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RESUMO 
 
 

UMA ABORDAGEM DAS VARIAVEIS DO CONSUMO E O COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR Tânia Cristina da Silva e Jonas Ribeiro da Conceição. O economista John 
Maynard Keynes é um dos pensadores de maior contribuição para a Economia, em sua obra 
Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda em 1936, identifica uma relação entre a renda 
total de uma comunidade (soma das rendas pessoais de todos seus membros) e o consumo 
agregado (soma das compras individuais). Um fator-chave para que fosse possível a estimativa 
de qual proporção da renda de uma comunidade seria dedicada ao consumo e qual proporção 
seria poupada. Logo, surgiu no ramo das Ciências Econômicas a necessidade de determinar 
quais fatores afetam a escolha por parte do consumidor com relação à proporção dedicada ao 
consumo. Nesse contexto, estudou-se as principais variáveis que afetam a propensão da 
população a consumir. Por meio de pesquisa bibliográfica exploratória constatou-se que a 
Propensão a Consumir seria formalmente definida como a relação funcional entre renda e 
consumo. A observação de correlações entre renda e consumo em sociedades humanas 
evidenciou o padrão de que aumentos de consumo tenderiam a ocorrer em proporção menor 
aos aumentos de renda. A diferença entre o aumento de renda e o aumento de consumo 
significa que poupança também tenderia a aumentar. Assim, os trabalhadores de baixa renda 
tendem a utilizar sua renda integral no consumo, satisfazendo as necessidades primárias de 
suas famílias e conforme sua renda fosse aumentando, estes atingiriam maiores níveis de 
conforto e a propensão a poupar seria maior. Outro fator relevante a influência dos preços com 
relação a intenção de consumo. Uma das descrições formais da relação entre os preços dos 
bens e as quantidades compradas é dada pela equação de restrição orçamentária. Exposta 
graficamente, esta equação traça uma linha que demarca todas as combinações possíveis 
entre dois ou mais bens que exaure toda a renda pessoal diante dos preços vigentes. Concluiu-
se que o comportamento do consumidor é uma área de estudo ampla, cujos rumos e destinos 
são ditados por uma mistura de contribuições feitas por pesquisadores advindos de diversas 
formações. Assim, pôde-se identificar inúmeras variáveis que afetam o comportamento do 
consumidor, como fatores psicológicos, sociais, classe social, apelo da mídia, entte outros. No 
entanto esse trabalho se ateve a verificar as variáveis renda e preço. Nesse estudo sobre 
escolha, a variável independente mais frequente tem sido a variação dos “preços”, de forma 
que, o efeito de aumentos do montante absoluto de renda pessoal acabou recebendo menor 
relevância. Isso criou uma situação desbalanceada com a área econômica, uma vez que o 
montante absoluto ou a faixa de renda são tomados como variáveis tão controladoras do 
consumo quanto os preços dos bens. Tal fenômeno ocorre, se tudo mais permanece constante, 
devido às facilidade de crédito e diversos estímulos ao consumo que a sociedade dispõe 
atualmente. Palavras-chave: Comportamento do Consumidor. Consumo. Variáveis que afetam 
o consumo. Ciências Econômicas  


