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RESUMO 

 

O consumo conspícuo, cujas motivações estão voltadas ao alcance de status, por meio da 

exibição de bens é potencializado no meio online, onde as construções identitárias se dão, a 

partir das relações interpessoais e dos significados que os bens carregam. O Instagram 

apresenta-se como uma rede social online, na qual o consumo de fast fashion é notório e pode 

contribuir para as construções identitárias. A partir dessa perspectiva, o presente trabalho tem 

como objetivo geral, analisar a influência do consumo conspícuo de produtos fast fashion no 

Instagram, no processo de construção identitária das mulheres consumidoras de moda. Para 

alcançá-lo, optou-se por uma metodologia de abordagem qualitativa, utilizando a triangulação 

dos dados junto às técnicas de observação: participante, entrevista e grupo focal online. As 

entrevistas foram realizadas com onze mulheres usuárias do Instagram, e, potencialmente 

consumidoras de fast fashion, enquanto o grupo focal online foi elaborado em três sessões com 

dezessete mulheres, divididas, respectivamente, em três grupos e a observação foi realizada por 

sete meses. Utilizando o paradigma interpretativista, a análise dos dados foi realizada 

empregando a técnica de análise de conteúdo. As categorias de análise emergiram da teoria que, 

postas em um roteiro de pesquisa, nortearam a coleta de dados, são estas: uso do Instagram; 

consumo na construção da identidade; consumo conspícuo; e consumo de fast fashion. A partir 

da primeira categoria, concluiu-se que a rede social em questão é parte significativa do 

cotidiano das participantes, sendo determinante para o consumo. As interações presentes no 

Instagram permitem que as relações sociais sejam construídas e demonstradas. Para tanto, o 

consumo de moda, na construção da identidade, provoca a necessidade de aceitação e 

pertencimento, construindo sentidos através dos bens de consumo, enquanto o consumo 

conspícuo é encontrado no Instagram, por meio da necessidade de impressionar as pessoas com 

as roupas consumidas e da decorrente satisfação pessoal, aprovação das pessoas e de filiação 

em grupos sociais. Os resultados encontrados apresentam o consumo conspícuo de produtos 

fast fashion no Instagram, inseridos numa dinâmica de demonstração, aceitação e filiação em 

grupos, que cria sentidos e constrói identidades capazes de acompanhar as mulheres e sofrerem 

variações à medida em que estas utilizam os bens para as suas representações. 

 

Palavras-chave: Consumo Conspícuo. Construções Identitárias. Fast Fashion. Rede social 

online. Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Conspicuous consumption, in which motivations are aimed at achieving status through the 

display of goods, is enhanced in the online environment, where identity constructions are 

derived from interpersonal relationships and the meanings that goods carry. Instagram presents 

itself as an online social network in which the consumption of fast fashion is notorious and can 

contribute to the constructions of identity of fashion consumers. From this perspective, the 

current academic paper has as general objective to analyze the influence of the conspicuous 

consumption of fast fashion products in Instagram in the process of identity construction of 

women. In order to accomplish it, the methodology of the study has a qualitative approach using 

data triangulation with the techniques of participant observation, interview and online focus 

group. The interviews were conducted with eleven women, who are Instagram users and 

potentially fast fashion consumers, while the online focus group was elaborated in three 

sessions with seventeen women, divided into three groups, respectively, and the observation 

was performed in seven months. Using the interpretative paradigm, data analysis was performed 

using the technique of content analysis. The categories of analysis emerged from the theory put 

forward in a research script, which directed the collection of data, that is, the use of Instagram, 

consumption in the construction of identity, conspicuous consumption and consumption of fast 

fashion. From the first category, it is concluded that the social network in question is a 

significant part of the daily life of the participants, being determinant for consumption. The 

interactions present in Instagram allow social relations to be constructed and demonstrated. For 

this, the consumption of fashion in the construction of identity provokes the need for acceptance 

and belonging, establishing senses through consumer goods, while conspicuous consumption 

is found in Instagram through the need to impress people with the clothes consumed; and, on 

the results of personal satisfaction, approval of people, and association in social groups. The 

results show conspicuous consumption of fast fashion products in Instagram inserted in a 

dynamic of demonstration, acceptance and affiliation in social groups that creates meaning and 

builds contextual identities able to accompany women and suffer variations as they use the 

goods for their representations. 

 

Key words: Conspicuous consumption. identity constructions. Fast Fashion. Social networking 

online. Instagram. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em marketing apresentavam, inicialmente, concepções utilitaristas para 

o consumo, porém, os motivos pelos quais as pessoas consomem vêm se modificando com o 

passar do tempo. Alguns autores especulam que a partir da Revolução do Consumo, essa 

atividade passou a ter significados culturais e sociais que ultrapassam as barreiras do 

utilitarismo, correspondendo à evidência de riqueza (VEBLEN, 1988). 

As mudanças nas formas do consumo trouxeram consigo a necessidade de mostrar 

para outrem bens e posses, seja com o propósito de igualar-se a determinada classe, ou 

diferenciar-se por meio do que é consumido. A demonstração da posse econômica, através dos 

bens, foi denominada consumo conspícuo, e seu principal objetivo é impressionar os outros e 

mostrar-lhes que se possui excedentes, especialmente para a manutenção do status social 

(VEBLEN, 1988; McCRACKEN, 2003). 

Destarte, a Revolução do consumo conduziu a emulação pecuniária, que significa 

o esforço para igualar ou superiorizar um status social, utilizando-se do consumo (VEBLEN, 

1988). A aceitação em determinados grupos sociais é consentida muitas vezes, mediante os 

bens como carro, o celular ou a roupa que se possui. Essas relações podem ocorrer com 

discrição, mas, o fato é que o “ter” parece fundamental para a construção de uma boa imagem 

pessoal, e, consequentemente, aceitação social (CHARLES et al., 2007).  

A construção da imagem pessoal relaciona-se com a construção da própria 

identidade, e o entendimento das construções identitárias configura-se elemento central nos 

estudos de comportamento do consumidor (ARNOULD; THOMPSON, 2005). Na pós-

modernidade os bens são portanto, o meio pelo qual os indivíduos legitimam suas próprias 

imagens para si e para os outros (CHAUDHURI; MAJUMDAR, 2006).   

As práticas de consumo da socidade pós-modernas, advindas de características da 

sociadade contemporânea como os avanços tecnológicos crescentes, processos contínuos de 

globalização, excesso de imagem e informações aglomeradas oriundas de inúmeras fontes 

alteram a percepção de temporalidade e estabilidade tornando as relações de consumo cada vez 

mais efêmeras (CASADORE et.al. 2010). 

Entender o posicionamento dos consumidores frente ao consumo, por meio do seu 

comportamento, possibilita substanciar discussões teóricas acerca desse fenômeno, 

especialmente no tocante as modificações que se passaram posteriormente ao consumo online. 

Em tempos de informações voláteis e rápidas mudanças no modo de comprar, nos meios de se 
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relacionar com outros indivíduos e no ambiente de consumo, emerge a necessidade de 

aprofundar os estudos acerca do comportamento do consumidor no meio online, principalmente 

nas redes sociais.  

A concentração de consumidores no ambiente online é um acontecimento recente e 

as possibilidades que a internet trouxe fizeram desse universo um forte difusor de informações, 

um ambiente de compras e também um meio de construir relações interpessoais. “As novas 

práticas de filtragem, recomendação e avaliação que tramitam nas redes da Web manifestam 

uma tendência à horizontalização das relações entre consumidores com significativas 

implicações sobre a atividade de consumo” (SANTOS; CYPRIANO, 2014). Com o advento 

dos aparelhos eletrônicos móveis como celulares, smartphones e tablets, bem como o 

barateamento dos pacotes de internet, o acesso às redes sociais online foi massificado, 

possibilitando que diferentes pessoas, de diferentes classes sociais e lugares se conectassem, 

através do meio virtual (TAYLOR, 2016). 

Dentro desse contexto encontra-se o Instagram, um aplicativo de rede social online 

que vem ganhando bastante popularidade e traz como sua principal funcionalidade a exibição 

de fotos que podem ser curtidas e comentadas pelos usuários. O ato de exibir fotos, sejam elas 

selfies, paisagens, comidas e roupas, tende a impulsionar o consumo conspícuo. Em proporções 

nunca vistas, a exposição do consumo leva as pessoas a construírem as suas contas e realizarem 

postagens a fim de criar um perfil que cria valor e representa a maneira como elas querem ser 

percebidas. Dessa maneira, pode-se afirmar que o processo de construção de imagem e troca de 

referências colabora diretamente para as construções identitárias presentes nesse ambiente, 

dado o valor simbólico que as imagens carregam (CARVALHO, 2008). 

Dentre as postagens comumente publicadas no Instagram, estão as fotografias de 

pessoas vestidas com produtos fast fashion, que representa uma forma de consumo em que os 

produtos, no caso roupas da moda, são consumidos e descartados de maneira relativamente 

rápida. As empresas de fast fashion tendem a se inspirar em grifes e marcas tradicionais para 

criar suas coleções ou minicoleções de vestuário a um preço acessível a classes mais baixas, 

(WATSON, 2013).  

Os modelos de negócio existentes no mercado da moda podem ser subdivididos 

entre tradicionais e inovadores (PINHEIRO et. al., 2017). Esses últimos, compostos por 

“modelos de negócios relativamente novos, que utilizam tecnologia diferenciada, por assessoria 

de branding para empresa, blog de moda, customização, ecomoda, e-commerce e fast fashion” 

(PINHEIRO et. al., 2017, p.5).  
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Entre os atores presentes ao longo da cadeia de criação e divulgação desses 

produtos, encontram-se as influenciadoras digitais, sujeitos capazes de assumir uma função de 

liderança, fundamentais na propagação do conteúdo criado pelas empresas e lojas do varejo 

inseridas no Instagram. Essas usuárias exibem, principalmente, roupas, postadas em cenários e 

contextos que se engajam no consumo de inúmeras pessoas (UZUNOGLU; KIP, 2014).  

Logo, o consumo conspícuo, que segundo Veblen (1988) representa o tipo de 

consumo no qual os bens são adquiridos a fim de servirem para demonstrar riqueza, está 

atrelado ao consumo de produtos fast fashion, pois acredita-se que a moda evidencia e auxilia 

na construção de como as pessoas desejam ser percebidas (HILL, 2015). Destarte, o Instagram 

fornece um ambiente propício para a exibição do que é consumido.  

No tocante aos estudos em comportamento do consumidor, é crescente o interesse 

em pesquisas que buscam compreendê-lo a partir de elementos psicossociais, como: atitudes, 

crenças e valores (MONTEIRO, 2006). A relação entre identidade e consumo se apresenta 

como um tema relevante nas ciências sociais, no mercado e nos estudos sobre comportamento 

do consumidor. O consumo representa, portanto, uma via em que as pessoas são capacitadas 

para compensar sua identidade ou quem elas querem ser (SHANKAR; ELLIOT; FITCHETT, 

2009). 

De acordo com Tostes et al. (2016, p. 88), estudar o fluxo da moda “pode ser útil 

para a compreensão da formação da personalidade, já que a sua influência sobre o sujeito 

abrange as noções de identidade, pertencimento e diferenciação”. Entendendo a relevância que 

a moda tem, na sociedade pós-moderna, para a construção da identidade social, pode-se afirmar 

que seus produtos permitem a criação de uma imagem apresentada socialmente, bem como 

fazem parte, no imaginário das pessoas, daquilo que elas desejam apresentar à sociedade 

(BAUDRILLARD, 1991). 

As construções identitárias são conceituadas por Hall (2006) como um processo 

amplo e complexo de identificações e diferenciações que são moldados pelo ambiente, relações 

sociais e contexto que permeiam a cultura na qual se está inserido. Esse processo encontra-se 

em contínua transformação e não pode mais ser considerado rígido. Belk (1988) explica que o 

consumo é um fator determinante para as construções identitárias e a moda além de contribuir 

para tal, é expressão dessas identidades.  

Entende-se moda como um elemento abrangente, que abarca arquitetura, estilos de 

design, mobiliário, ornamentações universais e gostos individuais (PINHEIRO et. al., 2017). 
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No entanto, nesse trabalho, ao mencionar-se moda, o seu sentido será restrito ao vestuário, já 

que nele, pretende-se focar no consumo de produtos fast fashion.  

Diante dessas exposições, analisar a influência do consumo conspícuo de produtos 

fast fashion no Instagram, no processo de construção identitária das mulheres, mostrou-se 

significativo para se compreender de modo mais nítido as relações de consumo no meio online. 

O primeiro capítulo deste trabalho foi organizado de modo a nortear e inserir o leitor 

no contexto da pesquisa. Para tanto, definiu-se a delimitação do problema de pesquisa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos, além da apresentação da justificativa, na qual são 

abordados os aspectos acadêmicos, mercadológicos, metodológicos e sociais que motivaram o 

presente trabalho. 

1.1 Delimitação do tema e problema de pesquisa 

Diante da evolução sociocultural pela qual está passando a sociedade pós-moderna, 

algumas mudanças são necessárias no estudo de marketing e do comportamento do consumidor, 

especialmente, no tocante ao acompanhamento das modificações culturais que ocorrem na 

forma de consumir dos sujeitos. Entendendo o consumo como uma prática social repleta de 

significados, o estudo de diversos fatores que estão presentes nos indivíduos e em comunidades 

é importante para compreender de forma mais minuciosa as motivações que estão presentes 

nessa interação social (BARBOSA; CAMPBELL, 2006). 

A despeito das motivações para consumir e indo além das questões econômicas, 

encontra-se o consumo conspícuo, ou consumo ostentatório, postulado como o consumo de 

bens com o objetivo principal de alcance de status perante a sociedade ou um grupo específico 

(MASON, 1984; VEBLEN, 1988; McCRACKEN, 2003; BELK, 2013). Esse comportamento 

de consumo conspícuo das pessoas encontra um ambiente propício para a sua propagação nas 

redes sociais online. 

Estima-se que 3,2 bilhões de pessoas em todo o mundo têm acesso à internet 

(GROWTH, 2016), destes, ao menos 600 milhões possuem conta na rede social online 

Instagram (GUEST, 2016). De acordo com o G1, numa pesquisa realizada em 2017, há pelo 

menos 100 milhões de usuários de internet no país, dentre os quais boa parte utiliza redes sociais 

online, especialmente através do telefone celular. Com constante atualização, o Instagram é um 

aplicativo em expansão, que possui como função principal o compartilhamento de imagens, 

entre suas funcionalidades estão as opções de curtir, comentar e enviar mensagens privadas. 
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É notório o poder que as redes sociais online têm nas interações sociais e no 

comportamento de consumo das pessoas. O Instagram é um espaço propício para a publicação 

e ostentação de bens, através das postagens que cada usuário pode fazer em sua conta. Dentre 

essas postagens, observa-se que os mesmos costumam publicar fotos de suas roupas, 

demonstrando preocupação com a imagem que almejam transmitir.  

Difundida pela mídia, a moda afeta diretamente o consumo das mulheres, ditando 

padrões do que se deve usar, vestir ou comer. Pouco tempo atrás esses padrões de consumo 

eram sugeridos por atrizes, pessoas famosas da televisão ou cinema que usavam penteados, 

sapatos, cores e roupas adotados como tendência por inúmeras pessoas (SILVA, 2006). 

Atualmente, além da influência exercida pela televisão, existem os influenciadores digitais: 

pessoas que se tornam populares através do que compartilham nas redes sociais online, 

conquistam muitos seguidores e instigam usuários a consumirem o que os mesmos divulgam 

em seus perfis. Tendo ciência da influência que a mídia exerce sobre as pessoas, é importante 

compreender como a cultura midiatizada intervém no comportamento do consumidor, 

mediando as relações sociais e transformando a sua visão do mundo e seus significados 

(SILVA, 2006). 

A influência no comportamento do consumidor é posta também pela interação entre 

os usuários. Nessa perspectiva, há alguns elementos que precisam ser investigados mais 

detalhadamente, posto que não são de fácil identificação: a relação entre as pessoas que utilizam 

redes sociais online, pois estas não são somente transmissoras de informações, mas contribuem 

para a construção e interpretação de ideais comuns (NOWAK; VALLACHER, 2005); as 

interações interpessoais carregam sentidos capazes de moldar e constituir identificações e a 

partir de então permitir as construções identitárias (SHANKAR; ELLIOT; FITCHETT, 2009).    

Diante de tais considerações, desponta a problematização do estudo, que consiste 

em buscar respostas a seguinte questão: Como o consumo conspícuo de produtos fast fashion 

no Instagram interfere no processo de construção identitária das mulheres consumidoras de 

moda? 

1.2 Problema de pesquisa 

Nesta seção são descritos os objetivos da pesquisa, que são divididos entre objetivos 

geral e específicos. 
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1.2.1 Objetivo geral: 

Analisar a influência do consumo conspícuo de produtos fast fashion no Instagram, 

no processo de construção identitária das mulheres consumidoras de moda. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 Analisar a relação entre o consumo conspícuo e as interações sociais 

presentes no Instagram; 

 Identificar os fatores que influenciam o processo de construção 

identitária das mulheres consumidoras de moda no Instagram; 

 Investigar se as interações no Instagram interferem ou não o consumo de 

produtos fast fashion. 

1.3 Justificativa 

Diversos elementos formam e modificam a estrutura do comportamento do 

consumidor. No entanto, há um aspecto essencial a ser estudado: as vertentes que moldam o 

comportamento do consumidor online. Evidenciar e entender os valores culturais presentes no 

meio virtual, representam um desafio muito importante para que se alcance um entendimento 

profundo acerca do comportamento do consumidor (SIA et al. 2009). 

Os estudos em marketing, especificamente em comportamento do consumidor, 

permeiam reflexões acerca do papel do consumo no desenvolvimento das relações 

interpessoais. Por meio das atividades de consumo, a sociedade é estratificada, trocas são 

realizadas e a cultura é moldada (McCRACKEN, 2003). Dentre as várias motivações para 

consumir, o consumo por status pode ser considerado uma das práticas mais importantes para 

a literatura de marketing (PATSIAOURAS; FITCHETT, 2012). 

Ao estudar o consumo a partir da vertente social, Schouten e Alexander (1995) 

explicam que é possível alcançar uma maior compreensão sobre os consumidores, quando se 

reflete sobre a maneira como eles se representam para a sociedade, principalmente, por meio 

de suas identidades, que servem para apresentar e entender as forças organizacionais que as 

pessoas trazem para suas próprias vidas, por meio do consumo de bens. Desse modo, pode-se 

entender as influências comportamentais online e a representatividade das interações sociais 

que levam a atos simbólicos de consumo (COSTA, 2015). 
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Esta pesquisa tem a intenção de preencher a lacuna teórica no tocante as relações 

entre a influência do consumo conspícuo e as construções identitárias, observadas no meio 

online e levando em consideração a representatividade do comportamento do consumidor 

online para as interações sociais. Em conformidade com Barbosa e Campbel (2006), ao analisar 

o comportamento do consumidor, a partir da perspectiva social, é iminente que se encontre 

reflexões e respostas acerca da construção de identidades, estilo de vida e realidade dos atores 

inseridos nesse processo de construção de significados.  

A pesquisa também se justifica teoricamente por estender os estudos de marketing 

à perspectiva do consumo conspícuo, haja vista que analisar o comportamento do consumidor, 

especificamente, sob a lente do consumo conspícuo, pode servir de contribuição para a reflexão 

e desenvolvimento de novos postulados acadêmicos. Quanto às perspectivas mercadológicas, 

as redes sociais online apresentam um novo ambiente de consumo onde as empresas investem 

em seus gerenciamentos para alcançarem e entenderem melhor seus novos clientes, identificar 

e alcançar os clientes em potencial. 

Nessa concepção, os perfis das redes sociais online servem de vitrines, não apenas 

para os usuários comuns, mas para as empresas, que se utilizam dessas informações para traçar 

suas estratégias de vendas (MOON et. al., 2016). No que tange ao aspecto social, a importância 

de estudar o consumo conspícuo concentra-se em entender e apresentar aos usuários das redes 

sociais online, enquanto consumidores, aspectos latentes que moldam o seu comportamento de 

compra que, provavelmente, os mesmos não percebem que têm, mas que moldam as relações 

sociais. Embora esse estudo não esteja pautado essencialmente no marketing social, as 

contribuições que emergirão poderão servir para a discussão acerca do consumo consciente de 

produtos do vestuário, e, consequentemente, para a transformação no comportamento do 

consumidor como pressupõe essa vertente do marketing.  

Pode-se afirmar que o Instagram é uma rede social na qual os usuários costumam 

mostrar aquilo que consomem com frequência e exercem influência sobre a decisão de compra 

de outros, como extensão de um grupo de referência (SUNG et al., 2016), além de ser 

considerado uma plataforma na qual as informações de moda foram democratizadas para a 

sociedade, portanto o Instagram é um mediador do consumo conspícuo das mulheres usuárias 

dessa rede social online.  

O segmento de produtos fast fashion foi escolhido por representar um produto em 

que o consumo conspícuo é evidenciado, tendo em vista que as roupas são compradas e 

descartadas com rapidez, estando no cerne de sua significância a semelhança com roupas de 

alta costura ou imitação de roupas de marcas caras. Na atmosfera do Instagram, esses produtos 
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são exibidos comumente pelos usuários, em posts que exibem selfies com o “look do dia” e 

alavancam inúmeras curtidas, comentários e seguidores para os mais influentes usuários. 

No que se refere à lacuna teórica a ser preenchida por esse estudo, pesquisas foram 

realizadas em plataformas nacionais e internacionais e constatou-se que o tema consumo 

conspícuo é pouco explorado no Brasil, embora internacionalmente seja discutido de forma 

considerável. Uma revisão sistemática de literatura foi feita, a fim de conhecer os trabalhos 

mais relevantes e realizar um levantamento do estado da arte que envolve o tema, descrito na 

seção de procedimentos metodológicos da presente pesquisa.  

No tocante à escolha do método,  pode-se dizer que a partir da revisão sistemática, 

observou-se que a grande maioria dos trabalhos sobre consumo conspícuo possui uma 

abordagem quantitativa, de modo que se viu a necessidade de analisar o consumo conspícuo a 

partir de uma abordagem diferente, na qual se pudesse entender e discutir com maior 

detalhamento como ele ocorre no ambiente online do Instagram, na esperança de que do campo, 

emerjam categorias de análise que não sejam necessariamente pré-selecionadas.  

Com relação aos estudos sobre consumo e cultura, Miller (2007) demonstra o 

interesse em estudos qualitativos e interpretativos, que ganharam força dentro das escolas de 

Administração e dos estudos de marketing e consumo. Além do capítulo inicial, o estudo segue 

apresentando a revisão teórica. No capítulo seguinte, estão dispostos os procedimentos 

metodológicos que serão utilizados para atender aos objetivos. O estudo continua com a 

discussão dos resultados na qual elencará os principais achados e suas discussões com a teoria, 

e, por fim, as considerações finais e referências utilizadas. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Esta seção traz a revisão teórica necessária para embasar o presente estudo. Aqui 

serão abordados os seguintes temas: Cultura de Consumo – além da definição dos conceitos, é 

realizada uma discussão sobre como a cultura influencia no comportamento do consumidor; 

Consumo conspícuo –  trazendo postulados desde Veblen (1988) até autores contemporâneos; 

Consumo de fast fashion para entender melhor como se dá o consumo desses bens que são alvo 

do presente estudo. Também são explanados conceitos de construções identitárias para que seja 

possível entender esses conceitos psicossociais com base nos objetivos traçados. Para alcançar 

uma maior abrangência, foram utilizados autores clássicos e autores contemporâneos, tendo 

sido feito um estudo do estado da arte acerca das temáticas presentes na pesquisa. 

2.1 Cultura de consumo 

A sociedade é permeada por trocas e relações de consumo, o qual é inerente à 

sobrevivência humana, o que quer dizer que uma sociedade pode viver sem produzir, mas 

jamais sem consumir (BARBOSA; CAMPBEL, 2006). Desse modo, o ato de consumir torna-

se uma das atividades humanas de maior importância, não só para a economia, mas também, 

para a criação de sentido pelos indivíduos, seu reconhecimento e construção da sua identidade 

e cultura. A partir desse pressuposto, pode-se entender que a criação de significado pelo 

consumo perpassa os elementos culturais (TRINDADE et al., 2015). 

Para entender como se dá a relação entre esses dois elementos: cultura e consumo, 

McCracken (2003, p. 11) define cultura como “as ideias e atividades através das quais 

fabricamos e construímos nosso mundo.” Em sua obra Cultura e Consumo, o autor relaciona 

esses dois elementos e o significado deles em um conjunto de ensaios, explicando que nas 

sociedades ocidentais desenvolvidas existe uma forte dependência da cultura ao consumo, 

enquanto este é “moldado, dirigido e constrangido em todos os seus aspectos por considerações 

culturais” (McCRACKEN, 2003, p. 11). Já consumo é definido por Barbosa e Campbel (2006) 

como uma das mais básicas atividades do ser humano, capaz de demonstrar o estilo de vida e 

as crenças acerca da verdade e realidade de quem consome, McCracken (2003) abordava a 

definição convencional para observar os processos pelos quais os bens e serviços de consumo 

são criados. 

Assim, ao analisar a maneira como as sociedades ocidentais consomem, observa-se 

uma mudança entre o século XVIII e XIX, especialmente na aceleração do ritmo de consumo. 
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Para entender como se deu essa mudança até chegar ao consumo moderno, é interessante 

explanar aqui a característica simbólica da representação de status que o consumo obteve. 

Identifica-se que, os indivíduos de alta classe se distinguiam das demais, pessoas de baixa 

classe, por meio de uma propriedade física e simbólica dos bens de consumo: a pátina. Deste 

modo, do século XVI até o século XVIII ela funcionava como um sistema de consumo no qual 

os bens possuíam alta durabilidade e eram transmitidos de geração em geração, simbolizando 

a tradicional riqueza possuída pela família em questão, desse modo era difícil que um indivíduo 

que não pertencesse à alta classe conseguisse “falsificar” o status (McCRANCKEN, 2003). 

E, com o surgimento da sociedade de consumo na Inglaterra e o consequente 

nascimento do sistema “moda”, impulsionado pelo mercado, a representação do status passou 

a ser supervalorizada, a exemplo das vestimentas utilizadas pelos ocupantes dos mais altos 

cargos da sociedade da época. A saber, o aparecimento das lojas de departamento alavancou o 

consumo em massa de pessoas que outrora não tinham acesso a determinados itens, estas 

passaram a ter, e, consequentemente, novos padrões de consumo foram gerados também por 

técnicas de marketing, especialmente no que se refere à comunicação do mercado com o 

consumidor. Portanto, a transformação no modo de consumir da época, tendo como referência 

a França, no século XIX foi além da Revolução Industrial, sendo chamada por alguns autores 

de Revolução do Consumo (McCRACKEN, 2003). 

Para tanto, autores como McCracken (2003) e Rocha et al. (2016) explicam que as 

mudanças que ocorreram na ordem cultural, nos costumes e nos gostos foram responsáveis pelo 

fornecimento das bases para a formação de um sistema de consumo de maior amplitude e 

dinamicidade. Assim sendo, alguns fatores, tais como: os midiáticos, as reestruturações das 

cidades, no século XIX, favoreceram o surgimento de grandes magazines e mais do que isso, 

impulsionaram o aparecimento de novas formas de consumo. 

Se anteriormente à revolução do consumo as pessoas tinham apego aos bens 

duráveis, agora o consumo se dava de maneira menos indelével, pois o conceito “moda” havia 

entrado em vigor em detrimento do conceito “pátina”. Casadore et.al. (2010) complementa essa 

ideia explicando a ascensão da publicidade e sua exposição do “novo” como superior ao 

“antigo” numa realidade em que a lei de mercado passou a ser orientada pela renovação 

autoritária e o consequente desuso e obsolescência do “velho”.  

Diante dessa realidade, as lojas de departamento trouxeram um espaço de 

comunicação diferente, proporcionaram experiências prazerosas e memoráveis para seus 

clientes, os quais estavam desenvolvendo novos gostos, hábitos e comportamentos. O consumo 

teria, então, um fim em si mesmo, fonte de prazer e materialização dos valores da burguesia, 
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das cidades em pleno desenvolvimento. Houve aqui a aceleração do consumo de massa, típico 

das lojas de departamento, que constituíram o primeiro passo na expansão do luxo e das práticas 

de consumo para uma maior parcela da sociedade (ROCHA et al., 2016). 

Assim, a partir da Revolução do Consumo, período no qual houve uma significativa 

mudança cultural em torno dos bens, que passaram a executar um papel importante na expressão 

e constituição das identidades dos indivíduos, a atividade do consumo deixou de ser meramente 

doméstica e utilitária e passou a ser executada com uma frequência maior, tendo maiores 

proporções e novos sentidos (VEBLEN, 1988; McCRACKEN, 2003). 

Desse modo, as pessoas passaram a consumir com motivações diferentes, não 

somente para satisfazer suas necessidades, mas de maneira hedonista e com o intuito da 

manutenção do status na sociedade, inclusive da sua falsa representação. Essa nova maneira de 

consumir da sociedade resultou numa evolução no consumo, especialmente, por causa da busca 

por status (VEBLEN, 1988). Portanto, o consumo ganhou uma diversidade de significados e os 

bens passaram a ter novas representações na sociedade ocidental (McCRACKEN, 1987). 

Do ponto de vista econômico, o consumo no período após a segunda guerra mundial 

encontrou o seu ápice nos Estados Unidos, pois, o estilo da produção em massa e técnicas 

administrativas inovadoras foram responsáveis por essa concepção. Num contexto global, havia 

uma efervescente contraposição entre os sistemas econômicos/ ideológicos capitalista e 

socialista, que afetaram e estimularam a cultura do consumo intensamente, por meio do 

imaginário midiático e a ascensão social de muitos indivíduos, outrora excluídos dessas 

atividades, dessas novas formas de consumo (ROCHA et al., 2016). De acordo com Casadore 

et.al. (2010), o consumo acompanhou as mudanças, seguindo os modelos econômicos e as 

políticas de estados das sociedades de cada época.  

Na atualidade, o consumo adquiriu propriedades diferenciadas que estão associadas 

especialmente às sensações, ao corpo, ao entretenimento e à efemeridade deste. Destaca-se aqui 

o valor que o consumo representou e ainda representa na sociedade. Para além dos valores 

econômicos, estava presente a ressignificação dos bens consumidos. O consumo evidencia um 

papel central nas relações sociais, dos homens com as suas ocupações, vivências e com o 

sentido que atribui aos bens. “Até mesmo com o sentido de “ser”, já quase todo indissociável 

do “ter” (CASADORE et.al., 2010 p. 8). Dessa forma, os objetos se confundem como parte do 

que as pessoas são em si mesmas (BELK 2013). 

Assim, a cultura dá significado aos bens, e ao mundo, e o modo como a sociedade 

consome afeta diretamente a significação e a ressignificação dos mesmos (TRINDADE et al., 

2015). Barbosa e Campbel (2006, p. 108) explicam que todas as atividades cotidianas, desde as 
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mais complexas até as mais abstratas ocorrem sempre em um “esquema simbólico que lhe dá 

sentido e significado”. 

Por conseguinte, as relações de consumo permeiam trocas culturais em constante 

movimento. O significado cultural movimenta-se no mundo culturalmente constituído para os 

bens de consumo e a partir destes para o consumidor. Dentro desse contexto, os bens têm uma 

conotação de ferramenta social, enquanto são utilizados para expressar papéis sociais, eles 

também possuem a capacidade de persuasão, a partir do momento em que a cultura é 

evidenciada nos objetos de consumo. Segundo McCracken (2003, p. 104), “os bens são uma 

oportunidade para se fazer cultura material”. 

Dessa maneira, McCracken (2007) explica que o movimento das trocas culturais é 

permeado pela publicidade, o sistema de moda e quatro rituais de consumo: posse, troca, 

cuidados pessoais e desapropriação, são meios através dos quais o sentido é extraído e 

transferido entre as instâncias, onde o significado dos bens é alocado. Segundo McCracken 

(2007, p. 120), “a publicidade e o sistema de moda movem o significado do mundo para os bens 

de consumo, enquanto os rituais de consumo o transferem para o consumidor”.  

A partir desse cenário de mudanças, Santos (2012) explica que os padrões de 

consumo da sociedade e sua cultura acarretaram em transformações na publicidade, nos anos 

80 e 90, ressignificando o modo como os bens eram exibidos e levantando preocupações sociais 

outrora inexistentes. 

Ao explicar o significado cultural presente nos bens de consumo como sendo o 

mundo culturalmente constituído, McCracken (2007, p. 101), explica que “trata-se do mundo 

da experiência rotineira, em que o mundo dos fenômenos se apresenta, aos sentidos individuais, 

plenamente formado e constituído pelas crenças e premissas de sua cultura”. Para o autor, a 

cultura estabelece o mundo dos fenômenos de duas formas: enquanto “lente” pela qual o 

indivíduo percebe os fenômenos, desse modo determina o aprendizado e assimilação desses; 

enquanto “planta baixa” da atividade humana, a cultura designa as coordenadas de ação social 

e atividade produtiva, aqui ela determina o modo que o mundo será moldado pelo esforço 

humano. 
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Figura 1- O movimento de significado. 

 

Fonte: McCraken (2007, p. 100). 

 

Assim, McCracken (2007) divide categorias e princípios culturais que se 

materializam em bens de consumo, ajudando a compor o mundo culturalmente constituído por 

suas crenças e pressupostos. Segundo o autor, as categorias e princípios culturais organizam o 

mundo dos fenômenos e os esforços de uma comunidade quanto à manipulação desse mundo. 

Essas categorias podem ser a divisão de tempo e espaço, ou representar questões mais 

importantes, segmentando a comunidade humana em distinções de classe, status, gênero, idade 

e ocupação, embora para Barbosa e Campbel (2006) as classificações de princípios culturais 

não se refaçam sempre e rigidamente, na ação social. Então, os bens podem ser considerados 

tanto como criações quanto como criadores do mundo culturalmente constituído. 

Isto posto, entende-se que os bens, independente das categorias nas quais sejam 

classificados, são responsáveis por modificações no universo do consumo. McCraken (2003, p. 

104) explica que “os bens são uma instância da cultura material”, já Miller (2007) afirma que 

o consumo, enquanto cultura material possui especificidades relativas a cada objeto, que não 

podem ser ignoradas, pois cada uma tem em si mesma significados importantes.  

 Conforme representa e simboliza a sociedade na qual estão inseridos, os bens 

acompanham e são orientados pelas relações de consumo de cada época. Atenta-se, portanto, 
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para as relações de consumo da atualidade, especialmente o consumo por meio do ambiente 

digital e o alcance que este tem nas transformações da cultura de consumo. Para Belk (2013), 

assim como os rituais de consumo ajudam a singularizar os bens materiais, os consumidores 

ritualmente transformam produtos digitais em posses significativas, que constituem a sua 

identidade ou a sua extensão do “self”.  

No tocante ao posicionamento dos profissionais de marketing sobre cultura de 

consumo na atualidade, observa-se uma preocupação em empregar estratégias de 

posicionamento para atrair culturas de consumo globais ou locais. Estudos feitos por Westjohn 

et al. (2012) comprovam que as identidades coletivas de identificação global e nacional estão 

diretamente relacionadas com a capacidade de resposta ao posicionamento da cultura de 

consumo global e local, os resultados dessa pesquisa demonstraram a predisposição de 

personalidades individuais para a adoção de identidades coletivas. Verifica-se também, 

pesquisas sobre como esclarecer a preferência dos consumidores sobre os posicionamentos de 

culturas globais e nacionais e como orientar as empresas nas escolhas das estratégias que 

suplantem as suas decisões (WESTJOHN et al., 2016). 

A seguir, explana-se a base teórica para a discussão acerca de consumo conspícuo, 

as primeiras postulações sobre esse tema, a evolução do conceito e a contextualização do lócus 

desta pesquisa.  

2.2 Consumo conspícuo  

Os estudos iniciais sobre consumo e suas motivações possuíam um enfoque nos 

fatores econômicos, costumando excluir de sua construção os aspectos sociais. A evolução das 

pesquisas sociais, com a inserção da psicologia no campo de estudo do comportamento do 

consumidor, concluiu que esses fatores também se tornaram princípios relevantes no 

estabelecimento da relação entre as variáveis: consumidor e produto. A análise da demanda 

não-econômica ou não-utilitária foi vista, por alguns autores, como um caso excepcional, no 

qual o status é a orientação para o objetivo de compra e os produtos e marcas são vistos não 

como um meio, mas como um fim em si (MASON, 1984). 

Assim, as primeiras proposições relativas ao consumo conspícuo foram postuladas 

por Thorstein Veblen em seu livro “A Teoria da Classe Ociosa”, publicado em 1899. Nele, o 

autor propôs que o consumidor conspícuo buscava impressionar as pessoas com as suas posses 

a fim de aumentar a sua estima diante da sociedade, e, consequentemente, manter ou melhorar 

a condição do seu status social. Para ele, a demanda de bens e serviços decorre da necessidade 
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de estabelecer redes sociais e do desejo de emulação pecuniária (VEBLEN, 1988). Nesse livro, 

Veblen centra-se na estratificação da sociedade, na mobilidade social e no surgimento da classe 

ociosa. O autor foi pioneiro nos escritos de teoria de consumo conduzida pelo status, para ele, 

o consumo conspícuo não era tão somente um comportamento excepcional como afirmava 

Mason (1984). 

No consumo conspícuo, os consumidores são influenciados por um desejo ou 

necessidade de deixar evidente o seu poder de compra, ou seja, a sua satisfação é decorrente da 

reação das outras pessoas, não das características positivas que o próprio bem possui, aqui o 

preço faz total diferença para a satisfação do consumidor, quanto mais caro o bem, mais 

interessante é a sua exibição (CHEN 2002). Também conhecido como consumo notável, o 

consumo conspícuo faz referência ao consumo competitivo e extravagante, incluindo práticas 

e atividades de lazer que façam menção a uma classe social superior (FITCHETT; 

PATSOURAS, 2012). 

Para manter uma boa reputação, esse tipo de consumo faz uso do elemento 

dispêndio na demonstração dos bens adquiridos para a sociedade, como um meio prático de 

impressionar os vizinhos ou pessoas de convívio próximo: é a exibição contínua da capacidade 

de pagar: 

Os meios de comunicação e a mobilidade da população expõem o indivíduo à 

observação de muitas pessoas que não têm outros meios de julgar da sua boa 

reputação exceto mediante a exibição de bens que ele esteja apto a fazer 

enquanto estiver exposto a sua observação direta (VEBLEN, 1988, p. 42). 

   Desse modo, o consumo conspícuo é de grande importância para a estratificação da 

sociedade, posto que a aceitação em grupos sociais, através da exibição ostensiva, figura-se 

como um fator relevante para a certificação do status social (CHEN 2002). Veblen (1988) 

apresentou o consumo conspícuo, decorrente de uma classe possuidora de excedentes 

financeiros, e sua aplicação específica ao lazer. Porém, com o passar do tempo, realizações 

sociais e econômicas transformadoras trouxeram à tona outras aplicações culturais para o 

consumo conspícuo. O fato é que, independente do segmento no qual o consumo conspícuo 

está inserido, a preocupação das pessoas com a própria imagem, a moda e as marcas caras, 

fortalecem e modificam a dinâmica do comportamento do consumidor (FITCHETT; 

PATSOURAS, 2012).  

       Para além da satisfação das necessidades básicas, o consumo conspícuo, símbolo 

de status, contribui principalmente com o estabelecimento de relações sociais e com a estrutura 

da organização social (FITCHETT; PATSOURAS, 2012), Carvalho e Pereira (2013, p.4) 
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argumentam que “o consumo conspícuo adquire uma função válida pessoal e social, uma vez 

que para os consumidores, os atos de compra e o consumo, gradualmente, tornaram-se a própria 

finalidade, ao invés do uso ou valor prático das mercadorias em si.” 

 Assim, a argumentação de Veblen (1988) de que a demanda por bens e serviços é 

decorrente da necessidade de estabelecer redes sociais, bem como da aspiração de emulação 

social confirmam a decorrente finalidade possuída pelos bens. Adiante, os bens carregam 

valores sociais e culturais, e servem como comunicadores. Eles carregam significados sociais 

pertinentes a sua demonstração sobre a classe à qual o indivíduo pertence e são responsáveis 

pelo estabelecimento das relações sociais (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2002). 

Embora discuta-se, na literatura de marketing, acerca do consumo conspícuo a 

partir de Veblen, entende-se que a ação conspícua de consumir já existia desde muito antes. 

Fitchett e Patsouras (2012) dissertam sobre estudos antropológicos acerca de capital, economia 

e consumo das sociedades primitivas, demonstrando que a exibição de riqueza era considerada 

uma ação de desperdício e o indivíduo que a fizesse poderia ser expulso da sua comunidade. 

Em culturas onde o sistema de castas prevalece, o consumo conspícuo foi utilizado, 

especialmente, para que a diferenciação entre classes fosse evidenciada. Douglas e Isherwood 

(2007) fazem críticas a Veblen (1988) e apesar de reconhecerem suas contribuições para o 

avanço das considerações sociais no consumo, o consideram generalista e insuficiente em suas 

explicações, considerando que o consumo conspícuo deveria ser entendido em maior 

profundidade. 

Para entender como o consumo conspícuo fez parte da sociedade e foi significativo 

para moldar as relações entre seus membros, observa-se que o contexto pós-revolução industrial 

estabeleceu uma nova prática comercial, na qual a moda em ascensão, que substituiu o conceito 

pátina, as relações interpessoais e o significado dos bens, estimularam os indivíduos a 

diversificarem seus consumos (McCRACKEN, 1986). Fitchett e Patsiaouras (2012) 

corroboram explicando que o aumento dos rendimentos da classe média, que agora podia 

consumir de maneira conspícua, prática anteriormente destinada apenas à aristocracia, bem 

como a mobilidade geográfica, o desenvolvimento tecnológico e aparecimento de empregos 

foram fatores determinantes para essa mudança. 

Após a Revolução Industrial, a produção de excedentes culminou na distinção entre 

empregos industriais e econômicos. Tal distribuição resultou numa busca de estima e posição 

social, não só através das ocupações do trabalho, mas também por meio da aquisição, 

acumulação e exibição de bens, assim, o consumo conspícuo passou a ser sinônimo de 

prosperidade (FITCHETT; PATSOURAS, 2012). 
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Entendendo que os consumo de rituais e o consumo conspícuo são próprios do contexto 

cultural no qual as relações de troca se efetivam (CARVALHO; PEREIRA, 2013) Chaudhuri e 

Majumdar (2006) discutem a evolução do consumo conspícuo ao longo do tempo, o Quadro 1 

apresenta os principais objetos de consumo, direcionadores de comportamento, consumidores 

e dimensões do comportamento referentes a referida estrutura social de cada época, desde a era 

pré-capitalista até a pós modernidade, onde encontra-se o foco da presente pesquisa. 

Quadro  1 - Evolução do consumo conspícuo 

Estrutura social Principais 

objetos de 

consumo 

Direcionadores de 

comportamento 

Consumidores Principais dimensões 

do comportamento 

Pré-capitalista – 

feudal 

Escravos, 

mulheres e 

comida 

Poderes políticos e 

militares 

Nobreza Ostentação pura  

Moderna – 

capitalista 

Produtos muito 

caros e diamantes  

Poder social e status  Nobreza e classe 

média alta  

Ostentação, Sinalização e 

Singularidade  

Pós-moderna Imagem e 

experiência 

Autoexpressão e 

autoimagem 

Classe média e as 

massas  

Singularidade e 

conformidade social  

Fonte: Baseado em Chaudhuri e Majumdar (2006). 

Discutindo acerca do consumo conspícuo posto por Veblen (1899), Chaudhuri e 

Majumdar (2006) afirmam que o ato de consumir conspicuamente é anterior à classe ociosa, 

quando na era pré-capitalista nobreza, detentora do poder de compra, consumia bens excessivos 

e extravagantes para exibir-se e assegurar seus poderes políticos e militares.    

No contexto das sociedades contemporâneas, o consumo conspícuo passa a ser 

exibido pelas classes médias, não sendo mais prática apenas dos ricos, como relatado por 

Veblen (1899), o que impõe aos ricos a competição com outros pelo status conferido pelos 

objetos conspícuos. Dessa maneira, o consumo conspícuo das sociedades em questão é exposto 

mais por meio de ‘bom gosto” do que pelas flagrantes exibições de riqueza (CHAUDHURI; 

MAJUMDAR, 2006).  

No pós-modernismo as diferenças no poder de consumir conspicuamente são ainda 

mais minimizadas entre as classes. Tal assertiva pode ser explicada devido ao crescimento do 

poder de compra, a produção em massa (com a inserção de modelos de negócios inovadores) e 

com o declínio das barreiras comerciais, influenciando expressivamente a natureza do consumo 

conspícuo. Dessa maneira, “as diferenças de classes e padrões de consumo, que passam a ser 

orientados, em grande parte, pelas propriedades não-funcionais simbólicas dos objetos” 

(CHAUDHURI; MAJUMDAR, 2006, p.4). 

Para o consumidor conspícuo, a satisfação da compra deriva, especialmente, da 

audiência à riqueza exibida, e, consequentemente, da imagem evidenciada para a sociedade, 

através do poder de compra. Portanto, o papel dos bens como símbolos passou a ter significados 



31 
 

pessoais e sociais, transmitindo e comunicando sentidos sob o mundo social que as pessoas 

consomem (MASON, 1984). 

No tocante aos efeitos psicológicos e sociais, como fatores importantes na análise 

do comportamento do consumidor, críticas são realizadas aos estudos sobre o consumo 

conspícuo postulado por Veblen (1988), autores como Mason (1984) afirmam que a utilidade 

é a principal motivação de compra, o que ele chama de suposição racional, enquanto os 

elementos sociais seriam suposições irracionais. Embora considere que os modelos de consumo 

de sua época tendiam a ignorar o comportamento irracional do consumidor, o autor argumenta 

sobre a incapacidade de se explicar adequadamente o fenômeno do consumo conspícuo. 

Douglas e Isherwood (2002) contrapõem o sentido da irracionalidade, compreendendo que não 

há razão para se falar em irracionalidade do consumidor, pois este executa, conscientemente, a 

prática do consumo, ou seja, o consumo não é imposto e sim uma escolha. 

Para tanto, Mason (1984) afirma que pesquisar o consumo conspícuo constitui-se 

um desafio limitador para um modelo econômico, sendo mais adequado adotar um modelo 

psicológico para tal, e que, ainda assim, poderia ter suas deficiências, visto que é difícil que as 

pessoas sejam sinceras nas suas respostas sobre as motivações que as levam à compra de algo, 

especialmente, se estas forem conspícuas.  

Apesar das limitações na investigação, a preocupação com a reputação e o status é 

pertinente, principalmente, na sociedade de consumo atual. O reconhecimento do consumo, 

como é percebido na pós-modernidade, e as ações tomadas pelas instituições da sociedade 

ocidental são relativamente nova ainda importante. 

Essas ações devem basear-se no fato de que os processos de consumo, culturas e consumidores 

pós-modernos são qualitativamente diferentes daqueles do passado: “o consumidor racional 

mais simples do passado foi substituído por um consumidor mais complexo” 

Ao discutir sobre a construção da imagem, Veblen (1988) explica que a manutenção 

da boa reputação, através do consumo conspícuo, dá-se com muito mais eficiência nos setores 

da comunidade onde o contato com outros indivíduos é mais amplo e onde há maior a 

mobilidade da população. Observa-se um ambiente propício para a aplicação da teoria de 

Veblen na atualidade, com o advento das redes sociais online, onde o consumidor passa a ter 

uma visibilidade muito maior, com a possibilidade de fazer da sua conta na rede social uma 

vitrine virtual, na qual ele demonstra consumir bens, alimentos, paisagens, e, a partir disso, 

constrói a sua imagem, de acordo com o que deseja que se perceba (TAYLOR, 2016). 

Desse modo, os consumidores online podem se auto promover, exibir, 

conscientemente, as suas realizações e convencer os demais de que suas vidas são melhores do 
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que realmente são, por meio do consumo conspícuo. Estudos como o de Taylor (2016) 

concluem que redes sociais como o Facebook acentuam as características do comportamento 

de consumo conspícuo, diante da necessidade de prestígio, status e aceitação dos usuários 

informando posses ou experiências que podem ser verídicas ou não. A concepção desse mundo, 

possivelmente desmaterializado pelos consumidores online, enseja a criação de uma versão de 

si mesmos. Tal ação é explicada por Belk (2013). 

Isto posto, o consumo de bens pelos indivíduos pode representar uma extensão da 

sua identidade pessoal, o que o autor Belk (1988) denomina de “self estendido”: um bem torna-

se uma parte do self quando a sua aquisição é assentada no “eu”. Através da aquisição dos bens 

e apropriação destes, o consumo online contribui, para a construção do “eu estendido”. E, para 

além da construção da identidade, através do princípio da desmaterialização, proposto por Belk 

(2013), o consumo conspícuo nas redes sociais resultam num canal utilizado para a manutenção 

e exibição de status no meio digital.  

Além de servir para as percepções de status social, afirmação comum a todos os 

autores que dissertam sobre consumo conspícuo, as motivações para esse tipo de consumo 

parecem estar relacionadas a fatores culturais, como (McCRACKEN, 1986; VOHRA, 2016), 

globalização, moda, (VEBLEN, 1988), grupos de referência, fatores demográficos (VOHRA, 

2016; RYABOV, 2016), etnia, classe social (RYABOV, 2016), autoconsciência pública, 

materialismo e autoestima (MOITAL, 2016). 

Por conseguinte, a representação que os bens podem receber está associada, entre 

outros fatores, ao preço que eles custam. No contexto da moda, Moital (2016) descobriu, em 

suas pesquisas, que roupas caras e elegantes estão relacionadas de maneira diretamente 

proporcional ao nível de conspicuidade, pois, para os indivíduos, usar roupas caras e da moda 

aumentam suas autoestimas. 

No tocante à expansão do conceito de consumo conspícuo, Chaudhuri e Majumdar 

(2006, p.5) propõem como constituintes do consumo conspícuo: (1) a ostentação e sinalização, 

(2) a singularidade e (3) a conformidade social. O primeiro elemento indica que há um intenso 

consumo conduzido pela sinalização de riqueza e status, simultaneamente os consumidores 

buscam exclusividade, ao adicionar significados, “inventar novas formas de autoexpressão” ou 

estilos próprios que são compartilhados em pequenos grupos sociais estabelecidos na pós-

modernidade. Tais grupos são tidos como proporcionadores de conexões e identificações, 

criando uma subcultura comum.  

Portanto, de acordo com Douglas e Isherwood (2002), o consumo é percebido como 

a arena na qual a cultura é concebida. Chaudhuri e Majumdar (2006) concordam que os rituais 



33 
 

de consumo são pertencentes ao contexto onde o mesmo se cumpre, sendo necessário observar 

as particularidades do ambiente em que acontecem as trocas.  

 Observa-se que as novas maneiras de consumo conspícuo no ambiente das redes 

sociais online provocam a concepção de novos padrões de consumo e de relações sociais, já 

que o consumo é considerado um elemento de processo social. Se os bens são vistos como 

mecanismos de poder, inclusão e exclusão, consumi-los, de maneira conspícua, potencializa e 

evidencia essas relações. Concordando com o exposto, McCraken (2007) explica que o 

consumo cultural pode ser manifestado a partir do consumo de moda como expressão da 

identidade de seus consumidores.  

2.3 Consumo de fast fashion 

Os grupos sociais legitimam seus espaços na sociedade, entre outras práticas, por 

meio do consumo, especialmente, de moda e vestuário que são utilizados para construir a 

identidade dos sujeitos (BELK, CORDEIRO, et al. 2013). A partir dessa premissa, na intenção 

de entender melhor sobre o consumo de moda, especialmente, no que concerne a produtos fast 

fashion, pesquisou-se a origem e as principais características dessa forma de consumo, 

pertinente ao consumo cultural. 

A Moda, como conceito, passou a ser estudada a partir do final da Idade Média e 

início da Renascença, a partir do desenvolvimento das cidades e das classes sociais emergentes, 

período em que os conceitos de consumo começaram a mudar e as preferências transformaram-

se de produtos duradouros para bens da moda, que carregavam significados capazes de 

comunicar à sociedade os valores que o indivíduo possuía e o igualavam à nobreza 

(LIPOVETSKY, 2007; McCRACKEN 2007). 

Destarte, após a primeira revolução industrial, o consumo de moda foi 

intensificado, como consequência da produção em massa e da abertura das lojas de 

departamento, o que colaborou, diretamente, para a disseminação de diferentes estilos de moda 

entre as diversas camadas da população (NUNES et. al., 2016). Na percepção de Bauman 

(2008), essa transformação contribuiu para o consumo contemporâneo com um rearranjo social 

no qual a renovação das vontades, desejos e anseios humanos transformaram-se no principal 

fator propulsor e operativo da sociedade. Ou seja, se antes a sociedade era regida pelo trabalho, 

agora o consumo assume esse papel de destaque.  

A comercialização de roupas prontas, termo vindo do francês prêt-à-porter, deu-se 

após a Segunda Guerra Mundial com o acompanhamento do crescimento do capitalismo, 
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construindo o ciclo de moda atual. “A década de 60 admitiu significativa influência na 

construção de uma nova imagem da moda, devido a uma série transformações sociais ocorridas, 

sendo essa cultura absorvida e, muitas vezes, reelaborada para peças dos dias de hoje” 

(PINHEIRO et.al., 2017, p. 9). A moda surge como expressão artística das mudanças sociais a 

partir de seus criadores e como expressão da identidade de seus consumidores.  

Bauman (2008) ainda cita que os desejos que governam a sociedade de consumo 

devem levar necessariamente a insatisfação de seus componentes, para que a sua demanda não 

se esgote e a economia mantenha-se em permanente alta. Tal afirmação condiz com os moldes 

de desenvolvimento de produtos fast fashion, projetados para acompanhar as tendências de 

moda, que se modificam rapidamente e provocam a sensação de insatisfação nos consumidores 

que sentem a necessidade de acompanhar e seguir as tendências em constante mutação (CHOI 

et al. 2014; PAYNE, 2017). 

O segmento de moda, no que diz respeito a vestuário, se divide entre slow fashion 

e fast fashion. O primeiro dá conta de peças atemporais e duradouras, enquanto o segundo, 

despontado na década de 90, concomitantemente ao surgimento das lojas de departamento, 

atende a uma demanda de consumidores ansiosos por produtos que acompanhem uma tendência 

universal de maneira rápida, relativamente barata e pouco duradoura (WATSON, 2013).  

A preocupação do fast fashion não está centrada na qualidade e durabilidade das 

roupas, e sim no acompanhamento das tendências, da flexibilidade e da resposta a demanda, já 

que o preço pode levar a um consumo de grandes quantidades dessas peças. Inicialmente, o fast 

fashion era um modelo de produção, hoje é um novo modelo de negócios que movimenta, em 

grande escala, a economia de muitas empresas varejistas nacionais e internacionais (CIETTA, 

2012; POOKULANGARA et al., 2013). 

No tocante à economia, a produção de roupas a um baixo custo e consumo rápido 

implica numa cadeia produtiva têxtil cada vez mais complexa, que compreende: fiação, 

tecelagem, malharia, beneficiamento de tecidos, confecção, e corresponde a uma fatia da 

economia que movimenta milhões de reais todos os anos. No entanto, embora seja importante 

atentar para os aspectos ambientais e sociais que a fabricação dos produtos pode acarretar 

(CORDEIRO et al. 2013; NUNES, 2016), não há devida preocupação com a sustentabilidade 

do meio ambiente. O modelo fast fashion está pautado na novidade e encontra respaldo para tal 

em suas consumidoras.   

A respeito dos modelos de negócio existentes na indústria da moda, divididos por 

PINHEIRO et. al. (2017) entre tradicionais e inovadores, os negócios tradicionais envolvem 

uma série de etapas como criação, consultoria de moda, indústria de confecção, indústria têxtil, 
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jornalismo de moda, maisons (produtos de luxo), marketing em moda, modelista, produção em 

moda, varejo e vitrinista. Já os negócios inovadores, foco do presente estudo, envolve assessoria 

de branding, blog de moda, customização, ecomoda, e-commerce e fast fashion.   

Na ânsia de produzir a um baixo custo, lojas de departamento de produtos fast 

fashion terceirizam a mão de obra para países subdesenvolvidos, e, muitas das vezes, não 

fiscalizam as condições de trabalho as quais esses operários são submetidos (WATSON, 2013; 

LI et al., 2014; HILL, 2015). Denúncias de condições de trabalho inadequadas nos países do 

sudeste asiático vieram à tona, pondo o assunto da produção têxtil de moda rápida em pauta, 

através de documentários como o The true cost, lançado em 2015, que busca denunciar os ricos 

sociais envolvidos na atual indústria da moda pela exploração de mão de obra barata e os riscos 

aos quais são postos os trabalhadores têxteis. 

Os problemas que a alta produção de produtos fast fashion podem desencadear 

também compreendem a esfera ambiental, posto que a indústria fast fashion recebe duras 

críticas quanto à sustentabilidade do seu modelo. Tanto no que se refere à extração da matéria 

prima, quanto a grande produção de lixo que os produtos descartados acarretam, visto que, para 

alguns consumidores, os produtos fast fashion podem ser considerados descartáveis. Em relação 

à responsabilidade social, o consumo de fast fashion pode causar problemas como o 

consumismo, o consumo por impulso e danos ambientais (CORDEIRO, 2013; LI et al., 2014; 

HILL, 2015; PARK, 2016). 

O consumo fast fashion provoca a falsa impressão de que se pode consumir mais, 

já que as roupas são de baixo custo, porém a sua dinâmica implica em uma motivação para 

comprar novas roupas, tanto pela qualidade, já que esse tipo de roupa não costuma ser durável, 

quanto pela mudança de tendência de moda, que implica em consumir diferentes produtos, em 

conformidade com o que está sendo utilizado por pessoas influentes na mídia, seja televisiva, 

offline ou online sob pena de ser visto pela sociedade como alguém ultrapassado, que está 

aquém da moda (CIETTA, 2012; NUNES, 2016).  

Pesquisas esclarecem que consumidores são atraídos por moda fast fashion devido 

a sua praticidade, escassez de tempo, baixo preço, além de admitirem impulsividade e posterior 

arrependimento, quando consumem esse tipo de produto (COOK et al., 2017). Também se 

pesquisa a respeito da sustentabilidade e da responsabilidade social percebidas pelos 

consumidores, que, muitas vezes, não tem o devido conhecimento da origem dos produtos e 

suas implicações para o meio ambiente (CORDEIRO, 2013; PARK, 2016; LI et. al., 2014; 

HILL,2015) consumindo com rapidez, excesso e desperdício (BAUMAN, 2008). 
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As motivações de compra do consumidor de fast fashion possuem apelo emocional, 

cognitivo e social. As lojas de departamento oferecem esse tipo de produto de maneira 

massificada, o que, segundo Nunes et al. (2016), pode ser visto de maneira negativa, por causar 

uma padronização no modo de vestir das pessoas, impedindo-as, inconscientemente, de 

expressarem suas individualidades. 

Por meio do fast fashion a moda é exibida como sendo sem fronteiras para o 

consumidor, sua demanda é atribuída às mudanças socioculturais, a partir da sua 

democratização e do acesso massivo à informação. Tal fato produz consumidores exigentes, 

mas, especialmente atentos às tendências e influenciáveis (CIETTA, 2012). Na internet, perfis 

nos quais as pessoas se expõem ou se autopromovem por meio do consumo, e, 

concomitantemente, promovem esses bens (BAUMAN, 2008; MOON, 2016).  

Nessa perspectiva, consumir significa investir na auto afiliação social. Embora, 

muitas vezes seja um ato consciente, o consumo simbólico de produtos envolve a personalidade 

das pessoas e as representações de quem elas pretendem ser ou parecer, ou seja, a exibição dos 

seus estilos de vida. Bauman (2008) faz críticas quanto à falsa percepção de liberdade. Para o 

autor, mesmo alguns indivíduos acreditando que são livres para se expressar, estes não têm 

condições financeiras para acompanhar o ritmo rápido de consumo e se veem frustrados, em 

detrimento da legitimação e dominação de alguns grupos sociais.  

Independentemente dos motivos pelos quais as pessoas consomem moda, é válido 

ressaltar que a mesma representa uma forma pela qual o espaço social é conhecido, explorado, 

comunicado e refletido, e representa um meio pelo qual as pessoas se expressam e a sociedade 

demonstra sua necessidade de mudanças (LIPOVETSKY, 2007). 

O presente estudo, pautado em analisar a influência do consumo conspícuo de 

produtos fast fashion no Instagram, no processo de construção identitária das mulheres 

consumidoras de moda, aprofundou-se, além dos conceitos de construções identitárias, como 

mostra a seção a seguir, para que se compreendesse, com clareza, como o processo de consumo 

funciona, nessa perspectiva. 

2.5 Construções Identitárias  

Os estudos acerca de consumo simbólico trazem à tona considerações acerca dos 

fatores que influenciam o modo de vestir dos indivíduos e suas motivações para consumir 

determinados produtos. De acordo com Tostes et el. (2016), esses aspectos podem ter origens 

internas, como a autoestima, as relações familiares e a necessidade de pertencimento, além das 
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origens externas, que dizem respeito ao apelo midiático, à publicidade e ao ambiente social. 

Para os autores, esses fatores podem ter maior interferência quando os indivíduos se encontram 

em processo de formação de identidade, que se acentua em determinadas fases da vida, como 

na adolescência.  

No tocante à identidade, as perspectivas dos estudos das ciências sociais vêm 

mudando significativamente. Dentro da perspectiva pós-moderna, a identidade não é mais 

pensada como uma construção unitária, fixa ou estável, pelo contrário, elas são dinâmicas e 

devem ser montadas e remontadas, produzidas e reproduzidas. Dessa forma, a identidade deixa 

de ser considerada uma “coisa” e passa a ser um processo ou projeto (SHANKAR, ELLIOT, 

FITCHETT, 2009). 

O conceito contemporâneo de identidade versa sobre um projeto de indivíduos que 

se desenvolve continuamente, a partir da tentativa de criação de um self racional, ainda que este 

seja fragmentado e diversificado, a partir de outras construções (SHANKAR, ELLIOT, 

FITCHETT, 2009). A cultura figura como um espaço para a produção e circulação de 

representações identitárias. Dentro dessa perspectiva, o mercado de consumo é considerado a 

“fonte de recursos simbólicos pelos quais as pessoas constroem suas narrativas de identidade” 

(ZANNETE et al. 2013, p. 540). 

Os bens exercem papel fundamental na legitimação e reconhecimento das 

identidades dos indivíduos, a partir de suas posses (BELK, 1988). Em seus estudos sobre 

identidade, Belk (1988) analisou as maneiras pelas quais as posses ou símbolos, bens e lugares 

tornam-se parte do que um indivíduo é, e, de como ele percebe o seu próprio “self estendido”, 

e, consequentemente, a sua identidade.  

A cultura, o consumo e as relações sociais são considerados motores para a 

construção da identidade dos indivíduos, pois, é a partir das interações sociais que o consumidor 

exibe objetos de consumo, numa extensão do self (BELK, 1988), a fim de afirmar um projeto 

identitário que está sujeito ao julgamento de outras pessoas (ZANNETE et al., 2013).  

Ao discutir as questões de identidade, Hall, em sua obra “A identidade cultural na 

pós-modernidade”, explica que esta concepção se encontra em um processo de mudanças, 

deslocando estruturas e processos centrais das sociedades modernas e “abalando os quadros de 

referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável do mundo social” (HALL, 2006 

p.7).  

O conceito de identidade pode adquirir diferentes significados, em áreas de estudo 

distintas.  Nas ciências sociais, identidade é conceituada por Erikson (1987) como um 

sentimento subjetivo uniforme e contínuo que define intimamente o que cada um é. Para Backes 
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(2012, p.30) “sentimento de identidade é formado pela integração de imagens do eu e o ego é a 

agência interna responsável pela representação contínua do eu, selecionando e fazendo 

identificações significativas”. A identidade é algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento 

(HALL, 2006 p.38).  

A identidade é dividida em três concepções por Hall (2006): sujeito do Iluminismo, 

sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. A primeira concepção, focada na individualidade do 

sujeito, refere-se às capacidades de razão, de consciência e de ação que carrega características 

específicas centradas desde o nascimento do indivíduo e permanecem com ele em seu 

crescimento e desenvolvimento. A segunda concepção, a do sujeito sociológico, já admitia as 

relações sociais com pessoas importantes para o sujeito como fator decisivo nas construções 

identitárias, que “mediavam para o sujeito valores, sentidos e símbolos” (HALL, 2006 p.11) do 

universo habitado por ele.  

A terceira concepção de identidade, o sujeito pós-moderno por Hall (2006, p.10) 

diz respeito a fragmentação da identidade, nessa concepção o sujeito é composto por várias 

identidades, que podem ser contraditórias e não resolvidas resultado de mudanças estruturais e 

institucionais. Para o autor, o próprio processo de identificação, “através do qual projeta-se as 

identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Esse processo produz 

o sujeito pós-moderno, conceituado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente.” 

A identidade individual refere-se ainda a um autoconceito, ligado à identificação 

que o indivíduo faz de si mesmo. O autor ainda entende identidade como um fenômeno social, 

derivado dos significados que os indivíduos concedem à sua interação com outros sujeitos. 

Então, parte expressiva da identidade é definida pelas relações interpessoais com o grupo do 

qual o indivíduo faz parte. 

De acordo com Carvalho (2008), a construção da identidade social se processa no 

meio das projeções simbólicas que permeiam o cotidiano, destacando as diferenças culturais 

dos grupos de pessoas que moldam o mundo de “alteridades identitárias”. O trabalho desse 

autor evidencia a construção da identidade como um processo de produção de sentido, no qual 

a criação de imagens faz parte do imaginário, cuja base é fornecida elos simbolismos presentes 

nas práticas cotidianas que compõem o conjunto identitário de um grupo social.  

Portanto, a identidade seria construída, conservada e/ou remodelada por processos 

sociais, que são decididos pela estrutura social, assim como a identidade reage sobre a estrutura 

social, procurando mantê-la ou modificá-la (BACKES, 2012). Destarte, Carvalho (2008), 



39 
 

dentro da sua perspectiva, considera que os meios sociais emitem projeções imagéticas, 

concebendo de si realidades culturais e identitárias de determinados momentos histórico-

sociais. Baseado nas ideias de Stuart Hall (2006), o autor acrescenta que a identidade é baseada 

essencialmente na posição e no contexto, não é uma essência ou substância a ser examinada.  

A identidade contextual, na perspectiva de Hall (2006 p.38), diz respeito às 

construções identitárias que “não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre 

diferentes posições; que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições 

culturais; e que são produtos desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada 

vez mais comuns num mundo globalizado”. Assim sendo, a identidade é algo formado, ao longo 

do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento (HALL, 2006 p.38).  

De acordo com Souza (2016), os diferentes contextos sociais em que os sujeitos 

estão inseridos fazem com que os mesmos se envolvam em diferentes significados sociais. 

Seguindo as ideias de Woodward (2008), pode-se afirmar que as pessoas podem se sentir 

sempre as mesmas pessoas, no entanto, são posicionadas de maneiras distintas pelas 

expectativas e restrições sociais que permeiam cada situação e cada contexto. Os sujeitos seriam 

posicionados, portanto, de acordo com o ambiente em que estão inseridos. Analisando o 

ambiente online, em comparação com o ambiente tradicional de consumo, observa-se a posição 

de liderança ocupada por influenciadores, o que não é novidade, porém com a expansão do 

consumo digital e novas dinâmicas de relacionamento entre as pessoas ganhou significados e 

efeitos diferentes. 

Os significados simbólicos dos bens de consumo operam tanto na construção do 

mundo social, externamente, quanto na construção da identidade internamente (SHANKAR et. 

al., 2009). Henna (2012) relata a dualidade presente na formação da identidade do consumidor 

entre a motivação para manter uma entidade individual que tem como função a distinção e 

diferenciação e a vontade de realizer conexões que resultem em filiação social.  

Woodward (2008) ainda explana sobre os efeitos do consumo na contemporaneidade e 

na globalização, no tocante às construções identitárias. Para o autor, a interação entre os fatores 

econômicos e culturais produzem mudanças nos padrões de produção, ideia também endossada 

por McCracken (2003), quando defende que estes também provocam modificações nas 

identidades novas e globalizadas. É importante atentar, no entanto, para o fato de não ser 

possível constatar, mesmo envoltos na globalização, uma “expressão cultural única ou uma 

homogeneização imperante”, no entanto, as manifestações culturais não são completamente 

eliminadas frente à globalização, elas coexistem (SOUZA, 2016).  
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2.6 Síntese do capítulo  

A revisão teórica objetivou explanar as principais temáticas abordadas nesta 

pesquisa: Cultura de consumo, Consumo conspícuo, Consumo de fast fashion e Construções 

identitárias. Para que fosse possível fornecer a base teórica de maneira coesa, procurou-se partir 

dos temas mais amplos até se chegar nos mais específicos. Cogitou-se a possibilidade de trazer 

explanações teóricas acerca do Instagram para essa seção, no entanto, optou-se por desenvolver 

as explicações acerca do mesmo na seção seguinte. 

A primeira parte, cultura de consumo, pautada principalmente em McCraken 

(2003), explanou a conceituação dos elementos cultura e consumo, bem como a relação entre 

eles e a evolução dos significados do consumo, permeados pela cultura. Essa evolução do 

consumo permitiu uma ligação direta com tema seguinte da revisão teórica – o consumo 

conspícuo – já que se apresentou a perspectiva utilitária, para a qual os bens foram inicialmente 

criados, até a perspectiva de motivação de consumir por status.  

A demonstração de cultura e consumo permitiu também, apresentar o surgimento 

do conceito de moda, em detrimento ao conceito pátina, remetendo ao simbolismo e ao 

consumo rápido, que se tornou realidade pertinente na sociedade pós-moderna e é um tema 

diretamente ligado à presente pesquisa. Dessa maneira, a parte introdutória da revisão de 

literatura permitiu contextualizar os principais conceitos abordados ao longo do trabalho. 

A seção seguinte, que tratou de consumo conspícuo, apresentou os principais 

postulados acerca das motivações para consumir por status. Pautado especialmente nos 

fundamentos de Thorstein Veblen (1899), considerado o pai do consumo conspícuo, esta seção 

buscou trazer uma discussão, entre autores que consideram esse tipo de consumo, como Mason 

(1984) e autores como Douglas e Isherwood (2002) que concordam parcialmente com Veblen 

(1899) e Fitchett e Patsiaouras (2012) que endossam o que diz o autor. 

O consumo conspícuo apresenta o estudo sobre os significados que possuíam os 

bens no meio social em que eles eram consumidos, desde as primeiras formações de 

comunidade social até os tempos atuais, cujo consumo é virtual e potencialmente praticado. 

Esta seção explanou a ideia do consumo conspícuo como um potencializador para a emulação 

pecuniária e a conformidade em grupos sociais por meio do status, utilizando a demonstração 

de bens como estratégia para conseguir alcançá-lo. 
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Comprovando que um dos principais bens exibidos no meio virtual do Instagram 

são os produtos fast fashion, utilizou-se uma seção para explanar a conceituação, a dinâmica, o 

modelo econômico e as motivações para o consumo desse tipo de bens. É certo que existem 

diversas questões problemáticas em torno da indústria do fast fashion, como as questões 

ambientais e sociais que não puderam ser plenamente discutidas, já que não eram o foco da 

presente pesquisa, mas buscou-se apresentar o consumo de fast fashion e seu poder de 

legitimação das pessoas nos espaços sociais, bem como, enquanto elemento essencial para as 

construções identitárias, baseando-se, especialmente, em Belk e Cordeiro (2013). 

Ainda na seção de consumo de fast fashion, explanou-se a evolução do consumo de 

moda, as diferenças entre os modelos de negócios, conceitos de slow fashion e fast fashion e o 

impacto que o consumo de fast fashion tem na indústria da moda, na economia, no meio 

ambiente e na sociedade. Além das ideias trazidas por autores clássicos e contemporâneos, 

foram apresentadas ideias abordadas em recentes documentários premiados, que discutem os 

impactos gerados pelo segmento fast fashion nas esferas relatadas. Dando sequência à revisão 

de literatura, explanou-se conceitos de construções identitárias. 

Ao abordar construções identitárias, a última subdivisão desta seção baseou-se, 

principalmente, no autor Hall (2006), haja vista que o mesmo trabalha com as construções 

identitárias na perspectiva cultural da pós-modernidade. Além da conceituação de identidade, 

por diversos autores, buscou-se explanar as subdivisões de acordo com cada um, bem como a 

contextualização com o objetivo principal dessa pesquisa, que é analisar a influência do 

consumo conspícuo de produtos fast fashion no Instagram, no processo de construção 

identitária das mulheres consumidoras de moda. Para tanto, buscou-se relacionar as construções 

identitárias por meio do consumo e a criação de significados a partir dessa atividade e dos 

elementos culturais, ou seja, os efeitos do consumo nas construções identitárias, pautado em 

Woodward (2008). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção serão explanados o delineamento da revisão de literatura, lócus da 

pesquisa e os procedimentos metodológicos adotados para atingir os objetivos propostos. 

Iniciando pelo delineamento da pesquisa, no qual as características da presente pesquisa serão 

apresentadas, em seguida a seleção dos participantes detalhará a maneira e a justificativa pela 

qual os sujeitos foram escolhidos, continuando com a explicação acerca da coleta de dados e 

finalizando com a apresentação de como os dados serão analisados. 

3.1 Delineamento da revisão de literatura 

Para a construção da revisão de literatura fez-se uma pesquisa no portal periódicos 

da CAPES, bem como em plataformas internacionais, filtrando artigos publicados nos últimos 

cinco anos, utilizando inicialmente as palavras-chave consumo e cultura, posteriormente 

consumption e culture.  Para a seção seguinte pesquisou-se as palavras consumo conspícuo e 

conspicuous consumption, construções identitárias e identity contructions, por fim moda rápida 

e fast fashion.  

Uma planilha no software Excel foi criada listando os títulos dos artigos, seus 

respectivos anos de publicação e a justificativa de uso ou não. Esse procedimento foi realizado 

até que se obtivesse literatura o suficiente para embasar o estudo. Isto posto, além dos autores 

clássicos utilizados nesta seção, foi feito um levantamento do estado da arte das referidas 

temáticas. 

O estado da arte, segundo Ferreira (2002) representa o desafio de mapear 

bibliograficamente e discutir temáticas acadêmicas em diferentes campos do conhecimento, 

considerando a produção recente da área em questão. 

3.2 O lócus da pesquisa 

O lócus da pesquisa são as consumidoras de produtos fast fashion que possuem 

contas no Instagram, um aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis como tablets e 

celulares smartphones, também podendo ser acessado no computador, de maneira gratuita. 

Inicialmente o Instagram encontrava-se disponível apenas na apple store, atualmente, também 

se encontra na play store. A fundação do Instagram deu-se em 6 de outubro de 2010, seus 

criadores são Kevin Systrom e Mike Krieger (SMITH, 2017). 
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Figura 2 - Interface da tela de login do Instagram 

 

Fonte: Instagram (2018). 

 

Entre as diversas funções do Instagram, a principal é o compartilhamento de 

imagens e vídeos. Os usuários constroem seus perfis, publicando o que lhes convém, portanto, 

pode-se encontrar no Instagram uma grande variedade de postagens, especialmente, fotografias 

no estilo selfie. Uma característica específica do Instagram é a permissão da aplicação de filtros 

em suas postagens, o que pode deixá-las com melhor aparência (MOON et al., 2016). De acordo 

com Smith (2017), o número de usuários do Instagram já ultrapassa 500 milhões, destes, 35 

milhões são brasileiros, o que representa 7% do total mundial, o crescimento do Instagram no 

Brasil se dá numa proporção de 1 milhão de usuários por mês (FERRARI, 2017). 

As opções de curtir e comentar presentes no Instagram impulsionam publicações e 

demonstram a popularidade das mesmas. A partir dessa premissa, o objetivo de muitos usuários 

é alcançar a maior quantidade de pessoas possível com suas publicações e exercer influência 

sobre elas. Observa-se a atualização constante das funcionalidades do Instagram: em agosto de 
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2016, o recurso de publicação de histórias foi lançado, ele permite que o usuário publique fotos 

e vídeos que são mostrados em um campo de publicação na parte de cima do aplicativo, os 

quais se autodestroem em vinte e quatro horas (STOCCO, 2016). Em dezembro de 2017 o 

aplicativo passou por uma atualização que permitiu fixar histórias destaques no perfil do 

usuário. A figura abaixo mostra o recurso de histórias do Instagram. 

 

           Figura 3- Recurso de histórias do Instagram 

 

Fonte: Instagram (2018). 

 

O Instagram é popularmente conhecido como uma rede social online em que as 

pessoas preocupam-se em postar fotos editadas e menos espontâneas, comparando com outras 

redes como o Facebook e Snaptchat (STOCCO, 2016). Dentro desse contexto, pessoas 

específicas são destinadas a usar produtos, recomendar serviços, divulgar marcas e estimular o 

consumo. É possível notar, por meio desse aplicativo, a necessidade de constante exposição do 

que vêm sendo consumido (SUNG et al., 2016).  
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Estudos empíricos envolvendo o Instagram apresentam novos conceitos de 

linguagens intuitivas que comunicam perspectivas de negócios baseadas em representação de 

imagens (OLIVEIRA, 2015) que combinam textos com legendas e fotos representativas, 

especialmente as selfies – fotografias tiradas de si, pela própria pessoa (EAGAR; DANN, 2016). 

Organizações dos mais diversos segmentos fazem uso do Instagram para divulgar seus produtos 

e serviços, bem como buscar envolver pessoas em causas e apresentar suas ideias.  

A explanação sobre o Instagram intenciona contextualizar o tema com seu campo 

empírico de pesquisa, e esclarecer o porquê dentre outras redes sociais online essa foi a 

escolhida para estudar o consumo conspícuo.  

3.2 Delineamento da pesquisa 

O objetivo da pesquisa é analisar a influência do consumo conspícuo de produtos 

fast fashion no Instagram, no processo de construção identitária das mulheres consumidoras de 

moda. Tendo em vista o fato de que o campo empírico é pouco investigado, o estudo tem um 

caráter exploratório (SAMPIERI et al., 2006) e a abordagem da pesquisa é qualitativa, por se 

tratar de análise de comportamentos, já que esse tipo de abordagem é o mais indicado, quando 

o pesquisador busca entender em profundidade determinado assunto (BRYMAN; BELL, 2011).  

A pesquisa qualitativa obtém dados descritivos e processos interativos a partir de 

questões ou focos de interesses gerais, a sua compreensão é dada a partir dos sujeitos. Desse 

modo, é possível alcançar uma compreensão mais profunda ao evidenciar a representação dos 

participantes, a partir do objeto que está sendo analisado e de como os sujeitos constroem os 

significados que os permeiam (GODOY, 1995; CRESWELL, 1998, MERRIAM, 2009).  

O sentido da pesquisa qualitativa é descrito como indutivista, construcionista e 

interpretativa. No caso desta pesquisa, sua posição epistemológica é interpretativa, por buscar 

a compreensão do mundo social a partir da interpretação do mundo e de seus atores sociais. 

Epistemologicamente, a pesquisa qualitativa é construtivista, ou seja, as propriedades sociais 

são consequência das interações entre os atores, e não um fenômeno isolado (BRYMAN; 

BELL, 2011).  

Para atingir o objetivo proposto, realizou-se a técnica de triangulação, a fim de 

alcançar uma maximização na confiabilidade dos dados por meio da integração metodológica 

(DUARTE, 2009). Os dados foram coletados por intermédio de observação participante e de 

entrevistas online e presenciais realizadas pela pesquisadora, utilizando o roteiro 

semiestruturado elaborado com base na teoria estudada. Foram realizadas dez entrevistas 
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presenciais e uma entrevista online, por meio de chamada de vídeo no aplicativo Whatsapp. 

Além de três sessões de focus group online. 

Quanto à análise de dados, foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo 

(BARDIN, 2012). A pesquisa qualitativa, que permite atribuir cientificidade a conhecimentos 

teóricos empíricos, tem a preocupação de compreender os fenômenos a partir da perspectiva 

dos sujeitos, propondo reflexões sobre as experiências dos mesmos (MERRIAM, 2009). 

A figura abaixo ilustra as fases da pesquisa, seguindo a ordem cronológica em que 

elas foram executadas: 

 

Figura 4 - Fases da pesquisa. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

  

3.3 Seleção dos participantes 

As participantes foram selecionadas mediante as análises realizadas durante a 

observação participante. Tendo em vista que o lócus da pesquisa abrange as consumidoras de 

fast fashion, foram convidadas a participar das entrevistas e dos grupos focais online, mulheres 

cujos perfis apresentavam imagens evidenciando o uso desses produtos. O recorte da pesquisa 

foi restrito às mulheres por observar a maior participação desse tipo de sujeito no envolvimento 

com o consumo de fast fashion no Instagram.  

As hashtags de lojas de departamento, onde são vendidos produtos fast fashion e a 

hashtag “look do dia” foram utilizadas na busca pelos perfis potenciais, bem como foi solicitado 
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às participantes a indicação de pessoas para participar da pesquisa, na fase de grupo focal 

online, fazendo uso da técnica bola de neve (MALHOTRA, 2012).  

Para a presente pesquisa foram selecionadas onze mulheres para participarem da 

fase das entrevistas, que foi iniciada dia 28 de outubro de 2017 e finalizada dia 24 de novembro 

de 2017. As entrevistas foram realizadas presencialmente, sendo que uma delas foi realizada 

via chamada de vídeo no aplicativo Whatsapp. As entrevistas foram realizadas até que se 

obtivesse informações suficientemente pertinentes para a fase de análise de dados, seguindo o 

preceito de saturação proposto por Glaser e Strauss (2007). 

O Quadro 2 ilustra as participantes que fizeram parte da segunda fase da coleta de 

dados: as entrevistas individuais. A legenda foi posta para as falas das entrevistas conforme 

segue abaixo.  

Quadro  2 - Entrevistas individuais 

Nome Escolaridade Profissão Idade Cidade Seguidores Seguindo 

E1 Superior completo Advogada 
26 

anos 
Mossoró - RN 761 1575 

E2 Superior incompleto Atriz 
24 

anos 
Mossoró - RN 1158 798 

E3 Ensino médio Estudante 
16 

anos 
Mossoró - RN 1160 1538 

E4 Superior incompleto Estudante 
19 

anos 
Mossoró - RN 1758 1006 

E5 Mestrado Professora 
34 

anos 
João Pessoa - PB 1116 875 

E6 Superior incompleto Estudante 
25 

anos 
Caicó - RN 1007 933 

E7 Mestrado Professora 
26 

anos 
Mossoró - RN 1430 927 

E8 Superior incompleto Estudante 
20 

anos 
Caicó - RN 1156 1145 

E9 Superior incompleto Estudante 
21 

anos 
Angicos - RN 2091 1184 

E10 Superior incompleto Estudante 
19 

anos 
Angicos - RN 1428 1124 

E11 Superior incompleto Estudante 
23 

anos 

Campo Redondo -

RN 
3137 1091 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Legenda: E1 – Entrevista 1. 

  

Na fase seguinte, a de coleta de dados por meio do grupo focal online, foram 

selecionadas sete mulheres para a primeira sessão, seis para a segunda e três para a terceira fase. 

Abaixo, os quadros apresentam o perfil das participantes. As legendas para as participantes dos 
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grupos foram atribuídas conforme os quadros e entre parêntesis o grupo focal que elas 

participaram.  

Quadro  3 - Grupo focal 01 

Nome Escolaridade Profissão Idade Cidade Seguidores Seguindo 

P1(GF1) Superior completo Enfermeira 24 anos Natal - RN 810 835 

P2(GF1) 
Superior 

incompleto 
Estudante 23 anos Mossoró - RN 963 756 

P3(GF1) Superior completo Enfermeira 26 anos 
Rio de Janeiro 

– RJ 
1738 913 

P4(GF1) 
Superior 

incompleto 
Social media 22 anos Mossoró - RN 2810 2482 

P5(GF1) 
Superior 

incompleto 
Estudante 23 anos Mossoró - RN 406 240 

P6(GF1) 
Superior 

incompleto 
Estudante 27 anos Mossoró - RN 1417 1315 

P7(GF1) Mestrado Agrônoma 27 anos Mossoró - RN 1507 864 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Legenda: P1 (GF1) Participante 1 do Grupo Focal 1. 

 

Quadro  4 - Grupo focal 02 

Nome Escolaridade Profissão Idade Cidade 
Seguido

res 
Seguindo 

P1(GF2) Superior completo Publicitária 24 anos Brasília - DF 1723 642 

P2(GF2) Superior completo Estudante 27 anos 
Campina 

Grande - PB 
1889 1893 

P3(GF2) 
Superior 

incompleto 
Estudante 22 anos Mossoró - RN 2018 822 

P4(GF2) 
Superior 

incompleto 
Estudante 16 anos Mossoró - RN 1425 873 

P5(GF2) Mestrado Professora 25 anos Mossoró - RN 1091 872 

P6(GF2) 
Superior 

incompleto 
Estudante 24 anos Mossoró - RN 2993 2943 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Legenda: P1 (GF2) Participante 1 do Grupo Focal 2. 

 

 

Quadro  5 - Grupo focal 03 

 

Nome Escolaridade Profissão Idade Cidade Seguidores Seguindo 

P1(GF3) Superior completo Maquiadora 22 anos Mossoró - RN 890 1160 

P2(GF3) Superior incompleto Estudante 25 anos Caicó - RN 1909 2292 

P3(GF3) Superior incompleto Estudante 19 anos Natal - RN 2715 1764 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Legenda: P1 (GF3) Participante 1 do Grupo Focal 3. 
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3.4 Coleta de dados 

As técnicas escolhidas para a coleta de dados foram: observação participante, 

entrevistas individuais e grupo focal online. Tendo em vista que o objetivo da pesquisa é 

entender a relação entre consumo conspícuo e as construções identitárias, pretende-se, além de 

captar uma grande quantidade de informações, atentar-se para a qualidade delas. Para isso, é 

preciso deixar que os entrevistados fiquem à vontade para conversar, sem um roteiro estruturado 

de maneira rígida (BONI; QUAREMAS, 2005; MERRIAM, 2009). 

Quanto à observação participante, esta foi realizada a partir do mês de maio ao de 

dezembro de 2017. Nesse processo, as postagens do Instagram foram analisadas a partir da guia 

de pesquisa, utilizando as hashtags “look do dia” e “fast fashion”, como ilustram as figuras 

abaixo. Utilizando a amostra por conveniência, foram identificados perfis em potencial, como 

também, realizou-se um acompanhamento das postagens dos mesmos. As informações 

encontradas foram anotadas num diário de campo, observando-se as conexões que as postagens 

tinham com o tema da pesquisa. Esse tipo de observação permite a compreensão dos 

significados presentes no contexto estudado, por meio da perspectiva dos sujeitos (ROCHA, 

2013).  

 

              Figura 5 - Pesquisa com a hashtag “look do dia” 
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Fonte: Instagram (2018). 

          Figura 6 - Pesquisa com a hashtag “fast fashion” 

 

Fonte: Instagram (2018). 

 

Seguindo com a coleta de dados, foram realizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas, utilizando um roteiro de entrevista que foi elaborado a partir da revisão de 

literatura abordada no presente estudo. O mesmo roteiro foi utilizado como guia de discussão 

do grupo focal online, a fim de verificar as diferenças de comportamento de forma individual e 

em grupo, por meio das repostas das entrevistadas. 

O grupo focal é uma técnica de coleta de dados que pretende integrar, discutir e 

avaliar um tema específico, sobreveio na segunda guerra mundial como uma técnica de pesquisa 

de marketing para captar a reação das pessoas às propagandas da guerra. Para Backes et al. 

(2011), o grupo focal é oportuno por permitir captar mais informações do que normalmente se 
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capta em uma entrevista tradicional. Isso se deve aos debates que são estimulados pelo 

mediador do grupo focal, em torno do tema pesquisado. 

O objetivo do grupo focal não é chegar a um consenso sobre determinado assunto, 

mas sim, a pluralidade das ideias que podem emergir, provocando discussões entre os sujeitos 

participantes, não somente com o mediador (BARBOUR, 2009). O objetivo do grupo deve ser 

explicitado para que se possa obter, de maneira clara, as opiniões, ouvindo um grupo de pessoas 

sobre uma pauta designada pelo pesquisador (MORGAN, 1997; MALHOTRA, 2012). 

O grupo focal online é conceituado por Abreu et al. (2009, p. 10) como “um método 

de coleta de informações semelhante ao grupo focal presencial. Sua principal característica, não 

obstante, é a de ser realizado em ambiente virtual, dispensando a presença física dos 

participantes para que haja interação e consequente comunicação”. Essa técnica foi escolhida 

por ser um meio de interação no qual a opinião de um participante pode influenciar outros a 

discordarem ou concordarem, provocando uma discussão, o que contribui para o mapeamento 

das falas e a profundidade das respostas (ABREU et al., 2009). 

Considerou-se propício o uso do uso grupo focal online para essa pesquisa, por se 

tratar de um tema diretamente ligado ao uso da internet, desse modo, a reunião para o grupo 

focal poderia acontecer num ambiente familiar para as participantes que, no caso, foi o 

aplicativo Whatsapp. Uma das vantagens do grupo focal online é que, de modo geral, as pessoas 

podem se apresentar menos inibidas para expressar suas opiniões sinceras nas suas respostas 

(ABREU et al., 2009).  

Quanto aos pontos positivos do Whatsapp, pode-se dizer que suas funcionalidades 

permitem a seleção da pergunta no momento da resposta, facilitando assim, a discussão e o 

entrosamento entre as participantes. Outra característica presente no modo de dialogar no 

Whatsapp é a correção de falas por meio do uso de um asterisco. De maneira geral, considerou-

se bastante positivo o envolvimento entre as participantes de ambas as sessões. Procurou-se 

deixar que elas interagissem à vontade, solicitando no início que elas se apresentassem e 

explicando a permissão para que elas conversassem umas com as outras ao longo da sessão. 

A primeira sessão de grupo focal aconteceu no dia primeiro de dezembro de 2017, 

contando com sete respondentes, além da pesquisadora e do orientador, fazendo o papel de 

mediadores do grupo. Teve duração de uma hora e quarenta minutos, percebeu-se que as 

participantes se sentiram confortáveis para responder as perguntas do roteiro, bem como para 

interagir entre si. O diálogo transcorreu de maneira natural, sendo necessário realizar algumas 

provocações, além das perguntas já estruturadas. 
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A segunda sessão de grupo focal online ocorreu no dia cinco de dezembro de 2017, 

com a presença de seis respondentes e da pesquisadora, teve duração de uma hora e quarenta e 

seis minutos. Intencionando-se maior diálogo entre as respondentes, deixou-se claro, no início 

da sessão, que a interação entre elas era permitida, desse modo observou-se uma maior conversa 

entre as participantes.  

A terceira sessão de grupo focal online aconteceu no dia dezoito de dezembro de 

2017, após algumas remarcações, mediante a disponibilidade das respondentes, a sessão 

ocorreu com a presença de três mulheres, além da pesquisadora. O tempo decorrido de conversa 

no grupo foi de uma hora e vinte e três minutos. Percebeu-se maior facilidade na mediação do 

grupo com menos participantes, no entanto, o diálogo seguiu de maneira mais fluida nos grupos 

com maior número de respondentes. 

Destaca-se aqui a destreza com a qual as sessões de grupo focal online foram 

conduzidas. Por se tratarem de questões de cunho pessoal, temia-se a timidez, por parte das 

participantes, no entanto, observou-se espontaneidade nas respostas e uma excelente interação 

entre elas, essa dialogicidade foi considerada bastante positiva, proporcionando dados 

pertinentes para a continuidade da pesquisa.  

O Quadro 6 evidencia o roteiro de pesquisa, utilizado tanto nas entrevistas quanto 

nas sessões de grupo focal online construído com base na teoria acerca da cultura de consumo, 

do consumo conspícuo, do consumo de fast fashion e das construções identitárias. As questões 

foram elaboradas de modo a servir de base para se atingir os objetivos propostos neste estudo.  

 

Quadro  6 - Roteiro de entrevista 

Temática Autores de Referência Questões 

Uso do 

Instagram 

 MONTEIRO, 2006, OLIVEIRA, 

2015, MOON, et al., 2016, 

TAYLOR, 2016, GUEST, 2016. 

1- Com que frequência você utiliza o 

Instagram? 

2- Como você define o seu envolvimento com 

os demais usuários do Instagram? Quais são 

os perfis que você costuma seguir? 

3- Você já comprou algum produto indicado por 

alguma pessoa do Instagram? Se sim, o que? 

Por quê? 

4- As interações no Instagram influenciam nas 

suas emoções? (Por exemplo: você se sente 

feliz quando recebe um elogio em um 

comentário em uma foto) 

5- Você acredita que demonstra afeto pelas 

pessoas quando comenta e curte as fotos 

delas no Instagram? Você sente que é 

querida quando o mesmo acontece com 

você? Por quê? 
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Consumo na 

construção 

da 

identidade 

DOUGLAS; ISHERWOOD, 2002, 

ERIKSON, 1987, McCRACKEN, 

2003, BARBOSA; 

CAMPBEL,2006, MONTEIRO, 

2006, MILLER, 2007, BELK, 

2013, TRINDADE et al., 2015, 

WESTJOHN et al., 2016, VOHRA, 

2016, RYABOV, 2016, HALL, 

2006. 

6- Como você quer ser percebida pelas pessoas 

no Instagram? Você acha que é percebida 

dessa maneira? 

7- Você se sente influenciada pelas pessoas que 

segue no seu Instagram? Se sim, 

exemplifique. 

8- De maneira geral, você se preocupa com o 

que as pessoas acham do que você está 

vestindo? Por quê? 

9- As roupas que você veste representam a 

pessoa que você é ou quer ser? 

10- Existe um estilo de roupa que você usa que 

considera ser um estilo próprio? Se sim, qual 

seria? 

11- O que você acha da exposição das pessoas no 

Instagram? 

Consumo 

conspícuo 

MASON, 1984, VEBLEN, 1988, 

CHEN, 2002, DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2002, 

MONTEIRO, 2006, CHAUDHURI 

& MAJUMDAR, 2006; 

FITCHETT; PATSOURAS, 2012, 

TAYLOR, 2016, VOHRA, 2016.  

12- Antes de postar algo no Instagram, você se 

preocupa com o que as pessoas vão pensar? 

Por quê? 

13- Você costuma postar fotos que mostrem a 

roupa que você está vestindo? Por quê? 

14- Quando você compra roupas, você sente 

vontade de impressionar os outros com elas? 

Por quê? 

15- Você se sente melhor quando suas postagens 

atingem muitas pessoas? Cite uma postagem 

que foi especial para você nesse sentido. 

16- Você gostaria de ter mais dinheiro para 

comprar roupas que as pessoas costumam 

mostrar no Instagram?  

17- Você sente a necessidade de ter mais 

popularidade do que outras pessoas no 

Instagram? Por quê? 

18- Você acha que a aparência pode ajudar as 

pessoas a fazerem novos amigos? Justifique. 

19- Você costuma comprar peças de vestuário 

mais pelo estilo ou pelo conforto? Poderia 

exemplificar? 

Consumo de 

produtos fast 

fashion 

VEBLEN, 1988, DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2002, 

MONTEIRO, 2006, McCRACKEN 

2007, BAUMAN,  

2008, LIPOVETSKY, 2007, 

CIETTA, 2012; BELK; 

CORDEIRO, 2013; 

POOKULANGARA et. al., 2013, 

CORDEIRO et al. 2013; NUNES, 

2016. 

20- Você costuma procurar tendências de moda 

no Instagram? Com que frequência? 

21- Você se sente feliz ao comprar uma roupa 

nova? Quais sensações você sente ao realizar 

essa prática? 

22- Você já comprou ou teve a intenção de 

comprar produtos, especialmente fast fashion 

que são mostrados no Instagram? Por quê? 

Que tipo de postagem? 

23- O que você acha da sua exposição no 

Instagram? 

24- Teria algo a complementar sobre a influência 

da internet, especialmente do Instagram, na 

sua forma de consumo? 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Para a interpretação dos dados, a análise de conteúdo foi a técnica escolhida. Esta 

busca obter procedimentos sistemáticos que proporcionem a descrição do conteúdo das 

mensagens recolhidas durante as entrevistas e grupo focal online (BARDIN, 2012). 

3.5 Análise dos dados 

Os dados foram analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo, na qual a 

pesquisa é utilizada para descrever e interpretar o conteúdo existente em diversos tipos de 

materiais, através do paradigma interpretativista (BARDIN, 2012). Após a coleta dos dados, foi 

realizada a apuração sistemática dos mesmos, justificando a separação deles nas categorias que 

o instrumento prevê, além das subcategorias que emergiram do campo (BAUER; GASKELL, 

2010), reforçando que, segundo a técnica de análise de conteúdo, os dados obtidos em estado 

bruto não fazem sentido, independentemente de sua origem, até que sejam comparados com a 

teoria e devidamente categorizados (FLICK, 2009). 

De acordo com Kassarjian (1977), o desafio da análise de conteúdo encontra-se em 

alcançar objetividade para estipular as categorias de análise com o rigor metodológico 

necessário, para que haja relevância teórica e se consiga, na medida do possível, generalizar os 

dados. Já Mozzato e Grzybovski (2011, p. 732) afirmam que “análise de conteúdo é uma técnica 

refinada, que exige muita dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem de se valer 

da intuição, imaginação e criatividade, principalmente na definição de categorias de análise.” 

O processo de análise de conteúdo seguiu as etapas de síntese da análise de 

conteúdo recomendadas por Flick (2009), selecionando as principais falas colhidas nas 

entrevistas e no grupo focal online, realizando uma análise explicativa, para o esclarecimento 

de trechos que não ficaram suficientemente claros e a análise da estrutura de conteúdo, criando 

as subcategorias inseridas nas categorias pré-estabelecidas. 
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Figura 7 - Fases da análise de conteúdo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018), baseada em Flick (2009). 

 

Quanto à observação participante, as notas de campo que foram realizadas relatando 

as descrições do que era encontrado no Instagram a partir do lócus da pesquisa serviram para 

complementar a triangulação dos dados, evidenciando informações importantes para a 

compreensão de resultados encontrados nas outras fases da pesquisa, firmando-se como uma 

base para o seu entendimento. Tanto as informações que surgiram nas entrevistas quanto as que 

o fizeram no grupo focal online foram analisadas seguindo a sistematização posta acima. A 

triangulação, segundo Neves (1996), caracteriza-se como um ato que permite estabelecer 

conexões entre as descobertas obtidas por diferentes fontes, a fim de torná-las mais 

compreensíveis e alcançar uma maior validade dos dados.  

Destaca-se aqui a importância da triangulação para compreender o posicionamento 

das mulheres consumidoras de moda tanto individualmente, com as entrevistas individuais, 

quanto coletivamente, nas seções de grupo focal online. Como o instrumento de pesquisa 

abordava questões pessoais sobre o comportamento de consumo e exibição no Instagram, 

considerou-se importante comparar os resultados obtidos com as diferentes técnicas para então 

chegar a reflexões e conclusões relatas na discussão dos resultados.  

Destarte, objetivou-se alcançar a melhor compreensão possível do comportamento de 

consumo conspícuo no Instagram, através da impressão dos sujeitos que estão inseridos nesse 

meio e das observações do pesquisador sobre o campo empírico que foram relatas em notas na 

fase de observação participante. Entende-se que essa fase é de suma importância para o alcance 

do rigor metodológico da presente pesquisa. 
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Para que fosse possível garantir a fidelidade dos dados coletados, utilizou-se ipsis 

litteris na transcrição das falas das entrevistadas para análise dos resultados.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O objetivo dessa investigação empírica é analisar a influência do consumo 

conspícuo de produtos fast fashion no Instagram no processo de construção identitária das 

mulheres consumidoras de moda. Para atender ao objetivo a pesquisa seguiu os procedimentos 

metodológicos descritos na sessão acima e pretende nesta sessão apresentar os principais 

resultados encontrados a partir da análise de conteúdo, criando categorias a partir das respostas, 

baseadas nas -categorias teóricas pré-estabelecidas nesse estudo quais sejam: uso do Instagram, 

consumo na construção da identidade, consumo conspícuo e consumo de produtos fast fashion.  

4.1 Uso do Instagram  

O primeiro aspecto observado na análise dos dados colhidos refere-se ao uso da 

internet, mais especificamente do aplicativo Instagram. Conforme Taylor (2016), observa-se, 

na prática, que a democratização do uso da internet expandiu o espaço online e fez dele um 

ambiente determinante para a construção de relações sociais, de identidades e para o consumo. 

Foi possível verificar que as respondentes da pesquisa passam boa parte do seu tempo 

conectadas à internet, principalmente, por meio do telefone celular.  

A concentração de consumidores no ambiente online é um acontecimento recente e 

as possibilidades que a internet trouxe fez desse universo um forte difusor de informações, além 

de um ambiente de compras e também um meio de construir relações interpessoais (TAYLOR, 

2016).  

Palmero et al. (2016) explicam em seu estudo sobre a dependência dos adolescentes 

da internet que os aparelhos smartphones potencializam o uso e sua frequência, devido a 

facilidade de acesso e mobilidade da informação. Nas entrevistas e no grupo focal, algumas 

falas das respondentes deixam claro o frequente uso do celular, no Instagram, principalmente. 

Embora não possam ser caracterizadas como dependentes patológicas, é possível perceber uma 

forte presença da internet no cotidiano delas.  

E1: Utilizo direto, o dia todo, tanto que quando eu quero estudar desinstalo o 

aplicativo, senão não consigo me concentrar.  

E3: Uso com muita frequência, é o primeiro aplicativo que eu abro. O Instagram 

é o primeiro de tudo. 

P7 (GF 1) todos os dias, e o período q passo mais tempo é a noite, pois tem mais 

postagens e estou mais livre. 
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P5 (GF 1): No total de todos os dias, viciada mesmo. Adoro um insta de loja de roupa 

😂 

Destarte, o Instagram representa uma parte significativa do cotidiano das mulheres 

entrevistadas. Concomitantemente observou-se que o Instagram é determinante para o 

consumo, por meio da influência que exerce, seja nas páginas corporativas ou por meio da 

divulgação direta ou indireta de bens pelas próprias usuárias. O Instagram, assim como outras 

redes sociais online, permeia as relações sociais e o uso de suas principais funcionalidades pode 

contribuir com a aproximação das pessoas, através da demonstração de sentimentos positivos. 

A partir dos dados encontrados, bem como da teoria descrita sobre consumo, foi possível 

identificar categorias pertinentes ao presente estudo. 

O uso do Instagram representa uma parte significativa do cotidiano das 

participantes, pois, este é determinante para o consumo e suas funcionalidades – curtir e 

comentar – podem servir como atestado de relações sociais. A figura abaixo ilustra as categorias 

que emergiram nessa seção. 

 

Figura 8 - Categorias do uso do Instagram 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Observou-se nas repostas, conforme o Quadro 7, que o Instagram ocupa boa parte 

do tempo das mulheres entrevistadas. Tal fato é considerado positivo quando se analisa o 

Instagram como um intermediário das relações sociais, aproximando pessoas e mantendo-as 

conectadas, além de um facilitador de decisões, já que, por meio dele, é possível tecer 

comentários acerca dos mais diversos estabelecimentos, de compras e até funciona como um 

canal de acesso à informação eficiente. 

Uso do Instagram

Parte significativa do 
cotidiano

Determinante para o 
consumo

Curtir e comentar como 
atestados de relações 

sociais
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No entanto, o Instagram, assim como outras redes sociais online, pode ser um 

complicador das atividades do cotidiano das pessoas, dada a grande quantidade de tempo que 

elas permanecem conectadas, conforme nota-se na fala a seguir: 

E1: O Instagram ocupa tanto o meu tempo, que quando estou estudando ou 

quero passar num concurso por exemplo eu desinstalo o aplicativo, não 

consigo ficar muito tempo sem olhar o celular, se o aplicativo tiver instalado 

eu olho de instante em instante.  

Outras entrevistadas relataram que passam mais tempo conectadas ao Instagram do 

que gostariam, demonstrando certa dependência do uso do celular, o que pode trazer 

complicações às suas atividades diárias como trabalho e/ou estudo. É importante destacar a 

dependência causada pelo aplicativo, evidenciada na fala acima, posto que ela pode se tornar 

uma patologia, analisando sob a ótica do consumo compulsivo. 

Um fato que explica o constante uso do Instagram são as frequentes atualizações 

presentes no aplicativo. A criação do recurso “histórias”, por exemplo, estimula o usuário a 

compartilhar o seu cotidiano de maneira menos formal do que nas postagens convencionais, 

conforme afirma Stocco (2016). 

As atualizações no Instagram são constantes e contínuas, de acordo com Nunes 

(2017), o aplicativo atualizou suas funcionalidades, permitindo que o usuário poste no recurso 

“história” quaisquer fotos ou vídeos que estejam salvos em aparelho móvel, e não mais apenas 

aqueles arquivos das últimas vinte e quatro horas. O Instagram também tem desenvolvido novos 

filtros e adesivos que podem ser utilizados nessa função, além da criação outras funções que 

prometem engajar, de forma crescente, os usuários.  

 

Quadro  7 - Uso do Instagram 

Uso do Instagram Falas  

Parte significativa do cotidiano 

P2 (GF2): Acontece muito de pessoas que não tenho muito contato 

pessoalmente, mas de eu sentir que ela gosta muito de mim por 

interagir cmg no insta. 

 

E2: Eu uso o Instagram todos os dias. Já é parte do meu dia, eu já 

acordo olhando as atualizações do insta. 

 

P4 (GF1): Antes de sair para comer em um restaurante ou qualquer 

outro lugar eu procuro olhar os comentários das pessoas no 

Instagram. 
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Determinante para o consumo 

 

P2 (GF2): Quando vejo alguma blogueira da cidade em alguma loja 

mostrando peças...  

já aconteceu de amar, dar o print e correr na loja pra comprar. 

 

E11: Ahh é, eu acho que o Instagram ele veio muito além do que só 

um aplicativo de postar fotos, o carinha lá, Mack Zuc, ele começou 

com isso, mas ele pôs tantas ferramentas que a gente acaba fazendo 

tudo pelo Instagram. Eu gosto muito de olhar o Instagram porque 

tudo lá é bonito, tudo, as tendências vêm lá primeiro, as lojas 

postam lá primeiro, as donas de loja fazem stories falando que vão 

postar fotos, é muito mais à frente com essa questão de moda hoje 

em dia do que as outras redes sociais 

E3: Hoje em dia praticamente tudo o que eu consumo vem do 

Instagram, quando quero comer, procuro um restaurante no 

Instagram, quando vou procurar roupa, olho uma loja lá pra não dar 

a viagem perdida. 

Curtir e comentar como atestados de 

relações sociais  

P3 (GF1): Sim eu demostro afeto. Não comento por falsidade. E sinto 

que sou querida dependendo de quem comenta pois já recebi “bom 

comentário” de uma pessoa que parece não gostar muito do jeito de 

ser e viver 

 

P7 (GF1):  Quando eu comento alguma coisa no Instagram de 

alguém é por gostar realmente dela. Mas em relação a curtida não 

muito, pois geralmente curto quase tudo rsrs 

 

E2: Eu me sinto super querida quando curtem ou comentam as 

minhas fotos, eu sei que algumas pessoas podem curtir por 

falsidade, mas principalmente os comentários, sinto que são 

verdadeiros e adoro! 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Tal engajamento implica, necessariamente, na influência do Instagram para o 

consumo dos mais diversos produtos. Nas falas das entrevistadas, ilustradas no Quadro 7, 

constatou-se que os segmentos de moda, alimentação e viagens estão entre os mais procurados 

e seguidos no Instagram. Percebe-se, portanto, a potencialidade que essa rede social online tem 

junto à indústria da moda. Conforme Berto (2014), o Instagram tem aproximado os usuários 

comuns das semanas de moda, como por exemplo, a London Fashion Week do decorrente ano, 

na qual as pessoas foram convidadas a conferirem todo o conteúdo do evento por meio do 

Instagram.  

Destarte, o Instagram vem evoluindo e conquistando cada vez mais espaço na 

indústria da moda. Esse processo atrai tanto grandes marcas de luxo quanto pequenas empresas 

do segmento BERTO (2014). O Instagram vem gradativamente modificando e impactando a 

forma como a moda é consumida, percebida e compartilhada. A plataforma permite que o 
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público se atualize acerca das últimas tendências e novidades desse universo. As lojas já 

possuem mecanismos que permitem a realização da compra diretamente da plataforma 

Instagram. No entanto, é importante observar os outros atores da indústria da moda, presentes 

nesse processo de consumo. 

Entre os atores que compõem o processo de expansão e divulgação da moda estão 

as influenciadoras digitais, também conhecidas por it girls. As influenciadoras digitais ocupam 

hoje o espaço antes ocupado por atrizes, cantoras e modelos na televisão, inspirando pessoas 

das mais variadas idades a consumirem aquilo que estejam usando. Elas motivam pessoas por 

meio do que mostram do seu estilo de vida, dos lugares que frequentam e, claro, dos itens de 

moda que consomem, que vão desde o corte de cabelo até a roupa íntima (ROSSI, 2017). As 

respondentes relataram que utilizam a guia de busca do Instagram para procurar roupas 

destinadas a ocasiões específicas, conforme a fala a seguir:  

P6 (GF 1): Só uso ele. Quando quero algo mais específico, coloco a #. Tipo 

quero um look formatura, uso a #Formatura #lookfesta 

Por meio da observação participante foi possível constatar, utilizando a guia de 

busca com a hashtag “look do dia”, em dezembro de 2017, a existência de mais de nove milhões 

de publicações relacionadas à moda, que mostravam, normalmente, mulheres ou crianças 

utilizando roupas e indicando onde compraram ou a que marca as roupas pertencem. A 

inspiração conferida pelas influenciadoras digitais pode ser benéfica, ao aproximar e 

democratizar a informação, mas também pode trazer malefícios como o consumo 

inconsequente, que será relatado na seção seguinte. Entretanto, um fator que merece destaque 

é a vulnerabilidade técnica na qual se encontram as usuárias do Instagram, posto que, em alguns 

casos, especialmente no tocante à dieta alimentar e exercícios físicos, algumas influenciadoras 

digitais proferem recomendações sem que tenham formação técnica para tal.  

Foi possível constatar, nas falas das inquiridas, a influência exercida pelo Instagram 

no consumo de roupas, as quais muitas vezes não são compradas por necessidade e são 

precedidas de arrependimento, conforme ilustra a fala a seguir: 

P4 (GF1): Como passo um bom tempo no instagram acabo absorvendo muito 

conteúdo. Já me influenciou negativamente por eu acabar comprando algo 

que nem preciso e me arrepender depois mas na maior parte me influencia 

positivamente. Agora costumo salvar as fotos que gosto e só compro quando 

realmente posso ou preciso muuuito. 
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Analisando as entrevistas, ficou explícito o envolvimento que as usuárias do 

Instagram possuem com as influenciadoras digitais. A maior parte das mulheres citou que segue 

blogueiras de moda e são inspiradas por elas, enquanto outras citaram que se sentem 

influenciadas por aquilo que as pessoas do seu ciclo social mais próximo postam.  

Esse fato evidencia, além da influência para o consumo, a construção das relações 

sociais e das construções identitárias no Instagram. Quando questionadas sobre a influência das 

interações no Instagram em suas emoções, a grande maioria das entrevistadas citou que se sente 

muito feliz ao receber um elogio ou quando a sua publicação alcança uma boa repercussão, 

ganhando muitas curtidas, quando o contrário acontece, elas podem sentir-se inclusive 

inseguras, demonstrando a importância das interações no Instagram para o seu bem-estar como 

revela o diálogo a seguir, extraído da segunda sessão de grupo focal online:  

 

P2 (GF2): Acontece muito de pessoas que nÃ£o tenho muito contato 

pessoalmente, mas de eu sentir que ela gosta muito de mim por interagir cmg 

no insta 

P1 (GF2): Exatamente, da aquele up no humor mas também não vou ficar 

super triste se não rolar, acontece 

P3 (GF2): SERÃ Q TÁ FEIA? SIM EU NA VIDA 

P5 (GF2): Kkkkk 

P5 (GF2): Bate a insegurança né? 

P2 (GF2): Exato. A gnt olha a quantidade de curtidas kkkkkkk. Mas não 

dependente disso 

 

As participantes da pesquisa também relataram a demonstração de afeto, utilizando 

as interações no Instagram, pois, afirmaram que quando comentavam as fotos das amigas ou 

conhecidas com elogios, sentiam que estavam demonstrando sentimentos positivos, 

justificando que sentiam o mesmo em troca, conforme as falas a seguir: 

P1 (GF1): Sim, pois reparo que pessoas mais sociáveis e agradáveis possuem 

mais comentários e interações neles. 

P3 (GF1): Sim eu demostro afeto. Não comento por falsidade. E sinto que sou 

querida dependendo de quem comenta pois já recebi “bom comentário” de 

uma pessoa que parece não gostar muito do jeito de ser e viver. 

P5 (GF1): Quando eu comento, é de coração. Até as brincadeiras são sinceras. 



63 
 

No tocante à opção curtir, a maioria relatou que curte fotos que gostam de maneira 

aleatória, não se importando em demonstrar afeto por meio dela. As falas que ilustram as 

situações relatas estão presentes no Quadro 7. A fala da participante P3 (GF1) reflete a 

competição que pode haver entre as mulheres no Instagram. Reflete-se acerca da real intenção 

que permeia as interações como curtidas e comentários, por vezes despretensiosos, outras com 

o intuito de receber a interação de volta, já que no meio online o sucesso é proporcional à 

quantidade de seguidores, likes e comentários possuídos.  

4.2 Consumo de moda na construção da identidade  

A segunda categoria, analisada a partir da teoria esboçada no presente estudo, tratou 

do consumo de moda na construção da identidade. A partir dos dados, chegou-se à conclusão 

de que uma pequena parte das respondentes não percebe a influência do consumo na construção 

de suas identidades, por não compreenderem a influência das pessoas, da sociedade e do 

contexto em sua forma de vestir. Foi verificada também a necessidade de aceitação e 

pertencimento em grupos sociais, o que nos remete aos conceitos de emulação postulados por 

Veblen (1988), ao referir-se a consumo conspícuo. 

Constatou-se também, explorando os dados coletados, a construção de sentidos a 

partir de elementos culturais, no caso, da moda, conforme salientam Castells (1999) e Trindade 

et al. (2015), além da categoria de identidade contextual, pautada em Hall (2006), que sintetiza 

a forma como as construções identitárias são estabelecidas, a partir do consumo. A figura 9 

exibe as categorias delineadas nessa seção.  

 

Figura 9– Categorias do uso do consumo de moda na construção da identidade. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Quando questionadas sobre a maneira como gostariam de serem percebidas pelas 

outras pessoas no Instagram e se elas achavam que eram percebidas da forma que gostariam, a 

grande maioria das respondentes relatou que nunca haviam parado para pensar sobre isso, como 

ilustra a seguinte fala: 

P5 (GF2): Essa é difícil de responder kkkk eu nunca pensei exatamente na 

imagem que eu queria passar, kkk Mas não queria demonstrar muito 

sentimentos ruins, nem usar o Instagram como fonte de indiretas. 

Identificou-se, em algumas falas, a não percepção da influência do consumo na 

construção da identidade. Algumas respondentes relataram que não intencionam transmitir uma 

imagem diferente da que possuem, e todas concordaram que a sua conta no Instagram 

representa aquilo que elas são, muito embora possa-se concluir que a exposição do perfil nas 

redes sociais não demonstra significativamente a essência do que são as pessoas, tendo em vista 

que o mesmo é facilmente construído e manipulável para parecer apenas aquilo que é desejado 

como extensão da própria identidade (BELK, 2013).  

. 

E3: Você olha pro meu Instagram e é a minha cara, aquilo sou eu. 

 

Constatou-se momentos de reflexão, enquanto as participantes pensavam sobre as 

questões de transmissão de imagem, demonstrando que as mesmas não costumam parar para 

refletir sobre a imagem que estão transmitindo, ou não se sentiram à vontade para falar sobre 

essa questão, embora elas tenham relatado, posteriormente, terem bastante preocupação com o 

conteúdo que postam. Braudrillard (1991) relata que os produtos da moda permitem a 

construção da identidade social que está atrelada, necessariamente, à imagem difundida 

socialmente, além de permitirem a construção daquilo que as pessoas querem representar para 

as demais. 

 Percebe-se no Instagram demasiada vaidade e preocupação com a imagem. As 

próprias ferramentas disponíveis no aplicativo ensejam a valorização do belo, do efêmero e com 

aquilo que está sendo utilizado e publicado. Pontes (2013) explica que os conceitos de moda, 

imagem e identidade estão intimamente ligados. Na medida em que as transformações ocorrem 

na sociedade, elas são, simultaneamente, acompanhadas pela moda e pelas representações 

identitárias.  

A partir das demais respostas, foi possível identificar elementos representativos, 

quanto à necessidade de se estar atualizado em relação às tendências da moda, de se ter a 
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consciência de que se está sendo julgado a partir da roupa vestida e de se preocupar em ser 

aceito por grupos sociais por meio das representações de consumo. O Quadro 8 expõe respostas 

que exemplificam, nas falas das participantes da pesquisa, as categorias estabelecidas na 

mesma. 

Quadro  8 - Consumo de moda na construção da identidade 

Consumo de moda na 

construção da identidade 
Falas  

Necessidade de aceitação e 

pertencimento 

E11: As vezes eu penso assim: será que essa foto vai ter muita curtida? Será 

que vai prestar? Tem nada não, se não prestar, eu apago. 

 

E3: Eu compro roupas já pensando em muitas pessoas, já. Pensando se as 

minhas amigas vão gostar daquela roupa, se parece comigo ou com elas. 

 

P3 (GF2): Não de impressionar, mas pelo menos passar uma boa imagem. 

Geralmente pra se sentir "incluida" 

Construção de sentidos 

E11: Aii é muito bom comprar uma roupa nova!!! A gente se sente tão 

realizada. 

 

E3: Me preocupo, porque é uma foto minha que está sendo exposta. Eu não 

quero que as pessoas pensem que eu estou sendo vulgar, é nesse sentido 

 

P2 (GF2): Comecei com o instagram pra mostrar um pouco do meu dia a 

dia, mas com a onda dos digital influencer a gente sempre sente que isso não 

é suficiente. Acho que ainda quero só mostrar um pouco do "meu mundo 

Identidade contextual 

P4 (GF1)Principalmente por quem treina porque condiz com o momento 

que estou vivendo agora. 

 

P1 (GF3): Acho que as roupas elas falam muito sobre nós... seja um estilo 

mais descolado, seja acompanhando a última tendência 

 

P2 (GF3): É estranho quando as roupas q uma pessoa usa n condiz com a 

personalidade dela. 

Não digo que devemos julgar a pessoa pela "capa", isso nao concordo. 

Porém, eu acredito que nossas roupas podem passar uma mensagem. E 

muitas pessoas fazem leituras a partir do que elas veem. 

 

P6 (GF1)Dependendo da situação, vc precisa de uma roupa mais fria, e tbm 

que se sinta elegante.. um look praia, que vc coloca um biquini e joga um 

shortinho, fica confortável e estiloso, por aí vai. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A moda, desde o seu surgimento, relatado por McCracken (2003), foi responsável 

por ressair-se como expressão das novas identidades e estilos de vida (PONTES, 2003), posto 

que as identidades tradicionais perderam força posteriormente ao processo de globalização. Se 

antes a cultura e a identidade estavam limitadas a territórios geográficos, a globalização e o 

advento da internet permitem que elas ganhem novos sentidos, alicerçados na informação e no 

consumo.  
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Analisando as relações entre a moda e as construções identitárias presentes no 

contexto do Instagram, buscou-se entender como as contas das usuárias que as entrevistadas 

seguem influenciam em suas emoções e reações. Observa-se que as mulheres tendem a seguir 

as contas no Instagram com as quais se identificam, se inspiram: as que possuem conteúdo 

humorístico, de notícias, de moda, além de pessoas do seu ciclo social.  

P2 (GF2): Eu costumo seguir alguns perfis de moda como marcas de roupas e 

revistas, mas a maioria é de lifestyle, viagem, gastronomia. Tento varias 

bastante pra timeline não ficar repetitiva, por isso não enjoo e tô sempre 

interagindo. 

E5: Com relação às pessoas que eu convivo eu sou bem atuante, dou like, 

comento, e também espero que elas façam o mesmo comigo, né? Pelo menos 

aquelas que convivem mais. Além das pessoas que eu conheço, sigo 

restaurantes que gosto muito de ir, lugares legais pra comer, além de moda, já 

que é um assunto que me interessa, principalmente as que tem loja e que eu 

conheço, que não fujam muito do meu poder aquisitivo, senão não adianta 

nada, ficar só olhando, sem ter acesso, e comprar. 

P6 (GF1): Curto mais que comento, a maioria dos perfis que sigo são de 

amigos, perfis relacionados a comida, moda e alguns famosos. 

 

Quando questionadas sobre a imagem que gostariam de transmitir, através das 

roupas e das suas postagens no Instagram, nota-se que parte das respondentes não percebe a 

influência do consumo de moda na construção de sua identidade, conforme demonstra a 

primeira coluna do Quadro 8, enquanto outras afirmaram em suas falas a importância desse tipo 

de consumo para a formação de suas identidades, ora mencionadas como personalidade, como 

observado na seguinte fala:  

P2 (GF2): Também não acho que seja impressionar, e sim passar um pouco 

da minha personalidade por ela. É bom passar uma boa impressão, mas não 

espero que as pessoas se surpreendam com um look meu, afinal prefiro 

mostrar mais sobre mim com ele do que trazer novidades.  

Discutindo acerca dos traços de personalidade, Lipovetsy (2007), em suas 

pesquisas, afirma que o ambiente online pode ser um canalizador para o consumo conspícuo e 

para o consumo de moda, indagando que os traços de personalidade possuem influência direta 

nessas ações.  

Ao serem questionadas sobre a influência que os usuários do Instagram exercem 

sobre as suas vidas, boa parte das entrevistadas respondeu que se sentem significativamente 

motivadas, tanto por influenciadoras digitais, quanto por pessoas de seu ciclo social. Por meio 
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de suas respostas, pode-se comprovar a necessidade de aceitação e pertencimento em grupos 

sociais.  

Observando as informações relatadas no Quadro 8, pode-se ver que algumas 

entrevistadas relataram que, por vezes, compram roupas pensando nas amigas, na opinião delas 

sobre o que estão vestindo, enquanto outra relata que sente a necessidade de se sentir incluída 

nos grupos. Teoricamente, essa condição é chamada de emulação pecuniária, que é o esforço 

para igualar-se ou colocar-se em uma posição superior à de outrem, através do consumo 

(VEBLEN, 1988; DOUGLAS; ISHERWOOD, 2002). A valorização da aparência com o intuito 

de inserir-se em grupos sociais confirma a terceira concepção de Chauduri e Majumdar (2006) 

sobre o consumo conspícuo. A figura 10 exibe comentários de pessoas com elogios sobre uma 

foto na qual a usuária traja um vestido longo. 

 

 

Figura 10 - Elogios no Instagram 

. 

 
Fonte: Instagram (2018). 
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Figura 11- Comentários positivos Instagram. 

 

Fonte: Instagram (2018). 

No meio virtual, a necessidade de satisfazer as outras pessoas é tão presente, que 

alguns relatos a esse respeito, são significativos, como a afirmação de que, ao postar uma foto, 

caso o número de interações seja baixo, significa que a postagem não alcançou êxito, e, é, 

consequentemente, apagada. Essa situação reitera a evidência da necessidade de aprovação que 

parte das mulheres usuárias do Instagram possuem e indica que as interações na plataforma 

influenciam o tipo de postagem que elas estão dispostas a publicar.  

Foi percebido que o fator idade pode ser significativo no tocante à preocupação com 

a opinião das pessoas sobre as postagens no Instagram. Os dados empíricos concordam com a 

teoria, ao afirmarem que as mulheres mais novas são mais inseguras acerca do conteúdo a ser 

postado. Constatou-se em diversos estudos sobre construções identitárias, que é entre os 

adolescentes que há uma maior preocupação com as opiniões de outras pessoas acerca do que 

se posta, como demonstram Palmero et al. (2016), quando dissertam sobre a influência da 

opinião das pessoas nas construções identitárias.  

As falas das respondentes também indicam que elas acreditam que a quantidade de 

seguidores que uma pessoa tem é proporcional ao interesse que ela desperta nas outras: 
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E3: Quanto mais seguidores você tem, significa que as pessoas gostam do que 

você compartilha. 

E1: As pessoas tendem a gostar mais de seguir as pessoas que tem dinheiro 

para comprar coisas, que mostram e indicam o que elas compram. 

As representações que as postagens no Instagram, em particular àquelas em que é 

demonstrado o consumo de bens, remete a discussão sobre o significado e o sentido que estes 

carregam. Esta investigação empírica intencionou entender as motivações que estão presentes 

no consumo evidenciado no Instagram, partindo do pressuposto de que o consumo é uma prática 

social, dotada de diversos significados e concepções na sociedade (McCRACKEN, 1987; 

BARBOSA; CAMPBEL, 2006). Identificou-se, nas respostas, a construção de sentidos que vão 

desde as representações até a realização pessoal. Ao serem questionadas sobre as sensações que 

tinham ao comprarem uma roupa nova, todas as entrevistadas demonstraram entusiasmo, 

algumas relataram que se sentiam felizes e realizadas.  

As respondentes também foram questionadas sobre a representação do seu estilo 

próprio, por meio das roupas. Conforme as respostas explícitas no Quadro 8, algumas mulheres, 

dentre as participantes da pesquisa, acreditam que possuem um estilo de vida próprio, que em 

determinadas ocasiões é evidenciado na roupa que vestem. Giddens (2002) explica que a 

expressão das identidades perpassa pela maneira com que as pessoas constituem seus estilos de 

vida, utilizando-se da moda.  

O sentido e significado dos bens estaria, portanto, atrelado ao estilo de vida 

constituído, independente de classe social. Hall (2006) enfatiza que ao mesmo tempo em que a 

vida social é mediada pelo mercado global de estilos, lugares, viagens, mídias e pelos sistemas 

de comunicação globalizados, as construções identitárias tornam-se mais desvinculadas, 

descoladas e avessas às tradições. Portanto, ainda que as influências passem despercebidas, e 

que as pessoas acreditem que constituem um estilo próprio, a criação de sentidos e a formação 

de identidades tornam-se proporcionalmente desvinculados de lugares, tempo, histórias e 

grupos específicos, tornando-se algo desprendido, em proporções globais.     

Ainda discutindo sentidos, Hall (2006), ao classificar a identidade em três 

concepções diferentes, explica que a segunda categoria, a de homem sociológico, relaciona as 

pessoas com as quais os sujeitos se relacionam intimamente, com a criação de valores, sentidos 

e símbolos. Numa perspectiva de identidade interativa, “o sujeito ainda tem um núcleo ou 

essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com 

os mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2006 
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p.11). A partir dessa visão sociológica, a identidade preenche a lacuna entre o mundo pessoal, 

interior, e o mundo público, exterior, “costurando” o sujeito à estrutura e alinhando seus 

sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que eles ocupam no mundo social. 

Conforme discutido na revisão teórica, Trindade et al. (2015) defendem que o 

consumo é uma atividade que perpassa a importância econômica, sendo essencial para a 

construção dos sentidos pelos sujeitos, de seu autoconhecimento e suas construções identitárias, 

bem como a expressão de sua cultura. Casadore et.al. (2010) relata a associação do “ter” com 

o “ser”, explicando a indissociação desses dois elementos, enquanto Belk (2013) reforça que os 

bens são uma extensão de quem as pessoas são, se apresentando como parte delas.  

As falas das entrevistadas, bem como a observação participante, permitem constatar 

a criação de sentidos, através dos bens consumidos no ambiente do Instagram, conforme Hall 

(2006). A atmosfera online em questão, constitui o ambiente externo no qual os valores são 

expressados, os símbolos são criados e os sentidos constituídos. A influência exercida, tanto 

pelas pessoas próximas às inqueridas, quanto àquelas as quais elas fazem próximas, por meio 

do acompanhamento e do contato no Instagram, torna o sujeito composto não só de uma, mas 

de várias identidades constituídas, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. 

A partir desse ponto, observa-se e discute-se a identidade contextual. Para Hall 

(2006, p. 12), “o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não só de uma única, mas de várias identidades”. A 

terceira categoria a ser discutida nessa seção, trata da identidade contextual. Os resultados 

empíricos permitiram asseverar as múltiplas identidades, baseadas no contexto, conforme 

demonstra o Quadro 8, ao serem questionadas sobre as representações da identidade, por meio 

das roupas, as participantes relataram que as mesmas transpareciam a identidade delas, sendo 

essa representação variável, baseada na situação em que elas vivem: 

E1: Na verdade eu me visto dependendo da ocasião, é claro que se eu for pra 

uma festa eu quero causar, mas no trabalho por exemplo, eu sei que preciso 

usar uma roupa mais comportada.  

A compreensão acerca das construções identitárias limitou-se, nesse estudo, a 

entender como se dá esse processo a partir da perspectiva do consumo de roupas, especialmente 

fast fashion e das interações no Instagram, como possíveis influenciadoras para esse tipo de 

consumo. Quando indagadas sobre a presença de um estilo próprio de vestir-se, algumas 

entrevistadas responderam que algumas peças de roupa são mais representativas para elas do 

que outras, como na fala:  
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P2 (GF 2): representa o que sou de acordo com fase/momento da minha 

vida. Agora estou no momento mais Blogueira rsrsrs sim, minhas amigas 

falam que já é minha cara um macacão e uma roupa midi. 

Também fica evidente nas falas, a presença de transformação nos padrões de 

consumo, conforme o espaço, contexto situacional ou fase da vida presenciada por elas: 

P3 (GF1): Meu estilo muda de vez em quando rs há um ano atrás eu só usava 

roupas com estampas alegres, não importava a estação do ano eu sempre 

estava colorida. Hoje não estou suportando estampas kkkk mas é claro a 

gente sempre tem as marcas preferidas.  

Ao discutir a identidade como uma construção, Hall (2006, p.13) afirma a 

inexistência real de uma identidade plenamente unificada, completa e coerente. Para ele, à 

proporção que “os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente”. Hall (2006) 

concorda com Castells (1999) que já afirmava que as transformações das identidades, ocorriam 

a partir das novas realidades instituídas, para o autor, no que concerne a atores sociais, 

identidade o processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda 

um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, um indivíduo pode ter identidades 

múltiplas.  

Os achados permitiram concluir que as identidades são mutáveis e passíveis de 

alterações, conforme o contexto. Os autores Campbell (2006), Santos e Cypriano (2014, p. 11) 

afirmam que a multiplicidade das possibilidades de escolha converteu os gostos e desejos em 

multáveis, tornando as identidades necessitadas de reforço ou confirmação. Para os autores, “a 

atividade de consumir pode ser considerada um caminho vital e necessário para o 

autoconhecimento, ao mesmo tempo em que o mercado começa a se tornar indispensável para 

o processo de descoberta de quem realmente somos”. As respondentes relataram que, em 

determinados momentos da vida, consumiam mais roupas de determinado estilo, enquanto em 

outros focavam mais no conforto.  

Ainda com relação aos contextos, ao serem questionadas sobre as postagens que 

faziam no Instagram, muitas delas afirmaram utilizá-lo de maneira racional, quanto a 

determinados focos, como, por exemplo, o profissional. Elas explicaram que constroem o perfil 

conforme gostariam de serem percebidas, evitando, por exemplo, postar fotos com roupas 

curtas sob a condição de serem julgadas como mulheres vulgares ou malvistas no trabalho. 

Constata-se a preocupação com a imagem e com o relacionamento interpessoal.  
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O Instagram, como as demais redes sociais, cria uma atmosfera de interações 

propícia às trocas e à propagação de conteúdo que favorecem o relacionamento interpessoal. 

No aplicativo, as pessoas comentam as fotos umas das outras, curtem, elogiam, criticam, 

compartilham sua opinião, construindo assim um universo simbólico de consumo e 

representações próprias de suas identidades estampadas na sua conta, ou, como o próprio nome 

sugere, no seu perfil.  

É nesse contexto social que as identidades são transformadas e encontram-se cada 

vez mais provisórias. O consumo, portanto, constitui-se como uma potencial expressão das 

identidades (PONTES, 2013). Para Pontes (2013), o objeto do consumo diz respeito aos âmbitos 

individuais e coletivos, e se reporta a partir das escolhas que cada indivíduo faz dos bens, sendo 

essa decisão determinada pelo estilo de vida. Para Douglas e Isherwood (2002) e McCraken 

(2003), os bens são carregados de significados que representam e estabelecem as relações 

sociais.  

Esses bens carregam, além de símbolos e significados, possibilidades. Conforme 

Pontes (2013), a moda confere a possibilidade de se ser conforme o que se deseja, discussão 

essa já firmada em “Cultura e consumo” por McCraken (2003), desde o surgimento do conceito 

“moda” em detrimento do elemento  “pátina”. Pontes (2015) afirma que a moda representa a 

identidade, ou a construção da identidade por parte do sujeito, por isso acredita na íntima 

ligação entre esses três elementos: moda, imagem e identidade. 

De acordo com Pontes (2013, p. 1), “no que diz respeito à identidade e moda, essa 

multiplicidade de referência e transitoriedade se faz notar na forma com que o sujeito se 

apresenta e conjuga seu vestuário e estilo próprio”. As construções identitárias acompanham, 

desse modo, as transformações na sociedade de consumo. Em tempos de rápidas transformações 

e de um volume exacerbado de informações e influências culturais, vindas de diversas partes 

de um mundo essencialmente globalizado.  

O consumo de moda, visto como expressão da identidade dos sujeitos 

(MCcRAKEN, 2007), se define em preferências e gostos, sintetizando as construções 

identitárias, a partir das preferências. No entanto, Campbell (2006) explica que os bens em si 

não carregam as identidades dos sujeitos, e sim a reação a esses bens, isto posto, a identidade é 

descoberta, não comprada (SANTOS; CYPRIANO, 2014).  
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4.3 Consumo conspícuo 

A terceira categoria de análise dos resultados do presente estudo, seguindo a ordem 

das perguntas que nortearam a pesquisa, por meio do roteiro semiestruturado, trata-se de 

consumo conspícuo. Relacionando a teoria estruturada para o desenvolvimento da revisão de 

literatura e os achados no campo, tanto na observação participante, quanto no contato direto 

com as respondentes, chegou-se à conclusão de que o consumo conspícuo se faz presente, 

notoriamente, no Instagram.  

Destarte foram destacados comportamentos, identificados a partir das falas das 

respondentes, e criadas as categorias, pautadas em Chaudhuri e Majumdar (2006): ostentação 

e sinalização; satisfação decorrente da aprovação das pessoas; e conformidade em grupos 

sociais, conforme a Figura 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Categorias do consumo conspícuo. 

  

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Ao serem indagadas sobre a preocupação acerca da opinião das pessoas sobre as 

suas postagens no Instagram, as respondentes afirmaram que se preocupam com a imagem que 

estão transmitindo, e que evitam criar polêmicas e se preocupam especialmente com os 

julgamentos que a família e colegas de trabalho podem fazer das suas fotos e vídeos. A maioria 

delas mencionou que a preocupação com a imagem que transmitirá aos amigos é menor, no 

sentido do conteúdo das postagens e não da aprovação, como segue nas falas: 

E2: Assim, eu evito postar fotos de biquíni por exemplo, porque fico 

preocupada com o que as pessoas do trabalho vão pensar, porque eu tenho 

uma imagem a zelar né. 

E5: Eu quero passar a imagem de uma pessoa que se cuida, eu sou vaidosa, 

nunca escondi isso. Também gosto de postar coisas do meu dia-a-dia, da 

minha vida profissional, para as pessoas não pensarem que eu sou uma 

mente vazia, porque eu acho que esse é um problema que a mulher sofre, 

principalmente a mulher vaidosa, quando a gente se preocupa com a beleza as 

pessoas pensam que nós somos fúteis e não é isso.  

As entrevistadas selecionadas tiveram seus perfis analisados antes das entrevistas e 

do grupo focal online, conforme descrito nos procedimentos metodológicos, pois, buscou-se 

entrevistar mulheres cujas postagens no Instagram demonstrassem o uso de produtos fast 

fashion. Questionamentos no tocante às postagens que deixassem aparecer a roupa que estavam 

vestindo foram feitos, e as participantes relataram que se arrumar e postar fotos no Instagram é 

um processo natural, conforme demonstram as transcrições no Quadro 9, na primeira categoria.  

 

Quadro  9 - Consumo conspícuo 

Consumo conspícuo Falas  

Ostentação e sinalização 

P8 (GF2): Eu não fiquei me montando toda pra não postar nem uma 

fotinha né kkk 

 

P7 (GF1): impressionar as outras pessoas não, gosto mesmo é de usar 

roupas novas. ps. mas é sempre bom receber um elogio por estar bem 

vestida. 

 

P9 (GF2): Não é impressionar realmente, mas a gnt quer que achem 

bonito de alguma forma. Ou mesmo q n achem bonito pq gostos são 

questões complicadas, mas no fundo a gnt quer ser visto. 
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Satisfação decorrente da aprovação das 

pessoas 

E3: Eu fico contente quando as pessoas gostam da foto e curte, porque 

representa que as pessoas gostaram 

 

P2(GF1): Inclusive tenho um truque, quando tou triste eu costumo 

postar foto. As 3 últimas que postei foi esse o motivo kkkkkkkk. 

 

P1(GF1) : Prefiro que comentem coisas boas sobre os looks, tô me 

sentindo a pessoa mais fútil do mundo. 

Conformidade em grupos sociais 

P9 (GF2): Somos muito atraídos pelo o que encontramos em comum 

no outro. 

Então quando vc fala aparência eu n vejo toa somente beleza física, 

mas se a pessoa se veste bem, se tem bom gosto de maneira geral, e 

por aí vai...  

 

P1 (GF1): Reparo que pessoas mais sociáveis e agradáveis possuem 

mais comentários e interações neles 

 

P8 (GF2) Quando eu vejo que a pessoa tem um estilo parecido com o 

meu já me desperta uma vontade maior de trocar ideias com ela 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No entanto, embora ao longo das entrevistas e do grupo focal online tenha sido 

notório o desejo de consumir roupas que chamassem a atenção das pessoas e atraíssem elogios, 

as respondentes afirmaram que não possuem exatamente o desejo de impressionar as pessoas 

com as roupas que consomem e postam, mas que se sentem felizes em receber elogios e gostam 

que as pessoas reparem que elas estão bem vestidas, o que, na prática, pode-se considerar, em 

certo grau, o desejo de impressionar as pessoas com aquilo que está consumindo (SUNG et al., 

2016). 

A figura 13 exemplifica comentários positivos recebidos por uma usuária do 

Instagram, nos quais as pessoas elogiam sua postagem, cujo conteúdo era uma foto utilizando 

um vestido de festa. Esse tipo de conduta é próprio de redes sociais online como o Instagram, 

que é uma plataforma para, essencialmente, a postagem de fotografias que podem ser facilmente 

manipuladas para que melhorem seu aspecto.  
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Figura 13 – Mais elogios. 

 

Fonte: Instagram (2018). 

Por meio da observação participante, nas pesquisas realizadas no acompanhamento 

das postagens dos perfis das participantes das entrevistas, bem como nas pesquisas, por meio 

das hashtags “look do dia” e “fast fashion”, foi possível perceber a preocupação das usuárias 

do Instagram em postar fotos com uma boa aparência, porém, vale ressaltar, que, 

diferentemente de outras redes sociais online, no Instagram os usuários possuem uma 

preocupação maior em postar fotos que mostrem aquilo que eles estão consumindo, sejam 

viagens, comidas ou roupas. A rede em questão é conhecida por potencializar o consumo 

ostentatório (OLIVEIRA, 2015; MOON et al., 2016). 

O conceito de consumo conspícuo postulado por Veblen (1988) descrevia os gastos 

em bens ou serviços adquiridos com o principal propósito de demonstrar riqueza. A 

consequência de tal exibição é a manutenção de status na sociedade, a aprovação das pessoas e 

a afiliação em grupos sociais, associada à emulação pecuniária (McCracken, 2003).  

Veblen (1988), em seu principal escrito, “A teoria da classe ociosa”, versava sobre 

a sociedade de aparências do século XIX, que, embalada em seu ócio, consumia e exibia bens 
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a fim de demarcar a sua classe na pirâmide hierárquica da sociedade de consumo. Embora, 

claramente, não se possa discutir e aplicar uma realidade exatamente igual na atualidade, pode-

se traçar um paralelo entre a classe ociosa do século XIX e a geração de influenciadores digitais 

que emerge do Instagram nos últimos anos.  

Embora não se tenha adentrado, especificamente, no âmbito dos bens de luxo, 

depoimentos das entrevistadas permitiram observar o Instagram como uma rede social que 

valoriza a propriedade de bens individuais, que “representada pela riqueza acumulada, 

condiciona o processo de avaliação das pessoas relativamente ao seu valor” (SANTOS; 

CYPRIANO, 2014, p. 4): 

P2 (GF1): Acho que cada pessoa é livre para postar o que quiser sobre si... o 

que eu não curto mesmo é exposição alheia. Odeio quando gravam vídeos de 

pessoas desconhecidas para zoar... uma gorda, um mal vestido, uma pessoa 

“fora do padrão” 

Já ouvi alguém dizendo: fulano fez Instagram. Não sei pq ele fez. Pq pobre 

não combina com Instagram 

O senso estético desenvolvido para proferir julgamentos a respeito do que as 

pessoas possuem não acontece de maneira silenciosa, pelo contrário, é ostensivo. O grau de 

respeito que os indivíduos adquirem os diferencia das demais pessoas da sociedade, mediante 

a riqueza acumulada (SANTOS; CYPRIANO, 2014). Na fala da entrevistada 13, percebe-se 

uma confirmação de que o Instagram é visto como um lugar onde as pessoas possuem ou fingem 

que possuem bens de consumo, que muitas vezes são comprados devido a influência de outras 

pessoas presentes nessa rede social online.  

É crescente o poder dos influenciadores digitais para engajar sua rede de contatos, 

ou seguidores, na comunicação de marcas. Eles já são considerados pelos empreendimentos, 

líderes de opinião, influenciando inúmeras pessoas com suas postagens que exibem seus estilos 

de vida, luxo e roupas da moda (UZUNOGLU; KIP, 2014). Motivadas pelos influenciadores 

digitais, bem como por sua rede de contatos, algumas usuárias do Instagram responderam 

prontamente que se sentem felizes quando as suas postagens atingem um número significativo 

de pessoas, enquanto outras explicaram que essa questão não lhes é muito relevante: 

E12: Sim, só posto fotos em horários de pico pra que muitos vejam. 

Entende-se que, ao serem indagadas sobre a repercussão de suas postagens, é 

natural que as entrevistadas se sintam retraídas em relatar que gostariam de uma maior 

repercussão em suas postagens na quais são exibidos os bens consumidos, bens esses que 
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representam suas identidades e status social, segundo Casadore et.al. (2010) e que são 

responsáveis pelos julgamentos feitos uns dos outros. 

P3 (GF2): Isso reflete não só o mundo virtual, como nosso mundo “cara a 

cara”. Eu me importo com a opinião alheia, por mais que faça um mantra 

pra ser diferente kkk 

P4 (GF2): Não deveria, mas infelizmente ainda influencia. Se a pessoa tiver 

um feed legal vc ja pensa "essa deve ser legal" agora se for um feed com 

aquelas fotos de bom dia Boa noite ou frases auto-ajuda, ai lasca. 

Na segunda coluna do Quadro 9, tem-se a categoria “Satisfação decorrente da 

aprovação das pessoas”, nela é possível observar relatos que indicam a necessidade de 

aprovação das pessoas, conforme discorrem Veblen (1988), Fitchett e Patsouras (2012) em suas 

teorias, as atividades de consumo são responsáveis diretas pela construção das relações sociais 

e estruturação da organização da sociedade. Tal afirmação reitera a teoria de emulação 

pecuniária posta por Veblen (1988) que indica a demanda por consumir, motivada pelo 

estabelecimento de relações sociais, e confirma a ideia de Douglas (2007, p. 19) de que “as 

coisas cuja posse significa riqueza não são necessárias por elas mesmas, mas pelas relações 

sociais que elas sustentam”. 

A criação de sentido, conforme discutido na seção anterior, também permeia a 

aprovação das pessoas, como observa-se na seguinte fala:  

P2 (GF1): Quando tou muuuuito triste sempre procuro uma foto pra postar, 

pras curtidas e comentários desviar o foco da minha tristeza. Me deixa 

melhor.  

 Conclui-se, consequentemente, diante de tal relato, recorrente em outras falas 

também relatadas na terceira coluna do Quadro 9, que a decorrente conformidade em grupos 

sociais é consequência dos moldes estabelecidos pela dinâmica de consumo conspícuo, 

evidenciada no Instagram.   

P2 (GF2): só aparência não, acho que conta mais a personalidade, os gostos 

em comum. 

P6 (GF1): Ajudam a fazer amigos e "amigos". Através da aparência, pessoas 

podem se identificar com outras e dalí surgir uma conversa e uma amizade 

verdadeira. Em outros casos, ajuda a fazer "amigos" que ficam próximos 

somente pela aparência mesmo. Puro interesse. 

P1 (GF3): Somos muito atraídos pelo o que encontramos em comum no outro. 
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As falas a seguir expressam a consciência que as entrevistadas possuem do impacto 

de suas postagens. Elas relataram que evitam repetir roupas as quais já mostraram nas fotos. 

Aqui, o Instagram assume o papel de vitrine (MOON et al., 2016), exibindo as roupas 

consumidas como se fossem usadas em público, em ocasiões sociais. 

P6 (GF1): Simmm. Nesse momento to com raiva pq queria usar um vestido 

em um casamento mas ja postei uma foto dele. E a foto no casamento como 

fica? 

P3 (GF1): Se for roupa de festa sim. Se for roupa que eu posso usar mais vezes 

não, porque pretendo usar outras vezes e prefiro que ninguém lembre 

E1: Quando eu uso uma roupa nova que não quero malhar eu nem posto no 

Instagram, porque é a mesma coisa de já ter usado várias vezes. 

As postagens no Instagram, bem como suas interações, tais como as curtidas e 

comentários, impulsionam o consumo de produtos fast fashion. Ao postar uma foto com uma 

roupa, conforme as falas acima denotam, as usuárias do Instagram evitam repeti-la nas 

próximas postagens, e, de acordo com a dinâmica de consumo delineada acima, até obter-se a 

conformidade social, o consumo de fast fashion é potencializado. Mais discussões sobre essa 

questão encontra-se na seção a seguir.  

4.3 Consumo de produtos fast fashion 

A quarta categoria de análise buscou entender o consumo de produtos fast fashion, 

evidenciados no Instagram, sob a perspectiva da influência (ou não) das interações dessa rede 

social online.  

O Instagram é popularmente conhecido como a rede social online que possui uma 

relação mais estreita com a moda. Devido a sua própria funcionalidade, essencialmente de fotos 

e vídeos, aplicação de filtros e compartilhamento de imagens, ele é fortemente utilizado como 

uma via de propagação para esse segmento. 

Aprofundando-se na indústria da moda, restrita, especificamente nessa pesquisa, ao 

vestuário, entende-se todo o processo constitutivo, desde a criação conceitual da roupa até a sua 

divulgação e consumo. Esse processo tramita por diversas etapas que envolve curadoria de 

moda e escolha de pessoas específicas que demonstrem um estilo de vida condizente com os 

princípios da marca para a sua comunicação de imagem (UZUNOGLU; KIP, 2014). 

O significado da escolha da moda e de produtos fast fashion envolve não só o fato 

de a moda ser um dos principais elementos representantes da teoria pós-moderna, no concerne 
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à cultura (CONNOR, 2000), mas também todo o processo evolutivo de significados do 

consumo e suas motivações, descritos na revisão de literatura por Veblen (1988), McCracken 

(2003), Rocha (2016), entre muitos outros autores que com eles dialogam.  

A transformação da ordem cultural dos bens promoveu um novo desenho social, 

mediado pela renovação de vontades, desejos e anseios, que se tornaram o principal fator 

motivador do consumo e operador da sociedade. Na dinâmica atual de consumo, esses desejos 

precisam, necessariamente, não serem satisfeitos, desse modo a demanda pelos bens não 

desaparece (BAUMAN, 2008).  

A dinâmica da indústria fast fashion segue o proposto por Bauman (2008) quanto à 

rápida modificação de coleções, desenvolvendo assim, a sensação de insatisfação com os bens 

possuídos, por parte dos consumidores desejosos por seguir as tendências de moda (CHOI et 

al., 2014; PAYNE, 2017). A partir do entendimento teórico da dinâmica da indústria fast 

fashion e do seu consumo, constatado tanto teórica quanto empiricamente, foram traçadas duas 

subcategorias de análise para a presente pesquisa: 

 

Figura 14– Categorias do consumo de produtos fast fashion. 

                            

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 Ao serem questionadas acerca do acompanhamento das tendências de moda no 

Instagram, algumas das entrevistadas explicaram que não o fazem de propósito, não costumam 

procurar diretamente as tendências de moda, no entanto, os perfis que elas seguem trazem, 

naturalmente, as propostas atuais de moda e, involuntariamente, há um envolvimento e desejo 

de vestir-se bem, como o que está sendo exposto. 

Consumo de 
produtos fast 

fashion

Acompanhamento das 
tendências de moda 

Contínua insatisfação com 
as roupas possuídas



81 
 

E2: Pra ser sincera eu adoro moda, mas não sei se consigo acompanhar as 

tendências não. Eu normalmente não procuro o que está sendo usado e tal, mas 

sempre aparece no meu feed no Instagram alguma tendência por causa das 

pessoas que eu sigo e claro, quando eu acho bonita tento imitar, comprar igual.  

 Enquanto outras explicaram que acompanham, diretamente, as tendências de 

moda, como segue ilustrado na primeira coluna do Quadro 10:  

 

Quadro  10 - Consumo de produtos fast fashion 

Consumo de produtos fast 

fashion 
Falas  

Acompanhamento das tendências de 

moda 

E1: Por exemplo calça pantacourt eu achava horrível, mas já estou 

pensando em usar, de tanto que eu vejo no Instagram acabo achando 

bonito 

 

P2 (GF2): Às vezes eu tento não ver tanto perfil de moda porque eu 

fico louca pra comprar, tento evitar mas ao mesmo tempo adoro 

conferir as tendências. É sempre um dilema, mas no fim tô sempre lá 

vendo e curtindo 

 

P7 (GF1) sim, costumo. Olho diariamente as postagens que surgi na 

timeline, e salvo quando gosto e acho que combina comigo. 

Contínua insatisfação com as roupas 

possuídas 

 

E11: Apesar de ser muito rápida, porque quando você tá ali achando 

que tá na moda, a moda já acabou, já passou. 

P3 (GF1): sou um pouco boba com isso. Já comprei várias vezes peças 

que só usei uma vez ou nunca usei por me sentir desconfortável com 

ela 

P1 (GF1): QUERIA TER MAIS DINHEIRO PARA COMPRAR 

MAIS ROUPAS SEM UM PINGO DE CULPA 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A principal preocupação do fast fashion está na flexibilidade, na resposta rápida à 

demanda e a criação de ofertas que antecipem essa demanda. O fast fashion deixou de ser 

considerado tão somente um modelo de produção e passou a ser um modelo de negócios, 

responsável por movimentar, em grandes escalas, a economia do segmento “moda”. (CIETTA, 

2012; POOKULANGARA et al., 2013). 

A pesquisa buscou investigar se as interações presentes no Instagram 

impulsionavam o consumo de fast fashion e constatou, por meio dos questionamentos sobre 

uso do Instagram, o consumo conspícuo e a moda nas construções identitárias. Percebeu-se que 

o desejo por ser bem-vista, para que seja aceita nos grupos sociais pode, consequentemente, 

potencializar o consumo de roupas, bem como as motivações decorrentes dos influenciadores 

digitais, presentes nessa rede social online.  
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Tal fato suscita reflexões sobre a consciência no consumo. O modelo fast fashion é 

criticado e questionado por ambientalistas, psicólogos e sociólogos, devido aos problemas 

socioambientais que o envolvem (CORDEIRO, 2013; PARK, 2016; LI et al., 2014; HILL, 

2015). Quando questionadas sobre o desejo por consumir mais roupas, todas as entrevistadas 

foram enfáticas em explicar que não estão satisfeitas com as roupas que possuem e que 

gostariam de comprar mais: 

P2 (GF2): Sim, se tem uma coisa que eu gosto é de comprar roupas. E tem 

vários looks que vejo no instagram e queria copiar, pena que o dinheiro é 

curto kkk. Nossa, me sinto renovada kkkk adoro comprar roupa nova, é o que 

eu mais gosto de comprar. 

 A segunda coluna do Quadro 10 também apresenta falas que comprovam o 

exposto. É possível que a insatisfação e a necessidade de mudança acompanhem a forma pela 

qual o meio social é conhecido, explorado, comunicado e refletido, conforme visto em 

Lipoversky (2007). Porém, questiona-se a rapidez e o senso de realidade com os quais os bens 

são consumidos, visto que, em algumas falas, é possível perceber indícios de compra impulsiva, 

seguida de arrependimento: 

E2: Já aconteceu várias vezes de eu olhar um look que alguma blogueira usou 

e comprar igual pra mim, mas não cair bem e eu me arrepender depois. 

Mas acho que é normal, todo mundo passa por isso.  

De acordo com Cietta (2012), a falsa impressão de que se pode consumir, 

indiscriminadamente, conferida pelos produtos fast fashion, implica na motivação por comprar 

mais roupas para que se consiga acompanhar as tendências de moda e ser visto como alguém 

que está atualizado, conectado e possui condições financeiras para possuir os bens da moda. Os 

bens, segundo Santos e Cypriano (2014, p. 7), “são, por conseguinte, não apenas os modos 

provisoriamente firmados e temporariamente estabilizados de estabelecimento de signos e 

significações sociais, mas também as formas materializadas e tangíveis das categorias de 

classificação social”.  

Assim sendo, conforme constatado na fase de observação participante, as 

entrevistas e o grupo focal online almejaram perceber a dinâmica de consumo e exibição dos 

produtos fast fashion no Instagram. Embora não se possa generalizar e afirmar categoricamente 

que todas as mulheres usuárias do Instagram são consumidoras notáveis de fast fashion, as 

entrevistadas demonstraram atribuir significados ao consumo desses bens, além de dispensar-

lhes sentimentos como felicidade ao consumir roupas, postar fotos, receber elogios. Esse 
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processo, ora conscientemente, ora não, desencadeia e estimula o consumo de produtos fast 

fashion.  

No que concerne ao uso do Instagram, percebeu-se uma considerável dependência 

das participantes da pesquisa do uso do mesmo, apresentando-se assim como parte significativa 

do cotidiano e influenciador de sua dinâmica de consumo e das construções identitárias, 

fornecendo para elas a construção de sentidos e um caráter de mutabilidade: a identidade 

contextual. É possível constatar no Instagram a forte presença do consumo conspícuo, 

determinado pela exibição dos bens, do estilo de vida e da necessidade de, por meio deles, 

conseguir ostentar um status social superior, que pode conferir a aprovação das pessoas e a 

consequente conformidade em grupos sociais. 

O uso de produtos fast fashion no ambiente do Instagram está diretamente 

relacionado ao consumo conspícuo, dada a sua dinâmica de acompanhamento e a exibição das 

tendências de moda, comprovando a relevância de se relacionar esses dois fatores.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a influência do consumo 

conspícuo de produtos fast fashion no Instagram, no processo de construção identitária das 

mulheres consumidoras de moda, e como objetivos específicos: analisar a relação entre o 

consumo conspícuo e as interações sociais presentes no Instagram; identificar os fatores que 

influenciam o processo de construção identitária das mulheres consumidoras de moda no 

Instagram; investigar as interações no Instagram que influenciam, ou não, o consumo de 

produtos fast fashion. Tais objetivos pretendem responder ao problema de pesquisa: Como o 

consumo de produtos fast fashion no Instagram interfere no processo de construção identitária 

das mulheres consumidoras de moda? 

A relação entre o consumo conspícuo e as interações sociais, presentes no 

Instagram, resulta na necessidade de exibir, e, consequentemente, impressionar as pessoas com 

os bens possuídos. Tal fato gera uma conformidade em grupos sociais, a partir das 

características e estilos de vida com os quais as pessoas se identificam. Essas características são 

expressões das construções identitárias, resultantes das interações sociais, processos de 

identificação e construção de significados postos no ambiente online, a partir do consumo. 

Embora tenha-se popularizado, o Instagram ainda é visto como uma rede social na 

qual as pessoas possuem bens excedentes. Os dados da pesquisa permitiram concluir que, nessa 

rede social online, as pessoas esperam das postagens a exibição do cotidiano, de bens de 

consumo, de viagens e a demonstração do poder aquisitivo. Para tanto, as pessoas acompanham 

perfis com os quais se identificam e almejam aproximar-se, os perfis, na maioria das vezes de 

influenciadoras digitais, que dispõem de poder aquisitivo significativo para o consumo, ou são 

patrocinadas por marcas anunciantes, retrata mulheres vaidosas e preocupadas com a estética. 

A busca por diferenciação e singularidade, elementos do consumo conspícuo, é presente nesse 

sentido, no entanto questiona-se a autenticidade com que são construídos os perfis, visto que os 

estilos das próprias blogueiras são moldados pelas marcas que as patrocinam.     

É notória a liderança que as influenciadoras possuem, conduzindo os gostos e 

decisões de consumo de boa parte das usuárias que as segue. Observou-se, ao longo das 

entrevistas e sessões de grupo focal online, momentos de reflexão entre as participantes: notou-

se que muitas delas não se atinham à real influência que o Instagram exerce sobre o consumo e 

sobre como suas vidas estão voltadas ao uso e acompanhamento do que se passa no universo 

online. Algumas falas explicitaram a necessidade de se desinstalar o aplicativo do Instagram do 

celular para se conseguir realizar as atividades normais de sua rotina. 
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Tal fato suscita reflexões sobre a vulnerabilidade das usuárias do Instagram, frente 

aos estilos de vida, muitas vezes mascarados, de pessoas que mais se preocupam em demonstrar 

que vivem felizes, por causa dos bens que possuem, do que propriamente viverem essa 

felicidade, de fato. O modo como as postagens são realizadas no Instagram e a dinâmica de 

consumo-demonstração-aceitação-afiliação desencadeia a necessidade de se possuir mais 

dinheiro e bens, tanto quanto se possa imaginar, para alcançar a “felicidade”. É provocado nas 

pessoas o sentimento de obrigação de ser alguém “interessante” para que se consiga afiliação 

social. Nesse processo, alguns fatores influenciam as construções identitárias, principalmente a 

necessidade de aceitação e pertencimento, alcançada, principalmente, através da construção de 

um perfil atraente às pessoas da sociedade. Os dados coletados ensejaram perceber a construção 

da identidade como sendo algo contextual, expressa, muitas vezes, com o uso de peças do 

vestuário que acompanham o instante vivido pelas mulheres e aquilo que elas desejam 

demonstrar naquele momento.  

Portanto, o consumo é um fator determinante para as construções identitárias. No 

contexto do Instagram, o consumo conspícuo revela essas construções, sendo influenciadas por 

pessoas que possuem bens excedentes, ou pelo menos demonstram que os possuem, que não se 

limitam às influenciadores digitais, mas também confirmam a horizontalização das influências 

do consumo com as pessoas do ciclo social que são admiradas pelas usuárias. No que diz 

respeito ao consumo conspícuo, a pesquisa confirma a o que é relatado na evolução do conceito, 

quanto ao consumo representado não apenas por bens de alto valor, mas utilizado com a mesma 

finalidade de construção de uma imagem e ostentação.   

Todas as respondentes da pesquisa afirmaram que gostariam de possuir mais 

dinheiro para comprar bens que as pessoas exibem no Instagram. Atentou-se também para a 

identificação de quem as pessoas são, ou demonstram ser, nesse meio, a partir do que elas 

consomem. Questiona-se, então, até que onde o consumo, numa sociedade na qual as aparências 

são de extrema relevância, é capaz de ditar as dinâmicas sociais e construções identitárias, 

moldando os estilos de vida das pessoas em um mundo crescentemente digitalizado.   

A necessidade de possuir mais dinheiro para comprar roupas, bem como da 

felicidade gerada pela atenção obtida no Instagram, ao postar fotos utilizando uma roupa nova, 

também provoca reflexões em torno do consumo compulsivo e da necessidade de se praticar 

um consumo consciente. As participantes afirmaram, categoricamente, a necessidade de possuir 

mais bens de consumo, quando na realidade essa necessidade está ligada à exibição desses bens, 

além disso, nota-se a ausência da real percepção da influência que o Instagram exerce na prática 

de consumo e das próprias construções identitárias.  
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Analisando a relação entre o consumo de fast fashion e as interações sociais 

presentes no Instagram, constata-se que ideia de consumo conspícuo possui uma relação 

próxima do consumo de fast fashion. Observa-se que a dinâmica do modelo econômico fast 

fashion, de compra e descarte rápido mediante as coleções de curto período, suporta o consumo 

conspícuo e auxilia suas consumidoras na demonstração dos bens e no alcance de status sociais, 

bem como na busca por emulação pecuniária.   

Embora não seja possível generalizar que todas as pessoas consumidoras de fast 

fashion o fazem para alcançar esse status, é necessário considerar que o preço atrativo desses 

produtos leva muitas pessoas, que não pretendem consumir de maneira conspícua, a consumi-

los, não por causa do preço que se paga por essas peças, mas sim pela rapidez com que se 

consome, exibe e descarta. Pode-se concluir que o desejo de ser visto como alguém que 

acompanha as tendências de moda, e se veste bem é pertinente, já que as interações sociais 

presentes no Instagram são determinantes para a exibição dos bens possuídos.  

Na observação participante foi possível perceber que os comentários deixados no 

Instagram, em postagens nas quais as mulheres exibem suas roupas, são elogios. Estes foram 

relatados nas entrevistas e grupos focais como sendo de fundamental importância para o bem-

estar das participantes, fomentado assim o sentimento de aceitação e afiliação em grupos. As 

discussões sobre a demonstração de sentimentos positivos por meio de curtidas e comentários 

confirmam a afirmação anterior, no entanto, indaga-se a sinceridade com a qual essas interações 

são realizadas, posto que a reciprocidade é um fator esperado quando as usuárias deixam um 

elogio na foto de uma amiga. Tal reciprocidade é tão notória, que popularizou o jargão “troco 

likes” no Instagram, sob a condição de que o sucesso é proporcional a quantidade de likes 

possuída.    

Ainda que seja notório o consumo conspícuo no Instagram, destaca-se aqui a lisura 

com a qual o assunto precisou ser abordado, já que a admissão do consumo ostentatório não se 

dá facilmente pelas pessoas e às vezes elas têm dificuldade de admitir isso. Mesmo diante desse 

fato, algumas falas constataram a importância que as respondentes atribuem à opinião das 

pessoas, quanto ao que elas exibem e importância que elas dão sobre a atribuição de importância 

à popularidade nesse meio.  

As participantes relataram constante insatisfação com as roupas que possuem e a 

necessidade de acompanhamento das tendências de moda, o que é explicado pela própria 

dinâmica da indústria fast fashion e das postagens do Instagram. Em alguns momentos, elas 

relataram que evitam postar fotos de roupas que pretendem vestir em outras ocasiões, pois, a 
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roupa é considerada “descartável” depois que é exibida no Instagram, remetendo mais uma vez 

ao consumo conspícuo.  

Portanto, o consumo de produtos fast fashion no Instagram interfere no processo de 

construção identitária das mulheres, na medida em que cria sentidos e identidades contextuais, 

sendo determinante para as relações sociais, a partir de uma dinâmica de demonstração do 

consumo e aceitação em grupos. É possível concluir ainda que o consumo de moda em questão 

é representação das identidades contextuais que sofrem alterações, conforme os sentidos lhes 

são atribuídos pelas circunstâncias, já que as identidades não se constituem individualmente, 

mas sim, necessitam do contexto para seus moldes.      

Entre as limitações metodológicas deste estudo encontra-se a dificuldade em se 

reunir as participantes para a realização do grupo focal online. Muitas mulheres foram 

contatadas, no entanto, houve dificuldade de disponibilidade de tempo para participação e 

algumas sessões precisaram ser remarcadas várias vezes.  

Em relação às implicações gerenciais, a análise do alcance e a compreensão de 

como se dá o consumo de produtos fast fashion no Instagram permite às empresas a criação de 

estratégias comerciais eficazes, direcionadas a perfis de pessoas indicadas como 

influenciadoras digitais nesse modelo de negócio relativamente novo. Por outro lado, o 

entendimento de como as pessoas se sentem ao consumirem e exibirem no Instagram pode 

suscitar debates acerca do consumo consciente, especialmente, de fast fashion, já que este 

segmento da moda já vem sendo debatido nesse sentido.   

Academicamente, essa pesquisa contribuiu para a compreensão do consumo 

conspícuo, por meio de uma abordagem qualitativa, comprovadamente pouco utilizada em 

pesquisas envolvendo esse assunto. O estudo também contribui para as pesquisas sociais que 

relacionam consumo conspícuo e construções identitárias, raramente encontradas. 

A pesquisa confirma a terceira concepção de identidade posta por Hall (2006), no 

que diz respeito à fragmentação da identidade e caráter provisório, resultante de mudanças 

estruturais encontradas nas novas práticas de consumo online que ensejam o consumo fast 

fashion. Ainda no que diz respeito às construções identitárias, o autoconceito de identidade 

derivado de interações com outros sujeitos com os quais se tem convivência é asseverado ao 

atentar para as relações sociais que se estabelecem no meio online e as influências que as 

mesmas exercem na construção das identidades individuais.  

No que concerne a pesquisas futuras, observou-se, em diversas falas, bem como na 

observação participante, o desejo das usuárias do Instagram por realizarem mais viagens e 

manterem um estilo de vida similar ao das influenciadoras digitais que elas costumam seguir, 
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diante disso, o consumo conspícuo de lugares poderia ser explorado. Observa-se também que a 

plataforma em questão é um importante canal para o consumo alimentício.  

Quando questionadas sobre quais os perfis costumavam seguir, as respondentes 

indicaram que costumam seguir perfis de restaurantes para observarem, além das postagens, as 

recomendações e comentários dos consumidores. Então, conclui-se que o Instagram é uma via 

com grande potencial para a co-criação de valor, seja nas páginas dos restaurantes, seja nos 

perfis dos estabelecimentos gastronômicos ou das influenciadoras digitais. Portanto, também 

se recomenda, para pesquisas futuras, analisar a co-criação de valor em estabelecimentos 

gastronômicos, por meio da plataforma do Instagram.  
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