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1 RESUMO  

Ao longo do tempo o consumo sofreu alterações e evoluiu de acordo com as 

necessidades e ambições da sociedade. Necessidades estas como alimentação, 

remédios e roupas, até produtos mais sofisticados como joias, quadros entre outros, 

que demonstravam o poder e a riqueza de famílias e determinadas regiões. Por muitas 

vezes, o consumo foi entendido apenas como poder de aquisição, e não por uma 

questão cultural. O consumo junto com as revoluções que aconteceram na 

humanidade, sofreu modificações, e ampliou o seu significado e importância para as 

pessoas. No Brasil, o estudo sobre o consumo é pouco debatido, principalmente em 

um período que a taxa de inadimplência tem aumentando gradativamente, 

principalmente entre os jovens de 18 a 31 anos. Muitos destes jovens, participam de 

movimentos e grupos sociais, ligados a um determinado estilo, como esporte, 

músicas, hobbies entre outros. Um grupo que vem se destacando, é o público Geek, 

que tem crescido, e construindo uma identidade mais forte como consumidor. O 

objetivo deste artigo é entender os costumes e hábitos do público Geek como 

consumidor e como este comportamento o leva a inadimplência.  

Palavras Chave: Consumismo. Inadimplência. Jovens. Cultura.  

  

2 INTRODUÇÃO 

O número de jovens inadimplentes no Brasil tem aumentado nos últimos anos 

no Brasil. 

Dentro deste público, a cultura Geek, é a quem tem ganhando mais destaque, 

devido a diversidade de produtos que são oferecidos, com marcas de filmes, séries, 

livros e bandas, e o alta demanda destes.  

O presente artigo pretende responder a seguinte questão: O que levaria esses 

jovens a consumirem tantos produtos que não são de necessidade básica, como 

alimentação, vestuário, ou estudos, levando-os a inadimplência?  

Como hipótese, acredita-se que eles consomem muito, por uma questão social, 

para se identificarem com uma determinada cultura e integrarem um grupo social. 

 

3 OBJETIVOS 



O objetivo geral deste artigo é entender os motivos e hábitos que levam o 

consumidor Geek a ser inadimplente.  

Já os específicos são: Registrar os tipos de produtos; entender e descrever os 

hábitos de consumo do público Geek na faixa etária de 18 a 31 anos.  

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada que será utilizada neste artigo cientifico é constituída 

de referências bibliográficas e entrevista estruturada.  

As referências bibliográficas são importantes para a fundamentação teórica do 

trabalho acadêmico. Para Casarin (2012, p.50): “as referências bibliográficas são 

necessárias, para saber se o problema a ser investigado já foi respondido ou 

solucionado por outro (s) pesquisador (es) ”. 

Além das referências bibliográficas outra ferramenta que será utilizada é a 

entrevista. “A entrevista é um método de pesquisa quantitativa, pois usará da “coleta 

de dados de números expressivo de sujeitos, a cujos resultados possam ser aplicados 

modelos matemáticos ou estatísticos” (CASARIN, 2012, p.61) ”. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O ato de consumir é uma atividade rotineira no dia a dia da humanidade. O 

mesmo pode estar ligado com as necessidades básicas, como: Alimentação, saúde, 

pertencer a um determinado grupo social, autoestima e auto realização.  

Conforme Bauman (2007), a atividade de consumir é algo que fazemos todos 

os dias, seja de uma forma festiva, um encontro com amigos, ou eventos importantes, 

mas que em sua grande maioria acontece sem planejamento.  

A partir deste consumo sem planejamento, é gerado grandes gastos, que 

muitas vezes o consumidor não pode arcar, ocasionando a negativação de seu nome. 

No Brasil, segundo reportagem do site Globo (2017), o número de consumidores 

inadimplentes até maio de 2017, é de 61 milhões. Comparando com o mesmo período 

do último ano, o número é de 59,5 milhões.  



Deste número de 59,5 milhões referente a 2016, 29,4% é referente a faixa etária 

de 18 a 30 anos. Os indicadores do Serasa Experian (2016), indicam que os principais 

motivos para estes números são: o desemprego, a alta da inflação e juros, o consumo 

de determinados produtos, e a falta de experiência de jovens com o crédito.  

Em paralelo a estes números, verifica-se um grande fenômeno social, que tem 

crescido nos últimos anos, referente a este público que é as culturas Nerd e Geek. 

Estes consumidores, são engajados e estão no ápice do poder de consumo.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em desenvolvimento, pretendendo-se fazer uma pesquisa entre 

jovens de 18 a 31 anos, para verificar as hipóteses apontadas.  
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