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COMPORTAMENTO
X 

CONSUMIDOR

Para Georg Simmel (1904) o consumo de bens é 
marcado por uma progressiva alteração no 
sistema de gostos entre camadas superiores e 
inferiores: diferenciação pelos hábitos de 
consumo.

(ALMEIDA JR. e ANDRADE, 2007)



COMPORTAMENTO
X 

CONSUMIDOR

Para Baudrillard, o processo de compra é um 
processo de diferenciação do indivíduo em 
relação a massa:

“agora não consumimos mais bens, apenas 
símbolos. Os bens significam e distinguem o 
status de alguém”.
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COMPORTAMENTO
X 

CONSUMIDOR

Percebendo a importância simbólica de suas ofertas o mercado 
elabora estratégias que facilitam a negociação de siginficados e a 
distinção entre grupos.

- Obsolescência planejada;

- Obsolescência perceptiva;

- Extensão de acesso a produtos superiores por classes mais baixas 
(Lipovetsky)

- Maximização do valor para o consumidor de suas ofertas, tornando 
cada vez mais complexa e prazerosa a experiência com a marca.

- A marca tem além de cor e forma, textura, cheiro e desperta 
emoções.



Em 2015, os países tiveram a oportunidade de adotar a nova agenda de
desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre a
mudança climática.
As ações tomadas em 2015 resultaram nos novos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).



O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU
número 12 diz: “Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis”. As metas incluem reduzir pela
metade o desperdício de alimentos per capita mundial;
alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos
químicos e todos os resíduos; e reduzir substancialmente
a geração de resíduos por meio da prevenção, redução,
reciclagem e reuso; entre outros.
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Um processo de
ambientalização e
politização do consumo
que enfatiza estratégias de
enfrentamento da crise
ambiental na esfera do
consumo parece estar em
curso na sociedade
brasileira (Portilho, 2010)








