.  

Maslow (1973) afirmou que os indivíduos sempre irão apresentar uma queixa, uma 

insatisfação. Independentemente de suas necessidades (físicas ou sociais), os indivíduos estarão 

sempre a desejar o que não possuem, esse desejo acentua as frustrações no indivíduo.  

 Os consumidores são “tocados”, “despertados”, “levados” pelo marketing ao consumo-

sedução, consumo-distração e é cada vez mais perceptível o “consumo emocional”, 

caracterizado pela hiper - individualização (CANIATO, NASCIMENTO,2010).  

 

Com a proliferação desenfreada de produtos cuja obsolescência é programada 

já em sua fabricação. Doravante, as motivações individuais e a busca por novas 
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e prazerosas sensações suplantam o desejo de ostentar símbolos de 

superioridade econômica. A função do consumo atinge um nível mais profundo: 

o que está principalmente em questão para o consumidor agora é a tentativa de 

encontrar a si próprio, o que acabará equiparando-o ao nível da mercadoria 

(CANIATO, NASCIMENTO,2010, p. 29). 

 

 Bauman (2001) deixou claro que o desejo em consumir é insaciável. Não importa a 

quantidade de bens que um consumidor possui, ele sempre estará a desejar mais. Sejam esses 

bens para atender necessidades físicas ou necessidades sociais. 

 No próximo capítulo será travado um debate sobre a questão do consumo no sistema 

capitalista a partir da relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos tendo como base 

teórica o Paul Singer (grau de dependência), o Celso Furtado (mito do desenvolvimento) e o 

Prebisch (centro e periferia). 
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3. PAÍSES DESENVOLVIDOS E SUBDESENVOLVIDOS: HEGEMONIA, CONSUMO 

CONSPÍCUO E CRÉDITO 

 

3.1 Desenvolvimento e Subdesenvolvimento 

A condição do subdesenvolvimento relaciona-se ao próprio processo de 

desenvolvimento, do papel que este desempenha e das características desse desempenho. 

Dentro do sistema econômico capitalista, os países atuam como produtores ou consumidores 

(SINGER, 1998). “Esta situação de dependência supõe em suas situações extremas que as 

decisões que afetam a produção ou o consumo duma economia dada se tomam em função da 

dinâmica das economias desenvolvidas com as quais a economia subdesenvolvida mantém 

relações de dependência” (SINGER, 1998. p. 119). A dependência econômica dos países 

subdesenvolvidos emerge dos jogos de poder, dos jogos de interesses, e tem como consequência 

conflitos ou acordos entre as classes (SINGER, 1998).  Singer (1998), aponta que há várias 

etapas dessa dependência, etapas com características e contextos históricos específicos. Singer 

(1998), explica essas etapas tomando a América Latina como exemplo para o debate. 

Inicialmente, trata sobre a dependência consentida que teria durado até a Primeira Guerra 

Mundial, caracterizada “pela ausência de qualquer dinâmica interna capaz de impulsionar o 

desenvolvimento. A maioria da população e do território estavam imersos em economia de 

subsistência” (SINGER, 1998, p. 120). Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo entra em um 

processo que o Singer (1998) nomeia de “desglobalização” e enfrenta uma profunda crise. 

Nesse mesmo período, os Estados Unidos emergem como o centro principal na economia 

mundial, deixando clara a dificuldade Inglesa de sustentar sua posição hegemônica 

(PREBISCH 2011, TEIXEIRA 1999, BORJA 2013). 

 

Cumpre notar que esta vasta crise do capitalismo, e da globalização por ele 

ensejada, nada teve, em sua origem, a ver com os países menos desenvolvidos. 

Ela começou por um confronto bélico entre dois blocos imperialistas, culminou 

em crise financeira e profunda depressão, que se irradiou dos Estados Unidos 

(já então a principal potência imperialista) ao resto do mundo e terminou com 

um segundo conflito bélico mundial, mais longo, mais abrangente, mais 

destrutivo. Este último, diferentemente do primeiro, não foi interimperialista 

mas predominantemente ideológico: a extrema direita – o nazi-fascismo – 

empreendeu uma série de guerras de conquista que se tornou confronto 

ideológico quando atacou a União Soviética. Foi algo como uma vasta guerra 

civil mundial, em que democratas e stalinistas combateram lado a lado o 

totalitarismo de direita (SINGER, 1998, p. 121). 
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Um dos marcos históricos durante a Segunda Guerra Mundial, foi a consolidação da 

hegemonia dos Estados Unidos, até então o mundo capitalista era guiado pela Inglaterra 

(BORJA, 2013). “Já no imediato pós-guerra, os EUA retomaram e colocaram em prática o 

antigo sonho da coordenação internacional sob sua hegemonia” (BORJA, 2013, p. 118). 

Coordenação internacional que se manifesta tanto no campo econômico (Acordo de Bretton 

Woods e Plano Marshall) quanto no campo político (Doutrina Truman - contenção do avanço 

socialista), assim como na criação de várias instituições como a ONU (Organização das Nações 

Unidas), o FMI (Fundo Monetário Internacional), a OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte), entre outros. Tais mecanismos proporcionaram a legitimação do poder 

econômico e político dos Estados Unidos (BORJA, 2013). Singer (1998) nomeia como o fator 

relevante para a compreensão da dependência, o caso da “desglobalização” ter atacado a 

dependência consentida. Os países subdesenvolvidos passaram a seguir o modelo dos países 

industrializados, um processo de industrialização por substituição de importações. Pode-se citar 

como exemplo a Argentina, o México, o Brasil e o Chile (SINGER, 1998). Após esse período, 

passou-se da dependência consentida para a dependência tolerada, com o retorno gradual da 

globalização, os países subdesenvolvidos demonstravam uma dependência em relação aos 

países considerados industrializados, no quesito tecnologia e recursos de capital. Essa 

dependência era entendida pelas classes dominantes como uma dependência meramente 

pontual e que seria apenas uma questão de tempo para se atingir o mesmo nível dos países 

industrializados (SINGER, 1998). 

 

Esse entendimento do desenvolvimento como ideal atingível, a partir da 

progressiva superação de fases, constituiu-se como o discurso propagado na 

segunda metade do século XX. Nesse contexto, o subdesenvolvimento 

representava uma etapa a ser vencida pelos países, cuja superação os conduziria 

às benesses da sociedade de consumo tal como estabelecida nas nações 

desenvolvidas. Segundo seu avanço nessa corrida de obstáculos para o 

desenvolvimento, um país poderia ser classificado como “desenvolvido”, 

“subdesenvolvido” ou “em desenvolvimento”, metáfora econômica na qual o 

Brasil acreditava incluir-se (COSAC, PEREIRA, 2008, p. 301). 

 

Nesse período considerado como dependência tolerada, ganha espaço as teorias 

construídas e difundidas pela CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina). Tais 

teorias apontavam que os países de centro e os países da periferia exerciam papéis 

qualitativamente distintos no cenário econômico internacional (SINGER, 1998). “O primeiro 

domina a produção de nova tecnologia, o que lhe permite adquirir o tempo todo novas vantagens 

comparativas, a segunda fica presa a um repertório limitado de vantagens comparativas 

decorrentes da disponibilidade de recursos naturais” (SINGER, 1998, p.123).  Logo, partindo-
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se da perspectiva do Presbich da existência da relação centro e periferia, Furtado (2000), 

afirmou que a tendência para os países subdesenvolvidos não era o desenvolvimento. Mas, sim, 

a permanência em sua condição de país subdesenvolvido do terceiro mundo (FURTADO, 

2000). 

Paul Singer (1998), considera que, no período de 1945 a 1973, as economias capitalistas 

operavam próximas ao pleno emprego, mantinham um ritmo de crescimento econômico mais 

acelerado e vinham resgatando da pobreza a classe trabalhadora. Graças à revolução keynesiana 

e à intervenção estatal, esse período foi denominado de “anos dourados” (HOBSBAWM, 1999). 

Porém, a partir dos anos 80, a liberalização financeira causou impactos negativos, tanto para os 

países desenvolvidos como para os países ditos em desenvolvimento e, nesse sentido, refere-se 

apenas aos impactos econômicos, nem foi considerada uma análise dos impactos sociais. Os 

países menos desenvolvidos, de forma específica, enfrentaram a crise do endividamento externo 

e tiveram que se submeter à vigilância dos Estados Unidos. O mundo agora lidava com o avanço 

neoliberal representado politicamente nas posturas adotadas, defendidas e difundidas por 

Tatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos (SINGER, 1998). “Os países, que teimavam 

em manter o estatismo desenvolvimentista, foram boicotados pelo grande capital privado e 

público” (SINGER, 1998, p.125-126). O primeiro a adotar o discurso neoliberal na América 

Latina foi Pinochet no Chile (regime ditatorial), em seguida o México, a Argentina, o Peru e o 

Brasil. O desenvolvimentismo foi posto de lado. Para Paul Singer (1998), esses fatos históricos 

evidenciam a transição da dependência tolerada para uma dependência desejada (SINGER, 

1998). Tais fatos demonstram que a condição do subdesenvolvimento não pode ser 

compreendida como um processo uniforme ao longo da história, cada período histórico aponta 

peculiaridades em torno da condição do subdesenvolvimento e da dependência econômica 

desses países menos desenvolvidos. Buscar compreender a economia do desenvolvimento é 

traçar como objetivo uma análise crítica de como as economias nacionais buscaram se 

desenvolver, legitimando a hegemonia dos Estados Unidos (BORJA, 2013).  

Furtado (1978) deixa evidente que o desenvolvimento econômico é um mito, “o 

desenvolvimento é simplesmente irrealizável” (FURTADO, 1974, p. 75). O desenvolvimento 

é um mito porque não há como manter e estender o padrão de consumo dos países 

desenvolvidos para os países subdesenvolvidos obedecendo o mesmo ritmo de consumo. Pois, 

dentro desse processo, há exploração da mão – de – obra, do tempo dos trabalhadores, há uma 

exclusão no consumo que alimenta o próprio desejo do consumo, que sustenta essa perseguição 

para se atingir tal padrão de consumo gerando o anseio por mais horas de trabalho, a necessidade 
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de recorrer ao crédito (podendo desencadear o endividamento), há um processo de 

marginalização que aprofunda as desigualdades. Não há capitalismo sem exploração e exclusão 

social e sem as relações assimétricas (FURTADO, 1974). 

Se observarmos o sistema capitalista em seu conjunto vemos que a tendência 

evolutiva predominante é no sentido de excluir nove pessoas em dez dos 

principais benefícios do desenvolvimento; e se observarmos em particular o 

conjunto dos países periféricos constatamos que aí a tendência é no sentido de 

excluir dezenove pessoas em vinte. (FURTADO, 1974, p. 74). 

 

  Assim, o desenvolvimento e a sustentabilidade não se realizam, não há desenvolvimento 

na exclusão. E o dito crescimento econômico não é sinônimo de prosperidade para todas as 

classes sociais (FURTADO, 1974). A relação desenvolvimento e subdesenvolvimento se dá de 

maneira a concentrar o crescimento econômico que beneficia os países mais ricos, ou seja, os 

países desenvolvidos e as classes ricas dos países periféricos (FURTADO, 1974; COSAC, 

PEREIRA, 2008). “As economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de 

similares às economias que formam o atual centro do sistema capitalista” (FURTADO, 1974, 

p. 75). 

 

3.2 Os empecilhos para o Desenvolvimento Econômico na América Latina e a 

hegemonia Americana 

Alguns fatores históricos contribuíram para firmar o poder hegemônico dos Estados 

Unidos no cenário político e econômico internacional. O avanço do seu poderio militar, a 

atuação de suas empresas fora do território dos Estados Unidos, sua clara posição de vantagem 

em relação aos outros países após a II Guerra Mundial, os recursos que o governo americano 

investiu em produção tecnológica e a relevante formação do Sistema econômico internacional 

que emergiu sob essa hegemonia dos Estados Unidos (FURTADO, 1978b). O grande 

diferencial dos Estados Unidos em relação aos outros países é justamente que a sua formação 

histórica ocorreu em meio à condição de segurança exterior (FURTADO, 1978b). 

A exclusão da França do continente americano durante as guerras napoleônicas, 

a preocupação dos ingleses em preservar a integridade do extenso e vulnerável 

território canadense e, por outro lado, a preeminência da Inglaterra no 

Continente eurasiático exercida através da política de equilíbrio de poderes, 

criaram condições para que a expansão territorial dos Estados Unidos e a 

consolidação de suas instituições políticas se realizassem sem encontrar 

obstáculos de maior significação (FURTADO, 1978b, p. 23).  

Como os outros países do continente Americano não representavam uma ameaça à 

segurança dos Estados Unidos, a frota Inglesa seria utilizada sempre que um país proveniente 
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do continente Europeu tivesse a intenção de interferir, ou seja, a segurança dos Estados Unidos 

estaria garantida. A Inglaterra ainda mantinha a posição de julgar os conflitos que se 

apresentassem no continente Europeu, o que reforçava esse cenário de segurança exterior para 

os Estados Unidos (FURTADO, 1978b). 

Tendo-se desenvolvido, historicamente, em condições privilegiadas de 

segurança e havendo sempre alcançado os seus objetivos de política exterior 

mediante a mobilização de escassos recursos militares ou diplomáticos, os 

Estados Unidos encontram-se, ao término da Segunda Guerra Mundial, em 

posição de ter que exercer uma complexa política de poder em bases totalmente 

novas (FURTADO, 1978b, p. 23). 

 

A antiga formação da economia internacional estava baseada, como diz Furtado (1978), 

em um mercado internacional de produtos. Já a nova economia internacional estava pautada em 

um sistema de decisões no contexto multinacional, a realidade interna dos Estados Unidos 

mantinha um grau de independência em relação ao resto do mundo (FURTADO, 1978a). Os 

Estados Unidos estariam em “condições privilegiadas para exercer o papel de centro 

estabilizador e orientador da economia mundial” (FURTADO, 1978b, p. 60). 

Diante de tais fatos históricos mundiais, a América Latina é vista como “um caso 

especial de relativa estagnação” (FURTADO, 1978b, p. 79). O processo de industrialização na 

América Latina se deu sob a forma de internacionalização da produção que atenderia ao 

mercado interno (FURTADO, 1978). Tal internacionalização incorreria em impactos negativos, 

em empecilhos para o desenvolvimento. Furtado (1978) aponta três consequências da 

internacionalização. A primeira seria que a internacionalização era uma barreira que dificultava 

as tomadas de decisões nacionais; a segunda seria a pressão sobre a balança de pagamentos 

devido às transferências financeiras; e por último, o grande poder de decisões das 

multinacionais, ou seja, das empresas estrangeiras instaladas na América Latina. O discurso 

que sustentava a relevância dessas empresas na região era a de que qualquer empresa (nacional 

ou estrangeira) instalada na região iria contribuir igualmente para o bem da economia nacional 

(FURTADO, 1978b). 

Foi notável o grande volume de vendas das empresas norte-americanas nos anos 60, o 

que tornou perceptível o avanço dessas empresas pela América Latina. Mas, a instalação dessas 

empresas norte-americanas na América Latina causa alguns problemas, como o processo de 

decisões que está além da economia nacional, outro problema é a geração da dependência dos 

insumos de outras matrizes que com o tempo tende a aumentar, outro ainda são os limites das 
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filiais (FURTADO, 1978). O que se fez na América Latina foi um processo de industrialização 

pautado no processo de substituição das importações. A industrialização era voltada a atender 

o mercado interno, não era uma industrialização para diversificar e expandir as exportações, as 

exportações continuavam na antiga estrutura, na exportação das matérias – primas (FURTADO, 

1978b). Era uma industrialização “controlada do exterior”, era apenas uma adaptação das 

importações e não um plano de desenvolvimento (FURTADO, 1978b). 

 

Na comunidade de nações que constituem o Terceiro Mundo – nações para as 

quais os problemas do desenvolvimento prevalecem sobre todos os demais – os 

países da América Latina ocupam uma situação particular, em razão da 

peculiaridade de suas relações com os Estados Unidos. Os países 

subdesenvolvidos africanos e asiáticos, em sua quase totalidade alcançaram a 

independência política no correr dos últimos dois decênios e são liderados 

presentemente por uma geração surgida de lutas revolucionárias. A memória 

das vitórias recentemente alcançadas marca de otimismo o comportamento 

desses povos, levando-os mesmo a superestimar suas forças e possibilidades nas 

lutas para superar o subdesenvolvimento. Na América Latina, pelo contrário, 

existe a consciência generalizada de que se vive uma época de dificuldades. 

Têm-se consciência de que a margem de autodeterminação na busca de meios 

para enfrentar os problemas do subdesenvolvimento tendeu a reduzir-se, na 

medida em que os imperativos da “segurança” dos Estados Unidos exigiram 

crescente alienação de soberania por parte por parte dos governos nacionais 

(FURTADO, 1978b, p. 21 -22). 

 

É justamente esse fator histórico que aponta evidencias para o posicionamento, para as 

atitudes e para os pensamentos na América Latina que a torna distinta em relação às demais 

regiões do Terceiro Mundo (FURTADO, 1978b). Os empecilhos para o desenvolvimento 

econômico na América Latina, além de estarem relacionados aos fatores políticos e aos 

interesses das classes dominantes, também estão associados à ordenação dos mecanismos de 

impulso para o desenvolvimento. Visando o desenvolvimento autônomo, a ordem seria a 

seguinte: “progresso tecnológico, acumulação de capital e modificações estruturais decorrentes 

de alteração no perfil da demanda” (FURTADO, 1978b, p. 133). Em contrapartida, o 

desenvolvimento dependente segue a seguinte ordem (inversa à anterior): “modificações na 

composição da demanda, acumulação de capital e progresso tecnológico” (FURTADO, 1978b, 

p. 133). Esses opostos ordenamentos de impulso para o desenvolvimento findam por distinguir 

o centro dominante e as economias exportadoras de alguns produtos primários (FURTADO, 

1978). 
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3.3 Identidade aparente 

Considerando a expansão das empresas do centro para os países de Terceiro Mundo e, 

em especial, para o caso brasileiro, é perceptível que há mecanismos que “guiam” a intenção 

dessa expansão, assim como a apresentação do bem no mercado a ser consumido. Por trás do 

discurso ideológico de que essa expansão das empresas seria algo vantajoso, tanto para países 

de centro (minimização dos custos para as empresas) como para países periféricos (geração de 

emprego e renda), há mais implicações econômicas e sociais a serem analisadas que estão 

relacionadas à dependência, ao subdesenvolvimento. 

Quanto à apresentação do bem, a construção da marca e a forma como esta é apresentada 

pela propaganda aponta que as empresas estão dispostas a atender à necessidade social pelo 

status e repassar a ideia de um estilo de vida e consumo também para outros países. Se as 

grandes empresas investem em propaganda é porque há algum grau de eficiência em ampliar a 

lucratividade. Os artifícios utilizados pelo marketing visam abordar o consumidor em aspectos 

subjetivos, deixando a entender que o consumidor não deve ser percebido apenas pela ótica da 

racionalidade.  

 Celso Furtado (1978a), afirmou que a racionalidade facilita a apresentação nos manuais 

escolares do funcionamento de um sistema econômico, mas que não se deve confundir e tomar 

como verdade que os agentes agem de forma similar mediante uma modificação no contexto: a 

resposta dos agentes não será homogênea, sendo que elevação dos preços dos produtos poderá 

provocar reações diversas, de modo que alguns produtos podem ter sua demanda intensificada, 

outros reduzida e outros ainda podem manter sua demanda inalterada. Para Furtado, essa 

capacidade que o agente possui em modificar o meio através da volição2, criando um novo 

contexto, está associada à criatividade e através dessa pode-se impor a própria vontade, 

consciente ou inconscientemente. Inerente a essa criatividade há um elemento de poder 

(FURTADO, 1978a).  A grande empresa deve ser vista como manifestação e condensação de 

poder e posteriormente como concentração de riqueza.  “A grande empresa é um conjunto 

organizado hierarquicamente de relações sociais, que é posto a serviço de uma vontade 

programada para condicionar o comportamento de segmentos da sociedade” (FURTADO, p. 

22, 1978a). 

As empresas percorreram diversos trajetos na busca por mais espaço além de suas 

fronteiras internas. Porém, o foco sempre foi gerar novos recursos de poder com vistas a ampliar 

                                                           
2 Capacidade de escolha dos agentes em Celso Furtado que está relacionada a criação de um novo cenário. 
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ou manter o ritmo da própria expansão diante dos concorrentes e das pressões sociais 

emergentes em um ou outro país (FURTADO, 1978). 

O salto para além-fronteiras constitui para a empresa uma tentativa de 

recuperação da liberdade de manobra. Na nova área de ação irá confrontar-se 

com uma constelação de formações sociais heteróclitas, muitas das quais 

praticamente destituídas de organizações de defesa dos interesses das massas 

trabalhadoras. Este é particularmente o caso no que respeita aos países do 

chamado Terceiro Mundo. O contexto da internacionalização é, portanto, 

propicio à volta da ação da empresa como instrumento de concentração de renda 

e riqueza. Essa concentração ocorre inicialmente dentro dos países de Terceiro 

Mundo, dada a inexistência de forças sociais internas neutralizadoras. Em 

seguida ela se manifesta internacionalmente, em benefício dos países a que 

pertencem as empresas em questão (FURTADO, p. 25, 1978b).  

 

 A expansão das empresas além-fronteiras tem algumas especificidades como a 

descentralização geográfica, unidades presentes em diversos países, mão de obra 

semiqualificada remunerada a baixos salários, processo de acabamento próximo ao mercado 

consumidor, regulamentações ambientais menos rígidas.  É a esse tipo de estrutura empresarial 

que Furtado (1978) considera como transnacional. Há várias consequências da expansão 

internacional das empresas, é válido ressaltar que essa expansão deu origem a um processo de 

concentração de riqueza e renda que beneficia os países que controlam o capital dessas 

empresas (FURTADO, 1978a). No Brasil, entre as duas grandes guerras mundiais já se podia 

notar os primeiros sinais das transnacionais americanas, empresas como Ford e General Motors 

que tinham suas unidades de montagem no país já nas décadas de 20 e 30, e no início da década 

de 40 todas as carrocerias de caminhões e ônibus já eram produzidas no Brasil (GONÇALVES, 

1996). 

Na medida em que se está compreendendo que o subdesenvolvimento é a 

manifestação de complexas relações de dominação-dependência entre os povos, 

e que tende a autoperpetuar-se sob formas cambiantes, as atenções tenderam a 

concentrar-se no estudo dos sistemas de poder e suas raízes culturais e 

históricas. (Furtado, p. 187, 1983). 

     Para Furtado, essa estrutura de mercados só deriva pareceres harmoniosos para os países 

com um grau avançado de homogeneidade social. Um país com grande heterogeneidade social, 

ou seja, enormes diferenças entre as classes sociais, apresentará uma maior urgência em adotar 

uma política nacional de desenvolvimento, pautada no crescimento e no bem-estar. Outro ponto 

importante é que, para o caso brasileiro, segundo Furtado, seria preciso concentrar os 

investimentos no aperfeiçoamento do fator humano e dessa forma elevar o nível cultural da 

população (CONATEE, 2006). 
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Entretanto, a homogeneização social não ocorreu desde os primórdios da 

industrialização capitalista. Mas, obtido determinado grau de acumulação, ela 

se tornou inerente ao processo de desenvolvimento. No caso de alguns países 

de industrialização tardia, no século XIX, o estágio inicial de intensa 

acumulação e concentração da renda ocorreu sob amparo do Estado. Mas isso 

não impossibilitou que se revelasse a tendência de queda das desigualdades 

sociais em fases subsequentes. Assim, a “teoria do subdesenvolvimento cuida 

do caso especial de situações em que aumentos de produtividade e assimilação 

de novas técnicas não conduzem à homogeneização social, ainda que causem a 

elevação do nível de vida médio da população” (FURTADO, 1992, p. 39). 

 

Na visão de Furtado, o subdesenvolvimento não seria uma etapa necessária para assim 

alcançar-se o desenvolvimento, como era aceito até então pelos países latino-americanos, 

reproduzindo uma visão do centro. Mas, a partir da visão periférica se pôde tirar outra conclusão 

diante dessa questão. Furtado (1999), argumentou que o subdesenvolvimento está ligado à 

dificuldade em incorporar e gerar o progresso técnico. O descompasso entre uma demanda 

dinâmica com origens nos padrões de consumo do centro e o retardamento na acumulação 

reprodutiva proveniente da forma da inserção na divisão internacional do trabalho, caracteriza 

o subdesenvolvimento (FURTADO, 1999). 

O processo de acumulação é o eixo em torno do qual evolui não somente a 

economia capitalista, mas o conjunto das relações sociais em todas as 

sociedades em que se implantou a civilização industrial. A continuidade desse 

processo requer permanente transformação dos estilos de vida, no sentido da 

diversificação e sofisticação. Daí que haja surgido toda uma panóplia de 

técnicas sociais visando a condicionar a “massa de consumidores”, cujas 

“necessidades” são programadas em função dos respectivos níveis de renda, 

idades, disponibilidades de tempo “ocioso”, etc.  A discriminação de preços, 

que permite compartimentar o mercado em função da renda dos consumidores, 

corresponde de alguma forma a níveis diversos de custos reais, seja causado 

pelos maiores gastos de propaganda, de apresentação, de atendimento 

subsequente, seja também pelos maiores gastos em “pesquisa e 

desenvolvimento” e pela produção em escala reduzida dos artigos de 

“prestígio”. O produto vendido na rua do Faubourg – St.-Honoré ou na Quinta 

Avenida tem um custo social maior do que outro que satisfaz a mesma 

necessidade, mas é apresentado num mercado de subúrbio. Por trás desse maior 

custo social existe um mais alto nível de acumulação. É perfeitamente claro que 

quando um produto “sofisticado” se difunde já não será produzido em escala 

subótima, já não requererá tanta acumulação: terá sofrido uma mudança 

substantiva. Portanto, o processo de acumulação tem na discriminação entre 

consumidores uma de suas alavancas mestras. Difundir padrões de consumo, 

antes reservados a uma minoria, também abre a porta a possibilidades de 

acumulação. Mas é a discriminação entre consumidores que permite ao sistema 

de incentivos alcançar sua máxima eficácia (FURTADO, p. 55, 1978a). 

 

 Geralmente, o acesso aos produtos mais sofisticados está direcionado a uma minoria de 

alta renda, o próprio processo de ascensão social chega a confundir-se com a subida na escala 
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de diversificação do consumo (FURTADO, 1978a). O consumo de produtos de marcas 

importadas também sinaliza socialmente um nível de consumo mais elevado, uma ascensão 

social simbólica, seja por conta da sofisticação, da tecnologia de ponta ou por manter o padrão 

de consumo de uma classe mais abastada e estrangeira. 

 Durante a fase de disseminação das raízes da dependência, prevalecia o argumento de 

que o meio mais curto para o enriquecimento de uma região ou país era a especialização inter-

regional ou internacional. A inserção no sistema de divisão internacional do trabalho era a 

forma mais “racional” de deixar para trás o a disparidade na diversificação do consumo, em 

relação às nações “civilizadoras”. Porém, um novo pacto entre interesses externos e dirigentes 

internos, na qual se funda a industrialização dependente, viria substituir o mito das vantagens 

da especialização internacional pela ideia de desenvolvimento (FURTADO, 1978a).  

 

Privados progressivamente de memória histórica e senso de identidade, 

referidos a um sistema de medidas concebido para os fins de acumulação, os 

povos atraídos pela via indireta para a civilização industrial passaram a ser 

classificados, ordenados, etiquetados, transfigurados em entidades abstratas 

cujo comportamento se explica exaustivamente a partir de um número limitado 

de dados. Posto que concebe “desenvolvimento” como uma “performance 

internacional” – ignorando-se o custo da acumulação em termos de valores 

culturais próprios – a história dos povos passa a ser vista como uma competição 

para parecer-se com as nações que lideram o processo acumulativo 

(FURTADO, p. 77, 1978b).  

 

O avanço da integração dos mercados conduziu a uma homogeneização dos padrões de 

consumo e à concentração do poder econômico em dimensão plurinacional.  A concorrência 

nos preços até então fruto da proteção aduaneira cedeu espaço a uma disputa pelo novo na 

compartimentalização vertical dos mercados, firmados pela propaganda (FURTADO, 1978a). 

 

3.4 Consumo conspícuo e Crédito 

Além da propaganda, do marketing, as empresas também impulsionam o consumo via 

crédito. A propaganda atua como um mecanismo que agrega valor através do fetiche que 

envolve a marca, do poder simbólico desta, em acrescentar ao bem um rótulo, uma ideia. A 

propaganda desperta o desejo pelo consumo, expressa que o produto não é apenas útil. Mas, 

que pode externalizar uma essência, um estilo de vida. “Os meios de comunicação foram 

responsáveis pelo processo de relativa uniformização dos desejos de consumo, devido à 
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divulgação das mercadorias consideradas consensualmente como objetos de desejo” 

(MOREIRA, 2011, p. 100). Quando considera-se a análise do consumo no cenário real, nota-

se que o consumidor, além de possuir uma renda, também tem a possibilidade de acesso ao 

crédito, o que não é considerado na Teoria do comportamento do consumidor como apresentado 

pela economia neoclássica (escolhas racionais e restrição orçamentária), e essa possibilidade 

do acesso ao crédito pode vir a implicar no endividamento do consumidor.  

O consumo proporcionado pelo crédito é uma característica elementar do 

desenvolvimento da sociedade de consumo (BERQUÓ, 2014). “Obviamente que o crédito, em 

si, não é elemento novo nas negociações entre compradores e vendedores, contudo, o que se 

ressalta é a utilização massificada do crédito pelos consumidores se apresentar como elemento 

propulsor da atividade negocial” (BERQUÓ, 2014, p. 3).  

 

O ritmo de expansão do crédito ao consumo acelerou de forma explosiva no 

início da década de 80 com a "democratização" do crédito na Europa. Seguindo 

a liberalização da regulamentação do crédito ao consumo dos EUA, a maioria 

dos países europeus liberalizou as normas de crédito ao consumo, permitindo 

que os consumidores decidissem como e em que medida se endividar. O crédito 

tornou-se socialmente aceitável e as pessoas passaram a confiar mais em pedir 

dinheiro emprestado (KILBORN, 2005, p. 16). 

 

O crédito é a oportunidade de consumo das classes menos abastadas. É relevante fazer 

a ressalva que não só das menos abastadas. Mas, é uma possibilidade de pagamento de bens e 

serviços para aqueles que possuem acesso ao crédito. O crédito move o consumo de bens e 

serviços e tem uma forte relação com o consumismo (BERQUÓ, 2014). 

 

O acesso aos bens de consumo se perfaz através de recursos materiais, e não por 

circunstâncias tradicionais, porque o consumismo, além de vir acompanhado 

pela expansão do crédito, foi marcado pelo individualismo, imediatismo e a 

manipulação de signos e significados em lugar das carências e necessidades, 

afastando-se das identidades sociais básicas. Então, compreende-se que o 

crédito tem uma função significante nas estratégias sociais (BERQUÓ, 2014, p. 

5). 

 

Afirma-se que a expansão do crédito ao consumidor tornou o comprar um ato mais 

imediatista e impulsivo. A aquisição de bens e serviços por meio do crédito tornou o consumo 

mais acessível (BERQUÓ, 2014). O crédito é o meio que possibilita a compra do bem e serviço 
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que até então era apenas desejo de consumo. O crédito viabiliza o consumo do que é desejado 

e emulado.  

Para Baudrillard (1973), o crédito é uma antecipação no tempo do prazer de consumir, 

consumo esse que é mantido pela necessidade de constante atualização do que é consumido. O 

mercado, a todo momento, apresenta suas incessantes novidades, e mais, tais bens são 

produzidos com tempo de vida útil para manter a necessidade pelo novo, a chamada 

obsolescência programada. Como considerado por Berquó (2014), sendo assim, “o consumo 

precede ao trabalho” (BERQUÓ, 2014, p. 6). 

Para Bauman (2008a), o crédito é uma mercadoria, tanto é que segue uma lógica 

empresarial de maximização dos lucros via concessão de empréstimos. O empréstimo deve 

gerar a necessidade por obtenção de mais empréstimos. Pois, o dinheiro é o que torna os menos 

abastados úteis no jogo da sedução do consumo (BAUMAN, 2008a; BERQUÓ, 2014). Eis “o 

slogan exaustivo e extremamente sedutor “Não adie a realização do seu desejo” (BAUMAN, 

2010, p.28). Se antes se fazia necessário conter os gastos, passar por privações para realizar 

sonhos futuros, o acesso ao crédito está proporcionando a antecipação da realização do consumo 

(BAUMAN, 2010). “Com um cartão de crédito, é possível inverter a ordem dos fatores: desfrute 

agora e pague depois! Com o cartão de crédito você está livre para administrar sua satisfação, 

para obter as coisas quando desejar, não quando ganhar o suficiente para obtê-las” (BAUMAN, 

2010, p. 29). Porém, em um dado momento esse depois torna-se o presente e o pagamento 

desses empréstimos será obstáculo para a satisfação de novos desejos (BAUMAN, 2010). “Os 

indivíduos que têm uma caderneta de poupança e nenhum cartão de crédito são vistos como um 

desafio para as artes do marketing: “terras virgens” clamando pela exploração lucrativa” 

(BAUMAN, 2010, p. 30-31). 

Na sociedade contemporânea, o crédito é um componente que já faz parte do cotidiano 

do orçamento das famílias, o que finda por antecipar parte significativa da renda futura, o uso 

do crédito não está restrito apenas para situações excepcionais. O crédito é utilizado como meio 

que mantém um padrão de consumo. O crédito é um financiador do consumo, e o uso 

exacerbado do crédito resulta no aumento no nível de endividamento das famílias (MOREIRA, 

2011; MARQUES & FRADE, 2003).  

Sendo o desejo e a emulação do consumo alimentados pelo marketing, o crédito um 

meio que impulsiona e sustenta o consumo, faz sentido o posicionamento adotado pelas 

empresas na contemporaneidade, tanto o investimento massivo em propagandas e na construção 
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e apresentação da marca para o consumidor, como também a “facilidade” do pagamento (até 

mesmo parcelado) proporcionado via crédito, a exportação da cultura do consumo de um país 

hegemônico como Estados Unidos e países que são “modelos” para o desenvolvimento como 

Inglaterra, França, Alemanha, entre outros.  

O crédito é um dos mecanismos que mantém o estilo de vida e consumo contemporâneo 

que dá sustentação à cultura do consumo. A emulação do consumo é movida pela cultura do 

consumo. Atualmente, a emulação do consumo apoia-se no estilo de vida Americano por conta 

da hegemonia Americana. A atuação das empresas estrangeiras, das transnacionais nos países 

subdesenvolvidos, gera uma apropriação do excedente: “o que resta localmente é apropriado 

pelo setor privado, o que, no caso, não significa crescimento econômico nem distribuição de 

renda em favor do mercado, pois transforma-se em excedente improdutivo em virtude do 

consumo conspícuo de classe” (MACHADO, 1999, p. 207). 

No próximo capítulo será tratado de forma mais específica o caso brasileiro da emulação 

do consumo (quanto aos fenômenos recentes “rolezinhos”) e estilo de vida (mecanismos que 

disseminam a cultura do consumo). 
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4. CONSUMO NO BRASIL 

 

4.1 Emulação do Consumo no Brasil 

 

O consumo pautado nos signos, na representação simbólica das marcas não é um fato 

que ocorre apenas no Brasil. “A devoção ao consumo de marcas caras e/ou de luxo entre grupos 

das camadas mais baixas não é um fenômeno novo, tampouco restrito ao Brasil. Com nuanças 

locais e nacionais, trata-se de um fato estrutural à condição periférica” (PINHEIRO-

MACHADO, SCALCO, p. 4, 2014). O marketing direcionado às elites finda por atingir também 

as populações mais desprovidas de capitais, as quais, ao se apropriarem do símbolo, reinventam 

a sua própria condição de pobreza, dando um significado à carência em abundância 

(PINHEIRO-MACHADO, SCALCO, 2014). 

  Rosa (2015) realizou uma pesquisa visando compreender as diversas estratificações 

socioeconômicas no Brasil, a partir do consumo. Ao analisar as classificações de estratificações: 

critério Brasil, SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal), Critério 

consumo, FGV (Fundação Getúlio Vargas) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), notou-se que, em todos os outros critérios (com exceção do critério consumo), que 

conforme se avança para as classes mais altas, a diferença entre a renda possuída e a renda 

necessária diminui, até o ponto em que ela é superada (ROSA, 2015).  

Porém observando a pesquisa pelo Critério Consumo, a classe “baixo consumo 

baixo”, com pouco mais de 27% dos domicílios, é a que se considera 

relativamente mais “pobre” (no sentido de maior necessidade de renda), apesar 

de ter uma renda 24% superior ao último estrato (ROSA, 2015, p. 44).  

 

O primeiro estrato da classe média, a “médio consumo baixo”, apresenta que as pessoas 

não se sentem relativamente melhor que as classes mais baixas. Este é um indicio que se deve 

levar em consideração, pois, a partir dos padrões de consumo, apesar de alguns domicílios 

fazerem parte de uma “classe média”, a percepção desses não é a de estarem se sentindo 

relativamente mais ricos. Conforme a renda se eleva, os padrões de consumo também se 

modificam. E isso faz com que, apesar de o nível de rendimento ser mais elevado, as exigências 

de consumo aumentem e façam as pessoas se sentirem, na realidade, relativamente mais pobres, 

desprovidas financeiramente para manter um certo padrão de consumo (ROSA, 2015).  

Rosa (2015) afirma que esse fenômeno pode ser explicado tomando por base os escritos 

de Veblen. “Toda classe almeja e busca emular os padrões de consumo da classe imediatamente 
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acima da sua na hierarquia social, raramente se comparando com as classes inferiores” (ROSA, 

2015, p. 44). Na luta por status através do consumo, para suprir a felicidade psicológica das 

pessoas, é muito importante que a quantidade e qualidade de bens seja tão grande quanto à 

posse das pessoas com as quais ela se relaciona (ROSA, 2015). Ter um pouco a mais do que 

aqueles que o cercam pode até ser mais gratificante. “Mas essa sensação é sempre momentânea. 

Quando um patamar mais alto de consumo é atingido, outro mais alto ainda passa a ser 

perseguido. Há uma constante busca para melhorar a posição relativa” (ROSA, 2015, p. 45). 

Apontando que os indivíduos são movidos pela vontade, por seus desejos, e estão a buscar o 

que ainda não possuem.  

Jean Rouch, ao fazer suas primeiras análises sobre a imitação do estilo do colonizador 

por parte do colonizado, afirma que fica exposto o processo de extrema violência sofrida por 

certos grupos ao imitarem as vestes dos grupos hegemônicos (PINHEIRO-MACHADO, 

SCALCO, 2014).  Ferguson (2006) aponta que há um ato desesperado, por parte dos grupos 

menos favorecidos, eles desejam pertencer à ordem hegemônica, para dessa forma sentir a 

aceitação da sociedade. 

Um fenômeno recente no Brasil, o chamado “rolezinho3”, demonstra a tentativa de 

determinado grupo de imitar o estilo de vida e consumo de classes mais abastadas. As 

discussões levantadas na sociedade após os episódios questionavam se de fato a segurança nos 

shoppings centers deveria permitir ou afastar a presença desses grupos de jovens provenientes 

das periferias. “O rolezinho é um dos aspectos que compõem um fenômeno mais amplo das 

periferias urbanas do Brasil – os chamados “bondes”, as gangues, os grupos e os clãs juvenis” 

(PINHEIRO-MACHADO, SCALCO, 2014, p. 6). Portanto, os encontros nos shoppings para 

passear e comprar é um dos aspectos da sociabilidade juvenil, entre outras práticas e 

cosmologias dos guetos. “Após o fenômeno midiático, esse aspecto foi supervalorizado, 

englobando os demais e sendo isolado como variável analítica” (PINHEIRO-MACHADO, 

SCALCO, 2014, p. 6). Os jovens que vão aos shoppings, à noite vão ao baile funk do bairro. O 

que diferencia é que, no primeiro, “eles rompem as fronteiras segregacionistas de classe e raça 

                                                           
3 Rolezinho, uma derivação do termo Rolê, cujo seu sentido mais estrito está ligado a “dar uma volta, passear em 
algum ambiente”. No Brasil, desde 2012 têm-se o registro de alguns encontros em shopping centers entre jovens 
da periferia. Encontros esses marcados com antecedência por meio das redes sociais, mais precisamente o 
facebook. Tal fenômeno gerou reações distintas na sociedade brasileira, parte da sociedade afirmava que os 
shoppings centers não estavam mais tão seguros. Todos agora estavam sujeitos a encarar arrastões e vandalismo. 
Não só alguns consumidores enxergavam assim, alguns lojistas também que por vezes fecharam suas lojas por 
receio ao Rolezinho. Em contraposição, uma outra parte da sociedade apontou que esse fenômeno revelava a 
desigualdade social brasileira e o desejo em se manter uma distância espacial entre as classes, uma espécie de 
apartheid, como afirmado pelo Professor Wagner Iglecias.  
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e tornam-se visíveis e, no segundo, mantêm- se em seus limites territoriais longe do contato 

com as camadas mais abastadas” (PINHEIRO-MACHADO, SCALCO, 2014, p. 6 -7). 

Os acontecimentos ligados à emulação, têm dimensão global, são consequências da 

expansão do capitalismo e reproduzem a matriz de significados presente no comportamento de 

consumidores de diversos guetos urbanos ao redor do mundo, aqueles que veneram marcas 

globais e que, ao ostentá-las, produzem um contraste com o contexto social de penúria em que 

estão inseridos, ao mesmo tempo emitindo, através das marcas, para os próximos com que se 

relacionam, que “pertencem” a um grupo seleto e específico (PINHEIRO-MACHADO, 

SCALCO, 2014).  

 

 

4.2 Estilo de vida e consumo 

Os que observam o Brasil de fora, e até mesmo alguns que estão no país, percebem 

claramente que há uma espécie de colônia cultural. Os Estados Unidos é tido como o país de 

maior influência cultural entre os brasileiros, embora haja considerações que apontem alguns 

países europeus (França e Inglaterra, principalmente), como sendo também países influentes 

em algum grau de estilo de vida e consumo, assim como há quem cite até países asiáticos como 

o Japão e a China.  

Os que observam esse fenômeno, percebem que essas influências culturais estão 

presentes nos bens consumidos, na moda, nas marcas das roupas, nas frases das camisas, nos 

veículos de transporte, nos produtos tecnológicos, nos artigos esportivos, nos cosméticos, no 

modo de consumo de determinados alimentos e bebidas, nos nomes das lojas, nas palavras que 

constam no vocabulário, nas músicas tocadas nas rádios, nos filmes, séries, na programação da 

TV, entre outros. Há influências que atinge todo um estilo de vida e consumo (ALVES,2007). 

No entanto, impregnados da cabeça aos pés, por dentro e por fora, da cultura norte-

americana, os brasileiros, mal percebem determinado estilo de vida e consumo como um reflexo 

do processo de influência cultural, o qual se faz presente há mais de meio século no Brasil 

(ALVES, 2007).  

O cuidado com que, durante algumas décadas, a “História Oficial” tratou de nos 

ocultar o processo de invasão do país pelas empresas multinacionais, e, mais 

tarde, pelas transnacionais, sobretudo norte-americanas, atesta a identificação 
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da classe dominante com os interesses internacionais e a sua responsabilidade 

pelo atrofiamento de nossa própria identidade cultural (ALVES, p. 8, 2007). 

 

O Brasil tem se contentado em importar, emular os produtos tecnológicos de ponta, 

sendo produzidos fora ou dentro das fronteiras, ou as suas imitações, estrangeiras e nacionais, 

e, com isso, atrofiamos nossa capacidade criativa e desprezamos a produção brasileira, como 

se esta fosse inferior ou como se não houvesse uma possibilidade de investimento tecnológico 

(ALVES, 2007). “É por isso que nós, um povo constituído na maior parte por trabalhadores mal 

remunerados e sem condições mínimas para uma vida digna, contraditoriamente valorizamos o 

capitalismo, a sociedade de consumo, os modelos e padrões estabelecidos pela sociedade norte-

americana, quando só temos perdido com o sistema de exploração interna e estrangeira” 

(ALVES, p. 9, 2007). 

Como se sabe, foi nas décadas de 1980 e 1990, com a concentração ainda maior 

do capital, que se destacaram grandes conglomerados transnacionais que 

difundiram o capitalismo e a cultura ocidental por todo o planeta, delineando o 

que conhecemos hoje como economia e sociedade global. Esses conglomerados 

são organizações que controlam empresas sem ligações diretas umas com as 

outras, no que se refere à linha de produção, e que atuam nos setores mais 

variados da economia, situando-se em diferentes localidades do globo para 

melhor aproveitar as oportunidades oferecidas pelos seus mercados (ALVES, 

p. 10, 2007).  

 

Atualmente as empresas estabelecem suas unidades em países territorialmente distantes 

uns dos outros, investindo em comunicação e informação para encurtar a distância entre elas, 

as transnacionais e multinacionais acabam promovendo a integração da economia em âmbito 

mundial (ALVES, 2007).   

Quando as empresas migram principalmente a sua produção para um outro país, por 

exemplo, ela o faz na intenção da minimização dos custos associados, sendo o mais comum a 

redução do custo com a mão de obra. Assim, os países considerados periféricos, geralmente, 

executam o trabalho ligado à produção e os países centrais ao fator tecnológico.  Por conta do 

poder econômico adquirido ao longo do tempo, pelo investimento em pesquisas científicas e 

tecnológicas, essas empresas findam por influenciar o cenário político e a cultura. Por isso, 

argumenta-se que na verdade a sociedade está sob o poder e interesses de algumas grandes 

empresas (marcas) ou corporações. 
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Embora seja notável a intensa presença e influência de alguns países (Estados Unidos, 

Inglaterra, França) no Brasil, esse processo de trocas e experiências culturais e econômicas, se 

dá em âmbito global. 

No próximo capítulo será feita uma análise sobre emulação do consumo e possíveis 

influências de culturas estrangeiras ao consumidor brasileiro por meio da entrevista semi-

estruturada. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dos entrevistados, 65% são homens e 35% mulheres, esses apontaram que em relação 

aos fatores que levam em consideração na análise da compra de um produto, a qualidade (33%) 

e o preço (31%) são os fatores mais relevantes, como pode ser visualizado no Gráfico 01. Os 

consumidores ainda afirmaram refletir sobre a necessidade (11%), utilidade (5%) e durabilidade 

(3%) do produto antes de optar pelo consumo e alguns sinalizaram que o seu consumo está 

relacionado a fatores subjetivos como a marca (7%), a opinião de terceiros (3%), a compra por 

impulso (2%) e as preferências (5%).  É válido ressaltar que embora os termos necessidade e 

utilidade sejam parecidos, na prática sabe-se que nem todo bem que tenha utilidade é de fato 

necessário, porém todo bem necessário tende a ter utilidade.   

 

Gráfico 01. Fatores que influenciam na análise de compra do Consumidor. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

A pesquisa apontou que 50% dos consumidores entrevistados se sentem influenciados 

pelo estilo de vida e consumo que há em outros países e 50% não se sentem influenciados por 

outros países em relação ao consumo. Os países mais citados segundo aqueles que se sentem 
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de vida e consumo. Para alguns brasileiros, os Estados Unidos têm influenciado na alimentação, 

sendo que os chamados fast- foods são destaques nas falas dos entrevistados. As marcas 

americanas remetem ideia de que são produtos de qualidade para o consumidor, dessa forma, 

estão de acordo com o apresentado, a qualidade sendo um dos fatores mais relevantes na análise 

da compra de um produto; logo, as marcas americanas ganham destaque, as mais citadas são de 

artigos esportivos, os cosméticos, a moda, a literatura e os produtos tecnológicos (iphone).  

Dos entrevistados, 15% confessaram fidelidade a determinadas marcas e têm o 

conhecimento de que a marca é uma espécie de bem simbólico, que pode vir a proporcionar 

status. Um dos entrevistados afirmou que essa possibilidade em proporcionar status também 

justifica a compra de determinados produtos: “Muitas pessoas que compram um iphone, 

compram mais pelo status do que pela própria utilidade do produto”.  Um outro entrevistado 

expressa a visão da sociedade diante daquilo que é consumido: “Quando eu olho ao redor e 

percebo que as pessoas estão a usar determinadas marcas, isso me emite um sinal, um símbolo 

de que aquela pessoa tenha uma boa condição financeira. As pessoas são o que consomem e 

esses sinais “determinam” a sua classe”.  Outros consumidores argumentaram que sim, a marca 

é importante, mas o produto da marca deve atender à demanda do consumidor para poder haver 

o consumo, ou seja, ter qualidade, atender os gostos e preferências, ter utilidade, necessidade e 

estar a um preço acessível ou justo como citado por alguns; caso o preço seja mais elevado, o 

produto tem que ter uma maior qualidade para o consumo ser justificado.  A Inglaterra e a 

França são referências no estilo de vida e na moda. Outros países também foram citados, porém 

em menor quantidade, como pode ser visto no Gráfico 02. Suíça e Canadá são lembrados pela 

qualidade de vida, educação, segurança e cultura. Alemanha é referência em literatura, o Japão 

é citado como uma referência forte em produtos tecnológicos e a China pelo baixo preço dos 

produtos. 

Gráfico 02. Estilo de vida e consumo: influências culturais estrangeiras 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Um dos entrevistados chamou a atenção para o processo da globalização, afirmando que 

os brasileiros podem ser influenciados em maior ou menor grau por vários países e inclusive 

também exportar “seus costumes”: “Eu acredito que o estilo de vida está globalizado, que não 

há um país com identidade própria. Os costumes estão mercantilizados, foram transformados 

em mercadorias.  As grandes referências são aqueles países que se destacam mais no mercado 

capitalista como, por exemplo, os Estados Unidos, Inglaterra e França. Mas, por conta do 

processo de globalização outros países também podem ser uma referência, mesmo que em 

menor grau”. 

As vias que disseminam o estilo de vida e consumo de outros países ao consumidor 

brasileiro estão associadas aos meios de comunicações e às artes, segundo os entrevistados.  A 

Internet (32,43%), a televisão (32,43%), os filmes (13,54%), as séries (8,10%), a propaganda 

(8,10%) e a mídia (5,40%) foram os meios mais citados. 

Em relação às características dos produtos que geralmente são mais consumidos por 

classes mais ricas, dois fatores foram apontados com mais frequência, no caso a qualidade e a 

possibilidade em proporcionar status, que seriam fortes atributos, como pode ser observado no 

Gráfico 03. E, ainda assim, o status foi aquele ao qual os entrevistados deram maior ênfase em 

suas falas (mesmo a qualidade sendo a mais citada): “Muita gente compra porque quer ostentar 

e manter as aparências. Na nossa sociedade ostentar é poder, e o poder está ligado ao dinheiro 

e ao status”.  Um consumidor entrevistado ressaltou que comprar produtos do padrão de 

consumo dos mais ricos ou produtos de marcas, gera um comportamento específico na 

sociedade em resposta ao que é consumido: “As pessoas já te olham com outros olhos, se você 

compra produtos mais caros, de marca. Por exemplo o iphone, tem até celulares melhores, mas 

quando as pessoas te olham e vê que você usa o iphone, sabe que você está usando, o celular”. 

Outro afirmou: “Geralmente as pessoas tendem a consumir para manter as aparências e a 

sociedade valoriza isso, valoriza aqueles que ostentam. Podemos visualizar isso nas redes 

sociais, as pessoas que ostentam, que tem um padrão de consumo mais elevado, são bem mais 

curtidas e bem mais seguidas nas redes sociais”.  

Um outro consumidor sinalizou que os benefícios em consumir produtos próprios do 

padrão de consumo dos mais ricos, proporciona mais que status social, mas também um 

sentimento de felicidade (pelo menos uma felicidade aparente): “A sociedade atribui valor, 

características morais interessantes a determinados produtos. Por exemplo, alguém que tem um 

carro caro, ao vermos esse alguém, temos a ideia de que ele é rico, feliz ou coisas do tipo”. 
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 Um outro afirmou que as classes menos favorecidas financeiramente, desejam o padrão 

de consumo dos mais ricos, os mais pobres invejam os mais abastados: “Perante a sociedade 

você é percebido através do seu poder aquisitivo, as suas conquistas apontam se você é uma 

pessoa bem-sucedida, com base na sua casa, no seu carro ou no seu celular. As classes mais 

ricas são invejadas, essa inveja está por trás dos objetivos que temos em melhorar de vida”. 

 

Gráfico 03. Características de produtos consumidos por classes mais ricas. 

                           

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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consumidores compram os produtos mais consumidos por classes mais ricas e afirmam que o 

fazem por curiosidade, para experimentar da exclusividade, em busca do bem-estar próprio, de 

atender uma necessidade e não na intenção de manter o mesmo padrão de consumo dos mais 

ricos.  Apenas 24% dos entrevistados afirmaram que compram em busca de manter o mesmo 

padrão de consumo dos mais ricos e 76% afirmaram comprar para agradar a si mesmos e não à 

sociedade, argumentaram ainda que quando consomem tais produtos estão buscando satisfazer 

o próprio bem-estar, compram pela qualidade do produto e pelo gosto pessoal. Tais dados 

entram em confronto com o próprio discurso dos consumidores entrevistados, que afirmaram 

que ao manter as aparências são bem recebidos socialmente e que até compram produtos de 

determinadas marcas porque há uma valorização social em relação a isso, porque precisam estar 

bem vistos no ambiente profissional ou em meio a sociedade. 

Quando esses consumidores desejam consumir um produto que é próprio do padrão de 

consumo de classes mais ricas, porém, devido ao orçamento limitado não podem, 

aproximadamente 41% costumam recorrer ao crédito e aproximadamente 37% preferem 

esperar e formar uma poupança. Como pode ser percebido no Gráfico. 04, uma parte 

significativa opta por não comprar, aproximadamente 13%, para evitar dívidas futuras e até 

mesmo não comprometer o consumo de bens de necessidade básica. 

Gráfico 04. Formas de pagamento de compra quando a renda não é suficiente. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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A faixa de renda dos consumidores entrevistados nessa pesquisa varia conforme os 

valores apresentados na Tabela. 01, conforme pode ser visualizado a seguir: 

 

 

 

Tabela 01. - Faixa de Renda dos consumidores entrevistados 

Faixa de Renda  Valores em (%) 

Até 880,00 Reais 17,5 

Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais 42,5 

Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais 27,5 

Mais de 4.400,00 Reais 12,5 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

A maior parte dos entrevistados tem renda entre R$ 880,00 e R$ 1.760,00, desses, mais 

da metade optam pelo crédito quando desejam consumir um produto do padrão de consumo de 

classes mais ricas. Entre aqueles cuja faixa de renda varia de R$ 1.760,00 até R$ 4.400,00, 46% 

optam pelo uso do crédito, 23% escolhem formar poupança, 23% preferem não comprar e 8% 

buscariam recorrer a um empréstimo. Para aqueles que ganham mais de R$ 4.400,00, o dilema 

está entre usar o crédito e não fazer a compra, 67% optam pelo crédito e 33% preferem não 

realizar a compra. Os consumidores entrevistados cuja a faixa de renda vai até R$ 880,00 

buscam formar uma poupança para um possível consumo futuramente, aproximadamente 72%, 

enquanto 14% usariam o crédito e 14% simplesmente não iriam consumir por não ter renda 

suficiente ou por não ter a possibilidade do acesso ao crédito para realizar o consumo, embora 

sinalizem que sentem o desejo em consumir.   

Na presente pesquisa, a faixa de renda dos consumidores entrevistados apresentou-se 

percentualmente da seguinte forma: Até 880,00 Reais (17,5%), mais de 880,00 até 1.760,00 

Reais (42,5%), mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais (27,5%) e mais de 4.400,00 Reais (12,5%). 

Pode ser estabelecida uma comparação de tais resultados obtidos com os dados da PNAD 
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(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2015, referente aos números relativos para 

os rendimentos de pessoas ocupadas e esse rendimento sendo apresentado a partir do salário 

mínimo. Percebe-se que os valores referentes à faixa de renda encontrados nessa pesquisa 

apresenta valores aproximados aos percentuais apontados pela PNAD (2015), até 1 salário 

mínimo (25,6%), mais de 1 a 2 salários mínimos (36,9%), mais de 2 a 3 salários mínimos 

(12,6%), mais de 3 a 5 salários mínimos (8,8%), mais de 5 a 10 salários mínimos (5,8%), mais 

de 10 a 20 salários mínimos (2%), mais de 20 salários mínimos (0,6%), sem rendimentos 

(6,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo dos objetivos propostos inicialmente na presente pesquisa compreendeu-se o 

processo de emulação do consumo a partir da perspectiva de classes, emulação compreendida 

como desejo, como vontade, como uma manifestação mimética em que classes menos abastadas 

buscam manter o mesmo padrão de consumo das classes mais ricas, conforme a Teoria de 

Veblen de que as comparações são estabelecidas com as classes que estão logo acima. Para tal 

análise, considerou-se que as escolhas dos consumidores são racionais e emocionais (desejo, 

vontade, emulação), contradizendo a Teoria Neoclássica quanto às escolhas racionais dos 

consumidores. 

 Por meio da entrevista semi-estruturada verificou-se que a qualidade e a possibilidade 

em proporcionar status são as características marcantes dos bens que geralmente são mais 

consumidos por classes mais ricas, e que embora 86% dos entrevistados tenham afirmado que 

consumir produtos que são adquiridos por classes mais ricas proporciona status, admiração 

perante a sociedade, apenas 24% dos entrevistados afirmaram que o fazem na intenção de 

manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos, enquanto 76% sinalizaram que compram 

produtos que são mais consumidos por classes mais ricas para atender o próprio bem-estar, por 

curiosidade, para experimentar da exclusividade. É válido analisar os argumentos utilizados 

para justificar essa resposta. Em alguns casos os argumentos parecem contradizer o ritmo de 

consumo anunciado anteriormente pelo consumidor entrevistado. Se não há intenção em 

consumir para manter o padrão de consumo dos mais ricos, o que seria esse interesse em 

consumir para experimentar da exclusividade? A exclusividade em consumir um determinado 

bem não seria próprio de um grupo seleto? Caso sim, aparentemente para o consumidor 

reconhecer-se mimético é estar sujeito a um julgamento moral que está relacionado com a 

produção da subjetividade no cenário contemporâneo, na qual a identidade do sujeito está 

associada à sua capacidade em adquirir, colecionar, exibir bens seguindo um padrão de 

consumo e estilo de vida admitido previamente pela sociedade. Isso aponta um comportamento 

do consumidor pautado na irracionalidade, na subjetividade demonstrando que as decisões dos 

consumidores não são apenas racionais. Logo, o pressuposto do consumidor como um ser 

apenas racional não é plausível, essa observação torna-se evidente na contemporaneidade em 

meio a essa percepção de crise da modernidade. Aparentemente os indivíduos não possuem a 

coragem em certificar o estilo de vida e consumo que seguem, seja porque há uma dificuldade 

em promover uma reflexão em relação ao padrão de consumo que é seguido ou porque os 
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indivíduos não estão dispostos a voltar o olhar para si, e ter que lhe dar com o vazio existencial. 

E o consumo aparece como uma opção para preencher esse vazio por meio da acumulação 

apontando um sentido para a vida. Sendo assim, nota-se que o consumo é uma base que sustenta 

tanto o indivíduo (que enquanto consumidor tem um sentido para a vida humana) como o 

sistema capitalista (pautado na ideologia consumista, na obsolescência programada, na 

destruição criadora de um sistema que se reinventa).   

 Outros consumidores entrevistados afirmaram comprar bens que geralmente são mais 

consumidos por classes mais ricas porque geralmente esses são bens que possuem qualidade, 

tal justificativa é coerente com o que foi coletado sobre as características dos produtos que são 

mais consumidos por classes mais abastadas. 

Averiguou-se a partir da entrevista semi-estruturada que Estados Unidos, Inglaterra e 

França são os países que, em certa medida, influenciam 50% dos consumidores entrevistados, 

no que tange à emulação, ao desejo em seguir o ritmo de consumo e de “importar” o “estilo de 

vida” de outros países, como por exemplo: o “American way of life”. Os Estados Unidos foi o 

país mais citado entre os entrevistados, os consumidores afirmaram que são influenciados no 

consumo de alimentos (fast- foods), artigos esportivos, cosméticos, moda, entre outros.  

Inglaterra e França são lembrados pelo “estilo de vida” e também por conta da moda. A partir 

de uma análise histórica ficou perceptível que essa forte influência dos Estados Unidos é fruto 

da sua própria posição hegemônica tanto no âmbito político como econômico. Estados Unidos, 

Inglaterra e França são países desenvolvidos que inspiram um estilo de vida e consumo para 

parte dos brasileiros entrevistados, ou seja, os consumidores entrevistados emulam esse estilo 

de vida e esse padrão de consumo. Notou-se que a emulação instiga o endividamento das 

famílias e que essas recorrem ao crédito como meio para manter as aparências. Esse 

endividamento financia o consumo, porém, também aprofunda a emulação do consumo. 

Verificou-se ainda que os meios que disseminam o estilo de vida e consumo estão 

associados à comunicação e às artes. Através da entrevista semi-estruturada obteve-se os 

seguintes resultados: a internet (32,43%), a televisão (32,43%), os filmes (13,54%), as séries 

(8,10%), a propaganda (8,10%) e a mídia (5,40%), foram os meios mais citados pelos 

consumidores entrevistados. 
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Anexo A - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro à apreciação externa) 

Roteiro 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? 

6. Na sua opinião, qual o diferencial (atributos) dos produtos que geralmente são comprados 

por classes mais ricas e desejados por classes de menor poder aquisitivo? 

7. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de satisfazer o seu desejo e de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por 

quê? 

8. Ao consumir um produto próprio de um padrão de consumo de classes mais ricas, você sente 

que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por quê? 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto consumido por classes 

mais ricas e não pode ser pago com sua renda? 

10. Qual o valor da sua renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 
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A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo A - Entrevista Semi – Estruturada (Entrevista Piloto 01) 

Roteiro 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

R. Ceará. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

R. O preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

R. Sim, os países europeus. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? 

R. Internet, principalmente. 

6. Qual o diferencial (atributos) dos produtos que geralmente são comprados por classes mais 

ricas e desejados por classes de menor poder aquisitivo? 

R. Pode repetir a pergunta? (...) O conforto que eles proporcionam. Haveria algum exemplo 

ou alternativa que você poderia citar? (...). Sim, percebo que proporcionam status na 

sociedade. No entanto, eu não busco esse status, utilizo esses produtos para o bem-estar 

próprio. Ter uma sensação de benefício e não para trazer status perante a sociedade. 

(O pesquisador citou status e as marcas como exemplos).  

7. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de satisfazer o seu desejo e de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por 

quê? 

R.  Não busco satisfazer a sociedade. 

8. Ao consumir um produto próprio de um padrão de consumo de classes mais ricas, você sente 

que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por quê? 
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R. Não busco está respondendo o que a sociedade me impele quanto ao consumismo. Penso 

que isso equivale à proporção de maturidade humana de cada indivíduo. Se eu compro um 

objeto que eu vise o ato de está devolvendo à sociedade o que ela busca, isso não me traz um 

benefício real. O benefício real me ocorre, se eu compro uma calça vermelha, se a calça 

vermelha me faz bem no momento em que a uso, não pelo de fato da calça vermelha está na 

moda ou valorizando meu ego (se por acaso existir ego), para mostrar para as outras pessoas. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto consumido por classes 

mais ricas e não pode ser pago com sua renda? 

R. Eu não compro. Não vou fazer uma dívida, simplesmente pelo fato de querer um computador 

da Apple e não vou comprar um Iphone porque 15 amigos meus usam. 

10. Qual o valor da sua renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade, pelo IBGE. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito 

a sua permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo A - Entrevista Semi – Estruturada (Entrevista Piloto 02) 

Roteiro 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

R. São Paulo. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

R. Qual o produto? Bens alimentícios até eletrodomésticos? Geralmente eu vejo a qualidade, 

dependendo do produto eu tento ver se tem alguns problemas recorrentes nele, como o 

notebook por exemplo, eu confiro fóruns das marcas que estou interessado, se tem muitas falhas 

e se essas falhas podem ser corrigidas a curto prazo ou não. Se for alimentício é questão de 

gosto mesmo, as vezes recomendados por alguém. 

(Pesquisador respondeu para o entrevistado: qualquer produto). 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

R. Não me sinto influenciado. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? 

R. O entrevistado não se sente influenciado. 

6. Qual o diferencial (atributos) dos produtos que geralmente são comprados por classes mais 

ricas e desejados por classes de menor poder aquisitivo? 

R. Como assim? Não entendi. Não sei, talvez qualidade, nunca parei para pensar. Eu acredito 

que na alimentação é possível conseguir produtos mais nutritivos. Produtos de limpeza de uso 

pessoal e da casa, parece que seriam mais eficientes. Produtos de classes mais altas são mais 

eficientes do que de classes mais pobres. 

(O pesquisador explicou um pouco mais sobre produtos com diferencial, citou status e marcas 

como exemplos). 
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7. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de satisfazer o seu desejo e de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por 

quê? 

R. Não. 

8. Ao consumir um produto próprio de um padrão de consumo de classes mais ricas, você sente 

que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por quê? 

R. Não acredito que um produto traga status para mim. Mas, perante a sociedade alguns 

produtos realmente chamam mais atenção, não que eu acredite. Mas, socialmente isso existe. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto consumido por classes 

mais ricas e não pode ser pago com sua renda? 

R. Reflito sobre a necessidade do produto, caso seja interessante e eu necessite no curto prazo 

eu compro a prazo através do crédito e parcelado. Já no longo prazo eu tento formar uma 

poupança até consegui o dinheiro necessário para comprar o produto.  

10. Qual o valor da sua renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade, pelo IBGE. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito 

a sua permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

São Paulo. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço e Qualidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Eu me sinto influenciada quando paro para pensar sobre isso. Mas, no dia a dia não, sinto que 

as minhas ações são naturais e não fruto de uma influência estrangeira. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   outros (Marca e Publicidade) 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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As vezes sim. Mas, também busco consumir para obter um melhor bem-estar. Acredito que 

quando quero adquirir produtos de classes mais ricas, eu quero melhorar minha qualidade de 

vida e também estar dentro dos padrões da moda. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, essa sociedade nos julga pelo que temos. Se temos produtos de classes mais ricas a 

tendência é que sejamos julgados de forma diferenciada. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Duração, marca e preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não creio que eu possa ser influenciado pela cultura de um determinado país. Talvez, alguma 

marca proveniente de certo país. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros (Marcas) 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Eu consumo para meu bem-estar e não vinculado a visão de terceiros. Eu sou fiel a uma marca, 

pela capacidade da marca em atender minhas demandas e não porque a marca satisfaz os 

olhos da sociedade. Mas, na sociedade existem pessoas que compram determinadas marcas 

para atender sua demanda e também para obter status através da marca, até porque existe 

uma campanha publicitária muito forte para que isso ocorra. Quando eu olho ao redor e 

percebo que as pessoas estão a usar determinadas marcas, isso me emite um sinal, um símbolo 

de que aquela pessoa tenha uma boa condição financeira, as pessoas são o que consomem, 

esses sinais “determinam” a sua classe. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Para mim, o essencial é que o produto atenda a minha demanda, a minha necessidade. Eu não 

compro apenas porque uma classe mais rica está a consumir. Por exemplo quando o meu 

computador quebra, eu vou buscar consumir outro, pelo fato da minha necessidade e escolho 

a marca que atenda a essa necessidade. Geralmente, a classe mais pobre busca sim imitar o 

consumo da classe mais rica, por conta do jogo publicitário, o que até justifica o mercado 

paralelo da pirataria que atende à demanda superficialmente. Ao ver um produto na TV que é 

muito caro e este desperta o desejo, é de fato angustiante. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Primeiro, eu irei observar se o produto é de fato necessário. Não busco me endividar apenas 

por o desejo em consumir, mas claro que sou fiel a determinadas marcas. Após observar a 

necessidade, eu vou analisar se posso esperar (geralmente, alguns livros “modinhas”, 

inicialmente, têm seu preço elevado e com o tempo, o preço desses livros é reduzido). Caso não 

seja possível esperar, eu recorro ao crédito de uma forma que caiba no meu orçamento, 

parcelando. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 
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A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Piauí. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade, necessidade e preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não, geralmente eu compro observando a necessidade do produto. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 



90 
 

Sim, o nosso intuito de trabalhar é em busca de conquistar bens e se sentir parte de algo maior. 

Muitas pessoas que compram um iphone, compram mais pelo status do que pela própria 

utilidade do produto. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, geralmente é para atender a minha necessidade. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Prefiro esperar e formar uma poupança, porque através do crédito o produto geralmente sai 

bem mais caro. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Paraíba. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Necessidade. Mas, já me ocorreu o fato de comprar por impulso, por exemplo já comprei várias 

roupas que ainda tem etiqueta e estão embaladas. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Me sinto influenciado pela cultura de consumo, por haver certos padrões. Não sei até que ponto 

isso é de fato uma influência própria daqui ou estrangeira. Mas, creio que não sou influenciado 

por outros países. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros (Marcas e São produtos mais caros) 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Não, eu até não curto produtos mais simples. Mas, perante a sociedade muita gente compra 

porque quer ostentar e manter as aparências. Na nossa sociedade ostentar é poder e poder está 

ligado ao dinheiro e status.  

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Creio que não. Meu consumo está ligado aos meus gostos e necessidades e não porque uma 

determinada classe está consumindo. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Há a opção de usar o crédito. Mas, procuro não utilizar. Caso fosse necessário a um curto 

prazo eu usaria. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade e o preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim. Porque eu percebo que as pessoas já te olham com outros olhos. Por exemplo o iphone, 

tem até celulares melhores, mas quando as pessoas te olham e vê que você usa o iphone, sabe 

que você está usando” o celular”. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu busco comprar pela qualidade. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Primeiro eu busco economizar e formar uma poupança. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Maranhão. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Necessidade e preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, é influência cultural e consumo. Mas, nada tão forte. O principal o Estados Unidos, em 

relação a tecnologia e moda. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet, filmes e séries. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Empréstimo. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Paraíba. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço e gosto. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, os países europeus (França, Inglaterra, Alemanha) e os Estados Unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Televisão, filmes e séries. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 



98 
 

Sim, porque a sociedade atribui valor, características morais interessantes a determinados 

produtos, por exemplo alguém que tem um carro caro, ao vermos esse alguém temos a ideia de 

que ele é rico, feliz ou coisas do tipo. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu procuro comprar produtos mais caros quando quero um pouco mais de qualidade e eu 

estou disposto a pagar, mesmo sabendo que ele pode proporcionar status não é o que estou 

buscando. Quando eu busco comprar um sapato social por exemplo ocorreu isso comigo, ao ir 

num segmento que vende o sapato social mais barato, eu sei que ele não terá uma qualidade 

boa como aquele sapato social mais caro e não compro o mais barato que irá durar pouco. A 

qualidade faz parte do fetiche que existe em torna da mercadoria consumida por mais ricos e 

é o que a própria publicidade busca vender.  As pessoas menos favorecidas financeiramente 

até invejam as classes mais ricas. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu não compro e não utilizo cartão de crédito. Eu costumo juntar o dinheiro para poder 

comprar o que desejo se não possuo renda suficiente. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Espírito Santo. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade e Preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, países europeus e Estados Unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Televisão e Cinema. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, porque a sociedade cobra status dos indivíduos. As classes mais ricas são invejadas pelas 

classes menos favorecidas financeiramente. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Eu busco manter uma vida mais parecida com os mais ricos, qualidade de vida, estilo de vida 

e consumo. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Esperar um pouco para consumir. Eu só faço uso do cartão de crédito quando eu tenho certeza 

de ter o valor para não pagar taxa de juros. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Mato Grosso do Sul. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço, Satisfação e custo benefício. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, os brasileiros seguem muito o padrão de consumo europeu (Inglaterra, Itália) e 

americano. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Televisão, Internet, propaganda e as franquias presente em vários países. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, o status é bem forte na sociedade, as pessoas buscam mostrar para os outros o que 

conquistaram. Perante a sociedade você é percebido através do seu poder aquisitivo, as suas 

conquistas apontam se você é uma pessoa bem-sucedida, com base na casa que o indivíduo 

possui, carro ou celular. As classes mais ricas são invejadas, essa inveja está por trás dos 

objetivos que temos em melhorar de vida. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, talvez chegar ao mesmo nível. Buscar mostrar que é bem-sucedido, um bom carro, um 

bom celular, um bom computador. A sociedade julga o indivíduo através das marcas que ele 

utiliza comparando- o com os que não conseguem. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Primeiro, isso é frustrante, faz o indivíduo se sentir incapaz. Esperar para posteriormente 

consumir, tentar formar uma poupança. Não costumo usar o cartão de crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

São Paulo. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço e Qualidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, penso que alguns países europeus e Estados Unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet e viagens. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, mas não é o que busco sempre. Mas acredito que sim acaba trazendo status. 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu compro porque eu gosto do produto. Acredito que as classes que tem menor poder 

aquisitivo invejam as classes mais ricas. Mas, particularmente eu tenho que gostar do produto. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Não compro. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Pará. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço e Qualidade e rapidez na entrega. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, principalmente a Japonesa por conta da tecnologia. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Televisão. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Esperar um pouco e formar uma poupança. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Minas Gerais. 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço, qualidade e preferência. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, Estados Unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet, televisão. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Financiamento. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Utilidade e minhas preferências pessoais. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, acredito que a sociedade brasileira em si é influenciada pela cultura, pelo estilo de vida 

de outros países, podemos citar como exemplo o iphone na tecnologia e os fastfoods na nossa 

alimentação. Me sinto influenciada pelos países latinos na música, na tecnologia China e 

Estados unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Propaganda, TV e internet. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 
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7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

As vezes nós não somos de um padrão econômico elevado, mas acreditamos ser, pelo fato de 

ostentar. Geralmente as pessoas tendem a consumir para manter as aparências e a sociedade 

valoriza isso, valoriza aqueles que ostentam. Podemos visualizar isso nas redes sociais, as 

pessoas que ostentam, que tem um padrão de consumo mais elevado, são bem mais curtidas e 

bem mais seguidas nas redes sociais e essa imagem pode até ser falsa. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Depende do que eu compro e qual minha finalidade, se há alguma utilidade eu quero ter a 

mesma oportunidade que os mais ricos. Mas, se eu compro para ostentar e postar aí sim eu 

estou querendo me igualar em relação ao status. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Geralmente eu busco o que se adequa ao meu bolso, gosto e ser útil. Mas, outras pessoas podem 

fazer loucuras, podem parcelar e fazer empréstimos. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço e qualidade 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, Estados Unidos e Inglaterra. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet e  TV. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Parcelar no crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade e preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não, eu penso que o consumidor deve entender que há limites e a condição financeira que ele 

tem. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros (Marcas) 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, uma espécie de conquista para mostrar à sociedade. 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Particularmente eu busco comprar de forma compatível com o que eu ganho. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu observo se é necessário, se eu não puder pagar à vista eu pago a prazo. Mas, eu busco 

geralmente produtos acessíveis a minha condição financeira. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Conforto, elegância e as vezes até compro coisas mais caras que meu poder aquisitivo. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, Estados Unidos e alguns países europeus (Inglaterra), eu até gostaria de ser a Rainha da 

Inglaterra. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros Luxo e Marca 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, porque se você chegar em um ambiente com roupas de marca você é melhor recebido do 

que chegar com uma roupa comum de feira. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, porque eu busco comprar não para me igualar, mas por conta do que o produto pode me 

proporcionar, quanto ao meu bem-estar.  

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Poupar e comprar à vista ou pago no cartão e parcelo. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 

                                                                                                                                                         

   



117 
 

Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade, Preço, promoção. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, Argentina e Estados Unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Espero, faço uma poupança. Não costumo recorrer ao crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 

                                                                                                                                                         

   



119 
 

Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade  

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, Estados Unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, a marca influência muito para impactar as pessoas por exemplo há grandes diferenças no 

comportamento das pessoas em relação a produtos da Mary Kay e da Avon por exemplo a 

Mary Kay é mais valorizada. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, por conta da qualidade, são produtos mais caros. Mas, a qualidade é melhor, muitas vezes 

não há produtos similares em relação a essa qualidade dos produtos mais caros. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Crédito 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço, qualidade e necessidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, por conta do bem-estar que o produto proporciona. Uma espécie de conquista perante a 

sociedade. As pessoas irão admirar. As pessoas mais ricas são invejadas pelas menos 
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favorecidas financeiramente por conta do estilo de vida que os mais ricos possuem em relação 

a qualidade de vida, consumo e o tempo disponível. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, quando eu compro eu tenho que observar se poderei manter o produto por exemplo o 

carro eu posso comprar um carro mais caro e não poderei manter.  

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Crédito ou empréstimo. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade, marca e preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, porque a classe rica tem mais poder aquisitivo e isso faz com que essas pessoas são mais 

bem tratadas na sociedade. Uma pessoa bem vestida expressa a ideia de ser mais qualificada, 

mais ricas, e pode passar uma imagem de aparências.  

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, geralmente essa compra vem acompanhada de uma necessidade de manutenção como o 

carro por exemplo. Não adianta comprar um carro mais caro se não pode arcar com os custos 

da manutenção. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Ou desisto ou formo poupança ou compro no Crédito, compra parcelada. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Santa Catarina 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade e também fatores subjetivos como a Marca. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, eu me sinto influenciado pela prática esportiva da cultura americana. Eu compro muito 

levando em consideração a cultura dos estados unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet e Tv a cabo. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Eu sei que a imagem que passo para as outras pessoas é muito importante, e é interessante 

estar bem vestido. Porém, o meu consumo está relacionado ao meu gosto e não 

necessariamente ao que outras pessoas irão pensar de mim. Mas, socialmente percebo que a 

sociedade me valoriza conforme a minha imagem é apresentada, como no meu caso que sou 

personal trainer, eu tenho que apresentar um bom corpo e estilo. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu sou um cara de classe média eu não compro para ostentar, compro para o meu bem-

estar. Embora reconheça que a sociedade valoriza a ostentação. Por exemplo vejo os alunos 

na escola querendo mostrar para os colegas o que possuem. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu não compro, geralmente não busco usar crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 

                                                                                                                                                         

   



127 
 

Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Espírito Santo 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Na maioria das vezes as pessoas analisam o preço, eu geralmente observo a qualidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Não compro, eu até uso crédito. Mas, não com tanta frequência e por esses motivos. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Minas Gerais 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço, opinião de terceiros e Marca. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, por conta dos valores expressivos. Dependendo do produto que é consumido, o 

consumidor é visto de forma diferenciada pela sociedade. 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu sei que é porque a qualidade é melhor e não pelo fato de querer me igualar aos ricos. 

Creio que classes mais ricas são invejadas por classes menos favorecidas. Mas, no meu caso 

eu compro para satisfazer o meu bem-estar. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu não compro, prefiro poupar. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade do produto 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, com certeza. Porque produtos caros são valorizados e pertence à classe mais ricas, logo 

ter esses produtos é como ter essa “influência”. 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, posso comprar alguns produtos para experimentar, mas apenas algumas vezes, porque 

minha renda não me permite comprar sempre, então compro esses produtos de “classes mais 

ricas” para experimentar o que os mais ricos desfrutam. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Busco utilizar o crédito 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

O preço e a qualidade do produto. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, Estados Unidos e países europeus (França e Itália) 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Tv, rádio, revistas e jornais. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Geralmente, eu opto pelo crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Piauí 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço, qualidade e utilidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não, com certeza. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu opto pelo crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Diferencial do produto aos demais disponíveis, durabilidade e Preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não, eu não me sinto motivado ou tentado a seguir o padrão de consumo de outros países. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, na medida em que aquele produto cria o ambiente em que pessoas ricas usam 

determinados  produtos,  isso gera um status social de conquista, tão maior quanto o produto 
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consegue propocionar, digamos assim, eu diria que há uma escala e nessa escala alguns 

produtos dão mais ou menos status. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, quando eu adquiro um produto de classes mais ricas é porque aquele produto que está 

disponível a classes menos ricas não atende mais minhas necessidades e por isso eu vou buscar 

naqueles produtos de classes mais abastadas, porque geralmente são produtos de maior 

qualidade para suprir a minha necessidade que não era mais atendida pelos produtos mais 

baratos. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu prefiro optar pela poupança. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Eu observo a empresa e a marca do produto para avaliar e também costumo perguntar a 

colegas opiniões do produto e também levo em consideração o preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não, eu não me sinto influenciado pela cultura de consumo de outros países, geralmente eu até 

observo o lado negativo, se o produto foi produzido de forma ética, se a classe trabalhadora 

foi respeitada, se não histórico de trabalho escravo. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, proporciona status e atualmente as pessoas querem visibilidade, independentemente de 

sua condição financeira, um produto de classe mais rica tem força de visibilidade perante as 

pessoas, nesse caso fica aquela questão do ter sem poder para que as pessoas vejam que você 

têm, no meu caso é raro comprar pensando no status, pode ocorrer, não é algo que eu compro 

pensando em status, até mesmo não saio ostentando ou algo do tipo, mas para minha satisfação 

pessoal sim, compro e gosto. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, não é em busca de manter o mesmo padrão até porque não tenho como manter o mesmo 

padrão, é mais ligado ao fator necessidade. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Opto geralmente por formar poupança. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço e a qualidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, como por exemplo o Estados Unidos. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

O próprio estilo de vida americano é exportado, um exemplo do que recebemos aqui são os 

fast-foods. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Opto pelo crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Necessidade, utilidade e preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não me sinto influenciado pelo estilo de vida de outro país a nível de consumo. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sinceramente não. Não penso muito em consumir por conta do status. 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu compro produto de classes mais ricas não é para parecer mais rico, é só uma questão 

de gosto mesmo. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Opto pela poupança. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Bom, no momento da compra eu verifica a necessidade, se preciso de forma imediata ou se 

posso esperar mais um pouco, observo a qualidade, a marca e sabe se essa compra vai 

comprometer o meu orçamento mensal para outros itens de necessidades mais imediatas como 

alimentação e pagamento de dívidas. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Bom, há uma influência dos países mais desenvolvidos, hollywood que divulga o estilo de vida 

americano e até europeu para todo o mundo. Mas, de forma geral não sinto um impacto 

relacionado a países diretamente (se dá através de um meio) e sim a classe social, por exemplo 

os mais ricos geram influencias nos menos favorecidos.  

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Através dos meios de comunicações, Tv, cinema, seriado e literatura. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 
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7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, é a principal característica até porque há um custo de aquisição elevado o que 

impossibilita que as classes menos favorecidas o adquiram de forma comum, então poder 

consumir significa uma conquista financeira de consumir um item que apenas uma pequena 

parcela da sociedade tem acesso. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Particularmente, eu quando procuro consumir esses itens é por questão de curiosidade e não 

buscando me igualar ao padrão de vida da classe mais rica, é mais para perceber porque eles 

gostam tanto, se tem realmente qualidade, entre outros. O que rege meu consumo é o que me 

faz bem, meu consumo por produtos de outra classe não é ligado apenas pela questão do status, 

e sim porque me sinto bem consumindo o produto seja ele de qual classe for. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu sou muito ruim para poupar, geralmente eu opto pelo crédito e assim consigo adquirir 

produtos que estão acima da minha condição financeira atual e geralmente essa compra no 

crédito é parcelada. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 
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A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade, utilidade e os benefícios que o produto pode trazer. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Sim, os Estados Unidos que controla a maior parte do mercado. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Filmes, documentários, a mídia em geral. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, porque quando outras pessoas percebem que você está consumindo um produto de classes 

mais ricas, a sociedade te reconhece como capaz de obter determinados bens e isso favorece a 

ter um status mais elevado dentro da sociedade ao qual estamos inseridos. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, na verdade é em busca de mais bem-estar pessoal do que alcançar o padrão dos mais 

ricos, até porque é praticamente impossível. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Depende da necessidade que eu sinto do produto, se for algo que eu percebo que preciso de 

imediato eu opto pelo crédito. Mas, se eu posso esperar eu opto pela poupança.  

 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Necessidade ou somente desejo e se o produto é de qualidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, porque eu vejo que na sociedade infelizmente nós somos o que nós temos. 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu não compro porque alguém que tem mais condições costuma comprar ou por padrão, 

eu compro quando o produto me agrada apenas. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu prefiro optar pela poupança porque não gosto muito de comprar no cartão de crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Amazonas 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Qualidade, eficácia. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Geralmente, eu opto por crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Amazonas 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Primeiramente qualidade e depois o preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não me sinto influenciado por outros países. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu opto pela poupança. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Rio Grande do Norte 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Eu levo vários fatores em consideração em relação a análise da compra de um produto, o 

preço, necessidade, qualidade, gosto pessoal e a durabilidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Eu acredito que os estilos de vidas estão tão globalizados, tão misturados que um país como 

referência de estilo de vida não haja um país com identidade própria, os costumes estão tão 

mercantilizados transformados em mercadorias que um país específico acredito que não haja. 

Complementando, como falei creio que não há uma referência, mas quero acrescentar que as 

referências são aqueles países que se destacam mais no mercado capitalista, aqueles que 

buscam a hegemonia capitalista como por exemplo os Estados Unidos, Inglaterra e França e 

a inserção de outros países que ocorre atualmente o que faz com que países periféricos também 

possam a lançar “moda”. Mas, o centro desse consumo, do status está presente nos três países 

que citei, porém eu não me sinto influenciada apenas por eles, eu me sinto mais influenciada 

globalmente e com certeza os países citados interferem mais nessa espécie de “estilo de vida”. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Geralmente Tv, internet, literatura, a mídia e arte. 
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6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Quando eu compro não viso status, eu viso a necessidade. Mas, a sociedade pode observar meu 

consumo como status, mas é uma observação da sociedade. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Quando eu compro produtos mais caros é porque eu tenho o desejo ou necessidade e não na 

intenção de manter o mesmo consumo da classe mais rica que a minha, até porque esse 

consumo se dá de forma pontual e não contínua. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Não consumir caso não seja tão necessário, caso seja necessário eu opto pelo crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 
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A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço, qualidade, necessidade e pesquiso para me informar se o produto é confiável. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não me sinto influenciado por nenhum tipo de propaganda consumista de outros países. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 
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Sim, sem dúvidas o consumo de produtos destinados a classes mais ricas traz status para 

determinados grupos em sociedade, a questão do marketing, de se promover, de estar em 

evidência, enfim penso que é isso. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Quando eu compro um produto destinado a classes de maior poder aquisitivo, ou eu estou 

procurando um produto específico para aquela classe, ou eu quero um produto mais refinado 

com mais qualidade e que o produto seja bem produzido. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Quando quero comprar um produto que minha renda é insuficiente, eu opto pela poupança e 

quando mesmo tentar poupança não é o suficiente, fico só no imaginário. 

10. Qual a sua faixa de renda?  

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

São Paulo 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Custo benefício, satisfação de necessidade, qualidade e preço. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Em alguns aspectos sim, na qualidade de vida, nas questões tecnológicas, a qualidade de vida. 

Me sinto influenciado pelo Japão, Canadá e Suíça. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

Internet e Tv. Quanto ao estilo de vida o Canadá tem uma qualidade de vida admirável, a 

relação entre governo e sociedade, o índice de criminalidade é baixo, isso me desperta a 

admiração e quanto ao consumo de forma específica é o que observamos na internet e Tv em 

relação ao Japão que é avançado tecnologicamente. 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros (algo único) 
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7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, O status pesa muito, não vou generalizar, mas a maior parte das pessoas querem o melhor 

em relação ao outro. Buscam consumir produtos diferenciados, se o seu próximo compra algo 

bom, o outro buscará algo excelente, há uma espécie de disputa para ver quem vai ter o melhor 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, quando eu compro das classes mais ricas é porque estou buscando algo de maior 

qualidade e de necessidade minha, não por vaidade ou por status, por padrão de vida dos ricos 

e sim para manter o que eu estou buscando em um determinado momento. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu prefiro poupar e comprar à vista para não acumular dívidas, porque preciso manter as 

minhas necessidades básicas, ou posso até comprar parcelado sem que isso venha a 

comprometer o meu orçamento. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 
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A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Basicamente, eu observo o preço e a marca que muitas vezes está ligada a qualidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não me sinto influenciado, pode ser que indiretamente sim.  

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros ___________ 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, proporciona maior status em relação a diversas classes. Creio que é natural do ser 

humano se diferenciar por status e certos níveis de consumo. Eu acredito que os mais jovens 
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para entrar em certos ambientes e se relacionar com certas pessoas, há uma necessidade de 

ter um padrão para atingir uma exigência. O status pode sim ser atingido através do consumo. 

8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Eu penso que tento consumir produtos com características de classes mais ricas, com o foco 

na qualidade do produto. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu uso o crédito. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 
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Anexo B - Entrevista Semi – Estruturada (versão do roteiro após apreciação externa e 

para aplicação das entrevistas) 

 

Roteiro 

 

1.Gênero 

 Feminino   Masculino 

2. Você é natural de qual estado brasileiro? 

Ceará 

3. Quais são os fatores que, geralmente, você leva em consideração durante o processo de 

análise da compra de um produto? 

Preço e qualidade. 

4. Você se sente influenciado pelo estilo de vida e consumo que há em outros países? Em caso 

positivo, quais seriam esses países? 

Não. 

5. Quais os meios que te apresentaram ao estilo de vida e consumo de outros países? (Essa 

pergunta só será realizada, caso o entrevistado tenha respondido de forma positiva a questão 4). 

6. Na sua opinião, os produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas possuem 

algum diferencial? Algumas alternativas serão citadas e você poderá assinalar mais de uma 

opção. 

   Qualidade                Eficiência                    Conforto  

  Proporciona Status                   Outros (O preço elevado é uma forte característica) 

 

7. Ao consumir um produto que é próprio do padrão de consumo de classes mais ricas, você 

sente que esse produto proporciona status (um símbolo de conquista) perante a sociedade? Por 

quê? (Devendo ser respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Sim, porque eu estou demonstrando ter condições (financeiramente falando) de comprar 

aquele produto que em outros tempos eu não teria condições para comprá-lo. 
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8. Quando você adquire produtos que geralmente são consumidos por classes mais ricas, é em 

busca de manter o mesmo padrão de consumo dos mais ricos? Por quê? (Devendo ser 

respondida por quem assinalou a opção relacionada ao status). 

Não, eu geralmente compro porque quero obter um produto de boa qualidade. 

9. Qual postura você busca adotar quando deseja consumir um produto geralmente consumido 

por classes mais ricas e não pode pagar com sua renda atual? 

Eu opto pela formação de poupança. 

10. Qual a sua faixa de renda? 

 Até 880,00 Reais                                   Mais de 880,00 até 1.760,00 Reais                                                   

 Mais de 1.760,00 até 4.400,00 Reais     Mais de 4.400,00 Reais 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa busca compreender fatores relevantes sobre a relação do ser humano 

com o consumo, de forma específica perceber como o consumidor lida com o seu desejo em 

adquirir produtos que geralmente são mais consumidos por classes mais ricas.  Os 

entrevistados selecionados compõem a população economicamente ativa, pessoas de 10 a 

65 anos de idade. A presente entrevista deverá ser gravada, sendo assim, solicito a sua 

permissão para gravação e informo a preservação ética da identidade do entrevistado. 

                                                                                                                                                         

   


