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RESUMO

O ato de consumir está atrelado a própria história das civilizações, contudo, após a Revolução Industrial o acesso à tecnologia se tornou mais 
simples e a através da mídia foram criadas formas eficientes de estimular o desejo dos consumidores pela aquisição de novos produtos. As formas 
e os níveis de consumo passaram a fazer parte da aceitação e da participação do indivíduo na vida coletiva, permeando sua identidade cultural, 
social e econômica. A busca de satisfazer seu bem-estar através do consumo fez com que a humanidade entrasse na era do consumismo, o que 
gerou desigualdade social e exaustão do ecossistema. Atualmente, a sociedade tem sido despertada pela necessidade de se fazer o consumo de 
forma sustentável, respeitando o meio ambiente e promovendo o estabelecimento de uma sociedade mais justa, surgindo assim a tendência de 
um novo perfil de consumidor, cujo sucesso e enquadramento social não estão mais alicerçados no seu poder de consumo. Neste contexto se 
apresenta o Lowsumerism, termo em inglês oriundo da união das palavras “low” (baixo) e “consumerism” (consumismo), desenvolvido com 
objetivo de quebrar o ciclo vicioso do consumismo, fazendo com que o consumidor repense nas suas verdadeiras necessidades de consumo e na 
sua responsabilidade diante das cadeias produtivas, diminuindo os impactos ambientais e sociais do consumismo. O presente trabalho tem como 
objetivo avaliar como os consumidores do município de Teresópolis se comportam em relação aos hábitos de consumo conscientes e faz parte de 
um projeto vinculado ao Programa Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa 
do tipo Survey através da ferramenta Google Forms, cujo link para preenchimento foi disparado em redes sociais e por e-mail. A análise dos dados 
foi realizada por Estatística Descritiva com o auxílio do Microsoft Excel. A pesquisa ainda se encontra em andamento e contou com a participação 
de 251 respondentes até o presente momento. Os dados apontaram que 83,87% responderam se consideram consumidores conscientes. Em 
relação aos hábitos de consumo foi pedido aos respondentes que marcassem de 1 (discordo plenamente) a 5 (concordo plenamente), sendo 
apontado uma média ponderada de 3,5 para a frase “Compro exatamente o que estava precisando sem exageros”, 1,9 para “Só compro a por 
impulso, nunca planejo” e 2,3 para “Gosto de seguir as últimas tendências da moda”. Sobre o grau de conhecimento de responsabilidade 
socioambiental, 39,63% relataram que conhecem bem o assunto, 49,77% que já ouviram falar, mas que conhecem pouco, 7,37% que ouviram 
falar, mas que não sabem do que se trata e 3,23% que nunca ouviram falar. Sobre o quanto é importante os produtos possuírem a característica: 
"Ser sustentável - não agredir o meio ambiente, não utilizar mão de obra infantil ou análogas à escravidão, etc." foi pedido para que 
respondessem de 1 (Sem nenhuma importância) a 3 (Muito importante), sendo apontado uma média ponderada de 2,7 o que mostra uma clara 
tendência do consumidor a preferir marcas que possuam responsabilidade socioambiental. Em relação à escolha de uma marca ou produto, a 
qualidade foi apontada como quesito mais importante, seguido pelo preço e pela responsabilidade socioambiental das empresas. Na escolha da 
marca, 60,37% responderam que avaliam alternativas produzidas de forma mais ecológica ou socialmente justa e 88,48% afirmaram que 
deixariam de comprar uma marca se soubessem que ela não respeita o ambiente ou que utiliza alguma forma de injustiça social. Os resultados 
preliminares mostram que o consumidor atual tem mudado seus conceitos em relação aos seus hábitos de consumo, sendo esse dado importante 
para o mercado indicando que as empresas que ainda não aderiram um modelo de produção sustentável precisaram rever seus conceitos para se 
manterem competitivas no mercado e continuarem a atrair o consumidor.
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