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RESUMO  

 

Utilizando como plano de fundo a sociedade ocidental pós século XX, inserida 

em um contexto de consumo intenso, a pesquisa em questão analisa os vetores 

responsáveis pelo processo decisório que direciona os gastos orçamentários das famílias 

cariocas e, para fins comparativos, das brasileiras. Por se constituírem como veículos 

significantes e manipuladores da identidade, os bens assumem um caráter central na 

sociedade consumista, tanto pelo processo produtivo e suas implicações quanto pelo 

ritual de marcação identitária realizado no momento da aquisição. Além do processo de 

consumo em si, também são considerados os danos e impactos da lógica consumista em 

um sociedade de recursos reduzidos e/ou finitos, e em domicílios de baixa renda 

solapados cotidianamente por estratégias de marketing e por um acesso ao crédito 

pernicioso e insustentável para suas economias familiares, sufocadas por dívidas 

impagáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Há entre mim e o real um véu  

A própria concepção impenetrável.  

Não me concebo amando, combatendo,  

Vivendo com os outros. Há em mim,  

Uma impossibilidade de existir  

De que [abdiquei], vivendo.” 

 



 

 

(Fernando Pessoa) 
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INTRODUÇÃO 
 
 As práticas de consumo, sua dinâmica e impactos vem sendo estudadas por 

diferentes campos da ciência com a finalidade de compreender as motivações e padrões 

de comportamento em diversos núcleos sociais.  O recorte temporal e geográfico 

assumido para esse trabalho é o da chamada Sociedade de Consumo, ocidental, pós 

industrial e marcada por práticas intensas de consumo, associadas à cultura consumista. 

À princípio, o que se pode observar de mais evidente na sociedade de consumo são os 

bens. Emaranhados de armarinhos, brechós, sebos e depósitos entocados nos cantos dos 

centros urbanos expõem muito mais do que um caleidoscópio de objetos moldados para 

atender às mais diversas funções e aplicabilidades no cotidiano do consumidor 

moderno, com todas as suas particularidades e preferências. O que as lojas dispõem em 

suas vitrines e no canto de todos os sites, chama a atenção não só dos consumidores, 

ávidos por novidades, mas dos analistas de consumo e especialistas em tendências 

mercadológicas que se dedicam a identificar e explorar mercadorias e necessidades 

ainda por vir. Esses meios de informação, juntamente com seus detentores assumem um 

posicionamento central na sociedade de consumidores em contraposição à sua periferia. 

 A intensidade e constância dos anúncios, propagandas e estratégias de marketing 

criam uma nova percepção de tempo, marcada pelas diversas oportunidades de 

satisfação disponíveis e acessíveis as mais variadas faixas de renda. Esse ritmo 

acelerado de consumo provoca uma série de impactos sociais e ambientais que, por 

vezes, recebem uma roupagem nova e acabam por serem resinificados por conceitos 

positivos, como progresso, crescimento e liberdade. Há grupos, porém, que se 

conscientizam sobre esses danos e criam discursos contrários à cultura consumista, 

promovendo-o como ferramenta de redução do consumo. Os modelos mais frequentes 

são: campanhas, projetos de conscientização e boicotes.   

 O objetivo do presente trabalho é analisar a função social das mercadorias, seus 

efeitos no relacionamento e construção de identidade dos indivíduos, assim como os 

impactos sociais, econômicos e ambientais da cultura consumista em famílias brasileiras 

e cariocas de baixa renda. Além disso, foram utilizados dados históricos de compra, 

comprometimento de renda e endividamento com o intuito de identificar aspectos do 

consumo que propiciem o aumento do endividamento e da inadimplência dos brasileiros  



 

 

para além da argumentação acerca do acesso ao crédito para classes de baixa renda e/ou 

com baixo poder aquisitivo. Mas pela criação de padrões e motivações como vetores 

sociais que direcionem o consumo extravasando o total de renda disponível, expondo o 

acesso ao crédito e outras formas alternativas de compra como uma das saídas viáveis 

para a satisfação e alívio da pressão causada pelo estigma de consumidor inapto.  

 No intuito de colocar à prova as hipóteses criadas acerca dos impactos 

negativos, dos vetores de consumo e do poder da publicidade na alienação do 

consumidor, foram utilizadas algumas referências teóricas que se mostraram relevantes 

em outras análises do mesmo tema. Foi o caso da obra “Mundo dos Bens”, na qual a 

antropóloga Mary Douglas procura compreender os comportamentos e tendências da 

sociedade de consumo como objeto de interesse não apenas das ciências sociais, mas da 

economia e da sociologia. Em conjunto com o economista Baron Isherwood, analisa os 

diversos usos dos bens por uma perspectiva estruturalista,  sem desassociá-los de seus 

respectivos processos de produção, distribuição e comercialização aos quais estão 

intrinsicamente relacionados. Por sua vez, o clássico do sociólogo e filósofo francês 

Jean Baudrillard publicado na década de 70 sobre a sociedade onde o consumo assume 

papel central no relacionamento e comunicação entre seus integrantes d’A Sociedade de 

Consumo e seus impactos sociais. Concentrando suas críticas aos danos e reflexos da 

cultura consumista na construção identitária dos indivíduos e na padronização do olhar 

do consumidor a partir de parâmetros de valorização mercadológicos, a obra “Vida para 

Consumo” do sociólogo polonês Zygmunt Bauman é a terceira (e mais recente) 

referência teórica utilizada na construção dos argumentos e na interpretação dos dados 

aqui apresentados.  

 Quanto à metodologia de análise quantitativa, os dados referentes à compra, 

comprometimento de renda e endividamento das famílias e domicílios foram 

classificados de acordo com modelos propostos pelos autores para fim de identificação 

e interpretação de padrões comportamentais de consumo, levando em conta variáveis 

socioeconômicas como renda e urbanização. Algumas mercadorias, principalmente as 

relacionadas com a moradia, foram destacados e analisadas separadamente por serem 

considerados essenciais à vida em sociedade, principalmente em meio urbano. 

Compreendeu-se que a energia, em específico, poderia revelar outras tendências de 

consumo, como o aumento da compra de eletrodomésticos e equipamentos movidos a 

energia elétrica, portanto também foi analisada separadamente. 
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 O presente trabalho foi divido em sete capítulos, focados em temas centrais da 

discussão sobre a sociedade de consumo. No primeiro capítulo as mercadorias e 

serviços disponíveis são apresentadas sob o conceito de bens, de Mary Douglas, e como 

signos capazes de mobilizar discursos específicos, fazendo com as marcas promovam 

ou alterem suas produções afim de adequarem as mensagens intrínsecas aos bens. 

Também são introduzidos os temas referentes às sensações suscitadas pelos ambientes 

criados com o propósito de ampliar as escalas de consumo, como os shoppings, feiras e 

grandes campanhas promocionais.  No segundo capítulo são apresentados os diferentes 

caráteres dos bens e seus usos potenciais são aprofundados assim como o processo de 

criação de necessidades e confirmação das mesmas. O terceiro capítulo inaugura a 

utilização dos conceitos de alta e baixa frequências e de escalas de consumo que serão 

utilizadas constantemente no decorrer do trabalho. Também expõe os dados de consumo 

e o resultado de levantamentos sobre a presença de eletrodomésticos nos domicílios 

brasileiros segregados por classe de renda e por condição do domicílio. Nesse capítulo 

algumas ferramentas teóricas apresentadas para os autores previamente citados são 

aplicadas aos dados obtidos, criando novas possibilidades interpretativas e 

correspondências ao levantamento teórico.  

 O quarto capítulo utiliza dados da Pesquisa de Inadimplência do Consumidor – 

PEIC para avaliar as principais causas, fontes e impactos do endividamento, assim 

como sua intensidade e a capacidade de pagamento das dívidas adquiridas. O 

endividamento, diferente da inabilidade como consumidor e a mobilização dos signos 

errados, é um dos impactos da sociedade de consumo que acaba sendo revisto como 

signo de crescimento, investimento e risco em prol do progresso. Por outro lado, 

atividades consideradas como financeiramente responsáveis, como optar por empregos 

seguros, mesmo que por salários menores e a prática de poupar podem parecer sob 

signos negativos, como estagnação e incompetência como cidadão/consumidor. 

Também serão analisados os impactos sociais resultantes do desvio de comportamento, 

principalmente quando realizado não por um posicionamento político, mas pela 

impossibilidade de consumir gera a marcação desses indivíduos como estigmatizados, 

desviantes ou desacreditados, e as classes de baixo poder aquisitivo e acesso à bens de 

informação sofisticados, como desacreditáveis. É sobre esse processo de inclusão e 

exclusão da sociedade de consumidores que trata o capítulo 5 desse trabalho.  

 Para além do endividamento, falsa sensação de liberdade e exclusão social, 

alguns outros danos, como o aumento do desperdício, são citados no capítulo seis, assim 



 

 

como as diversas estratégias de antidiscurso da cultura consumista e as críticas 

comumente feitas à eles.  

 Por fim, no capítulo sete é apresentada a plataforma de projetos de 

sustentabilidade da concessionária Enel Distriuição Rio, com o propósito de expor 

iniciativas críticas à cultura consumista que promovam o consumo consciente e 

sustentável de recursos. Além disso chama a atenção para a importância da medição e 

mensuração dos resultados de projetos dessa natureza, assim como para o constante 

refinamento dos mesmo no sentido de torna-los cada vez mais adaptadas à realidade das 

famílias de baixa renda, que são as mais penalizadas pelos danos impostos aos 

integrantes da sociedade de consumo.  
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CAPÍTULO 1. OS BENS DE CONSUMO  
  

 Antes de adentrarmos nos processos específicos que tornam o bem peça central 

na compreensão da sociedade de consumo, se faz necessário conceituar o que se 

entende por bens e por consumo sob a perspectiva sociológica, já que o ato de consumir 

assume significado amplo em seu uso corriqueiro. A palavra tem origem no latim 

consumere, donde a parte “com” significa intenso, e “sumere” tomar, pegar. O que é 

curioso, porque não foi encontrada, seja em dicionário físicos como o Aurélio ou em 

pesquisas virtuais, nenhuma definição de consumo, ou do verbo consumir, com a 

significação de intensidade. Consumir é definido como o ato de utilizar, gastar, fazer 

desaparecer pelo uso, destruir, devorar, etc. Consumir é tanto o ato de morder uma 

maça, degluti-la e digeri-la, quando o de pagar por ela em um mercado, é o ato de sentar 

em uma cadeira fazendo com que ela diminua cada vez mais sua vida útil através do uso 

quanto o reflexo da leitura de cartazes e outdoor quando nos locomovemos nas 

rodovias. O conteúdo do outdoor está passando por um processo de consumo, assim 

como a maça pelo ciclo metabólico de ingestão, digestão e excreção. O consumo está no 

uso dos supercomputadores por cientistas do MIT, no fenômeno do kula pelos 

trobriandeses, nos artefatos de bruxaria Azande e até nos artefatos provindos dos 

rebanhos bovinos dos Nuer. Dessa forma, é evidente o papel sempre presente do 

consumo na história e até mesmo através dos relatos etnográficos de sociedades outras. 

Entretanto, o recorte que propomos nesse trabalho é o fenômeno do consumo que se 

consagrou após a consolidação da reforma industrial na Europa ocidental e o início de 

um processo mais intenso de globalização no sentido tanto da distribuição de bens 

quanto na circulação de pessoas, mais concentrado da segunda metade do século XX 

aos tempos atuais. Bauman define esse período como a transição do consumo para o 

consumismo, ou seja, quando o ato de consumir torna-se “‘especialmente importante, se 

não central’ para a vida da maioria das pessoas, o ‘verdadeiro propósito da existência’. ” 

(CAMPBELL, ano, página apud BAUMAN, 2008, p.41). Bauman define este 

fenômeno como a ‘revolução consumista’, marcada pela transformação da sociedade de 

produtores em uma sociedade de consumidores.  

 Na sociedade de consumidores, o consumo se configura como uma oportunidade 

de satisfação das necessidades, sejam elas fisicamente percebidas, como a necessidade 

de se alimentar, ou psicológicas, como a necessidade de se sentir seguro, incluído ou 

feliz. O fenômeno do consumismo traz uma nova variável para essa equação, 



 

 

anteriormente deixada de lado: a variável da intensidade. Ela reconfigura o 

relacionamento dos indivíduos com os bens disponíveis para consumo de acordo com 

seu valor de mercado. Esse processo é complexo e ininterrupto, para auxiliar a análise 

segregamo-los em 6 etapas que serão esmiuçadas a seguir: 1. Aquisição; 2.Anúncio 

público; 3.Reconhecimento público; 4.Sentimento de pertença; 5.Emblemas de 

pertença; 6. Em caso de falha, exclusão por inadequação pessoal. Na sociedade de 

consumidores, o consumismo é assumido como emblema, como “atributo da sociedade” 

(BAUMAN, 2008, p.41). Bauman compara o desejo intenso de possuir, adquirir, gastar 

e usufruir da sociedade de consumidores com a capacidade de trabalho na sociedade de 

produtores, “destacada (‘alienada’) dos indivíduos e reciclada/reificada numa força 

externa que coloca a ‘sociedade de consumidores’ em movimento e a mantém em curso 

como uma forma específico de convívio humano, enquanto ao mesmo tempo estabelece 

parâmetros específicos para as estratégias individuais de vida que são eficazes e 

manipula as probabilidade de escolha e condutas individuais.”(BAUMAN, 2008, p.41). 

O consumismo, portanto, é uma estrutura social que transforma desejos, anseios e 

vontades rotineiras na principal força propulsora da sociedade. Incide em diversos 

aspectos da vida, como a construção identitária, estratificação social, seleção e exclusão 

social. 

 Colocando dessa forma, o consumismo toma a forma de uma emboscada criada 

com o fim último da satisfação de necessidades, que por sua vez também foram 

construídas tendo em vista a possibilidade de aumentar a demanda e valor de mercado 

dos bens. Esse não parece ser o caso quando paramos para observar a motivação de 

felicidade na sociedade de consumidores, tanto no incentivo à inovação e ao 

desenvolvimento de novos gadgets, quanto nas pesquisas de expectativas de mercado, 

pois parece que a felicidade está muito mais associada a um aumento das oportunidades 

de satisfação de necessidades do que a consumação da mesma.  Bauman, esse desejo 

crescente é o propulsor de um aumento da variedade e volume de itens e serviços à 

disposição do consumo, e o necessário descarte e substituição dos itens ultrapassados, 

pois a insaciabilidade é uma marca necessária e esperada da sociedade consumista.

 Quando um objeto já concretizou sua importância no arsenal de necessidades 

dos consumidores modernos, as industriais criam novas versões, com pequenas 

alterações estéticas e algumas poucas funcionalidades extras, os publicitários tratam de 

torna-lo único novamente, indubitavelmente melhor do que a versão anterior, ou como 

os consumidores passam a compreende-lo, inferior.  
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 A busca pela satisfação através da ampliação de possibilidades, expectativas, 

alternativas e o direcionamento dessa escolha para itens de alto valor e/ou demanda no 

mercado marcam a sociedade de consumidores como necessariamente enganadora e 

dependente dessa característica como pressuposto de sua continuidade. Já que as 

expectativas precisam aumentar em progressão geométrica ao consumo, para que 

sempre estejam disponíveis uma quantidade maior de possibilidade do que de escolhas 

feitas de fato, o marketing e a propaganda assumem papel central na construção de um 

discurso particular e atrativo para cada nicho de consumidores e para cada tipo de 

produto. Cada produto assume seu valor particular, dificultando para o consumidor 

tomar decisões razoáveis a partir de uma análise comparativ de custo benefício entre os 

bens.     trabalho. (  A destituição do caráter social dos bens é algo inimaginável em 

uma cultura consumista por ser seu sustentáculo, seu pilar. seriam 

 Pode-se argumentar que os bens possuam um significado próprio provindo da 

função que foi construído para executar. Por exemplo, uma panela, em princípio, teria a 

função de utensílio de cocção, pois ela realiza a passagem de calor do fogo ou da 

resistência para o alimento e permite que ele alcance uma textura diferente da crua 

melhorando sua ingestão por humanos. A mesma panela pode ser utilizada (ou pode ter 

sido feita) para refeições rituais e simbólicas. Ela não deixa de ser panela, e não deixa 

de carregar os aspectos essenciais que a fazem própria para cocção, e mesmo assim 

pode nunca ser utilizada com esse fim. Para melhor ilustrar podemos pensar no cálice 

utilizado por membros do clero na comunhão. Ele não deixa de ser um cálice, pois 

poderia ser utilizado para o consumo de qualquer líquido por qualquer pessoa, mas 

durante sua existência, ele é utilizado somente no ritual da comunhão, sob a pena de ser 

considerado sacrilégio utiliza-lo apenas para se refrescar com uma água ou mesmo para 

tomar vinho em uma ceia informal. É verdade que não se poderia cozinhar em um cálice 

ou beber em um tacho de pamonha, assim como não se usaria a panela para consagrar 

uma comunhão. O ponto é que: a função prática dos bens não existe a priori da função 

social.  Os bens, a parte de seus usos sociais, são neutros não servem para nada e não 

seriam utilizados para nada.  

 .Jsocial. ”) No;a A serventia, por assim dizer, nasce juntamente com a relação 

que se estabelece no uso dos bens e na relação com outros. Relação essa obviamente 

intermediada pela humanidade.  

 Ora, o fato dos bens de consumo serem instrumentos rituais não significa que a 

faceta do prazer individual deixe de ser real. Não é porque uma senhora do interior de 



 

 

Minas Gerais compra um tacho preto para fazer a pamonha, que ela não está realizando 

uma escolha individual. Em eventos de gala, se faz uso de determinado código de 

vestuário, e mesmo assim as pessoas não utilizam sempre a mesma vestimenta. Utilizam 

o mesmo código. E mesmo isso tem sofrido algumas variações em eventos de moda de 

grande porte, como o desfile do Metropolitan Museum of Art - MET e o São Paulo 

Fashion Week - SFW. No processo de adquirir os bens, a senhora que compra o tacho 

está dizendo alguma coisa para si mesma e para todos envolvidos nessa compra. Ela 

está dizendo para os familiares que o tacho antigo não mais servia para fazer a 

pamonha, para os que participam do evento que este ano haverá pamonha, para o 

fabricante que esse costume ainda existe e vale a pena continuar produzindo e para a 

senhora, que o tacho está acima na relação de prioridades do gasto familiar. Ou seja, os 

bens assumem dupla função, a de uso e a de comunicação. Como falamos acima, os 

usos que podem ser feitos de um único objeto são inúmeros e normalmente direcionados 

pela cultura a qual pertence, já a comunicação assume um caráter classificatório.  

 Ao tratar da tecnologia do consumo, ou seja, o que faz com que os indivíduos 

decidam adquirir um bem que nunca tiveram antes, como o telefone ou a televisão no 

final da década de 50 em Londres, Douglas diz que  

“O homem precisa de bens para comunicar-se com os outros e para entender 
o que se passa à sua volta. As duas necessidades são uma só, pois a 
comunicação só pode ser construída em um sistema estruturado de 
significados. ” (DOUGLAS, 2013, p.145). 

 Em um capítulo anterior, quando trata diretamente dos bens como cultura material, a 

autora faz um paralelo entre os bens e a música para melhor compreendermos a relação 

entre o significado dos bens e o que se comunica através deles:  

“...assim também um objeto físico não tem significado em si mesmo, e 
tampouco tem sentido a perguntar de porque ele é valorizado. O significado 
está nas relações entre todos os bens, assim como a música está nas relações 
marcadas pelos sons e não em qualquer nota. ” (DOUGLAS, 2013, p.119).  

 Decorrente disso, os bens integram a cultura consumista não apenas como 

veículos informativos, mas como a matéria da qual é constituído esse sistema de 

relações. Eles não a integram de forma passiva, mas sim como pilares e conectivos ao 

mesmo tempo. São ativos na manutenção e no monitoramento da estrutura que 

integram. O que não parece ser uma tarefa difícil dado a disponibilidade e abundância 

dos bens em nossa sociedade.  
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A experiência do consumo ganha novos significados, e a preocupação com  a 

ambiência e o sentimento que ela suscitará faz com que sejam construídos espaços 

como o Iguatemi Shopping, na cidade de São Paulo, com seu pé direito enorme, vitrines 

bem iluminadas, ambientação e climatização cuidadosamente pensadas para fazer com 

que os consumidores façam a passagem mais agradável possível através da Tiffany & 

Co, passando pela Louboutin e chegando, finalmente, à Channel.  

O trecho abaixo extraído de um diálogo do filme Breakfast at Tiffany’s ilustra o 

uso emocional dos bens, mesmo quando ainda não foram adquiridos. Nele, a 

personagem interpretada pela atriz Audrey Hepburn explica porque vai com tanta 

frequência à loja Tiffany and Co, popularmente conhecida como Tiffany’s. 

 

“Holly Golightly: You know those days when you get the mean reds? 

Paul Varjak: The mean reds, you mean like the blues? 

Holly Golightly: No. The blues are because you're getting fat and maybe it's 
been raining too long, you're just sad that's all. The mean reds are horrible. 
Suddenly you're afraid and you don't know what you're afraid of. Do you 
ever get that feeling? 

Paul Varjak: Sure. 

Holly Golightly: Well, when I get it the only thing that does any good is to 
jump in a cab and go to Tiffany's. Calms me down right away. The quietness 
and the proud look of it; nothing very bad could happen to you there. If I 
could find a real-life place that'd make me feel like Tiffany's, then - then I'd 
buy some furniture and give the cat a name!” 

 

 A sensação de Holly e o que a motiva a ir, mesmo nas primeiras horas da manhã, 

à Tiffany’s não são as joias e acessórios, mas o alívio do seu medo, a tranquilidade 

silenciosa suscitada pelo lugar e, mais importante, a sensação de que nada de mal 

poderia te acontecer lá. Essa sensação de segurança, tranquilidade e, o que poderia ser 

traduzido como seu ‘visual imponente’, é o que motiva Holly e tantos outros a procurar 

os Shopping Centers que se configuram como muito mais do que o seu nome diz, 

Centros de Compras. Eles são simuladores de uma realidade criada, um ambiente onde 

o clima está sempre agradável, nunca chove e a iluminação está sempre adequada para 

que se possa ver bem a infinidade de bens dispostos em vitrines, prateleiras e 

mostruários, provavelmente muito mais do que será possível consumir mesmo dado o 

alto fluxo de consumidores. Um ambiente onde a abundância assume papel principal em 

contraposição à raridade e ao jogo de valor que esses dois significantes assumem. 



 

 

Baudrillard equipara a “panóplia” dos bens nas vitrinas das lojas e das drugstores 

europeias, distintas das nossas farmácias justamente pela abundância e variedade de 

produtos dispostos, com festas dado a sua “prodigalidade inesgotável e espetacular” 

(BAUDRILLARD, 1970, p.15).  

 Sabemos que a abundância na sociedade ocidental é fruto de uma má 

distribuição dos bens, mesmo assim, o que Holly e tantos outros consumidores buscam 

nos centros de consumo, sejam eles sofisticados, luxuosos ou populares e à céu aberto 

(como os vendedores ambulantes do centro comercial Alcântara, em São Gonçalo 

município do estado do Rio de janeiro) é a sensação da abundância, não a sua 

confirmação, nem mesmo a sua posse.  

 Visto isso, nos encontramos em um paradoxo dos bens. Se a sensação que os 

consumidores buscam é a da abundância, intensidade dos bens, porque o valor 

monetário e sentimental dado a eles difere? Os bens de maior valor são justamente os 

marcados pelo signo de rareza, como ouro, diamantes e joias. Já os abundantes, como 

plástico e ligas metálicas com alta concentração de alumínio, recebem um valor menor. 

É evidente que o processo de produção dos objetos mais raros seja mais caro que o dos 

abundantes, mas podemos nos questionar mais uma vez, se o sentimento de abundância 

é caro à nossa sociedade, porque os objetos de maior valor são os mais quistos e, como 

decorrência, os mais valorizados? Para responder a essa pergunta é necessário 

voltarmos as várias significações de consumir, mais especificamente a que vincula o 

verbo a gastar, destruir, acabar por uso. Baudrillard resolve esse paradoxo através da 

concepção de que:  

“A sociedade de consumo precisa dos seus objectos para existir e sente sobretudo 

necessidade de os destruir. O uso dos objectos conduz ao seu desgaste lento. O valor 

criado reveste-se de maior intensidade no desperdício violento...Eis o motivo por 

que, na maior parte das vezes, os objectos lá se encontram por ausência, enquanto a 

abundância significa paradoxalmente a penúria...Só na destruição é que os objectos 

existem por excesso, dando testemunho da riqueza no próprio acto de 

desaparecimento”. (BAUDRILLARD, 1929, p.46) 

 O sistema de valoração na sociedade de consumidores não é simples, nem 

mesmo pode-se reduzir a um sistema bilateral como valor-de-uso/valor-de-troca foi para 

a sociedade dos trabalhadores. O valor dos bens na sociedade de consumidores é 

reiteradamente revestido de sua potência de  gerar felicidade. O papel desse sentimento 

no sistema classificatório e de marcação na sociedade de consumidores não pode ser 

deixado de lado como um mero artifício de vendas, apenas como uma forma de fazer 
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com que as pessoas adquiram o produto por acharem que encontrarão sua felicidade 

neles. Isso seria assumir uma ingenuidade sem tamanho dos consumidores, que por sua 

vez, buscam sim a felicidade por meio do consumo, no entanto, através de um processo 

bem mais complexo do que a mera satisfação de necessidades ou exibição de posses.   

 Esse processo está associado às dualidades felicidade/tristeza e sucesso/ 

fracasso, e à busca ininterrupta por satisfação, sobre a pena do estigma do fracasso, 

acompanhado da temida exclusão social. Entretanto, essa obsessão por suprir 

necessidades, sentir-se satisfeito, divulgar e ser reconhecido como alguém feliz e 

realizado é tão difusa na sociedade de consumidores que, segundo Baudrillard, pode ser 

compreendida como uma nova estrutura moral, que ele denominou de fun-morality, 

uma “curiosidade generalizada movida por uma obsessão difusa...em que reina o 

imperativo de se divertir e de explorar a fundo todas as possibilidades de se fazer vibrar, 

gozar ou gratificar. ” (BAUDRILLARD, 1970, p.95). Essa nova moralidade coordena o 

comportamento de milhares de pessoas e cria fluxos de novas oportunidades de 

satisfação, movimentando os indivíduos como cardumes, massas de indivíduos se 

deslocando na mesma direção sem necessariamente se relacionarem, porém, mesmo 

assim, pertencendo ao mesmo grupo e temendo a exclusão acima de tudo. Essa massa 

de pessoas, que não estão necessariamente conscientes de seu papel no grupo ou mesmo 

da existência de um grupo foi melhor definida por Hannah Arendt, que a caracterizou 

como volátil e “impermanente”. A sociedade de consumidores precisa dessa 

volatilidade para dar sentido às constantes criações de novas necessidades, novos 

produtos e novos objetivos de desejo. Ou seja, os consumidores precisam estar 

constantemente satisfazendo suas necessidades ao mesmo tempo que buscam novos 

desejos, novas formas de se sentirem satisfeito,s o que incorre em um paradoxo. Na 

sociedade onde a moralidade gira em torna da felicidade e satisfação, os indivíduos 

precisam estar constantemente insatisfeitos para se manterem no fluxo, dentro do 

cardume, nadando na mesma direção. Esse paradoxo será detalhado no capítulo 5, sobre 

os impactos e danos da sociedade de consumidores. Bombardeados por anúncios 

televisivos, outdoors, promoções radiofônicas, anúncios em transportes públicos, 

aplicativos no celular e, claro, os espaços destinados a anúncios em websites que 

regatam os itens anteriormente pesquisados, o brasileiro médio, morador de zonas 

metropolitanas passa pouco tempo do seu dia sem ser incitado ao consumo. Segundo a 



 

 

agência de pesquisas Katar Ibope Media1, o brasileiro passa 6h por dia em frente à TV 

e, segundo a agência internacional We Are Social2, 9h e 13 min conectado na internet, 

seja por meio de computador, tablet ou celular. A cada uma hora de programação 

televisiva em canais abertos, são emitidos uma média de 15 minutos de comerciais, 

totalizando 1h e meia de comerciais diários. Já no acesso a websites, temos uma 

exposição ainda maior, programados para resgatar as últimas pesquisas, as margens 

ficam repletas de anúncios direcionados aos interesses do internauta dificultando ainda 

mais ignorar as promoções e pop ups frequentes que aparecem furtivamente, causando 

alguns cliques não intencionados, e levando o consumidor direto para a loja virtual. 

Segundo a Firjan, o carioca fica, em média, 141 min no transporte entre residência e 

trabalho, durante esse tempo ele está sujeito a ação de outdoors, televisões instaladas em 

transportes público, cartazes eletrônicos nos metrôs e, até mesmo, anúncios 

radiofônicos. Após 13h de exposição à anúncios de diversas naturezas de possibilidades 

novas de satisfação, de experimentação de felicidade, seria admirável e surpreendente 

ver uma negação constante da realização dessas possibilidades em prol de um 

orçamento doméstico equilibrado.  

 O que acontece de fato é um aumento do endividamento, principalmente nas 

camadas de menor renda da sociedade, como veremos melhor no capítulo 4. O aumento 

no consumo relativamente maior do que o aumento nos rendimentos, não se dá apenas 

pela constante exposição à anúncios de toda sorte, mas por um fenômeno de percepção 

temporal na sociedade de consumidores chamado tempo-pontilista, onde cada momento 

importa, cada instante pode significar um aumento de sucesso ou de fracasso 

dependendo, claro, da disponibilidade financeira e pessoal do indivíduo. Ou seja, 

quantos mais pontos se ignora, quanto mais momentos de satisfação e felicidade se 

deixa passar, mais distante do cardume e, consequentemente, mais vulnerável se fica.  

A noção de satisfação é bastante questionável, um indivíduo poderia se 

contentar com um consumo baixo, adequado ao seu orçamento e passar alguns desses 

pontos sem buscar incessantemente a satisfação pessoal, por conquista-la com menos do 

que o esperado. A questão é: o que impede o consumidor de se sentir plenamente 

satisfeito por um tempo?  

Na sociedade de consumidores a satisfação plena aparece travestida de 

estagnação financeira, porque o tempo pontilhista está sempre projetado para o futuro, 

                                                 
1 Dados retirados da webpage: https://www.kantaribopemedia.com/ 
2 Dados retirados da webpage: http://wearesocial.com/br/ 
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para a próxima tecnologia, o próximo produto a ser lançado. A moda de verão está nas 

araras ainda na segunda metade da primavera, ou seja, o que se espera é que o 

consumidor esteja sempre um passo à frente de suas necessidades, quando as empresas 

assumem o papel de criarem novas necessidades, novas possibilidades de satisfação. 

Esse fenômeno temporal cria uma nova variável na equação de obtenção da felicidade 

na sociedade de consumidores que é o tempo ininterrupto. A denotação de sucesso é 

deslocada da satisfação do desejo, do consumo em si para sua busca, para a procura das 

novas possibilidades de satisfação. É na busca incessante e incansável por oportunidade 

de satisfação que o consumidor procura sua felicidade, seu status de sucesso.  Nesse 

cenário, as famílias de baixa renda passam uma dupla coerção: a publicitária e a social. 

Para se manterem no cardume, sacrifícios precisam ser feitos, o intuito do próximo 

capítulo será buscar compreender como se dá esse processo decisório. 

CAPÍTULO 2. OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO  
 

 A motivação pelo consumo e o esforço orçamentário de algumas famílias no 

sentido de adequação à um padrão de consumo externo, mesmo sob o risco de 

endividamento, são questionados e investigados por pesquisadores das ciências 

humanas e por publicitários. É claro que, como dito acima, a ideia de que os 

consumidores consomem para satisfazer necessidade previamente criadas e para 

demonstrarem sucesso e felicidade, são itens chaves para essa compreensão. No entanto 

veremos nesse capítulo outras variáveis que influem na escolha do consumidor e 

aparecem nas entrelinhas das suas interações e na construção social da sua identidade a 

partir da leitura e significação dos bens. Ou seja, os bens assumem um triplo caráter, a 

primeira é aquela atrelada a suas especificidades materiais, sua função prática, a 

segunda é de significante, os bem podem carregar significados mutáveis de acordo com 

a cultura e com o período, e a terceira é sua capacidade comunicadora, nela as 

mercadorias passam a marcar os indivíduos que as possuem e a comunicar, a partir 

desse signo, uma característica identitária. Os processos relacionados às funções 

majoritariamente sociais estão descritos abaixo: 

1. Significação dos bens – o consumo assume a função de linguagem, como um 

código baseado em comportamento, ele possibilita a compreensão e 

caracterização de prática de consumo em padrões assim como a análise 

estrutural do mesmo  



 

 

2. Classificação e Diferenciação Social – Os comportamentos de consumo já 

descodificados assumem uma posição dentro de um esquema/hierarquia de 

valores.  

Nesse sentido, os bens de consumo (seja eles objetos físicos ou serviços 

prestados), são capazes de unir os consumidores sob o uso da mesma linguagem, 

porém não geram, nenhum tipo de solidariedade coletiva. Como descrito no capítulo 

1, os consumidores não formam grupamentos organizados e direcionados segundo 

perfil, preferências nem mesmo possuem consciência de sua coletividade. Os 

consumidores formam uma massa, não como um sólido, onde os átomos estão muito 

próximos uns dos outros e possui forma definida, mas como uma massa de energia, 

sem forma e com partículas de características muito semelhantes, porém 

direcionadas em diversos vetores. Guy Debord observou esse fenômeno ao analisar 

a mercadoria sob o viés do espetáculo, ele o denominou de “afastamento dos 

homens entre si em relação a tudo que produzem. ” (DEBORD, 1997. p.28) e o 

comparou com o efeito do fetichismo da mercadoria na sociedade do espetáculo. 

Esse conceito de massa capaz de se comunicar, porém desinteressada em uma 

consciência coletiva ajuda a compreender uma série de fenômenos de consumo, 

como as disputas por itens em promoção nos grandes sales em supermercados e 

feiras de liquidação de produtos que levam a respostas violentas com desfechos em 

delegacias3.  

O consumo se torna a festa, o drama e o espetáculo do cotidiano, ele está em 

todas as partes, seja em seu caráter processual ou simbólico.  Isso se dá pelo lugar 

rotineiro em que o ritual do consumo se realiza: no ascender das luzes pela manhã, 

na escolha do noticiário, na vestimenta, alimentação, medicação, etc. O fato de não 

nos prepararmos para esse ritual, como os trobriandeses se preparavam para o kula, 

como um grande evento ritual, contribui para a corrente limitação que se faz do 

                                                 
· 3 Jornal eletrônico O Dia, 21/10/2016 - Promoção em rede de supermercados tem confusão no 

Rio http://migre.me/vykoi 
· Portal de notícias G1, 21/10/2016 - Homens trocaram socos por causa de um carrinho de 

supermercado. 
· Portal de notícias Campo Grande News, 05/11/2015 - Quatro vão parar em delegacia após briga 

por promoção em lanchonete http://migre.me/vykwr  
Muitas vezes espetacularizado como conteúdo de comédia ou humor:  
· PageNotFound, página de humor do jornal O Globo, 28/11/2014 - Os melhores (ou piores) 

vídeos de briga durante a Black Friday http://migre.me/vykzN  
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consumo à pratica mercadológica nos discursos cotidianos e nas análises de 

comportamento do consumidor.  

Consequentemente essas mesmas decisões afetam a direção das novas 

formas de linguagem, dos meios de comunicação e das ideias que contribuem para o 

constante remodelamento cultural. Entender os efeitos do consumo na sociedade 

ocidental, globalizada e virtualmente conectada não é tarefa fácil. São muitas as 

variáveis que podem afetar as decisões dos consumidores, assim como fatores que 

intervêm na comunicação do consumo, essencial para seu impacto na cultura local. 

Para essa tarefa, descreveremos primeiro as etapas sugeridas acima, e depois, 

faremos a análise do impacto e das suas variáveis intervenientes.  

 

2.1 Caráter comunicativo dos bens 

 
Sobre o uso dos bens como estandartes para comunicar algo, é importante 

fazermos uma pausa no raciocínio e entender que os bens não funcionam apenas 

como significados, mas como signos significantes, ou seja, providos de 

características que possuem significados potenciais distintos. O que requer dizer que 

os bens são parte integrante de um sistema de informações da qual eles promovem, 

integram e ajudam a monitorar. Eles não possuem significado em si, como vimos 

com o caso do cálice comum e do Graal, mas quando postos em relação com outros 

bens e entre os homens, ele adquire sua potência de signo, de significante e, 

consequentemente, comunica algo para alguém sob alguma circunstância. O caráter 

comunicativo dos bens passa por três etapas até ser plenamente realizado: 1. A 

produção; 2. A forma de adquirir 3.O ritual do consumo.  

Na primeira etapa, onde os bens deixam de ser rascunhos em apresentações 

corporativas e protótipos em teste, e passam a integrar a variedade de bens 

disponíveis para consumo, se dá o fenômeno essencial para o uso dos bens no 

sistema de informações da sociedade de consumo. Este é o fetichismo das 

mercadorias, ou seja, o processo que mistifica a mercadoria e não deixa que a 

duração, o dispêndio e as condições do trabalho humano empregados ali fiquem 

aparentes. Essa opressão das características sociais do trabalho, executam papel 

relevante na supressão da consciência coletiva das massas consumidoras. Ele 

permite que os bens sejam signos com maior potência significante, ou seja, se 

realize melhor como meio de comunicação, sem estarem marcados previamente por 



 

 

estigmas relacionados ao seu processo produtivo.  Como aconteceu com a Nike em 

1996, após a revista Life divulgar a foto de um paquistanês de 12 anos costurando 

uma bola com símbolo da Nike, a marca sofreu boicotes e ataques da mídia sobre a 

contratação de empresas terceirizadas que fazem uso do trabalho escravo e infantil. 

Da mesma forma a Hershey‘s foi denunciada, através da Unicef, sobre a 

precedência do cacau utilizado na produção do chocolate, que viria da mão de obra 

de crianças traficadas de países vizinhos para trabalhar nas plantações da Costa do 

Marfim. Monroe H. Freedman, professor de direito na universidade de Harvard, 

estudou os efeitos de práticas anticonsumo, como o boicote e chegou à conclusão 

que elas nem sempre produzem efeito real na receita das grandes empresas,4 mas 

mesmo assim, a Nike, a Adiddas e tantas outras marcas fazem uso de inúmeros 

recursos para se livrar do estigma de insustentáveis, ofensoras ao meio ambiente e, 

claro, contribuintes com o trabalho infantil e escravo.  

Outro exemplo ajuda a entender porque algumas empresas podem estar 

gastando mais para se livrarem desses estigmas do que os efeitos dos boicotes e 

políticas anticonsumo realmente afetam suas receitas.  Em 2013 a marca 

Abercrombie & Fitch se envolveu em um escândalo envolvendo o tamanho de suas 

roupas e um livro lançado sobre a estratégia da marca para manter um padrão físico 

de seus consumidores. Mesmo assim, a marca se manteve firme ao seu 

posicionamento, não demonstrando preocupações se perderia ou não consumidores. 

O depoimento abaixo é do CEO da empresa em 2006, Mike Jeffries5 (demitido 

pouco tempo após o escândalo): “Em toda escola há adolescentes que são legais e 

populares, e há aqueles que não são tão legais. Nós estamos atrás dos legais. Nós 

vamos atrás de todos os adolescentes atraentes com muita atitude e muitos amigos. 

Muitas pessoas não pertencem às nossas roupas, e elas nem podem pertencer. Nós 

somos excludentes? Absolutamente" Sobre o papel de seu negócio, o CEO assume 

que gira em torno do sex appeal, portanto toda a estratégia de marketing precisa 

refletir isso “É quase tudo. É por isso que a gente contrata gente bonita nas nossas 

lojas. Porque gente bonita atrai gente bonita e nós queremos nos direcionar a 

pessoas legais e bonitas". Segundo Mike, o fato da maior parte das marcar 

                                                 
4 Informação retirada do artigo Monroe Friedman: Consumer Boycotts: Effecting Change Through the 
Marketplace and the Media de Susanne Friese 
5 Dontes do depoimento: http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2013/05/polemica-ceo-da-
abercrombie-nao-quer-consumidores-gordos-diz-autor.html  
https://www.youtube.com/watch?v=pCv-bwCqqXE  
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produzirem roupas de todos os tamanhos (principalmente os maiores, que ele se 

recusa a produzir), as estigmatiza como empresas comuns, normais. E isso não 

geraria nenhum sentimento nos consumidores, não os moveria: “Você se torna 

totalmente comum. Você não exclui ninguém, mas você também não empolga 

ninguém". 

A questão aqui é: porque as empresas lutam para não sofrerem um tipo de 

estigma e o outro não, independente no impacto das vendas, já que o boicote e as 

ações anticonsumo podem não afetar de forma tão representativa a receitas dessas 

empresas. A resposta só pode estar no estigma, na diferença entre ser tachada de 

empresa que utiliza mão de obra escrava e empresa preconceituosas e não inclusiva 

no que se refere aos diferentes formatos corporais. Ou seja, na mensagem que os 

consumidores passarem através do uso de seus produtos. Não é apenas porque a 

Nike, ou qualquer outra empresa acusada de fazer uso de mão de obra escrava, vá 

perder muitos consumidores. Já foi visto que isso não é necessariamente uma 

realidade. Mas porque a Nike não tem interesse que seus consumidores passem essa 

mensagem ao usarem seus produtos. Assim como o ex-CEO da Abercrombie & 

Fitch fez questão de deixar claro que a marca não se pretendia inclusiva, mesmo 

sabendo na obvia queda das vendas, já que eles pararam de produzir tamanhos 

maiores. Uma decisão que não aponta para o intuito de aumentar a receita, ou 

mesmo expandir o mercado, mas justamente o contrário, restringir o uso do 

significante de sua marca. Poucos poderiam usar, mas quem usasse não teria 

dúvidas sobre a sua inclusão no restrito grupo dos “legais, bonitos e magros”. 

Esses são apenas exemplos de quando marcas tomaram decisões não 

focadas apenas no aumento do seu próprio lucro, aliás, no caso da Abercrombie,& 

Fitch, em detrimento do próprio lucro, as decisões foram tomadas com base na 

mensagem, nas potências que aquele significante poderia ter na mão do consumidor 

final. Em como ele poderia fazer uso daquele produto para marcar sua diferença de 

outras pessoas e de outros produtos, ou seja, para comunicar que ele não é como 

todo mundo, ele não é normal, medíocre, mas especial, diferenciado. É claro que 

essa comunicação só é possível após os dois próximos passos, passemos adiante.  

O processo de adquirir um bem poderia ser visto como um mediador, entre 

o processo de produção e distribuição para revendedores até alcançar o consumidor 

final. Toda a publicidade utilizada e desenvolvida nesse processo deve ser 

considerada, mas analisaremos esse artifício com mais adiante nesse trabalho. Por 



 

 

enquanto, vamos nos ater ao momento final em que o bem chega ás mãos de seu 

comprador. Ele pode ser tanto ganhado quanto comprado ou trocado por serviço ou 

por outros bens. Ele pode ser pago antes do uso, como ocorre com as mercadorias 

pagas em dinheiro ou debitadas automaticamente da conta, ou à posteriori, como o 

artifício do crédito ou os serviços de distribuição de água, energia elétrica e gás, que 

funcionam através de concessionárias. Todas essas variáveis influem na capacidade 

daquele objeto ou serviço significar, ou seja, sua potência de linguagem é ampliada 

ou reduzida dado a forma como ele foi adquirido. Por exemplo, um anel de noivado 

assume uma potência de significados quando é comprado e outra quando é dado 

para concretizar o pedido de noivado. Ele foi adquirido as duas vezes, porém em 

cada uma delas ele comunicou para as pessoas significados distintos assim como se 

distanciou e se segregou de outros bens de forma distinta. Sobre essa potência fluida 

de significados dos bens, Douglas aprofunda a ideia de bem como veículo 

comunicador:  

“O contra-argumento proposto aqui é o de que todos os bens são portadores 
de significado, mas nenhum o é por si mesmo... assim também um objeto 
físico não tem significado em si mesmo, e tampouco tem sentido a pergunta 
de por que ele é valorizado. O significado está nas relações entre todos os 
bens, assim como a música está nas relações marcadas pelos sons e não em 
qualquer nota. ” (DOUGLAS, p.119) 

 

2.2 Caráter de diferenciação dos bens 

 

Compreendido o caráter comunicativo dos bens, uma nova questão se 

apresenta. Porque todo esse dispêndio de energia, recursos naturais, tecnologia, 

força e habilidade humana para desenvolver bens que possam ser usados como 

linguagem? Sobre o quê e porque as pessoas estão tão ávidas por falar, por 

esclarecer ou por reforçar?  

Nos voltemos mais uma vez para o conceito de sociedade de abundância 

proposto por Baudrillard. Nela, ao contrário do que dizem as críticas de movimentos 

anticonsumo, não é tanto o ter que promove a distinção, a diferenciação do comum, 

mas o uso que se faz dele. Flexionando um pouco a teoria da mercadoria como 

estrutura de linguagem, esse seria um refinamento, onde o valor estaria mais 

concentrado em como se diz e para quem diz do que nas palavras que se usa para 

dizer. No caso da sociedade de consumidores a forma como se manipula uma 

mercadoria e sua potência de comunicação será determinante para a mensagem lida. 
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Na escolha do talher correto, no presente adequado, no comparecimento aos eventos 

esperados, todas essas são oportunidades de marcação que contribuirão para a 

construção da representação identitária dos indivíduos. Para isso é necessário que 

cada detalhe seja levado em conta, e que os serviços executados e recebidos 

promovam a marcação esperada. Caso o serviço não seja aceito, ou a comunicação 

não seja bem-sucedida, o indivíduo fica vulnerável a marcações não planejadas, 

como o que aconteceu com a Nike após a divulgação da foto que expôs suas 

políticas de produção terceirizada em países em desenvolvimento.  

Esse esforço e dispêndio de energia acontece justamente porque os serviços de 

marcação são a forma operacional do sistema comunicativo do consumo. Isso requer 

dizer que não é todo consumo que configura uma comunicação, ou que confere ao 

indivíduo uma marcação. A marcação pode se dar pela ausência do consumo, nesse 

caso a comunicação ocorreu, foi bem-sucedida e marcou o indivíduo sob o signo da 

ausência, da falta. Um exemplo simples da marcação pela ausência é a falta de 

conhecimento de um evento como serviço de marcação, como um aniversário, onde 

é esperado que todos os convidados levem presentes, mas alguns podem falhar a 

essa expectativa e gerar informações sobre a ausência do presente. Outro exemplo 

são as experiências novas onde um comportamento específico seria esperado, porém 

o indivíduo, por não ter contato com aquele conhecimento, não age de acordo com o 

esperado. Como selecionar um vinho indicado para peixes para um jantar com 

massa italiana. Um evento, como um jantar, é uma oportunidade de marcação, 

porém uma falha causada pela não observação de critérios de seleção, pode causar a 

ausência de marcação ou, pior, a marcação pela ausência, pela falha.  

O fetichismo da mercadoria está imbricado nesse processo de diferenciação 

através da marcação pelo consumo de bens e serviços, muitas vezes travestindo 

necessidades criadas ou signos que possuem, como função única, a distinção de 

privilégios sociais, de “evolução tecnológica” ou progresso, pura e simplesmente, 

quando o que podemos observar é um troca e criação constante dos signos das 

mercadorias e a tentativa de torna-las restritas, signos de diferenciação. Baudrillard 

chama a atenção desse fenômeno como um processo “que não passa de progresso do 

sistema capitalista – isto é, da transformação progressiva de todos os valores 

concreto e naturais em formas produtivas, ou seja, em fontes: 1) de lucro econômico 

2) de privilégio social. ” (BAUDRILLARD, 1970 p.63). Como exemplo ele faz uso 

da transformação do silêncio e do ar puro em mercadorias de distinção social nas 



 

 

grandes cidades. Não são mercadorias novas, muito menos tecnologias 

desenvolvidas para suprir novas demandas, mas um bem que passou da abundância 

para a raridade e deixou seu signo de mundano e medíocre, para distinto e 

diferenciado.  

Como pudemos observar, os serviços de marcação demandam que o indivíduo 

participe ativamente da maior quantidade de eventos que possibilitem serviços de 

marcação assim como se atualizem com frequência para acompanharem as 

tendências da flutuação de signos nas mercadorias. Esse esforço demanda um tempo 

considerável canalizado no refinamento do conhecimento acerca das mercadorias e 

da mudança de tendência. O tempo que os consumidores investem em atividades 

como essa, voltadas para o refinamento do consumo, dependem de sua 

disponibilidade pessoal, ou seja, das horas do dia disponíveis para realizar essas 

atividades. A disponibilidade pessoal pode ser afetada por duas categorias de 

atividades: de alta e de baixa frequência.  

1.Atividades de Alta Frequência – São as atividades do cotidiano e que 

normalmente precisam ser refeitas com uma constância alta, como a limpeza do 

domicílio, a lavagem das roupas, as refeições, as horas em trabalhos que não denotam 

notoriedade, pagamento de contas, consumo de entretenimento de baixo custo – como 

novelas e filmes da TV aberta, ou seja, atividades rotineiras que demandam tempo e não 

estão associadas a signos de distinção social.  

2.Atividades de Baixa Frequência – Atividades que não acontecem 

rotineiramente e geralmente se constituição como boas oportunidades de marcação da 

distinção social de seu participante, como leilões privados, festas fechadas ou com taxas 

altas para a entrada, eventos de caridade, eventos com presença de celebridades, o 

famigerado tapete vermelho, etc.  

Assim como as empresas, os domicílios buscam eficiência em suas 

atividades de produção para disponibilizarem um tempo maior na busca por informação 

das novas tendências de mercadorias assim como novas oportunidade de participar em 

eventos de marcação. A disponibilidade pessoal é diametralmente oposta à frequência 

das tarefas que precisa executar diariamente. Uma atividade de alta frequência, como 

preparar a alimentação da família, limpar a casa, lavar roupas, executa a manutenção da 

residência precisam ser feitas com uma alta periodicidade, porque são tarefas 

relacionadas à sobrevivência. Apesar de essenciais, essas atividades não são 

valorizadas, pois não seguem os padrões de refinamento do consumo, que existem 
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tempo dedicado ao conhecimento e prática nos rituais de marcação. Essas atividades, 

menos frequentes e dependentes de um planejamento e preparo maior, são as atividades 

de baixa frequência, como a degustação de vinhos ou alimentos exóticos, viagens à 

lazer ou presença em eventos restritos, como o Oscar ou desfiles de moda. Um 

indivíduo que não precise se ocupar de tarefas de alta frequência possui maior 

disponibilidade pessoal que possibilitam seu acesso a conhecimentos destinados apenas 

àqueles que podem dispor de tempo para se dedicarem a ele.  Na sociedade de 

consumidores, a pobreza não deve ser medida pela quantidade de bens, e sim pela 

variedade de significantes que esses podem representar e pela disponibilidade social 

suscitada por eles, além da reciprocidade garantida e inclusão em grupos específicos de 

conhecimento.   

Em resumo, Douglas chama atenção para a característica dos bens que, segundo 

ela, interessa à antropologia: o impacto dos bens no aumento da disponibilidade 

pessoal dos indivíduos, e, consequentemente em sua capacidade de participar mais 

de eventos de baixa frequência. Ainda segundo a autora, isso só seria possível a 

partir de um aumento real na renda das famílias que precisam dispender a maior 

parte do seu tempo apenas com atividades domésticas e de baixo valor na sociedade 

de consumo.  

Tendo observado o comportamento dos consumidores brasileiros e cariocas, 

acredito que poderíamos adicionar à teoria de Douglas outra variável que poderia 

auxiliar na diminuição do dispêndio de tempo com atividades domésticas das 

famílias de menor renda: o aumento do crédito e, consequentemente, das 

oportunidades de consumo. Adentraremos mais profundamente nesse tema no 

capítulo três e quatro desse trabalho. 

Visto isso, os consumidores de alta frequência buscam meios de aumentar sua 

disponibilidade pessoal, e encontram saídas em mercadorias desenvolvidas com o 

propósito de reduzir o tempo de produção doméstica. A máquina de lavar, o micro-

ondas, o lava-louças, todos esses equipamentos foram criados para reduzir o 

dispêndio de energia e tempo gasto em tarefas de alta frequência. Segundo Douglas, 

essa valorização das atividades de alta ou baixa frequência influi diretamente sob o 

processo de valorização das mercadorias associadas a eles, assim como dos 

indivíduos responsáveis por tarefas de alta frequência e, portanto, com baixa 

disponibilidade pessoal. O quadro abaixo foi elaborado com a finalidade de auxiliar 



 

 

na distinção prática entre atividades de baixa e alta frequências e os bens associados 

a cada um deles  

 

Tipo de Frequência Bens e serviços associados 

Alta 

Bens domésticos (eletrodomésticos; 

panelas; fogão; etc.), ferramentas de 

manutenção e produção doméstica 

(enxadas, pás, ferramentas elétricas como 

furadeiras e serra elétrica, chave de fenda, 

rolo de pintura, etc.), alimentos, móveis 

ordinários como cama, mesas, cadeiras de 

qualidade mediana ou baixa. 

Baixa 

Artefatos de arte (quadros e esculturas), 

bens de prestígio (presentes distintos dados 

por figuras públicas, cartas de 

agradecimento, diplomas), presença de 

funcionários para execução dos serviços 

domésticos, eletrodomésticos de 

climatização, aumento do conforto ou 

estéticos (ar condicionado, máquinas de 

massagem, secadores de cabelo e 

depiladores.) 

Quadro 1 - Definição de Alta e Baixa Frequência segundo Mary Douglas 
 

Os eletrodomésticos assumem função central na criação de disponibilidade 

social e, consequentemente, na possibilidade de mobilidade social. Não basta o 

incremento de renda ou de crédito se os indivíduos não puderem se dedicar aos 

eventos de marcação e ao conhecimento das tendências de signos atribuídas aos 

objetos. Deter uma máquina de lavar em si, não proverá a marcação de “sucesso”, 

porque associado às mercadorias de produção doméstico estão os signos da alta 

frequência, mas o uso da máquina de lavar possibilitará o indivíduo de participar de 

mais eventos de marcação e se preparar melhor para atendê-los e garantir para si, as 

marcações que busca. Os eletrodomésticos são mercadorias complexas por estarem 

associadas a um segundo consumo, que ocorre de forma mais ou menos velada: o da 
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energia elétrica. É uma mercadoria que serve de veículo para o consumo de outra 

mercadoria e promove o valorizado aumento da disponibilidade pessoal e da 

participação em eventos de baixa frequência.  

 

2.3 Inovação e criação de necessidades  

 

Uma das especificidades do modo de produção na sociedade de 

consumidores é que o crescimento e aquecimento de sua economia depende 

simultaneamente da produção de bens e necessidades, porém não no mesmo ritmo. 

Quando uma mercadoria é apresentada ao mercado é necessário que os consumidores já 

estejam ávidos pela sua chegada ou pelo menos instigados a trocar a sua versão inferior 

ou aderir a alguma tendência nova. Essa produção associada ao desenvolvimento de 

novas mercadorias e serviços é a produção de novas necessidades em função da lógica 

dos serviços de marcação e diferenciação social. Esse sistema de produção de 

diferenças, de novas necessidades ocorre justamente nos núcleos onde operam os 

serviços de marcação mais refinados, onde a disponibilidade pessoal impera e é 

abundante.  

Essa diferença de ritmo se dá porque a produção de bens e a produção de 

necessidades seguem funções distintas. Se, por um lado, a produção de bens depende da 

tecnologia disponível, das pesquisas e investimentos no ramo de produção, por outro 

lado a produção de necessidades opera conforme a lógica de diferenciação social. 

Apesar de se reproduzirem de forma distinta, os bens e as necessidades estão 

diretamente associados. Os meios de comunicação foram produtos bastante impactados 

pela construção de distinção social atualmente. Esse movimento pode ser observado na 

aderência dos brasileiros aos meios de comunicação mais atuais e o abandono de outros:  

 
Comunicação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Televisão 95% 96,9% 97,2% 97,2% 97,1% 97,1% 

Telefone (Fixo ou 

Celular) 

87,9% 89,9% 91,2% 92,5% 93,5% 93,3% 

Rádio 81,4% 83,4% 80,9% 75,7% 72,1% 69,2% 

Microcomputador 38,3% 42,9% 46,4% 48,9% 48,5% 46,2% 



 

 

Microcomputad
or com acesso à 

Internet 

N.D. 36,5% 40,3% 42,4% 42,1% 40,5% 

Total de 
Domicílios 
(milhares) 

57.324 62.117 63.768 65.130 67.039 68.037 

Tabela 1 - Domicílios Brasileiros (%) com Rádio, Telefone, Microcomputador e Micro com Acesso 
à Internet (www.Teleco.com) 
 

  

Telefone/Celula
r 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Telefone (Fixo 
ou Celular) 

87,9% 89,9% 91,2% 92,5% 93,5% 93,3% 

Só celular 47,1% 49,7% 51,4% 54,0% 56,3% 58,0% 

Somente fixo 4,7% 3,5% 3,0% 2,7% 2,4% 2,1% 

Celular e Fixo 36,1% 36,7% 36,9% 35,8% 34,8% 33,2 

Tabela 2 - Domicílios Brasileiros (%) com Telefone Fixo e Celular (Dados do PNAD, IBGE) 
  

 Nos 5 anos que se passaram de 2010 a 2015 é possível observar um incremento 

na aderência dos domicílios brasileiros á meios de comunicação como a Televisão, com 

aumento de até 2,2%, o telefone celular, com aumento de 10,9% e do Microcomputador 

com acesso à internet, com aumento de 4%. Em contraposição, 12,2% dos domicílios 

deixaram de considerar a posse do dispositivo radiofônico como uma necessidade para a 

vida dos residentes. Esse movimento de mercado pode ser compreendido como um 

aumento da percepção do telefone celular e do microcomputador como uma necessidade 

maior do que a do rádio, e até mesmo que do telefone fixo, que esteve em queda durante 

esses 5 anos a ponto de, em 2015, apenas 2,1% das residências brasileiras possuírem 

apenas a telefonia fixa.  

 A televisão começou a sofrer quedas em sua representatividade nos domicílios 

brasileiros a partir de 2013, onde atingiu seu auge de 92,5% dos domicílios brasileiros. 

Podemos dizer que a televisão é um bem presente em quase todos os domicílios, e, 

portanto, um bem comum, que não denota diferenciação, mas normalidade. Já o celular 

sofreu um impacto importante nesses 5 anos, ultrapassando a barreira da minoria, para 
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se presente na maioria dos lares brasileiros. Enquanto isso, o microcomputador continua 

galgando lentamente em caminho a uma maior inclusão digital dos lares brasileiros.  

 Entretanto essa aderência acontece em um ritmo distinto principalmente no que 

tange ao rendimento familiar dessas residências. Podemos observar que as camadas 

sociais com rendimentos superiores adquiriram mais rapidamente os produtos.  

 

Salário Mínimo Total Até 10 10 a 20 Mais de 20 

Telefone Fixo 39,8% 35,6% 80,3% 88,0% 

Telefone 
Celular 

88,3% 87,3% 98,9% 99,4% 

Telefone (Fixo 
ou Celular) 

91,2% 90,5% 99,8% 99,9% 

Telefone Fixo e 
Celular 

36,9% 32,4% 79,3% 87,5% 

Só Telefone 
Fixo 

3,0% 3,1% 1,0% 0,5% 

Só Celular 51,4% 54,9% 19,6% 11,9% 

Microcomputad
or 

46,4% 42,0% 91,9% 95,8% 

Microcomputad
or com acesso à 

internet 
40,3% 35,6% 88,8% 93,9% 

Tabela 3 - Percentual de domicílios com acesso à Telefone fixo e celular, microcomputador e acesso 
à internet. (Dados PNAD 2012). 
 

Salário Mínimo Total Até 10 10 a 20 Mais de 20 

Telefone (Fixo 
ou Celular) 

93,5% 92,8,% 99,9% 99,9% 

Só celular 58,0% 61,1% 24,4% 16,9% 

Somente fixo 2,1% 2,3% 0,6% 0,5% 

Microcomputad
or 

46,2% 42,3% 95,6% 96,0% 

Microcomputad
or com acesso à 

Internet 

40,5% 36,4% 92,0% 94,4% 

Tabela 4 - Percentual de domicílios com acesso à telefone fixo e celular, microcomputador e acesso 
à internet. (Dados do PNAD 2015). 

 



 

 

 Em 2012 todas as residências com renda familiar acima de 20 salários mínimos - 

R$12.440,00 - possuíam ou telefone fixo ou telefone celular, sendo 99,4% das 

residências com algum integrante com telefone celular. No mesmo ano, 90,5% das 

residências com um rendimento menor que 10 salários mínimos - R$ 6.220,00 - 

possuíam uma das duas tecnologias de comunicação, sendo 87,3% delas com celular. 

Em 3 anos, apenas 0,5% das residências com mais de 20 salários mínimos não tinham 

um celular, enquanto 9,5% das residências com menos de 10 salários mínimos ainda 

não tinha acesso ao celular e 7,2% não teria nem um, nem outro. Nesses 3 anos, as 

classes com rendimento maior conseguiram massificar o uso do celular entre os seus 

integrantes, enquanto as camadas de rendimento inferior precisam fazer escolhas no 

destino de seu orçamento familiar, o que fica muito claro nos percentuais de residências 

que possuem apenas o telefone celular. Mais da metade - 61,1% - dessas residências 

adquiriram apenas o celular, caindo em 0,8 p.p na concentração de domicílios que 

possuíam apenas telefones fixos em contraposição com o aumento no percentual de 

domicílios com acesso a uma das duas tecnologias. Ou seja, para aumenta em 3,2 p.p a 

representatividade dos domicílios de renda até 10 salários mínimos com celular, essa 

camada precisou escolher entre uma ou outra tecnologia, o que não se percebe nas 

outras faixas de renda.  

 Isso se dá por dois motivos principais associados ao processo de produção de 

necessidades, o primeiro é que as camadas mais abastadas são responsáveis pelo 

processo de criação de necessidades como signos de diferenciação e o segundo é que 

eles o fazem quando percebem que os signos, que antes os diferenciava e garantia 

privilégios, foram massificados e normalizados entre as outras camadas sociais. Esse 

movimento fica evidente no caso dos microcomputadores e do acesso à internet. Em 

2015 a diferença entre o percentual de famílias com rendimento igual ou inferior a 10 

salários mínimos e a maior que 20 era de 58 p.p na posse de microcomputadores com 

acesso a internet. Esse ainda é um bem não massificado na sociedade, portanto, ainda 

marca distinção e é procurado pelas camadas com maior concentração de renda. 

Enquanto as camadas abastadas estão quase na concentração absoluta de residências 

com computadores e acesso à internet, as camadas com menor acesso ainda não 

chegaram a maioria das residências, apenas 36,4% e um aumento de 0,8 p.p em 3 anos.  

A evidência de que são as camadas privilegiadas as que escolhem os 

próprios signos de privilégio é que elas estão sempre a frente. A informação, as novas 

tecnologias, inovações, tendências chegam a elas primeiro porque é a partir delas que 
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são geradas. Os grandes núcleos de pesquisa, empresas e meios de comunicação são 

mais e primeiramente acessados pelas camadas de maior poder aquisitivo e signos de 

diferenciação social porque estão contidos justamente nesse núcleo. Além disso, os 

signos são normalmente criados para serem de difícil acesso para outras camadas sendo 

geralmente de alto valor monetário e pertencente às atividades de baixa frequência.  

 A inovação, assim como a necessidade, escoa, a partir de imperativos sociais 

categóricos, sempre de cima para baixo. Ou seja, o que é considerado necessidade ou 

inovação é primeiro experimentado pelas classes com maior disponibilidade pessoal e 

acesso a atividades de baixa frequência, escoando para baixo lentamente e até um limite 

que permita a manutenção da distinção social. 

CAPÍTULO 3. CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA  
  

Visto o desnível de consumo entre as classes de renda, se faz necessário 

compreender como operam os consumidores que, tendo seu percurso do consumo 

dificultado por condições materiais - como renda - e imateriais - como acesso à cultura - 

precisam criar estratégias com o intuito de evitar a exclusão ou não aceitação de seus 

signos, sob a pena de não serem aceitos nos grupos aos quais almejam pertencer.  

Antes de iniciar a análise do comportamento de consumo das classes 

categorizadas como “baixa renda”, é importante delimitarmos quem são esses 

consumidores e por quem são categorizados como tal.  O Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário categoria famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza aquelas que possuem rendimento per capita de R$85,01 ou até R$170,01 caso 

possuam crianças ou adolescentes até 17 anos na mesma residência. Esses são os limites 

utilizados pelo programa Bolsa Família que, segundo o Ministério, visa garantir a saída 

dessas famílias da miséria, melhorar as condições de inclusão social através do acesso à 

direitos (como educação e saúde) e promover o desenvolvimento social dessas famílias 

através da associação com outros programas sociais. Esse programa teve início em 2011 

como parte do plano Brasil Sem Miséria com o objetivo principal de retirar famílias da 

miséria e da condição de pobreza e extrema pobreza. Segundo o PNAD de 2015, cada 

domicílio particular permanente no Brasil possui uma média de 3 moradores por 

domicílio, no Sudeste esse média cai para 2,9. A partir desses dados, o que o MDS 

considera como famílias de baixa renda são famílias com rendimento familiar entre 

R$255 e R$510, o que representa um pouco mais de um quarto e três quintos de salário 



 

 

mínimo. Para fins de simplificar a extração de dados e expandir as análises possíveis a 

partir dos dados disponíveis, consideraremos nesse trabalho que famílias de baixo 

rendimento são todas aquelas que recebem menos ou igual a um salário mínimo no ano 

de referência. 

Segundo dados do PNAD, em 2015 essas famílias representaram 14,1% dos 

brasileiros e 8,6% na região metropolitana do Rio de Janeiro. Não consideradas como 

famílias pobres ou extremamente pobres, porém com poder aquisitivo baixo, as famílias 

entre um e três salários mínimos representam 41,5% da população na região 

metropolitana do Rio e são classificadas pelo IBGE como classe D. Com quase 20% 

dos domicílios brasileiros e compreendendo 22,1% dos domicílios na região 

metropolitana do Rio, as famílias que recebem entre três e cinco salários mínimos são 

classificadas como classe C. Nesse capítulo, essas três classes serão foco de análise, em 

comparação com suas sucessoras em termos de orçamento familiar, as classes B e A, 

que compreendem a classe alta e média brasileira. No total, essas três categorias de 

poder aquisitivo comparativamente mais baixo (C,D e E) representam 75.7% dos 

domicílios brasileiros e 72.2% dos da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.  

  

Classes de 
rendimento 

mensal 
domiciliar 

Quantidade 
de 

Domicílios - 
Brasil 

Quantidade 
de 

Domicílios - 
Sudeste 

Quantidade de 
Domicílios - 

Região 
Metropolitana do 

RJ 

Percentual 
(%) de 

Domicílios - 
Brasil 

Percentual (%) 
de Domicílios - 

Sudeste 

Percentual (%) 
de Domicílios - 

Região 
Metropolitana 

do Rio de 
Janeiro 

Até 1 salário 
mínimo 

9.623 2.629 376 14,1% 3,9% 8,6% 

Mais de 1 a 
2 salários 
mínimos 

16.305 5.999 998 24,0% 8,8% 22,8% 

Mais de 2 a 
3 salários 
mínimos 

12.024 5.288 820 17,7% 7,8% 18,7% 

Mais de 3 a 
5 salários 
mínimos 

13.548 6.740 968 19,9% 9,9% 22,1% 

Mais de 5 a 
10 salários 
mínimos 

9.917 5.147 657 14,6% 7,6% 15,0% 

Mais de 10 a 
20 salários 
mínimos 

3.410 1.804 290 5,0% 2,7% 6,6% 
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Mais de 20 
salários 
mínimos 

1.243 681 150 1,8% 1,0% 3,4% 

Sem 
rendimento 

427 243 15 0,6% 0,4% 0,3% 

Sem 
declaração 

1.540 942 109 2,3% 1,4% 2,5% 

Tabela 5 - Quantidade e Percentual de Domicílios particulares permanentes por classe de 
rendimento (Elaboração própria através dos dados do PNAD 2015) 
 
 Esse percentual por si só deixa evidente o impacto do consumo das famílias de 

menor poder aquisitivo e da seletividade na concentração de renda do Brasil. Em média 

os domicílios com rendimento abaixo de 5 salários mínimos comprometem cerca de 

0,2% de sua renda com condomínio.  

 Por sua vez, as classes A e B comprometem em média 1,1% seus rendimento 

com pagamentos de condomínios, o que sugere uma maior disponibilidade de serviços 

prestados na moradia que não terão que ser realizados pelos moradores, como 

manutenção das residências, abrir e fechar portões, recebimento de encomendas, 

segurança, limpeza das áreas comuns, etc. A não execução dessas tarefas favorecerá a 

maior disponibilidade pessoal dos integrantes dessa família para execução de atividades 

de baixa frequência. Sobre os indivíduos buscarem sempre escalas maiores de consumo 

pelo seu caráter de reprodução de capital, fica claro nas despesas com mercadorias que 

são, também, investimentos. No caso da aquisição de imóveis, as camadas de 

rendimento inferior comprometem apenas em 1% em média seu orçamento, as famílias 

de baixa renda destinam apenas 0,8% para esse fim. Veja só, isso não quer dizer que 

essas famílias não possuem o desejo ou a intenção de adquirirem um imóvel, no 

entanto, é importante lembrar que apenas com serviços de alta frequência (alimentação; 

habitação; vestuário; transporte) essas camadas já comprometeram em média 77% de 

seus orçamentos, os domicílios de baixa renda chegam a 80% de comprometimentos 

com despesas dessa natureza.  Somando-se as despesas de saúde, pouco sobra para os 

gastos eventuais, quanto mais para investimentos como a compra de um imóvel.  

A compra do imóvel próprio é bastante emblemática na análise do 

comportamento das diferentes classes quanto ao tempo pontilhista e investidas bem-

sucedidas em serviços de marcação e oportunidades de satisfação e prazer através do 

consumo. Para as famílias com comprometimento de renda menor em mercadorias 

associadas a serviços de alta frequência, sobra renda e disponibilidade pessoal para 

participar de eventos de baixa frequência, como a compra de um imóvel para uso 



 

 

ocasional (0,06% de comprometimentos nas classes E, D e C e 0,28% nas A e B), para a 

prática de esportes (0,2% nas classes E, D e C e 0,58% nas classes A e B). Sem falar na 

educação, que compromete 3,7% dos domicílios de classe A e B, e apenas 1,2% das 

demais classes.  

Outros exemplos de como as classes de baixa renda, D e C não conseguem 

aproveitar com tanta frequência as oportunidades de marcação na sociedade de 

consumidores são as despesas em Serviços Pessoais, (Cabelereiro, manicure, etc.) 

Cerimônias e Festas, Pensões, Mesadas e Doações, Previdência Privada e Contribuições 

Trabalhistas (associadas a empregos formais). Um destaque deve ser dado para a 

despesa em Serviços Profissionais, que seria a contratação de profissionais para 

execução de tarefas correntes, já que a pesquisa desconsidera gastos com pequenas 

empresas domiciliares ou empreendimentos com sede na própria residência. Os serviços 

profissionais são o tipo de mercadoria-serviço que libera disponibilidade pessoa para o 

atendimento em serviços de baixa frequência, empregadas, porteiros, jardineiros e babá 

reduzem a carga horária destinada a atividades que não agregam símbolos de distinção 

social a seus executores.  

A maior concentração de comprometimento de renda com mercadorias e 

serviços associados a eventos de baixa frequência fica mais claro quando categorizamos 

as despesas da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF, do IBGE, dentro das 

categorias de frequência e escalas de consumo propostas por Mary Douglas, melhor 

detalhas no Quadro 1. É curioso observar o comportamento da Classe C como 

intermediária e aspirante ao acesso e privilégios restritos da classe A e B. Apesar de não 

dispor de renda suficiente para acessar as mercadorias de luxo, ela investe em bens de 

maior valor (escala de consumo médio) porém, associados a serviços de frequência alta, 

como Educação em cursos superiores e extracurriculares.  É curioso observar a 

elasticidade dos percentuais de comprometimento de renda no comparativo entre classes 

para as despesas de escalas baixa e alta de consumo, porém a média tende a apresentar 

um valor similar para todas as faixas, variando apenas de 10,1% para as famílias de 

baixa renda, e 11% para as famílias da Classe C. Essas despesas compreendem Higiene 

e Cuidados Pessoais, Assistência à Saúde, Educação e Fumo, ou seja, são mercadorias 

evidentemente associadas a serviços de frequência alta, como tomar banho e fumar. No 

entanto nota-se também um maior dispêndio com educação, esse investimento e suas 

motivações serão melhor detalhados no capítulo cinco desse trabalho. Aparentemente as 
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classes despendem a mesma parcela de seus ativos para essas atividades, claro, sendo 

elas díspares em valor absoluto.  

Tendo em mente as diferentes frequências de consumo, cabe fazer uma 

subdivisão para evitar uma interpretação errônea dos dados apresentados. A escala de 

consumo, é um conceito dispare dos bens associados à atividades de alta ou baixa 

frequência. A alta escala de consumo significa que, respeitando as proporções, se 

consume muito ou pouco de acordo com a renda disponível. Para ilustrar o conceito de 

escala de consumo, Mary Douglas utiliza o exemplo de duas famílias com o mesmo 

rendimento média, uma jovem e uma idosa. Os jovens, mesmo recebendo uma renda 

semelhante, trocavam seus equipamentos domésticos por outros melhores e mais novos 

com maior frequência, porque mesmo possuindo equipamentos acima da média, ainda 

não estavam satisfeitos. As famílias mais jovens, mesmo que comprando equipamentos 

semelhantes e associados a atividades de alta frequência possuíam uma escala de 

consumo maior do que os idosos.  

É possível inferir, a partir dos dados apresentados, que o comprometimento 

do orçamento familiar de famílias de rendimento inferior a seis salários mínimos é de 

quase 80% (77% em média) para atividades de baixa frequência e seu consumo é de 

baixa escala. Por outro lado, as classes A e B concentram em média 23,3% de sua renda 

apenas com despesas associadas a serviços de baixa frequência e seu consumo é, 

obviamente, de escala alta, comprometendo em apenas 61% sua renda com atividades 

de baixa frequência – lembrando que aqui estamos realizando uma simplificação, já que 

o gasto com habitações de luxo são despesas de alta frequência, porém de alta escala de 

consumo.   

Comprometimento de 
Renda - Brasil 

Despesas de Alta 
Frequência - Escala 
Baixa de Consumo 

Despesas de Alta 
Frequência - Escala 
Média de Consumo 

Despesas de Baixa 
Frequência - Escala 
Alta de Consumo 

TOTAL 

Baixa Renda 80,6% 10,5% 8,9% 100% 

Classe D 77,9% 11% 11,1% 100% 

Classe C 73,7% 11,5% 14,8% 100% 

Classe B 67,1% 12,1% 20,8% 100% 

Classe A 58,2% 12,6% 29,2% 100% 
Tabela 6 - Comprometimento de Renda por classe de rendimento, tipo de frequência e escala de 
consumo dos domicílios particulares permanentes do Brasil.. (Elaboração própria a partir dos 
dados da POF 2008) 
 



 

 

 No estado do Rio de Janeiro podemos observar uma maior variação nas despesas 

de escala média de consumo e associadas a serviços de marcação de alta frequência. O 

que pode indicar um esforço das classes de baixa renda, classe D e C no sentido da 

famigerada mobilidade social. As classes de baixa renda e a classe C chegam a 

ultrapassar a Classe B nesse quesito, perdendo apenas para o comprometimento de 

11,5% da classe A.  

Comprometimen
to de Renda - 
Rio de Janeiro 

Despesas de Alta 
Frequência - Escala 
Baixa de Consumo 

Despesas de Alta 
Frequência - 

Escala Média de 
Consumo 

Despesas de Baixa 
Frequência - 

Escala Alta de 
Consumo 

TOTAL 

Baixa Renda 77,3% 11,1% 11,6% 100% 

Classe D 80,8% 9,7% 9,5% 100% 
Classe C 74,8% 11,4% 13,8% 100% 
Classe B 65,8% 14,5% 19,7% 100% 
Classe A 57,7% 12,1% 30,2% 100% 

Tabela 7 - Comprometimento de Renda por classe de rendimento, tipo de frequência e escala de 
consumo dos domicílios particulares permanentes do estado do Rio de Janeiro.. (Elaboração 
própria a partir dos dados da POF 2008) 
 
 A classe de baixa renda do estado do Rio de Janeiro apresenta um 

comportamento diferenciado da maioria presente do país. Há uma inversão de 

comprometimento entre baixa renda e classe D, onde a primeira tem um menor 

comprometimento com mercadorias categorizadas como de escala baixa se comparada a 

posterior e um aumento representativo das despesas associadas a eventos de baixa 

frequência, tanto se comparado a classe D quanto quando comparada com a classe de 

baixa renda do país (2, 8p.p maior que a do país e 2p.p maior que a classe D, apenas 2, 

1p.p menor que a classe C que apresenta um rendimento 25% maior.). 

 O esforço dessa classe parece ser de reduzir os custos com habitação (-0, 8p.p) e 

alimentação (-2,8%) em contraposição ao maior comprometimento com vestuário se 

comparado a todas as outras classes de rendimento, atingindo 4,3% de seu orçamento 

mensal, chegando a 4,8% na região metropolitana do Rio. Esse movimento mostra que 

signos de prestígio e de disponibilidade pessoal podem afetar inclusive a dispêndio 

médio com bens de manutenção da existência, como alimentação, e de necessidade 

básica como água e energia elétrica. Não por acaso, a maior incidência de furto de 

energia e de água se concentram na região metropolitana no Estado. Ou seja, o acesso 

informal à distribuição de energia e água - bens contidos na variável “habitação” - é 
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uma das estratégias para ampliar a parcela de orçamento familiar destinada a bens de 

alta escala de consumo dos residentes de baixa renda em áreas altamente urbanizadas.  

 Como é de se esperar, o maior comprometimento de renda com despesas 

relacionadas a serviços de habitação está nas classes de menor poder aquisitivo, mas 

comparativamente os valores apontam para comportamentos de regularidade distintos. 

No caso das famílias de baixa renda, o valor da conta de energia no ano de 2008 era, em 

média, R$29,00. No ano de 2008, a tarifa da concessionária Ampla, Energia e Serviços, 

SA, até então responsável pela distribuição da maior parte do estado do Rio de Janeira 

era de 0,39 centavos, desconsiderando encargos e impostos. Isso significa que a média 

de consumo das famílias de baixa renda seria de 45kWh (R$22,81 do consumo e 

encargos além dos R$6,55 do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -

ICMS). Hoje, os técnicos das áreas responsáveis por analisar e criar soluções para as 

perdas não técnicas de energia da concessionária consideram como 80kWh o mínimo 

realmente medido por uma residência de pequeno porto. Valores abaixo sugerem a 

possibilidade de acesso informal à rede elétrica.  

 
Despesas com Serviços de Habitação Baixa Renda Classe D Classe C Classe B Classe A 

Energia elétrica 3,5% 3,4% 3,1% 2,3% 1,4% 

Gás doméstico 2,1% 1,7% 1,2% 0,6% 0,3% 

Água e esgoto 1,6% 1,5% 1,3% 0,8% 0,45% 

Tabela 8 - Comprometimento de renda  com serviços de habitação por classes de rendimento dos 
domicílios particulares permanentes no Brasil.. (Elaboração própria a partir dos dados da POF 
2008) 
 
 Abaixo, utilizamos o simulador de consumo disponibilizado pela concessionária 

de energia Light, para avaliar o consumo médio de uma residência pequena, com 

poucos eletrodomésticos, no intuito de compará-lo ao consumo encontrado pela 

pesquisa realizada pelo IBGE. Na simulação consideramos os eletrodomésticos 

responsáveis pela maior parte de serviços de alta frequência e comumente encontrados 

em residências de bairros pobres no estado do Rio de Janeiro:  

 
Classificação do uso Eletrodomésticos Quantidade Uso Diário Dias de uso no 

mês 
Entretenimento Rádio pequeno 1 3h 30 

Entretenimento TV - 18” 1 5h 30 

Serviços Domésticos Ferro elétrico 1 3h 4 



 

 

Serviços Domésticos Lavadora de 
roupas 

1 2h 8 

Climatização Ventilador 
pequeno 

2 8h 30 

Iluminação Lâmpadas 
fluorescentes 

5 5h 30 

Miscelânea Bomba d'água 1 30m 15 

Cozinha Geladeira 1 - 30 

Cozinha Liquidificador 1 5m 8 

Tabela 9 - Consumo de alguns eletrodomésticos frequentemente encontrados em residências de 
baixa renda, classe C e D no estado do Rio de Janeiro. 
 

 Essa residência “modelo” teria um consumo médio mensal de 133kWh, que 

seria correspondente, em 2008 a R$86,08, que comprometeria 10% do orçamento de 

uma família com até dois salários mínimos. Se considerarmos esse mesmo consumo 

para 2016, o valor seria de R$119,62 que comprometeria 6% do orçamento de famílias 

com rendimento até dois salários mínimos e 13% para famílias que recebem até um 

salário mínimo. Se alterássemos o comprometimento de renda com energia elétrica das 

famílias de baixa renda para o valor obtido através da simulação teríamos residências 

comprometendo 43% de sua renda apenas com despesas de moradia, e 68% se 

considerarmos alimentação. Segundo dados do grupo de concessionárias Águas do 

Brasil, o consumo per capita de água no estado do Rio de Janeiro é, em média, 160 

litros por dia. As residências cariocas possuem, em média, 3,04 residentes (3,28 no caso 

de Aglomerados Subnormais, onde a concentração da população com menor poder 

aquisitivo está concentrada), esse montante resulta em um consumo médio de 14.592 

litros de água por mês/domicílio, 15.744 litros no caso dos domicílios em aglomerados 

subnormais. Esse consumo seria referente hoje (2016) a R$39,30 e R$106 para os 

aglomerados subnormais, que por consumirem acima de 15 metros cúbicos, recebem 

um incremento no valor da tarifa. Esse consumo comprometeria respectivamente 2% e 

6% de uma família com rendimento até dois salários mínimos. O primeiro valor está 

equivalente ao informado pela pesquisa sobre despesas e consumo do IBGE, porém o 

segundo valor está bem acima, reforçando que em localidade onde as distribuidoras não 

atuam - ou por falta de acesso devido à violência urbana, ou por dificuldade técnicas de 

implantação do serviço - o recurso ao consumo informal parece ser comum, reduzindo a 

média do consumo para um valor que não onerará tanto assim o acesso, já escasso, á 

bens de alta escala ou de uso em evento de baixa frequência, como vestimentas e 
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acessórios mais caros, que comuniquem melhor e que possuam signos de privilégio e/ou 

distinção. 

 Em resumo, podemos identificar uma tendência de comportamento nas classes 

de baixo poder aquisitivo como estratégia para alcançar a mobilidade social: a compra 

de aparelhos (majoritariamente elétricos) que executem tarefas de alta frequência para 

aumentar sua disponibilidade pessoal afim de participar (e serem aceitos) em eventos de 

maior prestígio social, porém ao fazê-lo, acaba por aumentar seu consumo de energia e 

água contribuindo para o maior comprometimento de renda dessas faixas com sua 

habitação. Porém, além de disponibilidade pessoal, a lógica do consumo é contida da 

escala dos bens adquiridos, quanto maior for, maior o prestígio associado, portanto, 

assim como pode ser visto na tabela 6, as faixas de renda possuem um 

comprometimento similar as faixas mais altas com bens de baixa frequência e alto 

consumo, principalmente se tratando da região metropolitana do Rio de Janeiro. Para 

manter essa escala de consumo, as classes de baixo poder aquisitivo precisam recorrer à 

escolha, à priorização do consumo. Essa priorização se dá pela redução do gasto com 

alimentação, que pode sugerir uma alimentação mais pobre em nutrientes e diversidade, 

e na redução de gastos com as taxas de habitação, sendo as principais: aluguel, água, 

energia elétrica e gás. Ao simular o consumo e o valor real da conta de um residência 

média de baixa renda com pouco acesso à bens de luxo e de lazer, foi identificado que o 

valor real de comprometimento de renda dessas classes seriam muito maior do que o 

anunciado pelos moradores, evidenciando a possibilidade de consumo informal desses 

serviços.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Esquema de estratégias dos domicílios de baixa renda, e de classes C e D para aumentar 
a disponibilidade pessoal de seus residentes assim com a escala de consumo dos bens adquiridos 



 

 

CAPÍTULO 4.  ENDIVIDAMENTO E A PRÁTICA DE POUPAR  

 

Os dados levantados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE levam em consideração a parcela 

do rendimento domiciliar mensal comprometido com as mais diversas variedades de 

bens e serviços de consumo. Entretanto não leva em conta o quanto de fato é gasto com 

cada uma das despesas no domicílio, para além de 100% da renda, isto é, o que é pago 

em crédito, cheque, empréstimos, etc. No capítulo anterior foi verificado que os 

consumidores de baixo poder aquisitivo, por comprometerem a maior parte de seu 

orçamento com atividades de baixa frequência precisam priorizar seus gastos. Comprar 

um bem de alta escala de consumo, pode significar não possuir o suficiente para arcar 

com as despesas de habitação, alimentação e transporte no final do mês. Foi identificado 

também um esforço para manter um percentual relativamente alto de comprometimento 

de bens e serviços de baixa frequência mesmo que significasse recorrer ao uso informal 

de bens de alta frequência como energia e água. Veja só, esses consumidores não 

necessariamente precisam escolher entre um ou outro, eles podem continuam tendo os 

dois bens, porém precisam lançar mão do tipo de serviço contratado, ou seja, escolher 

entre a formalidade e a informalidade da prestação de serviços de alta frequência.  

 O acesso informal a recursos como energia e água podem gerar marcações 

negativas relativas a precariedade, informalidade e falta de segurança, por outro lado. 

ela amplia a parcela de renda disponível para outros gastos, sem destituir o acesso 

(mesmo que precário) à energia. Apesar de incidir em diversas camadas sociais, o 

“gato” de energia é mais frequentemente observado em favelas e áreas pobres, 

reificando a necessidade de escolha e priorização de gastos dessas famílias.  

 Existem diversas manobras técnicas para reduzir o valor final da conta de 

energia, a fraude do medidor, o consumo direto da rede de distribuição e até, o desvio 

da fiação de residências próximas. Mas a questão do “gato” de energia levanta uma 

série de questionamentos morais, agravados pela sua criminalização pelo Código Penal 

Brasileiro. Não é unanime entre os moradores que essa é uma escolha moralmente 

correta, e suas marcações negativas, por vezes, inibem a escolha e fazem com que 

famílias de baixa renda aumentem ainda mais o comprometimento de renda com as 

despesas de moradia. Por sua vez, outros moradores, apensar de concordarem que não é 

correto, discordam quanto ao julgamento moral de deiscência ou mesmo crime, por 
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compreenderem a energia como necessidade vital, inclusive porque permite o acesso à 

água6, e o valor cobrado por esse serviço desproporcional a sua capacidade de 

pagamento.  

Todos os entrevistados, com raras exceções, acharam que também é 
importante pagar pelos serviços públicos como água, luz, esgoto e telefone, 
porque o pagamento dá o direito de reivindicar: "se os serviços fossem de 
graça, nós também não teríamos direito de reivindicar melhorias para a nossa 
comunidade. Pobreza Energética - Complexo do Caju (2005, p. 91. apud 
BOMFIM, 2016, p.89)  

O uso do gato e o atraso de pagamento nas contas de energia elétrica 
apareceram como reação estratégica dos moradores ao alto preço cobrado e 
aos frequentes aumentos das tarifas, devido às limitações socioeconômicas, 
ou seja, porque recebem baixos salários. Têm que pagar aluguel, precisam 
sustentar filhos e precisam se alimentar. Têm que fazer "escolhas". Um 
integrante do grupo das lideranças formais justificou o uso do gato em função 
do valor alto da tarifa, embora ache justo que aqueles que consomem mais 
paguem mais do que os outros que consomem menos. Pobreza Energética - 
Complexo do Caju ( 2005, p. 93 apud BOMFIM, 2016, p.89) 

O valor simbólico da energia como mercadoria estratégica vem sendo um 

assunto de interesse das distribuidoras. Nos anos de 2012, 2014 e 2015, a 

concessionária Enel Distribuição Rio realizou grupos focais em localidades com alta 

incidência de furtos de energia no intuito de compreender como os clientes se 

relacionavam com a ideia de furto de energia e qual a percepção deles quanto ao serviço 

prestado pela concessionária. Nele foram convocados consumidores de diferentes faixas 

de consumo, formais e informais. A resposta acerca do furto foi, na grande maioria das 

vezes, que burlar a medição ou adquirir energia direto da rede é sempre errado, porém é 

compreensível se a família “ não tiver como pagar”. Segundo os moradores, só furtaria 

aquele que não possui outra alternativa, no entanto admitiram que outros residentes 

poderiam pensar diferente. Ao serem questionados sobre a correlação entre o consumo 

residencial e a responsabilidade dos habitantes de arcarem com o consumo de um bem 

como qualquer outro, a energia, a resposta foi que ter energia em casa é uma 

necessidade tão relevante quanto à água, pois a distribuidora local de água não estende 

sua rede para o interior da favela, obrigando os moradores a colocarem bombas d’água 

potentes (normalmente ligadas direto na rede de distribuição de energia) capazes de 

encher suas caixas e tornar possível o consumo de água na localidade. Na simulação de 

consumo residencial de energia elétrica realizada no capítulo três foi considera uma 

bomba pequena, utilizada normalmente para poços, mesmo assim o valor final da conta 

                                                 
6 Em favelas e regiões majoritariamente pobres, a distribuição de água é precária, obrigando seus 
moradores a utilizarem bombas d’água para garantir o acesso à água.  



 

 

ficaria em torno de cento e vinte reais, o que comprometeria 13% do salário mínimo 

atual.  

“A empresa de água tem culpa, porque se eles não bota água, a gente tem que apelar pra 

qualquer coisa.”7 

Quando questionados se achavam o gato uma alternativa certa, muito certa, errada ou 

muito errada:  

“Errado, mas pra alguns o gato não é furto...então a pessoa vai lá e coloca o gato, 

porque  pra ela fica menos. Entendeu? Não é certo colocar gato, mas...mas existe uma 

escolha, ou tu coloca o gato, ou paga a energia na altura (valor) que tá.”8  

“É o que eu to falando, (...) porque ou você paga a luz ou você come, porque tem 

família que tem criança  e tem coisa (...). Aí é uma opção, entre aspas errada, pra 

alguns.9 

“Nós estamos pagando por eles (quem faz gato), não é? Eu pago R$200 de luz e o outro 

pagou R$50, R$60.”10 

 Outro dado que chamou a atenção dos analistas da equipe executora dos grupos 

focais foi a comparação entre o valor do gás de botijão utilizado para a cocção das 

refeições e o serviço de distribuição de energia.  Segundo os entrevistados o valor era 

algo em torno de R$50 e o gás era utilizado por cerca de um mês, logo, o valor da 

energia consumida no mesmo período deveria ser similar. Alguns residentes abriam a 

amplitude do valor ideal da energia para R$80 e até R$100, porém assumindo que esse 

valor deveria ser o limite, apenas para casas que realmente consumissem muito energia, 

pois já estava acima do esperado. A comparação com o botijão de gás é curiosa porque, 

além do gás ser uma fonte energética, ela demonstra a comparação de valor (valor-de-

troca ou valor-de-uso social) que os consumidores de baixo poder aquisitivo 

estabelecem entre a energia elétrica e o gás. Vale fazer a ressalva de que a energia 

elétrica é responsável por um gama muito maior de tarefas na residência, se comparada 

ao gás, como a lavagem das roupas, a iluminação, o entretenimento, a climatização  e o 

abastecimento de água da residência. Mesmo assim, a grande maioria dos entrevistados 

realizou essa comparação, o que aponta para uma correlação direta entre serviços de alta 

                                                 
7 (Depoimento de uma moradora de Niterói. apud BOMFIM, 2016, p. 90) 
8 (Depoimento de uma moradora da Itaboraí. apud BOMFIM, 2016, p. 90) 
9 (Depoimento de uma moradora de, Itaboraí. apud BOMFIM, 2016, p. 90) 
10 (Depoimento de uma moradora de Itaboraí. apud BOMFIM, 2016, p. 90) 
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frequência levados a cabo pela energia elétrica e pelo gás. A questão do valor escolhido 

aqui não deve ser negligenciada porque ela ajuda a compreender o que os entrevistados 

quiseram dizer quando justificavam o “gato” pelo valor final da conta. Isso não quer 

dizer necessariamente que as famílias não possuam nenhum recurso, mas que o 

comprometimento de renda delas é alto, e esse não poderia ser abarcado entre os já 

fixos, considerando as prioridades orçamentárias assumidas. É claro que aqui também 

incide um julgamento moral sobre aquilo que é considerado essencial e justificável para 

aqueles que recorrem ao fornecimento de informal de energia. Algumas vezes os 

entrevistados falaram de possíveis moradores que, segundo eles, possuíam possibilidade 

financeira de arcarem com o valor real do consumo com energia elétrica, porém não 

estão dispostos.  

“Eu não acho que eles fazem por causa de não ser decente não, faz porque 
não quer paga luz cara. Por não querer pagar cara. Isso que eu estou falando 
aqui para vocês, a minha luz deu duzentos reais, dá cento e pouco eu vou 
empurrando vou e pago. Mas é que a pessoa não quer pagar duzentos contos, 
aí vai e faz um gato.” (Depoimento de uma moradora de Itaboraí. apud 
BOMFIM, 2016, p. 90) 

 Não cabe aqui julgar o que os entrevistados consideravam como necessário ou 

como supérfluo, porém, podemos dizer sem sombra de dúvidas que o necessário é uma 

construção social para além dos recursos indissociáveis à existência humana. Para os 

casos identificados pelos entrevistados como “não justificados”, aqueles consumidores 

que poderiam arcar com o valor real de seu consumo de energia elétrica mas não o 

faziam, eles diziam ser sempre errado recorrer ao furto de energia.  

 O ponto da priorização do consumo (e do pagamento) é bem mais complexo do 

que pode parecer. À princípio parece que os consumos de alta frequência são sempre 

priorizados em tempos de dificuldade financeira, onde a priorização do consumo é mais 

rígida. Porém, avaliar o que é considerado como necessidade incontornável é uma tarefa 

complexa, já que essa é uma variável culturalmente determinada, como aponta Mary 

Douglas ao estudar o comportamento de consumidores em épocas financeiramente 

desfavoráveis, como crises econômicas:  

    Numa época desfavorável, as pessoas considerarão suas obrigações mútuas 
de dar e receber serviços de marcação como fixas e farão empréstimos para 
manter o padrão, ou, se acharem que um bom ano será excepcional e 
provavelmente não se repetirá, não permitirão que altere drasticamente suas 
rotinas de consumo. (DOUGLAS, 2013, p.238) 

 Essa conclusão é decorrente de uma pesquisa realizada com o objetivo de 

contrapor a teoria keneysiana de que com o aumento da renda, os indivíduos 



 

 

aumentariam seu consumo em um volume menor que o da renda, poupando mais. De 

acordo com  Douglas, isso não acontece por dois motivos: O primeiro é o problema da 

dimensão do padrão de consumo e sua não correspondência direta com a renda do 

mesmo período, e o segundo é que a poupança é uma prática socialmente determinada, 

ou seja, nem todas as sociedade valorizariam a precaução e o conservadorismo 

financeiro da Inglaterra no século XIX, como fez Keynes.   

 Para compreender o resultado obtido por Douglas devemos considerar o 

conceito de hipótese de renda permanente de Friedman, onde os indivíduos possuem 

uma noção mental de seu padrão de consumo para toda a vida e não apenas para um 

período determinado de tempo. As decisões orçamentárias serão realizadas com base 

nesse modelo mental. Por exemplo, se um indivíduo passa dez anos de sua vida 

recebendo um salário baixo, e os últimos dois recebendo o dobro de seu salário, seu 

consumo será mais adaptado à um salário menor, como uma média ponderada dos 12 

anos. Muito provavelmente ele irá aumentar o seu consumo um pouco, mas não na 

mesma dimensão da renda. O inverso também seria verdadeiro, caso um indivíduo 

recebesse um salário generoso e por uma fatalidade tivesse seu rendimento reduzido 

pela metade, ele não reduziria seu padrão de consumo na mesma proporção, apesar de 

procurar reduzir seus gastos. Isso poderia explicar a dificuldade de famílias se 

adaptarem a mudanças de padrão de consumo muito abruptas, pra mais ou para menos. 

Segundo Friedman, os indivíduos possuem um modelo que se atualiza cotidianamente, 

mas que leva sempre em conta as experiências já vividas. Se um indivíduo já foi 

extremamente pobre e, no decorrer de sua vida alcança rendimentos mensais superiores, 

seu padrão de consumo será um misto do momento em que estava em situação de 

penúria, sua ascensão e do momento atual, não apenas do momento atual. Isso explica 

porque mesmo frente a penúria ou uma grande fortuna os indivíduos possam ter 

comportamentos de consumo mais ou menos poupadores.  

 Quanto à poupança, ela pode nem sempre ser vista como algo desejável, ou 

mesmo responsável. A aprovação ou desaprovação do quanto se gasta ou poupa 

parecem ser diretamente influenciadas pela visão local. Na comunidade mineira da  

região de West Yorkshire11, os mineiros partilhavam de uma forte identidade de grupo. 

Nele, o nível salarial variava, porém o padrão de gastos era mantido baixo, de acordo 

                                                 
11 Coal is our life: Analysis of a Yorkshire Mining Community (Social Science Paperbacks), 1969. 
Routledge. 2ª edição revisada.  
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com os que recebiam menos. O que sobrava no final do mês era gasto com 

divertimentos, apostas ou caridade. Nessa comunidade de carvoeiros, a solidariedade 

era posta acima de tudo, e um aumento do sucesso privado poderia corroê-la. Para evitar 

esse evento trágico, seus membros criaram ferramentas de controle, para que todos que 

desejassem pertencer ao grupo mantivessem um baixo consumo doméstico e gastasse 

todo excedente em bebidas e apostas com os colegas. Essa ferramentas eram formas de 

sanção e coerção social baseadas na exclusão ou constrangimento de indivíduos:  

    Esses mineiros pareciam olhar uns para os outros com olhos de águia para 
notar qualquer desvio das normas de consumo. ‘Alguém apresentou uma 
marca de tabaco bem cara. A exclamação veio em seguida, ‘Nossa, olha a 
pose’, e o mineiro de meia-idade, constrangido, guardou a lata.’ O dinheiro 
excedente devia ser gasto da maneira apropriada, na festa pública, e não no 
deleite privado. (DOUGLAS, 2013, p.229) 

  Na sociedade de mineiros, ser um poupador não era um signo de prestígio, pelo 

contrário ele marcava os indivíduos como avarentos e pouco dignos da coletividade do 

grupo por quererem apreciar prazeres estritamente individuais, como fumar um tabaco 

de melhor qualidade. 

 Cabe aqui analisar o comportamento de poupança e de endividamento das 

camadas sociais previamente analisadas e, a partir dos dados obtidos, inferirmos se 

poupar é uma marcação quista e valorizada como signo de prestígio em nossa 

sociedade, ou se padrões de consumo altos são perseguidos a ponto de se prejudicar a 

saúde financeira do domicílio do consumidor de baixa renda e das classes C e D.  

4.1 Comportamento de Endividamento  

 A partir dos dados da Pesquisa Nacional de Domicílios - PNAD, analisaremos a 

presença de alguns eletrodomésticos adquiridos por brasileiros e cariocas no decorrer do 

tempo assim como o consumo residencial de energia do país e do estado. Esses dados 

auxiliarão na identificação da aderência, por classes de rendimento, às novas 

tecnologias de eletrodomésticos e aparelhos voltados para o entretenimento e o 

consequente impacto desse consumo na quantidade de GWh consumido pelas 

residências.  

 Nos anos de 2008 a 2015, podemos observar um aumento considerável, 

principalmente das classes E, D e C, da busca por eletrodomésticos que antes não 

possuíam, como a máquina de lavar, freezer, geladeira e filtro. Esses aparelhos reduzem 

consideravelmente o tempo despendido com trabalhos domésticos e, consequentemente, 

aumenta a disponibilidade pessoal das moradores. Em contrapartida, o único aparelho 



 

 

que parece estar deixando de ser visto nas residências de baixa renda é o rádio, o que 

reforça a tese de que essa faixa de rendimento precisa realizar uma tomada de decisão 

com base em prioridades da economia doméstica a todo gasto efetuado. Nesse caso, o 

rádio deixou de ser prioridade, portanto, não é mais visto em 13,8% das residências 

brasileiras onde, em 2008, fazia presença.  

 A máquina de lavar ganhou espaço nas residências brasileiras, dobrou sua 

representatividade nas famílias de baixa renda, chegando a um incrível aumento de 

141%, 7,9% nas residências de classe D e 10,8% nas da classe C.  

 A Tabela 9 apresenta o aumento na busca dos domicílios brasileiros por mais 

eletrodomésticos, principalmente entre os que reduzem a quantidade de horas utilizadas 

com atividades de alta frequência. Além do eterno atraso em comparação com as classes 

acima de cinco salários mínimos, que em 2008 já possuíam uma concentração maior de 

domicílios que dispunham desses aparelhos e eletrodomésticos.   

Brasil PNAD - 2008/2015 
Classes de 

Rendimento 
Até 1 salário 

mínimo 
De 1 a 3 salários 

mínimos 
De 3 a 5 salários 

mínimos 
De 5 a 10 salários 

mínimos  
Maior que 10 

salários mínimos 
% de 

Domicílios 
2008 2015 Dif 2008 2015 Dif 2008 2015 Dif 2008 2015 Dif 2008 2015 Dif 

Fogão 93,6 95,8 2,2 97,7 98,8 1,1 99,4 99,6 0,2 99,6 99,8 0,2 99,7 99,8 0,0 
Filtro 41,3 42,8 3,7 45,4 47,5 2,1 51,7 52,5 0,9 55,8% 59,7 3,9 65,0 70,7 5,7 

Rádio 76,5 65,9 -13,8 65,3 69,9 4,6 69,3 74,1 4,8 71,3 76,7 5,4 74,1 79,7 5,5 
Televisão 83,6 91,5 9,4 94,9 96,9 2,0 97,7 98,7 1,0 98,6 99,1 0,4 99,3 99,5 0,2 
Geladeira 72,1 91,1 26,3 95,4 97,4 2,0 98,9 99,4 0,5 99,4 99,7 0,3 99,8 99,9 0,1 
Freezer 4,8 6,8 39,7 9,7 12,0 2,3 14,8 18,0 3,2 18,8 24,2 5,5 27,6 34,6 7,0 

Máquina de 
Lavar 

10,0 24,1 141,1 37,5 45,4 7,9 59,7 70,5 10,8 74,9 85,1 10,2 89,6 93,5 4,0 

Tabela 10 - Comparação entre o percentual de domicílios brasileiros com presença de alguns 
eletrodomésticos e aparelhos de uso doméstico entre o período de 2008 e 2015 
 

 Esse atraso é comentado por Mary Douglas como um hiato no desenvolvimento 

social dessas residências. Ele é causado pelo constante isolamento das famílias que não 

conseguem acompanhar as tendências de consumo no ritmo esperado e impulsionado 

pelo mercado, aquecido pela classe A e B altamente consumistas. Um exemplo do 

prejuízo causado por esse hiato é a inclusão digital da população, enquanto 92% dos 

domicílios com rendimento maior que dez salários mínimos conta com um computador 

com acesso à internet, apenas 36,4% dos domicílios com rendimento abaixo de 10 

salários mínimos possuem o aparelho com acesso à rede. Mesmo com programas de 

inclusão digital e com a presença de comércios que alugam o tempo de uso do 

computador, as crianças que crescerem em domicílios com computadores conectados à 
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internet, muito provavelmente serão digitalmente incluídos desde cedo, tendo uma 

vantagem sob os outros em vagas administrativas, por exemplo.  

 O mesmo poderíamos dizer sobre os aparelhos que aumentam a disponibilidade 

pessoal de seus moradores, como a máquina de lavar. Se uma pessoa precisa lavar suas 

roupas manualmente, ela terá menos tempo disponível para se dedicar a investir na sua 

educação, no trabalho e estará inclusive menos disposta à se dedicar a eventos de 

integração. O hiato de desenvolvimento e desigualdade social cria um cenário de 

constante de frustração nas classes com menor poder aquisitivo, porque mesmo com 

esforço orçamentário maior e exercitando com maior frequência a priorização de alguns 

gasto em detrimento de outros, eles estão sempre mais de 7 anos atrasados em consumo.  

 
 
PNAD RIO DE JANEIRO 2008/2015 

Classes de 
Rendimento 

Até 1 salário 
mínimo 

De 1 a 3 salários 
mínimos 

De 3 a 5 salários 
mínimos 

De 5 a 10 
salários mínimos 

Maior que 10 
salários mínimos 

% de 
Domicílios 

2008 2015 Dif 2008 2015 Dif 2008 2015 Dif 200
8 

2015 Dif 2008 2015 Dif 

Fogão 97,0 97,8 0,7 99,4 99,2 -0,2 99,8 99,4 -0,4 99,6 99,7 0,1 99,7 99,8 0,1 
Filtro 53,4 63,0 9,5 64,1 72,4 8,3 72,3 81,1 8,8 78,8 87,5 8,7 83,5 93,4 10,0 
Rádio 83,3 68,5 -14,7 91,4 72,6 -18,7 95,9 75,8 -20,0 98,2 77,6 -20,6 100, 77,6 -22,4 

Televisão 91,9 97,1 5,2 97,9 98,8 0,9 99,5 99,6 0,1 99,7 99,7 0,0 99,8 99,8 0,0 
Geladeira 93,3 98,4 5,1 97,9 99,5 1,5 99,3 99,8 0,6 99,6 100 0,4 100 100 0,0 
Freezer 8,1 8,0 -0,2 11,6 15,5 3,9 20,6 21,8 1,1 27,4 29,3 1,9 43,3 41,8 -1,5 

Máquina de 
Lavar 

27,8 47,1 19,2 44,6 70,1 25,5 65,8 85,5 19,7 82,5 93,0 10,5 94,2 97,7 3,5 

Tabela 11 - Comparação entre o percentual de domicílios cariocas com presença de alguns 
eletrodomésticos e aparelhos de uso doméstico entre o período de 2008 e 2015 
 

 No Rio de Janeiro, os dados não são tão díspares, derivando do país apenas pela 

aderência maior das classes E, D e C aos eletrodomésticos e ao abandono massivo do 

rádio como meio de entretenimento e fonte de informação para todas as camadas, com 

ênfase para a A onde 22% das residência deixaram de ter o aparelho, demonstrando que, 

como essas famílias não precisam priorizar o consumo de baixa escala, uma alteração 

drástico no significante do rádio, na mensagem que a posse desse aparelho envia e como 

ela marca a residência e os seus moradores.  Em 2008 a totalidade das residências de 

Classe A e 98,2% da classe B possuíam um rádio em casa, sete anos depois esse 

indicador caiu em mais de 20p.p.  

 Também é possível inferir que próximo aos grandes centros de consumo, o 

impacto e a pressão para adequação de consumo e redução do hiato de desenvolvimento 



 

 

e desigualdade de consumo pode ser maior, o que favoreceu as classes de baixo 

rendimento do estado do Rio de Janeiro a comprarem mais rapidamente os 

eletrodomésticos, mesmo possuindo um custo alto de vida, e por consequência, maior 

comprometimento com alimentação, transporte e, claro, habitação.  

 

 Segundo a Empresa de Pesquisa Energética - EPED, de 2008 a 2015 o país teve 

um crescimento anual médio no consumo residencial de energia elétrica de 4,9% e o 

estado do Rio de Janeiro, de 3,4%. Em 2008 e 2013 o estado teve um aumento anual de 

6,2% e 6,9% respetivamente. Esses dados não só reforçam o compra de mais 

eletrodomésticos por residência assim como confirmam a hipótese de que esse aumento 

tem afetado o consumo residencial de energia elétrica do país. Ou seja, visando 

aumentar sua disponibilidade pessoal, essas famílias comprometem suas rendas duas 

vezes, uma plenamente ciente, ao comprar novos eletrodomésticos e uma segundo mais 

velada, pelo incremento que esses mesmos eletrodomésticos irão acarretar em seu 

consumo residencial de energia elétrica e, consequentemente, no comprometimento de 

renda com bens de baixo consumo de alta frequência, como o pagamento da conta de 

energia elétrica.  

 Como foi proposto no capítulo três, uma das alternativas seria recorrer ao 

consumo informal de energia, reduzindo o valor da conta, o outro seria a inadimplência, 

sob a pena da suspensão de fornecimento. No estado do Rio de Janeiro, algumas 

localidades não são cortadas pela dificuldade de acesso das equipes devido ao risco de 

violência urbana. Muitas vezes as equipes são ameaçadas e expulsas sem coneguir 

executar o corte, arriscando até serem coagidas a realizar furtos por grupos armados. 

Nas localidades com menor infraestrutura, alta concentração de famílias de baixa renda, 

da classe C e D, onde as estratégias comerciais de suspensão de fornecimento são 

eficazes, os consumidores precisam recorrer a outras alternativas, já que em sua 

Gráfico 1 - Consumo (em GWh) Residencial de Energia Elétrica no Brasil e no estado do Rio de 
Janeiro no período de 2004 a 2015 (Elaboração própria a partir de dados do EPE). 
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maioria, como foi dito pelos moradores do morro do Preventório, necessitam da energia 

para terem acesso á água. Uma delas seria comprometer o pagamento de outros bens ou 

serviços.  

4.2 Famílias endividadas  

 No Brasil, o endividamento é endêmico. Ele afeta todas as camadas sociais, 

variando no grau de endividamento e no foco da dívida, porém para 54,8% das famílias 

com rendimento acima de dez salários mínimos e para 62,4% das famílias com 

rendimento menor, o endividamento é uma realidade inconveniente. Realidade essa 

quem não afeta apenas as condições materiais mas também a saúde psicológica dessas 

famílias. Nos últimos anos, vários países, principalmente os europeus, sofreram com a 

crise econômica mundial desencadeando uma série de fenômenos sociais relacionados. 

Alguns positivos como o fomento do pequeno empreendedorismo com foco na 

inovação da prestação de serviços, criação de start ups e incubadoras, ou seja, novas 

oportunidades de mercado e geração de renda. Outras, negativas, como o aumento dos 

casos de suicídio e doenças psicológicas como depressão, alcoolismo,  e stress causadas 

pelo não pagamento das dívidas, desemprego e incapacidade financeira de pagamento 

de financiamentos residenciais, etc.  

 Observando o processo de adoecimento da sociedade em crise, um pesquisador 

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  desenvolveu uma 

pesquisa sobre os impactos da crise econômica sob a saúde mental dos indivíduos 

menos favorecidos A partir da análise dos artigos de medicina escritos entre o período 

de 2000 e 2013, o estudo concluiu que os dados de suicídio aumentam conforme 

aumento o desemprego, os grupos socialmente vulneráveis são os mais afetados pelo 

super endividamento e seus efeitos psicológicos em tempo de crise:  

    Os mais pobres são os mais duramente afetados pela perda de rendimentos ou 
de casa (Edwards, 2008) fenómeno que não tem parado de aumentar em toda 
a Europa desde o início da crise. Quanto mais baixo é o nível 
socioeconómico menor é a saúde psicológica e emocional (Everson, Maty, & 
Lynch, 2002). As dívidas, as dificuldades financeiras e os problemas 
relacionados com o pagamento das prestações da casa aumentam também os 
riscos de sofrer de problemas de saúde mental (Taylor, Pevalin, & Todd, 
2007). Quanto mais dívidas as pessoas acumulam, maior o risco de virem a 
sofrer de perturbações mentais (Brown, Taylor, & Price, 2005). (ANTUNES, 
2015, p.6) 

 Se considerarmos a teoria de noção vitalícia de capacidade de compra, aquela 

que é um resultado de todas as fases de rendimento e não necessariamente de um 

período recortado no espaço, compreendemos porque crises económicas, períodos 



 

 

longos de desemprego e o endividamento tem efeitos tão profundos, a ponto de motivar 

o suicídio, na sociedade de consumidores.  Essas famílias, ou indivíduos estão 

habituados a atender à uma gama de eventos de marcação com escalas de consumo 

determinadas, quando se deparam com períodos de instabilidade financeira, esses 

indivíduos são postos em cheque quanto às suas marcações. Como já foi comentado no 

capítulo anterior, Douglas identificou que justamente que em períodos de crise, os 

indivíduos preferem continuar executando e participando de eventos de marcação que 

preservem seus status e privilégio social do que abrir mão deles, mesmo que a 

consequência mais imediata seja o endividamento. De fato é isso que vemos acontecer 

no Brasil, no último ano, 2015, mais da metade da população se encontrava endividada 

de alguma forma. O endividamento parece ter sido normalizado pela população, e hoje, 

parece que é um problema muito maior do que uma mera questão de educação 

financeira das famílias.  

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor é realizada 

periodicamente e analisado pela Confederação Nacional do Comércio  de Bens e 

Turismo como o intuito de orientar os empresários que utilizam o crédito como uma de 

suas estratégias de venda visto que oferece um levantamento quanto ao endividamento 

dos consumidores e sua perspetiva sobre a capacidade de pagamento dessas dívidas. A 

pesquisa é realizada em todos os estados do país e no distrito federal com cerca de 18 

mil consumidores.  

 Durante os últimos cinco anos a população brasileira tem se endividado cada vez 

mais. As classes socialmente mais vulneráveis tendem a se endividar mais, porém 

descrevendo mais ou menos a mesma taxa de crescimento que as classes abastadas. A 

grande diferença está na capacidade de pagamento dessa dívida e no quão endividadas 

essas famílias se encontram.  

 O que se pode observar no gráfico de percentual de famílias endividadas, é o 

hiato constante entre uma e outra classe de rendimento. As duas parecem operar de 

formas semelhantes, apresentando queda substancial no ano de 2012 e aumento de 2010 

a 2011 e de 2012 para 2013. O único período em que parecem ter momentos distintos 

são nos anos mais recentes, de 2014 para 2015, onde algumas das famílias que recebem 

mensalmente menos de dez salários mínimos saem do endividamento enquanto o 

mesmo se agrava para as famílias com rendimento maior. No entanto, o hiato se 
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mantem, apresentando um pico de 13 pontos percentuais e 7,6 para o período de menor 

representatividade.  

 

O Hiato de Desenvolvimento parece ser uma constante no comportamento de 

endividamento das famílias brasileiras. Ele também se manifesta quanto à percepção 

dessas famílias do grau de seu endividamento. Novamente, são as famílias com menor 

poder aquisitivo àquelas que mais se endividam bastante ou “mais ou menos”, chegando 

a quase 40% dessa classe no ano de 2011. Essa realidade do endividamento massivo das 

famílias está presente em diversos países, e confirma o caráter social da poupança e do 

endividamento, que após a geração Baby Boom (1946-1964)  tem sofrido uma inversão 

de significados. Se antes, poupar era sinônimo de sensatez, responsabilidade e domínio, 

hoje a prática pode ser considerada antiquada e inversa à quem deseja ter mais.  

 
Gráfico 3 - Pencentual médio de famílias endividadas que não terão condição de pagar suas contas 
em atraso por classe de rendimento, no período de 2010 a 2015.  (Elaboração a partir de dados da 
PEIC). 
 Veja só, a poupança é um serviço bancário, e como tal ele é um signo na 

sociedade de consumidores, capaz de assumir diversos significados e atribuir marcações 

 

Hiato de Desenvolvimento 

Gráfico 2 - Percentual médio de famílias brasileiras endividadas por classe de rendimento maior 
ou menor que 10 salários mínimos, no período de 2010 a 2015. (Elaboração própria a partir de 
dados da PEIC) 



 

 

aos indivíduos que dele fazem uso. Segundo Bauman, a sociedade de consumidores não 

é marcada pela prática de poupar e sim pela disponibilidade de crédito, pela capacidade 

de adquirir e de aproveitar os eventos de marcação. Para tanto, mais vale uma maior 

disponibilidade de compra, ou seja, crédito no mercado, do que evitar o gasto, 

economizar e poupar. O autor também reforça o papel do pequeno consumidor em 

tempos de crise econômica, onde o incentivo à compra (e não ao investimento) aumenta 

junto com a disponibilidade de crédito. Além disso, cada vez mais o mercado do crédito 

cria soluções para a conquista de serviços de marcação que antes não poderiam ser 

adquiridos, assim como o crédito/financiamento estudantil voltado para o ensino 

superior. A partir de experiências como essa, o crédito perde seu estigma de dívida e 

ganha o signo de oportunidade, de ampliação de possibilidades de marcações 

 positivas e bem avaliadas pela sociedade.  

Espera-se que essa obrigatória vida baseada em empréstimos dure o 
suficiente para se tornar um hábito, varrendo da instituição do crédito ao 
consumidor os últimos vestígios do opróprio (trazidos da sociedade de 
produtores e caracterizados pela caderneta de poupança). E o bastante para 
que a crença de que jamais pagar uma dívida é uma estratégia de vida 
inteligente e consistente seja elevada à categoria de “escolha racional” e de 
“bom senso”, e transformada num axioma não mais questionável da 
sabedoria de vida. Na verdade, o suficiente para transformar  a “vida a 
crédito” numa segunda natureza. (BAUMAN, 2008, p.103).  

 O crédito é a principal tipo de dívida das famílias endividadas, chegando a 70% 

tanto nas que recebe mais que 10 salários mínimos, quanto nas com rendimento menor. 

A maior diferença está no pagamento em carnê e nos financiamentos de carro e 

residência. O pagamento em carnê é mais procurado pelas famílias com rendimento 

menor, possivelmente por ser uma expansão de crédito quando o limite oferecido pelos 

bancos não basta. Para reforçar os dados de comprometimento de renda da POF, o 

financiamento de carros e de casa parece ainda não ser tão acessível às famílias de 

rendimento menor que 10 salários mínimos, no entanto o percentual dessas famílias 

endividadas com o financiamento de carro vem aumentando nos último anos, assim 

como o financiamento da residência, porém continuam sendo pouco representativos se 

comparados à outra classe, onde quase 30% das famílias endividadas financiaram seu 

automóvel.  

Tipo de dívida 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-10 
SM 

+10 
SM 

-10 
SM 

+10 
SM 

-10 
SM 

+10 
SM 

-10 
SM 

+10 
SM 

-10 
SM 

+10 
SM 

-10 
SM 

+10 
SM 

Cartão de 
Crédito 

71% 70% 73% 72% 74% 69% 76% 71% 77% 70% 77% 71% 

Crédito Pessoal 11% 11% 11% 12% 11% 12% 10% 11% 9% 11% 9% 10% 
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Carnês 26% 16% 23% 14% 21% 13% 20% 11% 18% 11% 18% 11% 

Financiamento 
de Carro 

8% 24% 8% 23% 9% 26% 9% 26% 11% 27% 11% 27% 

Financiamento 
de Casa 

3% 7% 3% 7% 4% 9% 4% 14% 6% 17% 6% 18% 

Outros 18% 25% 17% 21% 15% 20% 15% 21% 14% 19% 13% 21% 
Tabela 12 - Percentual das famílias endividadas por tipo de dívida e classe de rendimento no 
período de 2010 a 2015. (Elaboração própria a partir de dados da PEIC) 
 

É importante ressaltar que, estar endividado não significa necessariamente um 

mal planejamento financeiro, porque o endividamento pode ser fruto de um 

investimento, como o compra de um imóvel através de um financiamento. O que vai 

dizer se o endividamento está ou não impactando negativamente a saúde financeira e 

psicológica da família é a capacidade de pagamento dessa dívida e o quanto ela 

compromete a renda mensal. E, principalmente, se a dívida já está em atraso, o que 

normalmente incide juros criando o efeito “bola de neve” da economia domiciliar 

brasileira. A pesquisa demonstrou que dentre as famílias de menor rendimento, o 

percentual endividado com contas em atraso que acreditam que não terão condições de 

pagar àquela dívida chega a quase 40%, enquanto o das famílias de renda maior gira 

entorno de 20%, segundo o gráfico 3. Esse indicador sofreu um acréscimo 

representativo nas duas classes de rendimento no ano de 2015, apresentando o maior 

percentual de famílias incapacitadas de pagar suas contas já em atraso. 

 
Tabela 13 - Comparação entre percentual de famílias com rendimento maior e menor que 10 
salários mínimos, endividadas que não terão condições de pagar suas contas em atraso no período 
de 2008 a 2015 (Elaboração própria a partir de dados da PEIC) 
 Por fim, chegamos à conclusão que o processo de endividamento foi 

normalizado pelas famílias brasileiras, e que o cartão de crédito, o financiamento e o 

parcelamento através do carnê são os principais meios de endividamento. Também foi 



 

 

possível perceber que as famílias têm apresentado a prática de sobreposição de dívida, 

ou seja, comprometem seu orçamento com mais de um tipo de endividamento e, 

possivelmente recorrem a meios alternativos de acesso à crédito (como o carnê) por já 

terem usufruído do total disponibilizado pelos bancos.  

O comprometimento de renda com o pagamento dessas dívidas também é 

dispare para as duas classes de rendimento, a mais baixa apresenta uma parcela maior 

de famílias que comprometem mais de 50% de sua renda com o pagamento de dívidas - 

média anual de 24,4% no ano de 2015 – enquanto 16,5% das famílias de maior 

rendimento comprometeram mais de metade de sua renda com essa finalidade. Isso quer 

dizer que, não só as famílias que recebem menos de dez salários mínimos se endividam 

com mais frequência, como se endividam mais e comprometem mais suas rendas. 

Somado a isso, as classes de menor poder aquisitivo se endividam mais com bens de 

consumo que não irão gerar rendimentos futuros, pelo contrário, caso não pagos, irão 

gerar juros e possuem taxas atreladas ao serviço de crédito, como o cartão de crédito e o 

carnê. Já as classes de maior rendimento possuem dívidas que podem ser interpretadas 

também como investimentos com possibilidades futuras de gerar lucros, como a compra 

de imóveis e o uso de crédito pessoal, muito procurado por pequenos empreendedores 

para iniciar um novo negócio.  

 

CAPÍTULO 5. ADMISSÃO E EXCLUSÃO NA SOCIEDADE DE CONSUMO. 
 

 O endividamento e seus efeitos psicológicos não são as únicas consequências da 

cultura consumista na vida das famílias de baixa renda. Como foi introduzido nos 

capítulos um e dois, a sociedade de consumidores opera a cultura consumista a partir da 

criação de novas necessidades e, a partir delas, novas mercadorias. À princípio elas são 

lançadas em núcleos restritos, para garantir o privilégio de acesso à informação para as 

classes mais abastadas e que possuem a disponibilidade pessoal e a distinção social para 

comparecem a esses eventos de marcações e de consumo em alta escala. Além disso, 

para ter acesso às mercadorias ou serviços de ponta são requeridos alguns 

conhecimentos específicos para utilização adequada do novo bem. Um bom exemplo de 

eventos criados com o objetivo de divulgar, em meio restrito, uma nova tendência de 

consumo são os desfiles de moda de alta costura. Normalmente são realizados em 

espaços pequenos e restritos apenas para convidados de classe alta e envolvidos no 
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mercado da alta costura. Quando essas tendências forem absorvidas pelo fast shopping e 

chegarem às prateleiras dos shoppings, a tendência já foi absorvida, consumida e 

provavelmente não será mais considerada como signo de distinção social dentre as 

classes mais altas.  

 O processo de definição de tendências e especificidades de consumo, assim 

como a leitura desses signos de distinção e sua aceitabilidade em um evento de 

marcação fazem parte da forma como a sociedade de consumidores se operacionaliza 

em contraposição a sociedade dos trabalhadores. O grande salto da sociedade industrial 

foi a capacidade de massificação da produção através do uso de máquinas e de modelos  

produtivistas como o fordismo e o taylorismo, onde o fato das mercadorias serem 

idênticas era considerado uma distinção e uma melhoria qualitativa em detrimento aos 

produtos manufaturados e suscetíveis a pequenas alterações e imperfeições. Entretanto, 

as mercadorias foram absorvidas, quase em sua totalidade, pela indústria, causando uma 

padronização do consumo, possuí-las não era mais um signo de distinção, mas de 

normalidade. A sociedade de consumo é marcada pela alta individualização de seus 

indivíduos, e como tal preza pela possibilidade de adquiri bens que comuniquem 

exatamente aquilo que se pretende. Cada mensagem enviada através dos bens pode ser 

refinada e alterada através de detalhes personificados, cores e texturas individuais, que 

fazem do seu produto industrializado, único. Algumas peças de alta joalheria são únicas 

no mundo, ou são feitas pouquíssimas peças, justamente com a intenção de passar a 

mensagem de exclusividade, individualidade e personalização. Essa intenção fica clara 

no anúncio que a Tiffany & CO faz de suas peças de alta joalheria:  



 

 

 No primeiro anúncio as joias são qualificadas cinco vezes, em três delas (60%) 

são classificas como objetos únicos, raros e especiais, são elas: originais; raras; 

(construindo uma tradição de) habilidade artesanal impecável. Além disso, o anúncio 

também faz uso da palavra tradicional, para mostrar que a marca não é nova no 

mercado, mas aceita a anos dentre os integrantes das classes de alta escala de consumo. 

Ou seja, apesar de apresentar peças novas e únicas, ela continua seguindo os parâmetros 

e regras previamente acordados de qualidade e estética exigido pelos consumidores 

mais exigentes e especializados do mercado. É possível que essa expressão tenha sido 

usada para balancear com o termo “livre de convenções” no anúncio subsequente, em 
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letras menores, que reforça o fato das peças serem “completamente novas” e, como está 

livre das convenções anteriores, diferente de tudo que qualquer consumidor já possua. 

 O conceito de Centro, de Edward Shils contempla bem o que é ser dessa elite 

que detêm o poder decisório na seleção e hierarquização das tendências na sociedade de 

consumidores. Ela representa uma ordem, uma noção de valores e crenças determinadas 

que se expande de cima para baixo, afim de evitar que as camadas sociais de menor 

rendimento tenham acesso a qualquer informação privilegiada antes que todos os 

membros da elite a possuam. O que legitima a elite é a própria ordem elaborada por ela. 

Enquanto está implícita do sistema de valores da sociedade, essa ordem é compreendida 

como um dado, algo posto e absorvido pelas outras camadas sociais, chamadas por 

Shils de “periferia” em contraposição ao “centro”. Chamaremos de centro àquelas 

famílias que demonstraram facilidade na adequação residencial aos novos 

eletrodomésticos no PNAD, que não comprometeram a maior parte de sua renda com 

atividades de alta frequência e baixa escala de consumo na POF e que não se endividam 

ou possuem um endividamento controlado e voltado para novos investimentos. Já a 

“periferia” social seriam aquelas famílias que demoraram mais de sete anos para 

adequar suas residências e diminuir o dispêndio de tempo em atividades de alta 

frequência, que comprometem mais de 10% de suas rendas no pagamento de dívidas 

provindas do uso de cartão de crédito e carnê, e que comprometem mais de setenta por 

cento de suas rendas com custos de habitação, alimentação, vestuário e transporte.  

No entanto, mesmo partindo de realidades distintas, a periferia compartilha com 

o centro o mesmo sistema de valores e crenças. Pela distância, (não necessariamente 

geográfica, a diferença abismal entre rendimentos também cria uma distância social) 

esse valor pode sofrer alterações e mesmo a autoridade da elite pode ser questionada, 

porém o que tem acontecido na sociedade atual é justamente o inverso. Através do 

aumento da individualização da população, acompanhada da falsa sensação de liberdade 

e oportunidades individuais somadas ao maior acesso a meios de comunicação, a 

distância entre a periferia e o centro parece ter diminuído: “O ponto culminante do 

centro já não é tão alto e a periferia já não está tão distante” (SHILS, 1992,  p.71). 

 Nesse sentido, já não é tão vantajoso para a periferia recusar o centro e seu 

sistema construído de valores, assim como seus valores secundários, ( as características 

que compõe os membros da elite) porque foi criado a possibilidade de escalada,  da 

mobilidade social total, que abrange todas as classes. Portanto se o desejo das classes 



 

 

que hoje pertencem a periferia for de se tornarem elite, centro, porque combateriam o 

próprio sistema de valores que as auxiliará a chegar lá?   

 Todavia, o centro na sociedade de consumidores é marcado pela diferenciação, 

pela acesso restrito e pela endogamia. O que os caracteriza como elite e, portanto, os 

beneficia com os privilégios sociais dignos dessa classe não é apenas a fortuna ou um 

alto rendimento. Se assim fosse, qualquer um que ascendesse economicamente poderia 

ser considerado pertencente ao centro, ditar normas e tendências a serem seguidas por 

todos. Não é o que acontece. Como foi esmiuçado no capítulo dois, sobre as diversas 

formas de marcação na sociedade de consumo, para adquirir alguns bens, 

principalmente os de alta escala de consumo, não é necessário apenas que se tenha o 

montante requerido, mas que sua participação no evento de marcação referente àquele 

bem seja aceita. O exemplo da Abercombrie cabe muito bem aqui. Assim como as o ex-

CEO da marca alterou a abrangência dos tamanhos oferecidos para evitar que 

consumidores acima do peso tivessem acesso à elas, muitas outras mercadorias 

demandam mais do que recursos financeiros. Algumas peças de raridade e quadros de 

pintores renomados são leiloados em leilões privados, onde para participar, é necessário 

que você seja convidado.  

 O mesmo ocorre com o centro de uma sociedade, não basta ter posses para 

participar, é necessário que ser aceito, nesse sentido “Todos são iguais perante os 

objetos enquanto valor de uso, mas não diante dos objetos enquanto signos e diferenças, 

que se encontram profundamente hierarquizados.” (BAUDRILLARD, 2007, p.108). E 

para evitar um inchaço e a perda de relevância de seus integrantes atuais, os grupos 

seletos criam ferramentas de exclusão e auto preservação. No caso da sociedade de 

consumidores, essas ferramentas são: os hábitos de consumo, o seu  refinamento e o 

controle das oportunidades de ascensão social.   Segundo Douglas, a elite pode operar 

essas três ferramentas ao mesmo tempo, ao demandar um preço elevado para admissão, 

uma taxa constante para transações internas muito alta permitindo que apenas os mais 

ricos consigam se manter no centro e ainda, se recusar a realizar transações com 

estranhos.  

Detentoras dos principais meios de comunicação e de produção, as classes mais 

altas constituem o centro da sociedade de consumidores, justamente porque são elas que 

definem as novas tendências de bens e serviços suficientes para entulhar as lojas, 

catálogos, site e, claro, os aterros sanitários e lixões (já que a matéria da qual são feitas 
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se degradam muito lentamente visto seu tempo de relevância no mercado e nas 

residências).  

 

 

5.1 Publicidade e Controle dos Meios de Informação 

 

 Outra vantagem estratégica das elites é o controle dos bens de informações e dos 

meios de comunicação. Como qualquer outro serviço, ou bem de baixa frequência, ele 

não está disponível para todos, porém, segue as regras de troca do mercado. Isto é, ele 

tem um valor, que é o mesmo para todos os compradores, e requer um conhecimento 

específico para operacionalização. Entretanto, os bens de informação possuem uma 

característica particular, que é a capacidade de influenciar e impactar os modelos sociais 

vigentes através do produto final desse serviço, que são os jornais, programas 

televisivos, sites de relevância, revistas, entre outros. 

Como podemos observar pela histórico de obtenção de eletrodomésticos nos 

domicílios de baixa renda e classes baixa, aos poucos, eles foram adequando suas casas 

de acordo com a expectativa do mercado, construída a partir dos signos de diferenciação 

social. A escolha desses utensílios e eletrodomésticos não é aleatória. Ela é incentivada 

e direcionada por estratégias de marketing e publicidade, construídas a partir de estudos 

de mercado e da adequação de linguagem ao público alvo, no intuito de conquistar 

melhores resultados de adesão à mercadoria recém introduzida no mercado. Essa 

potência de construção social de significante das mercadorias através da publicidade e 

de seu discurso íntimo ao consumidor é apontado por Baudrillard:  

A publicidade vê-se por toda a parte a mimar os modos de comunicação 
imediatos, intimistas e pessoais. Procura falar à dona de casa a linguagem da 
dona de casa que mora em frente, esforça-se por falar ao quadro ou à 
secretária como o patrão ou a colega, empenha-se por se dirigir a cada um de 
nós como amigo, como superego, como voz interior, servindo-se do modo de 
confissão. Suscita assim intimidade, segundo um verdadeiro processo de 
simulação, onde ela não existe, quer entre os homens quer entre estes e os 
produtos. Eis o que entre outras coisas (e talvez em primeiro lugar) se 
consome na publicidade. (Baudrillard, 2007, p.216) 

 A medida que aparelhos como a máquina de lavar, o ar condicionado e mesmo a 

televisão vão se tornando mercadorias vistas frequentemente em domicílios de baixa 

renda, eles deixam de comunicar distinção social, e passam a comunicar normalidade, 

talvez uma maior disponibilidade pessoal, apenas. Essa mudança de significado gera 

uma resposta das classes mais altas, criando outros signos de distinção e privilégio 



 

 

social, como jóias, carros de luxo, ou mesmo eletrodomésticos melhores, mais eficientes 

e mais novos. Por exemplo, ter uma batedeira pode comunicar apenas que aquela 

família tem um pouco mais de disponibilidade pessoal, pois ao fazer bolos não precisa 

bater à mão. Por outro lado, ter uma batedeira planetária da Kitchenaid12 recebe, como 

signo, uma significação de distinção, por ser uma batedeira profissional de alto valor de 

mercado e normalmente utilizada por quem possui conhecimentos gastronômicos. Não 

deixa de ser uma batedeira, mas seu signo comunica e marca seu possessor com 

significados muito diversos.  

“O acesso de camadas mais numerosas a esta ou aquela categoria de signos 
obriga as classes superiores a distanciar-se por meio de outros signos em 
número restrito (quer pela origem, como os objetos antigos autênticos, os 
quadros, quer sistematicamente limitado, como as edições de luxo, os carros 
fora de série).” (BAUDRILLARD, 2007, p.141)   

 Nesse sentido, as camadas altas, ávidas por novos eventos, mercadorias de 

marcação e confirmação de sua distinção social das massas, procuram também controlar 

aqueles meios que influenciam e direcionam os significados que serão atribuídos às 

mercadores como melhor lhes aprouver.  

A maioria das classes consomem bens de informação, porém são as classes altas os 

maiores consumidores, já que dispõem do tempo e disponibilidade pessoal para essa 

tarefa. Além disso,  alguns produtos de informação demandam um treinamento mais 

específico para o consumo (revistas científicas, de arquitetura, design, etc.) por isso o 

ganho e consumo de informação das classe com maior poder aquisitivo é maior. O 

domínio dos bens de informação pelas classes do centro da sociedade de consumo 

permite que eles experimentem oportunidade de marcação e de prazer normalmente 

inacessíveis para as outras classes, além de garantir a manutenção do seu status e os 

privilégios sociais atrelados à ele. Sobre o controle dos meios e bens de informação pela 

elite, Douglas diz: “Aquilo que se disfarça como uma esfera de consumo desinteressada, 

amigável, hospitaleira, na prática traça linhas divisórias entre os que estão no controle e 

aqueles que eles excluem.” (DOUGLAS, 2013, p.207). A autora chama a atenção para 

as estratégias de marketing e publicidade de trazerem o consumidor da periferia para o 

centro da discussão, no entanto, sem incluí-los. Há sessões inteiras, em revistas de alta 

                                                 
12 Kitchenaid é uma marca norte americana de utensílios domésticos, como batedeiras, mixers e 
torradeiras, A marca pertence à Whirpool Corporation, e teve início em 1919 introduzindo no mercado 
uma batedeira com design inovador e muito mais leve que suas concorrentes. O que teve início com a 
promessa de levar, à um preço acessível, a tecnologia das indústrias às residências, hoje se configurou 
como uma marca de ponta com preços elevados de mercado. Uma batedeira padrão da marca, custa hoje 
R$2.999,00 no site da marca no Brasil.   
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tiragem, como a Caras, que se dedicam a fotografar celebridades e membros da classe 

alta carioca ou paulista realizando tarefas rotineiras (ou de alta frequência) como 

compras no mercado ou cuidando dos filhos. Essas estratégias de exploração da imagem 

de figuras públicas traz a realidade das classes altas para o cotidiano dos consumidores 

das classes mais baixas, contribuindo para a diminuição do abismo social que existe 

entre centro e periferia, e criando a expectativa e o desejo de adquirir mercadorias que 

os deixassem ainda mais próximos das celebridades que admiram.  

  Os bens de informação tem tamanho valor estratégico na sociedade de 

consumidores que mesmo dentro das classes de alto consumo existe uma rivalidade 

entre aqueles que a  possuem e os que têm a ganhar alternando-a. Isso acontece porque a 

capacidade de mobilizar novas tendências, necessidades e significados que sejam social 

e economicamente vantajosos para um conjunto específico de investidores tornou-se um 

dos maiores (se não, o maior) poderes do centro na sociedade de consumidores. “Na 

mais alta classe de consumo, as tentativas de alguns para controlar a cena da informação 

são solapadas por outros que têm a ganhar mudando-a.”(DOUGLAS,2013, p.263) 

 

 

5.2 A falsa sensação de liberdade na sociedade de consumidores  

 

 Impactados pelas ações de marketing e publicidade, entusiasmados com o 

aumento de crédito e suas alternativas e acreditando na promessa da mobilidade social, 

o consumidor médio se vê diante de milhares de opções expostas em lojas e catálogos, 

ou, como Baudrillard diria, da panóplia de bens que promoveriam essa conquista. Os 

vendedores, preocupados com a demanda crescente por produtos mais inovadores, veem 

a necessidade de abrir espaço para as mercadorias novas criando estratégias de venda 

para aumentar a rotatividade das mercadorias. E assim, a dinâmica “pontilhistas” da 

sociedade de consumo abre oportunidades de satisfação a cada momento, oferecendo 

diversas fontes de divertimento, prazer e satisfação.  Entretanto, todas essas são opções 

de escolha, liberdade de selecionar um ou outro bem a partir do rendimento e crédito 

disponíveis. O que não pode ser (no entanto, é frequentemente) confundido com a 

liberdade de escolha, é a liberdade entre escolher ou não. É exigido dos consumidores 

que se faça uma escolha, seja ela qual for, sob a pena de marcações negativas da 

identidade daquele indivíduo. A liberdade de escolha se apresenta, finalmente, como 

coerção travestida de liberdade.  



 

 

Na sociedade de consumo, não é exigido dos consumidores que se sacrifiquem 

em prol de sua saúde financeira ou que possuam um nível de tolerância ao sofrimento. 

Ao invés de pedir aos indivíduos que abram mão de seus desejos, a sociedade de 

consumidores oferece uma sequência de festas e eventos divertidos e prazerosos, com 

diversas possibilidades de consumo e de ampliação da sensação de prazer. Para 

aproveitá-los, basta apenas dizer “sim”. Segundo Bauman: 

...a coerção tem sido amplamente substituída pela estimulação, os padrões de conduta 

antes obrigatórios, pela sedução, o policiamento do comportamento, pela publicidade e 

pelas relações públicas, e a regulação normativa , pela incitação de novos desejos e 

necessidades.” (BOURDIE apud BAUMAN, p.116) 

 Liberdade na sociedade de consumo significa algo que vai diretamente de 

encontro às concepções de obrigações entediantes, proibições irritantes e rotinas 

monótonas. O que a torna ainda mais similar a um privilégio, e esconde sua verdadeira 

faceta de dever.  

 

 

5.3 Subclasse e Exclusão Social 
 

 A obrigação da escolha travestida de liberdade para escolher entre um bem e 

outro possui, como toda obrigatoriedade, consequências e sanções atreladas ao seu 

descumprimento. Essas sanções se refletem na sensação de pertencimento e na leitura 

individual das identidades de seus membros.  Segundo Bauman, o primeiro critério de 

aceitabilidade dos indivíduos na sociedade contemporânea é o fato de serem e se verem 

como consumidores, e, apenas de forma secundária, como produtores.  

“Para atingir os padrões de normalidade, ser reconhecido como um membro 
pleno, correto e adequado da sociedade, é preciso reagir pronta e 
eficientemente às tentações do mercado de consumo, contribuir com 
regularidade para ‘demanda’ que esvazia a oferta, enquanto em tempos de 
revira volta ou estagnação econômica se deve ser pare da recuperação 
conduzida pelo consumidor’. (BAUMAN, 2008, p.160) 

 Numa sociedade em que o PIB (medido através da soma da quantidade de 

dinheiro utilizada nas transações realizadas em território nacional) é parâmetro de 

sucesso ou fracasso de uma nação, o papel do consumidor é vital para o desenrolar da 

economia e para o escape de situações indesejáveis, como crises econômicas. Partindo 

do princípio que a liberdade de escolha é vista como atividade voluntária, e que sua 

realização depende apenas do consumidor, a falha ao atender alguma das expectativas 
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da sociedade de consumo vêm à tona como fracasso único e exclusivo do consumidor. 

Já que as possibilidades de escolhas estiveram ali, o tempo todo, disponíveis, porque o 

consumidor não as aproveitou? Porque não consumiu bens de informação que o 

possibilitassem fazer a escolha “correta”, aumentar seu crédito e sua potência como 

membro ativo da sociedade? Esse tropeção na trajetória de construção identitária através 

da marcação com signos de consumo, não passará despercebida na sociedade de 

consumo, e sua sanção (assim como a noção de liberdade) será disfarçada como 

resultado de um comportamento desviante do indivíduo.  

 Nesse sentido, todos os pobres, famílias de baixa renda e classes baixas são 

desacreditáveis na sociedade de consumidores. Já que boa parte de sua renda está 

dedicada ao pagamento de artigos que apenas garantem sua sobrevivência, não são 

aceitos em núcleos de alto consumo e eventos de baixa frequência e, mesmo quando 

estendem sua capacidade de consumo com o auxílio do crédito, apresentam um retardo 

na obtenção de artigos que os possibilitem ampliar a disponibilidade pessoal e se 

dedicarem à atividades de baixa frequência com o propósito de ascender socialmente. A 

antropóloga Janice Perlman analisou a curva do aumento do grau de escolaridade dos 

moradores de favelas em comparação aos moradores do “asfalto”. Nele, o aumento é 

mais visível entre os moradores das favelas que tem feito um esforço cada vez maior 

para investir na educação de seus filhos acreditando que esse será um passo importante 

no sentido da distinção social na luta contra o estigma de “incapaz” ou “não confiável” 

do morador da favela. No entanto, não foi isso que se revelou após os estudo:  

“Há 40 anos, quase todos os meus entrevistados responderam que educação 
era a coisa mais importante para uma ida bem-sucedida...Um estudo da 
Valéria Pero, do Instituto de Economia da UFRJ, mostrou que a curva de 
aumento da renda de acordo com a escolaridade para as pessoas fora da 
favela é padrão, mas na favela sobe muito mais devagar.” (Entrevista com a 
Folha 2010) 

 A antropóloga atribui o estigma de morador de favela, a qualidade da educação 

pública e à mudanças no cenário do mercado formal de trabalho e a forma como os 

novos moradores de favela os enxergam. Ela aponta para o momento em que os jovens 

estão à busca de trabalho e dizem que as entrevistas de emprego vão muito bem até o 

momento que precisam revelar onde moram. Esse momento crítico, segundo Goffman, 

é quando esses indivíduos deixam de ser desacreditáveis, para serem desacreditados. 

Sua característica distintiva passa a ser conhecida e fica evidente.  



 

 

 Um processo semelhante ocorre com sua identidade de consumidores. O centro 

da sociedade de consumidores define um padrão de regras e comportamentos esperados 

de seus consumidores, o maior dele é que se submeta a maior quantidade disponível de 

possibilidade de satisfação e felicidade através do engajamento a eventos de marcação 

e, claro do consumo. De acordo com Becker, os indivíduos que não atendem essas 

regras, seja por rebeldia, por incapacidade ou por impossibilidade, são desviantes e, em 

sua Teoria da Ação Coletiva ele aponto por um caráter extremamente relevante no 

processo de identificação dos marginais, desviantes, estigmatizados, ou seja, dos 

desacreditados das sociedades, que é a origem do desvio, ou a forma como ele é 

operado. O que parece acontecer é que o desvio está mais relacionado às regras e 

valores morais atribuídos a elas do que no ato desviante em si. Ou seja, quem cria o 

desvio ou a possibilidade de marginalização, não é a periferia, mas o centro da 

sociedade. Sobre o natureza do desvio, Becker diz que  

“...os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui 
desvio e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como 
marginais e desviantes, Deste ponto de vista, o desvio não é uma qualidade 
do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outras 
pessoas, de regras e sanções a um transgressor.”(BECKER, 1977, p.60) 

 Ou seja, o desvio e o estigma atribuídos aos consumidores que não atendem às 

expectativas da sociedade de consumidores é menos uma consequência de seu fracasso 

ou de seu comportamento do que mais uma estratégia das classes de centro para 

preservarem seu poder decisório e seus privilégios de classe. Essas regras e desvios 

criados possuem como função excluir os indivíduos que não atendem demandas, por 

vezes impossíveis,  de consumo. De acordo com Elias, a capacidade de estigmatizar e 

expulsar esses indevidos do convívio ou da participação de eventos sociais é “uma arma 

poderosa” para que as classes dominantes preservem sua identidade e superioridades, 

“mantendo os outros firmemente em seus lugar.”. (ELIAS, 2000, p.22) 

 Na sociedade de consumidores o estigma que amedronta as classes mais baixas, 

a ponto de recorrerem ao endividamento em mais de 60% dos casos, e em 38,3% à 

condições em que não se vê possibilidade de pagamento das dívidas, é o de SubClasse. 

De acordo com Bauman, o termo foi usado pela primeira vez por Gunnar Myrdal, um 

economista sueco, no início dos anos 60 e depois, em 77 foi utilizado pelo New York 

Times, porém dessa vez com uma conotação mais ameaçadora. O autor propõe um 

esquema de classes que possibilita uma melhor compreensão do significado de 

SubClasse na sociedade de consumidores, nele estariam presentes a classe dominante, 
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constituída por indivíduos de classes alta e média alta, detentores dos meios de 

comunicação e que focam sua energia na manutenção de seu poder de dominação. As 

outras seriam classes desacreditáveis, ou seja, sujeiras à estigmatização. São elas:  

1. Classe trabalhadora – Pessoas indispensável a vida em sociedade porque 

contribuem e operam uma retribuição em retorno.  

2. Classe Baixa – Camada dotada da potência de mobilidade social, de forma que 

as pessoas na base de uma pirâmide social tenham a possibilidade de ascensão, 

mesmo que probabilidade seja baixa. 

3. Subclasse – Pressupõe uma exclusão de toda e qualquer classe social. Não 

contribuem (não possuem valor de mercado) para a sociedade de consumidores. 

A Subclasse tem menos a ver com o comportamento e mais com a capacidade de 

consumo. Os não categorizados como subclasse gostariam da ausência desses, 

os veem como inúteis e aporrinhação.  

De acordo com o autor, a norma que orienta esse desvio, é “ a competência ou 

aptidão de consumo, não a do emprego”, é essa a variável que coloca os pobres e 

famílias de baixa renda à margem da sociedade de consumo, e pior, impossibilitados 

de serem admitidos e necessitando do investimento de gerações de seus familiares 

na tentativa de reverter esse estigma.   

 A resposta ao estigma por parte das classes de periferia podem ser de duas 

naturezas: Criação de estratégias contra o estigma ou a formação de grupos de retaliação 

às classes dominantes e à cultura consumista.  

 Goffman aponta para a  tendência de homogeneidade dos padrões 

classificatórios e de construção identitária em que mesmo os estigmatizados acreditam e 

possuem como parâmetros para sua própria identidade. No caso da sociedade de 

consumidores, essa padronização tem origem em um fenômeno já comentado nesse 

trabalho, que é a capacidade de difusão de valores e regras do centro a partir de 

ferramentas de publicidades e dos bens de informação. Isso faz com que, em sua 

maioria, os desacreditáveis tenham como arcabouço moral para classificação identitária 

algo muito semelhante ao da classe de centro. Ou seja, mesmo o “indivíduo 

estigmatizado tende a ter as mesmas crenças sobre identidade que nós temos 

(considerando que “nós” não sejamos estigmatizados) isso é um fato central.” 

(GOFFMAN, 1978, p.16). Para o consumidor que entende e acredita em sua condição 

de desacreditado, uma alternativa seria a de procurar corrigir seu estigma de consumidor 

ruim através do acesso à atividades consideradas inacessíveis para pessoas com o seu 



 

 

estigma. Na sociedade de consumo esse esforço pode ser observado pelas classes baixas 

(principalmente as de áreas urbanas) ao adquirirem bens de marca, de alta escalas de 

consumo ou na participação de eventos de baixa frequência, como festas caras ou 

restritas. Obviamente esse esforço tem um preço, como vimos nos dados referentes à 

utilização informal de serviços (mesmo diante da possibilidade de criminalização do 

ato) e de endividamento das classes de menor rendimento. Esses índices tem apontado 

um aumento –no caso do endividamento – ou uma linearidade – no caso do uso 

informal de serviços de alta frequência – apontando para um uso contínuo e cada vez 

maior dessa estratégia por parte dos desacreditáveis da sociedade de consumo.  

 A outra resposta ao estigma, dessa vez de retaliação, são as formações de grupos 

anticonsumo, que possuem como ideologia a crítica à sociedade de consumo e sua 

cultura consumista, ou seja, o antidiscurso da sociedade de consumo. De acordo com 

Becker, o ato de formar grupos de desviantes que questionam e lutam pela mudança das 

regras que criam o desvio é uma das últimas etapas da carreira desviante. A etapas são: 

1. A realização de um ato que não está em conformidade com as regras pré-definidas 

pelo centro social. 2. Ser visto e estigmatizado publicamente como desviante e 3. 

Formar ou ser aceito em um movimento desviante organizado. Ainda de acordo com o 

autor, esses grupos organizado normalmente possuem uma “racionália” que se auto 

justifica. No caso dos grupos anticonsumo existem os boicotes, as tentativas de viver 

com a menor quantidade possível de produtos industrializados produzindo também, 

uma quantidade reduzida de resíduos. Normalmente, o discurso desses grupos é 

centrado nos dados da sociedade de consumo à humanidade e em seus impactos 

ambientais. O Adbusters, é um grupo canadense de Vancouver que se dedica a 

propagação de ideias anticonsumistas criando movimentos de conscientização acerca 

das práticas consumistas e de feriados marcados pelo aumento desproporcional de 

compras, como o Natal. Associando peças publicitárias, figuras públicas que 

representam o centro e elementos da industrialização e do consumismo, esse grupo 

criou o Buy Nothing Day13 e o Buy Nothing Xmas14, para incentivar consumidores a não 

passarem um dia sem comprarem absolutamente nada, e, posteriormente, a não 

comprarem presentes no Natal. O vídeo da campanha começa com a animação de um 

porco preso – aparentemente por estar muito gordo – na America do Norte, em cima dos 

Estados Unidos. Depois são expostos dados relacionados ao impacto ecológico do 

                                                 
13 Disponível em https://www.adbusters.org/bnd/  
14 Disponível em https://www.adbusters.org/bnd/ 
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consumismo. O vídeo da campanha de Natal, o Buy Nothing Xmas expõe várias 

imagens de agressões e violências em lojas e mercados durante as vésperas do Natal, 

com o fundo de uma música natalina dizendo que o Natal é a época mais feliz do ano. 

Após as imagens, aparece na tela “Nessa época festiva, escolha a família ao frenezi”, 

“Fique em casa, coma, jogue, ande de trenó, suba montanhas, leia, faça artesanato, 

jogue boliche na Black Friday15”.   

 
Figura 3 - Arte retirado do site www.adbuster.org em um texto de crítica ao capitalismo e ao 
comportamento esperado dos consumidores. 
 É importante ressaltar que não necessariamente esses grupos são estigmatizados, 

porque mesmo que um indivíduo execute a ação desviante, ele precisa ser considerado e 

marcado com o signo do desvio, e isso nem sempre ocorro. Esse seletividade quanto à 

marcação ou não do estigma nos indivíduos acontece de diversas maneiras, e em geral 

tem como critério sua disponibilidade pessoal, grau de escolaridade e potencialidade de 

consumo, ou seja, renda familiar. Isso acontece, por exemplo, no processo de 

criminalização dos pobres, que tendem a receber penalidades mais graves pelo mesmo 

desvio cometido. Como Perlman percebeu em sua análise sobre a inclusão de jovens de 

favela no mercado de trabalho, as regras do centro se aplicam mais a algumas pessoas 

do que a outras.  

                                                 
15 Black Friday é um termo norte americano que se refere ao incentivo às compras na sexta-feira após o 
feriado de Ação De Graças e, normalmente, oferece descontos e ofertas diferenciadas. A ação vem sendo 
adotada e criticada em diversos países como o Brasil.  



 

 

 A crítica ao antidiscurso da sociedade de consumidores é que, para acessá-lo é 

necessário uma disponibilidade pessoal para o estudo e desenvolvimento de ferramentas 

colaborativas de boicote, assim como para a implementação de campanhas anti 

consumistas. Ou seja, é um grupo não muito acessível para a maioria excluída e que 

realmente sofre as penalizações advindas de não conseguirem se manter como 

consumidores ativos. O que grupos que promovem e difundem um discurso 

anticonsumismo normalmente fazem é  chamar atenção para os danos sociais, 

psicológicos e ambientes do consumismo e seu impacto em toda a civilização, mas 

principalmente naqueles sob aqueles que de fato estão excluídos, a Subclasse. 

 

CAPÍTULO 6. OS DANOS DA SOCIEDADE DE CONSUMO 
 
 Ao longo desse trabalho alguns dos danos provocados pela sociedade de 

consumo já foram explorados, como a coerção social para o consumo travestida de 

liberdade de escolha, os hiatos de desenvolvimento causados pela diferença abismal 

entre o poder de compra das diferentes classes sociais e seu acesso a bens de 

informação, o endividamento de mais da metade das classes que recebem menos que 

dez salários mínimos, sua incapacidade de pagamento das dívidas e os efeitos 

psicológicos causados por um endividamento endêmico que afeta todas as classes 

sociais.  

 A cultura consumista e sua busca incessante por mais oportunidades de 

satisfação e felicidade é uma fábrica de desejos e ambições. Para que as mercadorias 

circulem rapidamente e que os signos de privilégio social sejam atualizados, é 

necessário que os consumidores sejam frequentemente excitados pelas compras e 

movidos por um desejo de consumir, mas do que o de ter, efetivamente. As indústrias e 

empresas de publicidade precisam criar desejos, novidades inspiradoras, ilusões de 

felicidade através de produtos; sonhos que só poderão ser realizados através do 

consumo incessante e inconsciente de seus impactos. O conceito de sucesso e felicidade 

na sociedade de consumidores, diferente do que pode parecer, não é o de possuir, mas o 

de adquirir, trocar, remodelar, personalizar, ou seja, comprar. À primeira vista as duas 

podem parecer a mesma coisa, no entanto “possuir” carrega o significado de posse, de 

algo que já foi adquirido e está sob a tutela de alguém. Por outro lado, comprar é 

justamente o ato de tornar algo que antes possuía à outra pessoa, ou instituição, seu. 

Nesse sentido, tanto o conceito de sucesso quando o ato de comprar estão 
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intrinsicamente ligados a noção de mobilidade, de movimento. A estagnação, por sua 

vez, é interpretada como fracasso, lentidão, morosidade e inabilidade para o consumo. 

Como o consumo é associado a satisfação de necessidades, para que se tenham 

um montante de consumidores ávidos pelo consumo, se movimentando a todo momento 

e procurando novas formas e tendências de satisfação é preciso que a criação de 

necessidades e insatisfação ocorra em progressão maior que o desenvolvimento de 

soluções e bens de consumo. Caso contrário, os consumidores se satisfariam com a 

posse e teriam, mesmo que brevemente, suas necessidades satisfeitas. 

Consequentemente, os consumidores são constantemente bombardeados com 

informações sobre como se satisfazer mais, ser mais feliz e completo, através, claro da 

busca ininterrupta pela mercadoria X ou Y.  Essa eterna insatisfação dos consumidores  

é precisamente a sensação que o consumismo precisa preservar para se manter em 

funcionamento. Segundo Bauman “Para  um tipo de sociedade que proclama que a 

satisfação do consumidor é seu único motivo e seu maior propósito, um consumidor 

satisfeito  não é motivo nem propósito – e sim a ameaça mais apavorante.” (BAUMAN, 

2008, p.126). A permanente insatisfação dos consumidores associada à desvalorização 

de práticas de consumo consciente e saúde financeira, principalmente das famílias de 

baixa renda, é um dano inerente a cultura consumista. 

Outro aspecto típico da cultura consumista e bastante presente nos antidiscursos 

da mesma é o crescente desperdício e quantidade de resíduos sólidos amontoados em 

aterros sanitários ou mesmo nos lixões. A outra face da abundância é a necessidade de 

descartar e substituir frequentemente. A obsolescência programada corrobora com o 

aumento da circulação de bens quando pouco se tem a ganhar ao repará-los, já que 

permaneceram com o signo de antigo e ultrapassado, e como vimos, a maior ameaça 

para o consumismo é justamente a estagnação.  

Os dados referentes ao aumento da produção de resíduos sólidos urbanos – 

RSU, mesmo em  épocas de crise econômica corrobora com a tese de Mary Douglas de 

que, nos momentos de instabilidade financeira, como os anos de 2014 e 2015, os 

consumidores tendem a se endividar para manter os níveis de frequências de consumo a 

reduzir seus padrões e sofrer marcações indesejáveis. Nesse período, o montante de lixo 

gerado no Brasil aumentou 1,7%, assim como a geração de resíduo por habitante, que 

por sua vez, aumentou 0,8%. Hoje, o Sudestes é a região que mais produz resíduos, 

ultrapassando 104 toneladas por dia. Sozinho é responsável por 52,6% do total de 

resíduos sólidos urbanos (GRU) coletados no país. Em 2015, 10% de todo o lixo gerado 



 

 

ainda era destinado para lixões à céu aberto, enquanto 68,6% era levado para aterros 

sanitários e o restante, 21,4%, para aterros controlados. Em conclusão, o Panorama 

2015 de Resíduos Sólidos realizado pela Abrelpe levanta a preocupação com a 

quantidade de resíduos sólidos gerada pelos brasileiros, que mesmo em um ano onde o 

PIB retraiu 3,8%, apresentou aumento do RSU gerado. 

Na disposição final, os avanços percebidos pelo setor ainda não são 
suficientes para reduzir o volume total de RSU que são encaminhados para 
locais inadequados. Em termos percentuais houve uma melhora relativa de 
0,3%, porém em termos absolutos cerca de 30 milhões de toneladas de 
resíduos foram dispostas em lixões e aterros controlados, uma quantidade que 
é 1% maior do que o montante registrado em 2014. (Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil 2015, Abrelpe) 

 Em contraposição ao desperdício, que é a perda ou o mau aproveitamento dos 

bens, está a fadiga, tanto física quanto psicológica. De acordo com Baudrillard, a astenia 

é uma reposta dos indivíduos à condição de existência em uma sociedade intensa e em 

constante movimento. Essa intensidade mobiliza seus participantes a ficarem atentos e 

dispostos constantemente, gerando efeitos como stress, tensão e até o uso elementos 

químicos para aumentar a disposição e simular uma maior resistência à condições 

adversas. O International Stress Management Association – ISMA, realizou um 

levantamento em 2012 onde apontou que o Brasil é o segundo país com maior nível de 

stress do mundo. Segundo o estudo, 30% dos trabalhadores ativos sofrem com a 

síndrome de Burn Out, que é considerado o último nível de stress. Os sintomas são: 

esgotamento físico e emocional, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de 

humor, irritabilidade, lapsos de memória e até depressão. Esse último nível é 

normalmente associado à atividades profissionais de contato com o público, no entanto 

Baudrillard também atribui aos modelos profissionais existentes na sociedade de 

produção e consumo em massa:  

“Também é verdade que tudo isto transparece na monotonia física e psíquica 
do trabalho em cadeia e n escritório, na catalepsia muscular, vascular , 
fisiológica das posições de é ou sentadas por imposição, dos gestos 
estereotipados, de toda a inércia e do subemprego crônico do corpo na nossa 
sociedade.”(BAUDRILLARD, 2007, p.248) 

Sobre a exploração da vida, e do tempo do trabalhador na busca por melhores salários e 

pela promessa da mobilidade social, Baudrillard aponta para o contrassenso existente 

entre o fato dos indivíduos sacrificarem seu tempo livre em prol de um melhor 

rendimento do trabalho, com o intuito de ter mais tempo livre no futuro: “Vivemos 
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numa época em que os homens jamais conseguirão perder tempo suficiente para 

conjurar a fatalidade de passarem a vida a ganhá-lo.” (BAUDRILLARD, 2007, P.206) 

 Para sobreviver em um ambiente fatigoso e de constante insatisfação, os 

indivíduos desenvolvem comportamentos que visam criar estratégias e tecnologias que 

visam diminuir os impactos negativos dos danos provocados pela sociedade de 

consumo. Uma delas é o conceito de consumo consciente e sustentável de recursos. 

Entretanto, um consumidor consciente dos danos e malefícios do consumismo ao meio 

ambiente, a sua saúde financeira e psicológica, ameaça mais o consumismo do que os 

discursos anticonsumo que atacam as práticas mercadológicas. De acordo com Bauman, 

isso se dá porque essas críticas e grupos anti- consumistas elaboram suas ideologias e 

estratégias de ataque a partir da superestrutura da sociedade de consumo, fazendo uso 

do mesmo sistema de valores e ajudando, mesmo que contra sua vontade, a propagá-lo. 

Um dos instrumentos mais utilizadas por esses grupos são manifestações e campanhas 

que visam mobilizar a diminuição do consumo, porém a forma como o fazem gera, 

também, desperdícios e novas tendências e eventos para marcação social – justamente o 

mesmo produto do consumo exagerado. Só podemos imaginar a quantidade de 

camisetas, botons, bandeiras e outdoors sobre consumo consciente que tem como 

destino os grandes aterros sanitários ou mesmo os lixões.  

A publicidade é a ferramenta mais poderosa do centro para exercício e 

manutenção de sua dominação, e o mesmo acontece para a fluidez dos signos de 

distinção social, se um dia eles foram os padronizados carros Ford, hoje eles podem ser 

ternos de fibra feita a partir da reciclagem de garrada PET, cosméticos biodegradáveis e 

até mesmo a construção de Parques de preservação ambiental. Bauman chama atenção 

para a característica contraditória de alguns antidiscursos da sociedade de consumo que 

denomina de “Silenciamento Silencioso”: “...atitudes e ações...que ameaçam explodir 

ou implodir o sistema – são integradas à ordem existente de maneira que os interesses 

dominantes continuem sendo atendidos.”(BAUMAN, 2008, p.66). Isso se dá pela forma 

como opera o consumismo, através da criação de necessidades e novas tendências de 

consumo. Enquanto o consumo consciente não se consolidar como prática de 

responsabilidade social e sustentabilidade das empresas e industrias, ele continuará 

apenas como mais uma tendência de consumo, mobilizando os indivíduos a escolherem 

as camisas de garrafa Pet em detrimento das de nylon, mas nunca a não escolher nem 

uma, nem outra. E assim, a economia da sociedade de consumidores aposta na cultura 

consumista como a geradora de correntes de consumo e na não reflexão do consumidor 



 

 

para além das informações que chegam até ele pelos meios de informação correntes e 

dominados pelas camadas de centro da sociedade.  

 

CAPÍTULO 7 – ENEL COMPARTILHA... PROJETOS DE 
SUSTENTABILIDADE, UM CASO DE SUCESSO DO ANTIDISCURSO NA 
CULTURA CONSUMISTA 
  
 Apesar da capacidade de difusão e aderência da cultura consumista, algumas 

iniciativas de promoção do consumo sustentável e consciente apresentaram resultados 

reais e mensuráveis. É o caso da plataforma de projetos de sustentabilidade da 

concessionária de energia elétrica Enel Distribuição Rio, que através de uma série de 

estudos que tiveram (e tem) como propósito desvendar a visão de seus consumidores (e 

potenciais consumidores formais) acerca da energia elétrica e o uso que fazem do 

produto em sua dinâmica domiciliar, desenvolveram projetos adaptados às demandas e 

necessidades mais frequentes de seus clientes. Vale a pena ressaltar que os projetos 

foram criados e aperfeiçoados com foco nas famílias de baixa renda, sob o argumento 

de que, por viverem em localidades destituídas de infraestrutura básica e pressionadas 

pelo alto comprometimento de suas rendas com a satisfação de necessidades básicas e 

eventos de alta frequência (vide capítulo 3), seu consumo energético não é sustentável 

nem financeiramente - porque compromete uma parcela alta de sua renda e por vezes, 

recorre ao furto, nem tecnicamente - pela compra de equipamentos mais baratos e, na 

maioria das vezes, menos eficientes.  

 Os projetos de sustentabilidade tiveram início em 2004, e veem sendo 

aperfeiçoados desde então a partir da metodologia de Creating Shared Value –CSV, que 

relaciona as estratégias no negócio com sua responsabilidade social coorporativa. Ou 

seja, identifica os impactos socioeconômicos da sua atividades e desenvolve iniciativas 

para mitiga-los e para incentivar o desenvolvimento socioeconômico em seu entorno. 

No caso da concessionária Enel Distribuição, no Rio de Janeiro seu entorno é quase a 

totalidade do estado com 66 de 92 municípios, contanto com mais de 6 milhões de 

habitantes e quase 2 milhões de residências, segundo dados do IBGE. Com 93% de 

moradores em área urbana, a distribuidora possui um entorno complexo onde mais de 

400 mil pessoas moram em aglomerados subnormais, em média 14% não tem acesso à 

rede de distribuição de água e 11,4% não possui acesso ao esgoto. Entretanto sabemos 

que uma parcela muito maior vive sob condições semelhantes em áreas ainda não 
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identificadas pelo IBGE como Aglomerados Subnormais, porém com condições 

semelhantes de habitação: informalidade, falta de infraestrutura, violência urbana, áreas 

de invasão, etc. De acordo com os dados do IBGE,  previamente expostos no capítulo 3, 

72,2% da população recebe até 5 salários mínimos (Classe C), e um pouco mais de 50% 

pertence as classes E e D. Essas famílias constituem o público alvo dos projetos de 

sustentabilidade desenvolvidos pela empresa, e é a partir do seu comportamento e da 

sua visão acerca da energia como mercadoria que esses projetos foram desenvolvidos e 

são atualizados frequentemente.  

 A plataforma conta com projetos de geração de renda, resgate de famílias em 

condição de extrema vulnerabilidade social, conscientização acerca do consumo 

energético, eficiência energética de residências de baixa renda, acesso à energia e 

promoção do consumo sustentável dos recursos em geral.  

7.1 Geração de Renda 

 O projeto Enel Compartilha Oportunidade contribui com o desenvolvimento 

social e econômico das famílias atendidas através da capacitação de jovens e adultos 

para o mercado de trabalho. Como refinamento, foi criada uma redes com as empresas 

que trabalham na cadeia de valor da distribuidora, e outras que se interessaram pelo 

projeto e viram a oportunidade de contratarem jovens mais preparados, diminuindo 

assim a rotatividade de seus funcionários e estagiários.  Dessa forma, após passar por 

oficinas de capacitação, os currículos construídos sob orientação dos colaboradores do 

projeto passam a integrar um banco de dados e são enviados periodicamente para as 

empresas pertencentes à rede. O desenvolvimento profissional do jovem é acompanhado 

pela equipe afim de identificar suas potencialidades assim como pontos de melhoria.  

7.2 Cidadania  

 É verdade que algumas dessas famílias se encontram em situação de extrema 

vulnerabilidade social, e o esforço para que sejam reconhecidas e se reconheçam como 

cidadãs contempla desde o reconhecimento de seus deveres até o auxílio para a garantia 

de seus direitos, como serviços de saúde, retirada de documento e o cadastramento na 

Tarifa Social Baixa Renda16. O projeto que foca no desenvolvimento dessas é chamado 

de Enel Compartilha Cidadania, e conta com uma equipe composta por assistentes 

sociais, responsáveis pelo acompanhamento de núcleos de assistência dentro de 
                                                 
16 A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa que dá descontos na conta de luz para famílias de 
baixa renda, com renda de até meio salário mínimo por pessoa inscritas no Cadastro Único e para famílias 
com integrantes que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre situações previstas em 
regulamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os descontos são aplicados de forma 
cumulativa sobre cada parcela do consumo mensal de energia. (MDS – www.mds.gov.br) 



 

 

comunidades atendidas pela empresa. Algumas dessas famílias recebem ajuda 

financeira para pagarem suas contas de energia através de outro projeto, o Desenvolver, 

que conta com a doação dos funcionários através da conta de energia.  

7.3 Educação e Conscientização  

Com o objetivo de reduzir o consumo de energia através do uso sustentável e 

eficiente do aparelhos movidos a eletricidade, a concessionaria desenvolveu uma série 

de projetos para alertar seus consumidores acerca dos danos possíveis do uso 

inconsciente de energia elétrica, desde a compra de eletrodomésticos ineficientes até a 

inclusão do valor da energia no orçamento familiar, chamando a atenção para a 

possibilidade de endividamento. Através de visitas realizadas nas residências dos 

consumidores de baixa renda, palestras comunitárias, oficinas para professores da rede 

pública de ensino e uma carreta equipada com recursos audiovisuais, os consumidores e 

seus filhos recebem orientações práticas para reduzir o consumo de energia e evitar o 

desperdício, além dos cuidados para seu uso seguro dentro e fora de casa. Os 

beneficiados também são orientados sobre seus direitos e deveres enquanto 

consumidores e na leitura e interpretação do selo Procel, que ajuda na classificação dos 

aparelhos elétricos quanto a sua eficiência energética.  

7.4 Eficiência Energética  

Como foi descrito no capítulo 3, as famílias de baixa renda possuem um 

comprometimento médio de 3,5% de suas rendas com a conta de energia elétrica, 

entretanto esse valor estaria impactado pelas famílias que recorrem ao furto de energia. 

Realizando uma simulação simples com os aparelhos normalmente encontrados em 

residências de baixa renda, esse comprometimento seria de 6% para famílias que 

recebem até 2 salários mínimos e 13% para as que recebem até 1. No intuito de reduzir 

o comprometimento de renda e o desperdício de energia,  o programa Enel Compartilha 

Eficiência realiza a troca de refrigeradores e da fiações elétricas antigas das residências 

de baixa renda. Outras iniciativas de refinamento do projeto vem sendo desenvolvida 

pela equipe, como o desenvolvimento de um filtro de linha que deixa o stand by dos 

aparelhos desligados enquanto não estão sendo utilizados.                                                                                

O projeto também atende,  prédios comerciais e públicos. Escolhidos através de 

chamada pública anual são trocados os aparelhos com maior consumo de energia, como 

ar condicionado, lâmpadas e outros, por soluções ou aparelhos com menor consumo e 

maior eficiência. Como exemplo de identificação de demanda e criação de soluções 

personalizadas aos clientes de baixa renda, a concessionária implementou gratuitamente 
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painéis fotovoltaicos conectados à bombas d’água após identificar que mais de 50% dos 

moradores da localidade dependiam do equipamento para acesso à água, e consequente, 

consumiam mais energia do que a média do seu município.  

7.5 Acesso à energia  

 Outra iniciativa desenvolvido com foco na adequação orçamentária dos clientes 

de baixa renda ao valor da energia elétrica são os descontos dados na tarifa de energia 

elétrica. No subcapítulo sobre cidadania comentamos sobre a Tarifa Social de Energia 

Elétrica, que é um desconto fornecido para famílias inscritas no Cadastro Único do 

Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual meio salário 

mínimo, quem recebam o Benefício de Prestação Continuada  de Assistência Social – 

BPC ou família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos 

que possua integrantes eletro dependentes, ou seja, que necessitem de energia elétrica 

por condição médica17. A Tarifa Social de Energia Elétrica é uma iniciativa do Governo 

Federal, mas a concessionária difunde a informação, ampliando a quantidade de 

consumidores cadastrados e garantindo que, mesmo sem sair de casa, eles possam 

garantir seu direito.  

 Outro projeto que utiliza o desconto na conta de energia como ferramenta para 

adequação orçamentária é o Escalonamento. Ele consiste no desconto dos sete 

faturamentos subsequentes a implantação da medição eletrônica para clientes que 

consumiam, em média, menos de 80kWh, e, muito provavelmente, possuíam alguma 

fraude na medição convencional. Durante o período de desconto, a empresa entra em 

contato com esses clientes, para informa-los sobre o desconto, realizar simulações de 

consumo e tentar, através de orientações acerca do consumo consciente de energia, 

reduzir o consumo daquele domicílio a patamares sustentáveis para seus moradores. 

Esse projeto se mostrou de estrema relevância tanto para a empresa quanto para os 

consumidores, pois os clientes que estão consumindo energia sem medição, e portanto 

recebendo cobranças inferiores ao valor real do seu consumo, não preveem o custo de 

energia em seu orçamento familiar e nem possuem dimensão do mesmo. 

Frequentemente esses domicílios consumem energia de forma desmedida e 

insustentável, portanto, a concessionária entende que é importante garantir um período 

de adaptação associado à informações e ferramentas de controle.   

 

                                                 
17 Informações retiradas do website da Aneel www.aneel.gov.br 



 

 

7.6 Dados de redução de consumo  

 
 Os projetos expostos acima são apenas parte das 13 linhas de atuação dos 

Projetos de Sustentabilidade que contam também com projetos de formação de redes de 

lideranças comunitárias, fomento da reciclagem e do destino correto de resíduos sólidos, 

iniciativas de promoção da cultura e do talento local no entorno de distribuidoras e 

geradoras do grupo, entre outros. O recorte para esse trabalho foram os projetos mais 

focados na educação para o consumo sustentável, eficiência energética e na redução de 

impactos negativos associados ao negócio da distribuidora, como o endividamento e o 

desperdício energético.  

Periodicamente os projetos são avaliados quanto a seu impacto na redução do 

consumo dos beneficiados, assim como na melhoria de seu pagamento. Historicamente, 

esse impacto se mostrou positivo, entretanto o ano de 2016 se revelou como um outlier 

nessa contabilização.  

Resultados Projetos 2014 2015 201618 

Redução de 
Consumo 

Projetos de Sustentabilidade - Distribuição Rio 
(Com medição) 

47,3% 62,8% 70,60% 

Projetos de Educação para o Consumo 
Sustentável 

46% 61,7% 71,40% 

Projeto Voltados para Eficiência Energética das 
residências 

68,9% 69,3% 73,44% 

Incentivo à 
Adimplência 

Valor Médio Reduzido na conta do cliente R$ 28,8 R$ 35,3 R$ 30,8 

Beneficiados 

Projetos de Sustentabilidade - Distribuição Rio  186.996 177.653 253.584 
Projetos de Educação para o Consumo 

Sustentável 
135.114 127.196 105.540 

Projeto Voltados para Eficiência Energética das 
residências 

7.107 5.260 3.095 

Tabela 14 - Resultados obtidos através da aplicação de projetos voltados para o consumo 
sustentável de energia e recursos em bairros e residências de baixa renda na área de concessão da 
Enel Distribuição Rio 

De acordo com a tabela 14, a média de beneficiados pelo projeto que reduziram 

o consumo após a ação é de 66% nos últimos 3 anos. Em 2016, 71,4% dos 

consumidores que participaram das ações de educação para o consumo consciente, 

reduziram seu consumo, em média 38,21kWh, o que representa um decréscimo de R$ 

32,15 na conta de luz, considerando os encargos e impostos. Considerando o valor 

médio da conta, a partir da simulação realizada através da presença de equipamentos e 

do valor médio de consumo de energia de cada um deles (vide Capítulo 3), essa redução 

seria de 37% do valor realmente consumido. De acordo com análise feita pela 

                                                 
18 Resultado parcial obtido com dados até novembro de 2016 
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concessionária, que considera o valor real de consumo dos consumidores 3 meses antes 

e 3 meses depois da atividade, a redução em nos 3 anos variou entre 20 e 22%.  

Nesses 3 anos, os projetos beneficiaram em média 200 mil consumidores de  

baixa renda por ano,  trocaram mais de 13 mil geladeiras antigas por um modelo novo e 

eficiente, encaminhando todas as peças (inclusive o tetrafluoretano, gás utilizado no 

processo de resfriamento) para descarte e reciclagem corretos.  

Outro projeto criado com o objetivo de tratar impactos da sociedade de 

consumidores é o EcoEnel. Iniciado em 2008 com seu primeiro posto de coleta na 

cidade de Niterói, o projeto realiza a troca de resíduos sólidos recicláveis por desconto 

bônus na conta de luz. Os resíduos trocados são encaminhados para empresas 

especializadas em reciclagem que, por sua vez, cobram pagam pelos resíduos o mesmo 

valor anteriormente concedido de desconto bônus, de forma a não onerar nem gerar 

lucro para a distribuidora. Hoje, o projeto conta com 30 ecopontos distribuídos em 10 

municípios da área de concessão da distribuidora, e mais 35 condomínios que recebem 

o atendimento do projeto in loco.  

“Durante os oito anos de atuação do Programa já foram recolhidos mais de 
6.500.000 quilogramas de resíduos, concedendo mais de um 1.2 milhão de 
reais em bônus na conta de energia de 41.200 clientes da empresa. Com isso, 
foram economizados 27.328.450,22 KWh de energia e deixados de ser 
lançados na atmosfera 16.132,83 Ton de CO2.” (Relatório Economia de 
Energia obtida pelo programa  Consciência EcoAmpla, redigido pelo 
Instituto Brasil Ambiente)  

O motivo pelo qual esse projeto, que também reduz o valor da conta de energia 

através de práticas sustentáveis, não ter recebido o mesmo foco dos demais nesse 

trabalho, é a percepção, por parte da equipe executora, de que seu público é 

majoritariamente de classe média, apesar do projeto ser aberto a todos os consumidores 

da concessionária.  

Os projetos de sustentabilidade fazem parte do arcabouço de soluções 

desenvolvidas por essa e outras concessionárias com o objetivo de tornar a adimplência 

possível e sustentável do ponto de vista financeiro e cultural das famílias de baixa 

renda. Eles foram utilizados nesse trabalho como exemplo de iniciativas construídas a 

partir do antidiscurso à sociedade consumista que tiveram resultados reais e 

mensuráveis tanto na redução do consumo quanto na promoção de práticas de consumo 

consciente e sustentável de seus clientes. Além disso, demonstram também uma 

preocupação na identificação e tratamento dos impactos sociais, econômicos e 



 

 

ambientais causados pelos processos relacionados à distribuição de energia e seu 

consumo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A partir da análise dos danos e da práxis consumista, chegamos à conclusão que 

a sociedade de consumo aliena seus integrantes não apenas quanto ao processo 

produtivo das mercadorias (fetichismo da mercadoria), mas também quanto aos 

impactos danosos de padrões altos de consumo. Por meio da construção social de 

desejos e necessidades veiculadas pelos mais diversos meios de informação, o consumo 

se revela como milagre, a consumação do mito consumista. Da mesma forma, a 

abundância é revelada somente a partir de seus signos positivos, alienada de suas 

consequências sociais e dos cordões de pobreza que gera através da má distribuição e da 

exploração dos recursos. Ela é constantemente associada aos conceitos de progresso e 

crescimento, reificados e valorizados pela elite social em seus veículos de informação.  

 Somado a isso, a busca incessante por signos de marcação identitária que 

denotem prestígio e distinção social também geram padrões de consumo insustentáveis. 

De acordo com a agenda 21, esse consumo exagerado agrava a pobreza e as 

desigualdades sociais. De fato, como pudemos observar através dos dados de 

endividamento da população brasileira e de distribuição de suas despesas, mesmo em 

anos de instabilidade econômica os consumidores não reduzem seu padrão de consumo 

imediatamente. Além de se endividarem com mais de uma fonte de crédito, as classes 

mais baixas parecem se esforçar mais do que outras para alcançarem padrões de alta 

escala de consumo, assim como a participação em eventos de baixa frequência e o 

consumo relacionado a elas.  

 Mediante a necessidade de ampliarem sua disponibilidade pessoal, as classes de 

baixa renda procuram eletrodomésticos que executem atividades domésticas de alta 

frequência, entretanto, devido ao preço, buscam eletrodomésticos mais baratos e, 

consequentemente, menos eficientes, impactando outra despesa de alta frequência, a 

energia elétrica. Com um comprometimento de 70% de suas rendas apenas em 

atividades que não os diferenciam, e ameaçados pela possibilidade de exclusão social 

através da marcação como consumidores inaptos, o consumo informal da distribuidora 

de energia e água se tornam um último recurso possível e justificável segundo seu 

código moral.  

 Através do bombardeamento de anúncios publicitários, estratégias de marketing 

e do domínios dos meios de comunicação, a elite da sociedade de consumo realiza a 

manutenção de seus privilégios sociais assim como atualiza os signos das mercadorias 



 

 

de acordo com a última tendência, criada e divulgada apenas entre os seus, para depois, 

descer como imposição consumista travestida de ampliação das liberdades de escolha. 

Inaptos – por exclusão ou por impossibilidade – de atender às expectativas de alta 

escala de consumo impostas pelas classes dominantes, as classes de baixa renda 

procuram simular o mesmo consumo de acordo com sua disponibilidade de renda e de 

crédito, aumentando (inclusive, acima das classes mais altas) seu dispêndio com 

vestimenta, por exemplo. Já que não possuem acesso à carros esportivos e joias, que são 

bens de alto valor de mercado, porém, associados a eventos de baixa frequência, a 

estratégia das classes baixas seria a de utilizar as marcações disponíveis de eventos de 

alta frequência (como se vestir) porém através de produtos mais caros e de maior 

distinção social, como as marcas.  

 Além disso, foram identificadas as respostas das classes estigmatizadas ou 

desacreditáveis à ameaça da marcação de seu desvio como mal consumidores. A 

primeira é a de simular uma condição de não-desviante e esconder seu estigma, como a 

que acabamos de citar. A segundo é a criação de grupos que ojerizam e propagam 

discursos contrários à cultura consumista e todos os seus danos associados. São grupos 

que presam pela desconstrução da alienação da sociedade e, chamam a atenção para a 

disparidade entre condições de existência e para falácia da liberdade de escolha e da 

mobilidade social. No entanto, muitas vezes esse discursos são construídos através do 

sistema de valores da sociedade de consumo, e acaba por confirma-lo e propaga-lo, ao 

invés de combate-lo.  

 Para desmistificar a noção de pouco impacto dos antidiscursos na sociedade de 

consumo, foram apresentadas as práticas de promoção da cultura da sustentabilidade da 

distribuidora de energia elétrica Enel Distribuição Rio, como exemplo de incentivo ao 

consumo sustentável através da conscientização de seus próprios consumidores. Tais 

práticas tem como objetivo a diminuição do consumo residencial de energia elétrica, a 

conscientização quanto aos danos e impactos ambientais da sociedade de consumo e a 

construção, em conjunto com as comunidades de baixa renda, de um relacionamento 

sustentável tanto do ponto de vista financeiro quanto social.   

 Por fim, acreditamos em práticas reais de promoção da cultura da 

sustentabilidade e na conscientização dos consumidores, tendo foco nos mais 

impactados pelos múltiplos danos causados por uma sociedade de exageros, desperdício 

e exclusão social. É de extrema relevância que essas iniciativas partam não apenas de 

grupos independentes, mas das próprias fornecedoras de serviços, empresas, grandes 
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indústrias e suas respectivas reguladoras. Construindo em conjunto, a partir de 

incentivos e não  de penalidades, uma cultura sustentável e consciente de seus impactos, 

poderemos vislumbrar uma sociedade menos desigual e injusta, onde a felicidade e o 

sucesso não estejam associado à mercadorias e seus signos, mas à riqueza e à 

diversidade do nosso único bem inalienável, a vida humana. 
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