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Resumo:
Na sociedade contemporânea, o consumo vem ocupando papel central na vida dos sujeitos, e suas
dimensões abarcam a dinâmica social e psicológica dos indivíduos. Este trabalho traz contribuições
acerca do comportamento do consumidor contemporâneo, na medida em que o consumismo está
acarretando implicações psicossociais na constituição das subjetividades, permeadas pela lógica de
mercado e pautadas na individualidade. Hoje, o consumo agrega principalmente valores sígnicos, o
que lhe confere uma representação idealizada e investida de fetiches. Não se consome mais os objetos,
mas estilos de vida, desejos, a própria cultura e subjetividade. Tais expectativas resultam na ausência
do senso crítico, perda do referencial de vida, e vazio existencial dos contemporâneos. Fatores
psicológicos, sociais e econômicos influenciam no comportamento do consumidor, e a psicologia traz
contribuições teóricas no estudo dos processos que antecedem, definem e precedem o ato de escolha e
consumo, além de atributos subjetivos das personalidades contemporâneas, pautadas a esse ato.
Visando uma melhor compreensão das dimensões simbólicas do consumo na atualidade, optou-se por
realizar uma pesquisa de campo. Aplicou-se um questionário padronizado via e-mail para uma amostra
diversificada. Dados teóricos e empíricos confirmam o caráter subjetivo do consumo na sociedade
contemporânea, e a extensão de seus significados nas experiências psicossociais dos indivíduos.
Palavras chave: Consumismo, Comportamento do Consumidor, Contemporaneidade, Subjetividade.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DYNAMIC PSYCHOLOGICAL
AND CONSUMERISM CONTEMPORARY
Abstract
In contemporary society, consumption has been occupying central role in the lives of individuals, and
its dimensions cover the social and psychological dynamics of individuals. This paper has articles
about the contemporary consumer behavior, to the extent that consumerism is leading psychosocial
implications in the constitution of subjectivities, permeated by market logic and guided by the
individuality. Today, consumption mainly adds signic values, which gives it an idealized
representation and invested fetishes. It does not consume more objects, but lifestyles, desires, their
own culture and subjectivity. These expectations result in the absence of critical sense, reference the
loss of life, and existential emptiness of contemporary. Psychological, social and economic factors
influence consumer behavior and psychology brings theoretical contributions in the study of processes

that precede define and precede the act of choice and consumption, and subjective attributes of
contemporary personalities, guided to this act. Seeking a better understanding of the symbolic
dimensions of consumption today, it was decided to conduct a field survey. Applied a standardized
questionnaire via e-mail for a diverse sample. Theoretical and empirical data confirm the subjective
character of consumption in contemporary society, and the extent of their meanings in psychosocial
experiences of individuals.

Key-words: Consumerism, Consumer Behavior, Contemporary, Subjectivity.
1 Introdução
O consumo se configura conforme cada contexto histórico trata-se de um elemento de
sobrevivência biológica, e na contemporaneidade, é uma tendência comportamental, que tem
como finalidade básica a busca ilusória da saciedade de desejos intrasubjetivos. As
motivações para o ato de compra não se resumem apenas a objetivos lógicos de adquirir bens
materiais.
o consumo não mais se destina apenas ao suprimento ou dispêndio, mas é interpretado a partir
de significados culturais, e por isso tornou-se um elemento de análises teóricas sociais,
justamente porque cultura e consumo são elementos culturais, e, portanto, subjetivos A
formação das subjetividades se dá a partir do meio cultural em que se encontra o sujeito. Tal
afirmativa presume que em cada período histórico gera-se subjetividades e emoções
diferentes, resultantes de processos psicossociais. Os sujeitos pensam e operam de acordo
com seu contexto cultural e relações sociais. Compreender tais processos torna-se
fundamental para entender o mundo do consumo, pois este tornou-se a ponte interacional
entre indivíduos e sociedade.
A cultura exerce influência e pode modelar o comportamento individual, vez que parte das
decisões pessoais resulta coletivamente de normas que emergem de seu sistema social. O
símbolo da participação social está entre um dos mais dramáticos fatores em marketing, já que
existem grupos de classes sociais formados pela forma como as pessoas vivem, as atitudes
que têm e a aceitação e exclusividade de suas associações. A maioria dos produtos diz alguma
coisa sobre o mundo social das pessoas que os consomem. As coisas que compram são
escolhidas, em parte, para atestar a posição social à qual pertencem.
Este estudo pretende identificar o comportamento do consumidor e sua relação com os bens
consumidos utilizando de uma pesquisa quantitativa a fim de responder à indagação sobre
consumo e fluidez das relações humanas.
2 Discussão teórica
O comportamento do consumidor caracteriza-se pelas atividades mentais e emocionais
desenvolvidas durante a escolha prévia ao ato do compra, sua aquisição e sua posterior
utilização, para fins de satisfação de suas necessidades e desejos pessoais Nesse processo,
incluem-se todos os fatores que influenciam o pensamento do consumidor, como as opiniões
das pessoas de convívio social ou informações propagadas por meio das ferramentas de
publicidade, dentre outros. Constitui-se ainda como objeto de estudo das disciplinas afins
desde a década de 1960, quando as faculdades de Administração passaram a estabelecer uma
relação interdisciplinar com a Psicologia, Sociologia e Antropologia, aparatos teóricos que
muito contribuíram para a compreensão dessa questão, principalmente no que se refere à
relação entre Psicologia e marketing

A globalização, fenômeno que causou grande impacto nas relações humanas, e que ainda
hoje, na visão de Ferreira (2007, p. 12) “não tem sido apresentada senão como outra coisa que
não seja mercado total, ou melhor, outro nome para exclusão econômica da maioria da
população.” Soma-se o fato de que a economia de mercado capitalista foi disseminada pelo
mundo simultaneamente, o que inaugurou o período denominado “pós-modernidade”. Nesse
contexto, surgiu uma diversidade de fatores culturais, sociais e econômicos - que muito
contribuíram para tamanha importância dada ao consumo - dado o caráter de desconstruções,
de inovação e abertura ao novo: sob influência dos conceitos iluministas, as verdades
absolutas caíram por terra e as pessoas passaram a questionar mais a si próprias e ao mundo;
valorização da individualidade e culto ao imediatismo; e principalmente desconstrução de
limites, o que motivou novas formas de relações sociais, mais descompromissadas e fluidas;
assim como a subordinação da cultura à lógica capitalista. Conforme ocorrem as mudanças
culturais e psicossociais, as opiniões e necessidades dos consumidores também mudam, o que
determina o caráter dinâmico do comportamento do consumidor.. As escolhas do que
consumir estão diretamente relacionadas ao estilo de vida e posição social do indivíduo. Além
disso, elas são influenciadas pela fase do ciclo de vida em que o consumidor se encontra.
(FARIA, et al, 2012) Portanto, são vários os componentes que influenciam o processo de
decisão de consumo, sejam eles sociais, culturais, pessoais e psicológicos (KOTLER, 2000).
A Psicologia do Consumidor busca explicar o comportamento humano por meio da
correlação de variáveis cognitivas, afetivas e sociais, e suas pesquisas utilizam-se de medidas
de atitudes. A atitude é um constructo psicológico não observável e que precede a tomada de
decisão, levando-se em consideração as experiências subjetivas e o processo histórico de
aprendizagem. Porém, não existe um consenso da definição do termo. A estrutura interna das
atitudes é composta por três elementos: cognitivo, afetivo e conativo, e para a avaliação
destes, existem escalas sistemáticas e instrumentos de medida de caráter científico. Logo, três
modelos foram criados para avaliar os componentes da atitude, sendo que todos levam em
consideração estes três componentes, porém, o que difere um do outro é a maior ênfase dada a
cada um deles, em detrimento dos demais (PORTO, 2010). O componente cognitivo leva em
consideração conhecimento e crenças envolvidas sobre algum objeto, o afetivo estão
relacionados aos sentimentos desenvolvidos em relação a esse objeto, e o conativo são as
tendências comportamentais em relação ao mesmo.
O modelo com maior ênfase nos componentes cognitivos apontam que o consumidor toma
suas decisões a partir de suas crenças, aprendidas cognitivamente através de sua interação
com o ambiente físico e social em que está inserido Dessa maneira, os meios de comunicação,
a mídia, determinada marca ou produto, assim como os grupos sociais funcionam como
subsídios que doutrinam o consumidor como ele deve se comportar, incluindo aquilo que ele
deve consumir, através das informações adquiridas a partir da interação social. Nessa
perspectiva, o sujeito torna-se educado para desempenhar seu comportamento de consumidor,
a partir das induções cognitivas. Tais crenças - o componente cognitivo - suscitam em
avaliações subjetivas, o que irá determinar posteriormente a atitude. Essa avaliação requer do
indivíduo a opção de se comportar ou não conforme aquilo que foi pensado e sentido.
Tonetto (2009) compartilha das considerações teóricas desse modelo, ao afirmar que os
grupos de referência - que incluem a família, amigos, assim como as instituições sociais,
como a religião, profissão, dentre outros - exerceriam grande influência no processo de
decisão de consumo. A abordagem cognitivo-social prevê uma perspectiva menos racional
das teorias do comportamento do consumidor (PORTO, 2010). A interação dos aspectos
sociais com os fatores pessoais do indivíduo acaba por suscitar em motivações para as

escolhas de consumo, já que as experiências individuais, ocupação profissional e papéis
sociais, estilo de vida, valores e perspectivas direcionam os hábitos cotidianos. Os fatores
culturais possuem relação direta com a ordem social, e na medida em que fornecem ao
consumidor o senso de identidade com as crenças, costumes e valores do macro e micro
ambiente em que ele está inserido, aquilo que ele consome representa o seu modo de ser.
O segundo modelo é a abordagem com maior ênfase nos componentes afetivos, que concebe
que o comportamento pode não ter suas bases em fatores cognitivos, mas a aprendizagem se
dá por afetos. O modelo proposto por Mittal (1988) é denominado Modo de Escolha Afetiva,
baseado nas seguintes premissas: o julgamento afetivo é holístico, pois as pessoas julgam as
características gerais baseadas nas impressões do objeto, a partir da combinação de todas as
suas características (exemplo: um perfume não é apreciado somente pelo produto em si, mas
pelo seu cheiro e sensação de frescor, considerado agradável por quem o consome, ou talvez
pelo seu nome ou design da embalagem, que imprime identidade/status pra quem o utiliza), e
não somente no produto em si, em suas partes separadas, como pondera a teoria cognitiva.
Quando se trata do comportamento do consumidor, um exemplo seria a importância atribuída
à marca por algumas pessoas, o que determina a segunda característica do modelo: o
julgamento afetivo implica no self, um efeito de interação entre as características do objeto
com algum estado da pessoa. A mensagem impressa na marca possui um significado
simbólico para a pessoa, o que faz com que ela opte por adquirir o produto de determinada
marca ou empresa, em detrimento das outras alternativas.
Por fim, o terceiro modelo é o de ênfase no componente conativo, que refere-se a intenção do
comprador em adquirir um produto em específico. (SHEERAN, 2002). Esta aprendizagem
está relacionada com aspectos cognitivos, afetivos e sociais, pois quando o consumidor toma
consciência de algum produto ou serviço que satisfaça suas necessidades, o componente
cognitivo está em ação, e os sentimentos desenvolvidos por esse produto são organizados pelo
componente afetivo. Após isso, o componente conativo forma a intenção de compra. A atitude
então é formada pelos três componentes. Existem vários modelos para explicar a tendência
conativa de comportamento. Porém, todos levam em consideração o planejamento e tomada
de atitudes para se atingir metas, o que implica em predições cognitivas sobre o futuro. São
percepções sobre a marca, refletidas pelas associações presentes na memória dos
consumidores. O tipo, a positividade, a força e a exclusividade das associações que são feitas
às marcas as diferenciam e transferem o seu significado para os consumidores. (FARIAS,
2010)
Para Tonetto (2009) não existe uma teoria única capaz de explicar o mecanismo de processo
de tomada de decisão do ser humano. Dentre as teorias acerca dessa temática, as mais
influentes são aquelas que defendem um comportamento completamente racional em
oposição daquelas que corroboram que a decisão é influenciada por uma lógica emocional.
Ao correlacionar tais questionamentos quanto à explicação da decisão no ato do consumo em
específico, o autor considera a Teoria da Racionalidade Limitada como um modelo adequado
para respondê-los. Assim, nesse capítulo serão abordados os fatores psicológicos que se
configuram como determinantes para o consumismo.
Chauvel (1999) analisa a motivação para a compra sob a influência de duas perspectivas
psicológicas: a teoria behaviorista e a cognitiva. A psicologia behaviorista foi a primeira
escola a se preocupar com aspectos psicológicos envolvidos no ato do consumo. Os
behavioristas concebem o indivíduo como um ser moldado unicamente pelo ambiente. Ele

recebe estímulos externos, que vão moldando suas respostas, por meio do reforço ou extinção
dos estímulos. Os teóricos behavioristas atêm-se somente aos fatores diretamente observáveis
como determinantes da aprendizagem, e por isso desconsideram os processos internos, como
personalidade, emoções, expectativas pessoais, dentre outros. Concebem o comportamento
como uma repetição proveniente de ações passadas vivenciadas pelo sujeito, sendo este
modulado pelos estímulos, recompensas e punições. Considerando-se que o uso do reforço
leva à repetição do mesmo comportamento, o ato do consumo funciona como uma resposta
aos estímulos externos ao sujeito.
Atualmente, segundo Tonetto (2009), uma das novas tendências de pesquisa acerca do
processo decisório de compras é estudada pela Psicologia Cognitiva, que enfatiza a maneira
como a decisão dos seres humanos realmente ocorre. Para isso, o principio básico é buscar a
explicação em um mecanismo de racionalidade aplicada, sobretudo enfatizando-se as
possibilidades bastante limitadas para tal. O método de pesquisa acerca dos estudos de
tomada de decisão tem sido abordado sob a perspectiva da Teoria da Racionalidade Limitada,
modelo pelo qual o autor utilizou como orientação em sua pesquisa acerca dos mecanismos de
tomada de decisão do consumidor.
Sua premissa teórica é de que as pessoas não agem motivadas somente pelo raciocínio e
pensamentos lógicos, mas por uma diversidade de fatores, que vão muito além dos conteúdos
das mensagens em si. Agem motivadas principalmente pela intuição, e por isso mesmo, nas
situações que envolvem escolha, as pessoas respondem de maneiras diferentes a um mesmo
estímulo, a julgar pela maneira como essa mensagem é difundida e consequentemente
interpretada, sendo este fato denominado como “efeito de configuração”.
Partindo-se desse pressuposto, no que se refere à aplicação prática na análise do
comportamento de escolha do consumidor, conclui-se que estas se dão a partir das intuições
associativas, provindas de uma base de cunho subjetivo e emocional. Para exemplificar o
processo de persuasão a partir da configuração de mensagem, Tversky; Kahneman, que
promoveram diversos estudos na área da Psicologia Cognitiva sobre o efeito de configuração
(1981, apud TONETTO, 2009) apresentam uma situação imaginária, em que o consumidor,
ao escolher uma carne para compra, se depara com as seguintes informações: em uma
primeira situação, que esta carne tem percentual de massa magra de 80%, e numa situação
posterior, que esta mesma carne possui 20% de gordura. A mensagem é a mesma (pois os
cálculos matemáticos são equivalentes), e trata-se de um mesmo item de consumo, mas as
pessoas tendem a escolher a primeira opção, por se tratar de uma mensagem de viés positivo e
que remete a algo saudável, o que gera uma resposta favorável ao produto, graças a uma
manipulação linguística que favorece a situação e garante persuasão em relação à compra.
Nas palavras de Tonetto (2009, p. 16) “as pessoas tendem a não ser guiadas pelo conteúdo em
si, mas pela forma de sua apresentação [...]”. O autor conclui que no mercado de consumo, a
grande maioria dos consumidores utiliza-se da intuição e de um menor esforço cognitivo no
processamento de informações. Vale ressaltar que não se trata de escolhas completamente
irracionais, pois a intuição é sempre baseada em experiências anteriores, já vivenciadas pelo
indivíduo, o que permite sua sobrevivência.
Esses achados corroboram com a teoria cognitiva, que concebe o comportamento humano
como sendo influenciado por aprendizados e atributos individuais. Deste modo, as respostas
são moldadas por experiências singulares, não sendo um ato meramente racional. Chauvel
(1999) concorda com essa perspectiva, pois entende que o sujeito é atravessado por desejos,

percepções e necessidades pessoais, que suscitam em critérios relevantes para a decisão do ato
da compra. Vivências pessoais influenciam os hábitos e determinam as escolhas de consumo.
(MEDEIROS; CRUZ, 2006)
Sob essa mesma concepção da existência dos desejos e necessidade de satisfação, Corrales
(2005, apud KANAM, 2011) e Fraga; Serralvo (2006) analisam a origem do consumismo
dentre várias hipóteses, dentre elas, a teoria psicanalítica. Nessa perspectiva, o sujeito já não
age racionalmente, e o principal fator motivacional para o ato do consumo advém dos desejos
inconscientes. Ou seja, o sujeito adquire certo produto porque na realidade compra um valor,
um sentido simbólico, que possui algum significado subjetivo decorrente de uma necessidade
individual, na expectativa de suprir alguma falta. Kanam (2011) refere-se a esse ato como
uma relação consumo-desejo. Hoje, a imagem agrega mais importância do que a mercadoria,
que acabou perdendo seu valor. O consumidor, na realidade, compra a marca, pois busca o
status e privilégio oferecido por adotar para si aquele produto, e que por alguma razão ele se
identifica. (FONTENELLE, 2005) Na cultura consumista, busca-se o signo representativo da
mercadoria, e não necessariamente seu valor utilitário.
Já a Teoria das Necessidades de Maslow concebe as motivações do comportamento humano
em uma sequência hierárquica: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e auto realização.
(MEDEIROS; CRUZ, 2006; FRAGA; SERRALVO, 2006). À medida que vão sendo em
supridas, a próxima necessidade direciona o comportamento humano na busca de sua
satisfação. Para alcançar o patamar hierárquico, todas as necessidades anteriores precisam
estar completamente saciadas. Porém, a auto realização é a única delas que nunca se torna
completamente satisfeita, e por isso, nunca se extingue. É nesse patamar em que se encontra o
consumismo. Na medida em que o individuo experiencia a sensação de satisfação, maior
torna-se a exigência de supri-la nas próximas circunstâncias.
Outros autores (CHURCHILL Jr.; PETER, 2005; KOTLER; KELLER, 2006; apud FARIA;
et al, 2011) entendem o processo de compra como sendo determinado por cinco fatores
básicos, organizados sequencialmente. Entretanto, tais etapas não ocorrem necessariamente
em todos os casos. São elas: reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação
das alternativas, decisão da compra, e avaliação pós compra. Chauvel (1999) aponta a
satisfação como sendo um aspecto psicológico decorrente de uma avaliação comparativa
acerca do desempenho e funcionalidade, de acordo com as expectativas pessoais, desejos e
valores depositados no produto adquirido ou serviço contratado, sendo ela de caráter
transitório.
Gade (1998) define os comportamentos humanos como ações decorrentes de processos
psicológicos internos e considera a dinamicidade relacional como fator determinante para seu
modelamento. Em sua concepção, o homem influencia e é influenciado pelo meio, e, portanto,
os fatores psicológicos atrelados ao ato do consumo são determinados pela informação,
captação e decodificação dos estímulos externos e internos. O consumo configura-se como
um modo de aceitação da ordem social estabelecida na contemporaneidade.
O estado afetivo em que o consumidor se encontra também exerce importante influência nas
escolhas de compra, feitas de acordo com as circunstâncias psicológicas momentâneas.
(MOWEN; MINOR, 2003, apud ALVES; COUTINHO, 2012) Considerando-se essas
especificidades, o comportamento do consumidor infantil (TRINDADE, 2002) difere-se, por
exemplo, de gestantes (FARIA, et al, 2012), assim como do público feminino (FRAGA;

SERRALVO, 2006) e masculino. Embora ambos os grupos estejam inseridos no mesmo
sistema de consumo, os fatores motivacionais para sua efetivação são diferentes.
Outro mecanismo a ser considerado é o operante no consumo alienante, termo nomeado por
Mance (2000, apud KANAM, 2011) para descrever as situações em que o consumo se dá na
expectativa de suprir necessidades pessoais subjetivas através desse ato. As pessoas buscam
nas mercadorias algo que vai além de suas qualidades objetivas. Nessa perspectiva, busca-se
nas mercadorias o suprimento, por exemplo, da solidão, carência afetiva, frustrações, dentre
outros. Ou seja, o comportamento de consumo torna-se uma tentativa ilusória de camuflar os
obstáculos, escapar do incômodo, e tentar alcançar a felicidade e realização pessoal.
Entretanto, a associação entre bem estar, felicidade e consumo está ocasionando frustração no
ser contemporâneo, na medida em que se constata que essa relação não se verifica na
realidade social. (OLIVEIRA, 2012)
As subjetividades são constituídas de acordo com o contexto histórico. Crochík (1998)
acredita que hoje, um dos principais desafios para a Psicologia é o estudo das subjetividades
contemporâneas, devido à própria dificuldade que os indivíduos têm em se constituir. Na
atualidade, o consumo se configura como a ponte de conexão entre sujeitos e sociedade, e
passou a exercer o papel de elo de comunicação e expressão de sentimentos (BALESTRIN,
2007). Diante dessa constatação, o consumo exerce importante influência no psiquismo do
homem contemporâneo, pois entende-se que as leis psicológicas são pautadas nas leis
socioculturais, ou seja, é na relação com o outro que se dá a constituição da vida interna do
sujeito. (MATOS, 2012)
Balestrin (2007) concebe o consumo contemporâneo como uma emoção, sendo esta
predominante no cenário moderno. Segundo a autora, todas as emoções são construídas no
contexto de seu cultivo. O consumo, portanto, é um elemento investido de emoções, e daí, a
importância do estudo desses componentes e de suas consequências psíquicas. O consumo
remete a um componente afetivo-relacional, produz e modifica afetos, trabalha e tece redes na
constituição dos corpos, comunidades e subjetividades coletivas, na produção de sociabilidade
e da sociedade em si mesma. Nossos corpos constroem processos e relações, geram
subjetividades produtivas, produzem mercadorias consumíveis, assim como, prazeres virtuais,
linguagens, conhecimentos. (BALESTRIN, 2007)
Faber (2000; apud VIEIRA, 2006) distingue compra compulsiva da compra por impulso,
sendo a primeira delas motivada por um componente emocional interno, como a ansiedade,
em que a compra se torna uma válvula de escape, o indivíduo evita lidar com determinados
sentimentos que lhe remetem angústia, sofrimento, tornando-se um fato recorrente. Já na
compra por impulso, o sujeito compra porque o contato com algum componente externo lhe
aguçou a vontade do ato, trata-se de um processo decisório muito rápido sem planejamento,
que por meio dos estímulos externos, resultam na compra.
O consumo compulsivo gera danos sociais, emocionais e financeiros, e fatores como
intolerância a privações, incapacidade para lidar com sentimentos negativos, necessidade de
preenchimento de vazio interno e busca frequente por aprovação são alguns dos elementos
motivadores para esse tipo de consumo (BENSON, 2000;). Apesar da prevalência de fatores
internos como principais influenciadores para o consumo compulsivo, Vieira (2006)
identifica, em seus estudos acerca do perfil desse consumidor, alguns fatores externos, dentre
eles: família, cultura do gasto e do consumo, oportunidade, socialização, dependência
excessiva, busca por excitação, controle, companhia, dentre outros.

Conforme Solomon (2002) a compra por impulso é de caráter temporário, o interesse naquilo
que foi adquirido é muito momentâneo. Em oposição, o comprar compulsivo é um
comportamento extremamente persistente e inflexível, em que o sujeito não mede
consequências de seu ato e gastos, o interesse central é no ato contínuo e descontrolado de
comprar, e não nas compras em si. A maioria dessas pessoas tem problemas com a auto
estima e distúrbios de humor, e o ato do consumo ocorre na tentativa de alívio desses
sofrimentos. Essas pessoas justificam seu comportamento de compra compulsiva com
justificativas do tipo “Eu mereço”. Esse comportamento de compra extremamente exagerada
caracteriza-se como “oniomania”. Em outras palavras, trata-se do desejo compulsivo de
compra. Embora seja um transtorno descrito há mais de 100 anos, somente na última década
voltou a ser estudada no âmbito da saúde mental.
Os portadores só conseguem preencher uma lacuna existencial através do consumo
compulsivo. Em muitos casos, problemas de relacionamento com o parceiro são
determinantes para que a doença se instale, assim como perdas afetivas, dentre outros. Como
é típica a necessidade de se verem, a cada dia, de um modo diferente, na tentativa de agradar
ao outro, como consequência decorre a insegurança, que na opinião de Nery, Torres, Menêses
(2012) é um problema muito mais grave do que o descontrole de consumo em si. O que
pretende-se ressaltar aqui são as consequências psíquicas decorrentes do consumo
desenfreado, consequências estas que vão muito além daquilo que se é constatado
visivelmente.
Morais (2011) traça um perfil comum dos portadores de oniomania: o distúrbio atinge cerca
de 1% a 8% da população mundial, sendo a maioria do sexo feminino, o endividamento
devido ao uso irracional e desenfreado do cartão de crédito é muito comum, além do desvio
de dinheiro que seria utilizado para quitar contas, o prazer proporcionado pela compra não é
necessariamente pela aquisição do novo produto ou serviço, mas pelo ato de comprar em si, e
sensação de culpa pós-compra, o que os leva a consumir novamente, porque só dessa forma
conseguem recuperar novamente a “satisfação e felicidade”, claro, momentâneas. Mas atentese ao fato de que alguns fatores psicológicos estão diretamente relacionados a esse distúrbio,
pois conforme descreve Morais (2011), em geral, os compradores compulsivos apresentam
outros problemas psicológicos (ansiedade, baixa autoestima, sintomas depressivos, transtorno
bipolar, outras compulsões associadas, desordem de impulso), sendo pessoas imediatistas que
possuem baixa resistência a frustração, bem como dificuldade de expressar-se, além de uma
baixa capacidade de planejamento e organização;
O distúrbio é relacionado frequentemente na literatura também a consequências sociológicas,
dentre eles, a pressão dos colegas, que acabam por influenciar para que os compradores
compulsivos tornem-se dependentes de uma aparência física capaz de provocar aspirações e
admiração alheia, e não poderia deixar de ser citado o uso irracional dos cartões de crédito
(VALENÇA; SILVA; LIMA, 2010). A sensação de comprar e não pagar em dinheiro em
espécie dá a ilusão de que a compra não custou nenhum dinheiro. O “alívio” para o
comprador compulsivo é ainda maior. Estudo de Morais (2011) aponta que essa sensação de
facilidade, status e acessibilidade são os principais motivadores para essa forma de
pagamento.
Atualmente, o consumo é a principal força motriz e determinante dos modos de
comportamento humano. A cultura capitalista utiliza-se da repetição como principal estratégia
de agenciar o consumo (ADORNO; HORKHEIMER, 1990). A mídia e os meios de
comunicação passaram a exercer controle sobre a vida privada das pessoas. Hoje, não

propagam mais produtos, mas impõem estilos de vida através das imagens. O consumidor,
numa tentativa ilusória, adota para si tais regras como princípio regulador de seu
comportamento, na expectativa de obter autonomia, liberdade e uma posição social
privilegiada.
Vive-se na época do imediatismo, da extrema velocidade, em que as empresas e serviços se
dizem comprometidos a atender as vontades imediatas do consumidor, sempre enfatizando a
exclusividade. A palavra “você” é destaque em vários anúncios publicitários, assim como o
conceito de “hiper” e “novo”. “No entanto, faz-se salutar lembrar que estes processos
acabaram por motivar um “retorno ao eu” como forma de fuga da sociedade, já que a
hipermodernidade gerou uma instabilidade psíquica nos indivíduos [...]” (MORAIS, 2011, p.
58).
Esse retorno à interioridade - que em períodos precedentes da história, como no Iluminismo,
era sinônimo de sabedoria, uma propriedade peculiar e privilegiada - tornou-se um atributo
antagônico na contemporaneidade, porque funciona como um mecanismo de evasão do
incômodo e das angústias, um esconderijo dos obstáculos. Entretanto, independentemente das
pessoas relutarem em aceitar e lidar com as dificuldades, tais sempre serão contentos que
representam a dinâmica cotidiana da vida. Essas palavras confirmam o que Bauman (2011)
descreve em sua análise acerca dos modos de ser existir contemporâneos, em que a ausência
de freios e tamanha valorização da liberdade, ao mesmo tempo em que proporcionam a
sensação de bem estar, também imputam no aprisionamento e “venda” da identidade. Vive-se
conforme o ritmo ditado pela coletividade.
O consumismo desenfreado distancia o consumidor de sua realidade. Segundo Santos (2007,
apud FERREIRA, 2007) uma das consequências do consumismo é a redução não só
intelectual dos indivíduos, mas também moral, assim como de sua personalidade e visão
crítica de mundo. O vazio íntimo nunca é tamponado, mas a crença de que tal vazio será
solucionado com a compra continua a manter esse círculo de consumo, justamente porque o
consumidor deseja aquilo que ele não tem e que provavelmente nunca irá alcançar. Matos
(2012) entende que esse ajuste forçoso ao estilo de vida capitalista é patológico, porque com
isso as pessoas tentam atenuar suas carências, ao invés de confrontar-se com elas. Como na
sociedade moderna os sujeitos são mais vulneráveis a patologias que tem relação direta com
sua autoestima, a consequência dessa renúncia da liberdade é o sofrimento emocional, um
anseio para encobrir o vazio existencial criado por eles próprios.
Para Vygotsky, o homem é produto do meio cultural em que está inserido, sua vivência é
mediada por signos e significados, e se dá no âmbito das intersubjetividades. A cultura
delineia novas formas de conduta, além de transformar novas categorias de funções psíquicas
(VYGOTSKY, 1987). Para aqueles consumidores com características psicológicas
predispostas, qualquer atividade prazerosa é passível de se tornar um vício (VIEIRA, 2006).
Sob forte influência cultural, acrescido do fato de que, na contemporaneidade, os valores são
bastante fluidos, momentâneos e a tradição tornou-se escassa, os ideais parecem ser supridos ilusoriamente - pela lógica do consumo (BAUMAN, 2011). Como consequência dessa
ausência de referencial simbólico e de laços afetivos, a vida perde completamente seu sentido,
o homem contemporâneo não sabe qual o seu “lugar no mundo”, o que vem provocando
profundas mudanças subjetivas. O consumo, então, passa a ser o referencial para sua
identidade O produto, e/ou o seu consumo, é utilizado para comunicar diversos aspectos
simbólicos do autoconceito do consumidor aos demais indivíduos pertencentes do grupo.
(FARIAS, 2014).

3 Método e resutados
No que tange a sua finalidade, trata-se de uma pesquisa quantitativa; optou-se por aplicar um
questionário padronizado, em que o roteiro e questionário são previamente estabelecidos.
Pretendeu-se avaliar as dimensões psicossociais acarretados pelo consumismo, a partir das
práticas das pessoas que responderam ao questionário semiestruturado o qual foi enviado via
e-mail para 150 pessoas e obteve-se 124 respostas. O questionário é composto por perguntas
referentes a experiências de consumo, o emprego de suas emoções e motivações para tal e
apresentou as seguintes questões: 1) Escolho o produto apenas pelo preço; 2) Quando
compro, me sinto mais feliz; 3) Compro sempre produtos que estão na moda; 4) Adquiro
produtos que não são essenciais para minha vida; 4) Os produtos que compro comunicam
minha personalidade aos outros; 5) Compro de acordo com meus desejos; 6) Compro apenas
produtos que conheço; 7) Compro produtos que outras pessoas estão consumindo; 8) Sou
sensível a propagandas, por isso compro; 9) Me sinto mal quando não posso comprar
produtos que desejo; 10) Estou sempre atento às novidades e a lançamentos de novos
produtos para comprá-los. A amostra foi composta por universitários O roteiro do
questionário foi elaborado com o objetivo de identificar os fatores cognitivos, emocionais,
psicológicos ou situacionais que levam o individuo a consumir, e quais as sensações após esse
comportamento. Os participantes foram avisadas previamente sobre a pesquisa, e a coleta dos
endereços de e-mail foi feita conforme a concordância deles em participar da pesquisa.
Observou-se que 65% dos respondentes se sentem felizes quando compram, 78%
compram produtos que estão na moda, 72% compram produtos que estão na moda; 76%
compram produtos que não são essenciais, 89% acreditam que os produtos que consomem
comunicam sua personalidade aos outros, 78% compram produtos que outras pessoas estão
consumindo, 92% são sensíveis a propagandas, 69% se sentem mal quando não podem
comprar produtos que desejam, 52% estão atentos às novidades e lançamentos.
4 Considerações finais
Observa-se do que foi extraído da literatura e da pesquisa que o consumo é um fato social
influenciado pelo conjunto de pessoas que fazem a cultura a partir de aspectos psicológicos de
pertencimento ou despertencimento. A pesquisa confirma o fato da fluidez das relações e que
os produtos consumidos comunicam a personalidade que se quer apresentar, mesmo que essa
se modifique ao longo dos anos. O consumo adquire um fator simbólico pelos produtos e
marcas consumidos na medida em que os consumidores se sentem felizes ao consumir, ainda
que seja uma felicidade efêmera, pois será substituída por outra assim que um novo produto
for apresentado e significar uma posição de pertencimento ou despertencimento a
determinado grupo.
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