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RESUMO

Parte da população se encontra numa busca desenfreada por objetos perecíveis que satisfaçam seus desejos. Os hiperconsumistas aquecem a 
economia com desejos imediatistas num sistema onde consumo gera bem estar. Em contrapartida, também vemos uma tendência que se opõem 
à sociedade do hiperconsumo: o lowsumerism. Indivíduos que aderem a esse padrão de consumo exigem produtos sustentáveis ecológica e 
socialmente, pois possuem critérios mais racionais que utilizam para decidir se os adquirem ou não. A ideia é consumir menos e melhor, exigir do 
fornecedor uma boa qualidade dos produtos, e saber quem é esse produtor e como esse produto está sendo feito. É concebida uma ideia de viver 
apenas com o necessário, sem excessos. Há também a filosofia de trocar objetos, consertar e mesmo fabricar. A presente pesquisa investigou a 
tendência do lowsumerism e buscou compreender quais os valores caros a esse novo perfil de público. Existe um ethos que orienta a conduta dos 
indivíduos que alegam adotar o consumo lowsumerista? Por se tratar de uma tendência que abarca uma variedade grande de serviços e produtos, 
foi realizado um estudo de caso em uma cafeteria localizada no centro de São Paulo, a Preto Café, que funciona desde julho de 2015. Em março 
desse ano as pesquisadoras realizaram incursão ao local. Além da visita que teve um caráter etnográfico, no sentido de entender melhor hábitos e 
a cultura dos nativos, realizamos, na ocasião da visita, entrevista semiestruturada com um dos sócios do estabelecimento e uma colaboradora, 
que trabalha de forma voluntária. Também analisamos as interações entre marca e clientes em uma rede social na internet, num período de 
tempo de dois meses. A título de conclusão podemos adiantar algumas considerações. Financeiramente o local ainda não gerou lucro aos donos, 
apesar de todas as contas estarem em dia. Isso significa que todos trabalham voluntariamente, sem receber salário ou pró labore, embora a 
intenção, no futuro, segundo um dos sócios, seja remunerar. A escolha dos produtos servidos, café oriundo de agricultura familiar e produtos 
vegetarianos e veganos também parecem integrar o ethos do consumidor lowsumerista. O Café faz questão de propiciar um estilo de vida 
singular para os que lá frequentam. Cada um paga o que julgar justo, sendo que o estabelecimento exibe as contas na parede, constando o que 
falta ser arrecadado para “fechar as contas”. O café também busca gerar uma experiência mais lenta de vida, de ser um espaço de reflexão. Para 
isso promove eventos esporadicamente no próprio estabelecimento, geralmente envolvendo trocas de ideia e debates sobre maneiras 
alternativas de viver, como bazares de moda que estimularam os participantes a trocarem peças, em vez de compra-las. Esse posicionamento 
político, muito enfatizado por um dos sócios na entrevista, foi também visível nas redes sociais. Apesar da nítida filosofia proposta pelo 
estabelecimento, nem todos os consumidores poderiam ser classificados como lowsumeristas, pois detectamos ao menos três perfis: 1) os 
clientes do “Cafezinho depois do almoço”, que ficam pouco tempo, mas ajudam no volume de vendas, 2) os clientes da vizinhança, com quem os 
sócios querem estreitar laços, especialmente a comunidade LGBT, muito forte nessa região do centro de São Paulo, ou seja, estimular a cultura 
lowsumerista nesse público, e, por último, 3) os “clientes das redes”, ligados à economia criativa e artes. São frequentadores assíduos e seria o 
único público que efetivamente pode ser categorizado como lownsumerisms, valorizando em especial, o debate, o engajamento político e o 
consumo consciente.
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