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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a inserção do lowsumerism como estratégia 

de propósito publicitário na construção da comunicação institucional das marcas. O 

propósito é uma estratégia utilizada pela publicidade contemporânea e tem por 

finalidade angariar consumidores engajados por “causas” a fim de estabelecerem 

relacionamento com as marcas. O lowsumerism se apresenta como um possível 

propósito publicitário por ser um movimento crescente a favor de um consumo mais 

consciente e responsável e um desafio às campanhas, uma vez que parece contraditório 

promover o consumo pelo baixo consumo. Para ilustrar a abordagem publicitária em 

tempos de lowsumerism, resgata-se a estratégia comunicacional da Levi’s, que dá 

suporte ao seu negócio com base no discurso da sustentabilidade do consumo. 
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Introdução 

 

Em meio a competitividade pela atenção dos indivíduos, faz-se necessário a 

comunicação estar em constante processo de reinvenção e ressignificação de suas 

mensagens. Para o campo da publicidade e da propaganda não é diferente e tem exigido, 

cada vez mais, novas técnicas para conquistar o olhar do consumidor. Uma infinidade 

de produtos e serviços são ofertados diariamente aos consumidores, que diante deste 

bombardeio informacional precisam tomar decisões de compra, sejam por necessidades 

ou mesmo desejos.  

Esta ebulição de produtos consumidos começa a despertar um diferente olhar ao 

processo do consumo em si, gerando reflexão acerca de como a aquisição de bens vem 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP de Publicidade e Propaganda, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Pós-doutoranda em Comunicação e Linguagens na UTP, Doutora e Mestre em Comunicação. Professora do curso 

de Comunicação Institucional na UFPR. Integrante do grupo de pesquisa INCOM (UTP), COM21 (UFPR) e 

PRACCOM (UFPR). E-mail: leticia.herrmann@ufpr.br. Este texto faz parte dos estudos da pesquisa de pós-

doutoramento da autora. 
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sendo realizada, no que se refere as práticas ambientais, e como ela pode ser melhorada, 

no sentido de se tornar algo mais sustentável. 

Reflexos do consumo desenfreado já são percebidos no próprio meio ambiente e 

nas preocupações com relação a produção e descarte dos produtos. Existem inúmeros 

estudos que apontam para tal situação de depreciação de bens naturais em prol a 

valorização monetária das mercadorias comercializadas. Ter atitudes sustentáveis é uma 

consequência dos estragos e exageros cometidos pelo consumo excessivo, sem pensar 

nas consequências a curto, médio e longo prazos. 

Este artigo não pretende discutir questões sobre o consumo sustentável e suas 

consequências, mas refletirá sobre as possibilidades do discurso publicitário se apoiar na 

causa da sustentabilidade como um propósito base para o posicionamento e diálogo das 

marcas anunciantes. 

Por outro lado, tais questões são desafiadoras ao pensarmos que um dos papeis da 

publicidade, na promoção de marcas, é justamente fomentar o consumo, o que nos 

parece bastante contraditório em um primeiro momento.  

Por tais motivos, este texto trará um panorama geral sobre a utilização de 

“propósitos publicitários” nos discursos institucionais, a fim de dar ao consumidor uma 

causa a ser apoiada, além de discutir outras características estratégias que endossam a 

utilização da divulgação de práticas sustentáveis na comunicação das empresas. Esse 

interesse de pesquisa se deu pela compreensão do surgimento de um movimento que 

estimula o baixo consumo, o lowsumerism, provocando indivíduos a refletir sobre seus 

atos e suas práticas de consumo de forma mais consciente.  

No final deste artigo será apresentada a estratégia de divulgação da Levi’s, que 

traz o discurso do lowsumerism como o propósito publicitário na comunicação 

institucional da marca e será realizada uma breve análise de seu posicionamento e 

proposta comunicacional fundada a partir desse pilar. 

 

Os propósitos publicitários 

 

A publicidade contemporânea passa por um desafio considerável a medida em 

que, ao se traçar uma ruptura das programações convencionais dos meios de 

comunicação, pela acessibilidade do consumidor em escolher o conteúdo que desejar no 
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momento que achar mais conveniente, o consumidor tem a possibilidade de cortar 

campanhas publicitárias dos contextos comunicacionais. 

Diante deste cenário, as técnicas publicitárias, que até então eram concebidas 

integralmente por agências de comunicação e entregues de forma fechada ao 

consumidor, passam a oferecer conteúdo aberto, com convite a participação e 

construção do indivíduo. 

 

Entretanto, o fato de a audiência não ser objeto passivo, mas sujeito 

interativo abriu o caminho para sua diferenciação e subsequente 

transformação da mídia que, de comunicação de massa, passou à 

segmentação, adequação ao público e individualização, a partir do 

momento em que a tecnologia, empresas e instituições permitiram 

essas iniciativas (CASTELLS, 2002, p. 422). 

 

Este movimento mostra-se bastante presente e baseia-se no processo de que os 

“novos consumidores são mais conectados socialmente” (JENKINS, 2008, p. 45) e o 

processo de participar faz parte de sua imersão no contexto social no qual se inserem. A 

prática colaborativa movimenta outros cenários que fazem uso de apelos 

comunicacionais como estratégia para os negócios, como é o caso da utilização na 

publicidade. 

Estratégias comunicacionais mais integrativas, inserem o consumidor em seu 

contexto, perpassando brevemente pelos benefícios materiais oferecidos nos produtos e 

serviços comercializados. O foco desse tipo de comunicação está em impulsionar outros 

pensamentos que geram motivações a partir do consumo, como fatores sensoriais e 

motivacionais, por exemplo. 

Resgatando o conceito de marketing 3.0 (KOTLER; KARTAJA; SETIAWAN, 

2010, p. 59), que traz a importância de entregar marcas e seus ideais ao consumidor, 

percebe-se que “a marca deixa de ser propriedade da empresa”, tornando-se quase 

impossível seu controle. O fenômeno da apropriação das marcas pelos indivíduos é 

detectado na contemporaneidade, principalmente ao se analisar as fan pages das 

empresas com tamanha participação da audiência com seus conteúdos, que pode 

repercutir de forma positiva ou negativa, dependendo do contexto registrado pelos 

usuários. 

É com base nestes argumentos que emerge a ideia de se ter um ideal maior 

intrínseco nos discursos publicitários, definido em estudo doutoral como “propósito 

publicitário” (HERRMANN_LIMA, 2015). 
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A construção deste termo foi realizada após pesquisa que contemplava uma 

sequência de análises de campanhas publicitárias participantes do “Festival Mundial da 

Criatividade Cannes Lions”, acompanhada de uma observação teórico-reflexiva da 

formatação das mensagens inseridas em seus contextos. 

A figura 1 mostra o resumo do estudo realizado, apontando para a existência de 

questões de fundo, que ultrapassariam a própria mensagem do produto ou serviço 

oferecidos aos consumidores. 

 

Figura 1: Construção teórica para os “Propósitos Publicitários” 

 

Fonte: HERRMANN_LIMA, 2015, p. 255. 

 

Com base nas ideias de Jenkins (2008) sobre a existência da convergência 

suportada por questões culturais, fomentando a circulação de mídia pelo próprio 

consumidor, provida pelas novas práticas sociais possibilitadas pela mediação da web, 

houve uma alteração considerável nos fluxos de consumo. Esta interferência mudou a 

forma de consumir bens, potencializada pelas questões de exposição social na web, 

dando traços de um consumo também para gerar visibilidade do indivíduo perante o 

outro. 

Com isso, a participação dos indivíduos aumenta consideravelmente pela própria 

dinâmica possibilitada pelas redes, dando ao interlocutor a possibilidade de se projetar 
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nelas, com o intuito não só de participar, mas de estar presente no grupo e ser visível 

socialmente para os mesmos, gerando uma espécie de autopromoção do “eu digital”. 

Ao serem observados os fatores “convergência, consumo, participação e 

visibilidade” constatou-se um discurso diferenciado utilizado pela publicidade, que 

deixa de lado a projeção dos produtos, enaltecendo possíveis propósitos embutidos na 

comunicação, levando a causas específicas defendidas pelas marcas. 

Dentre exemplos observados na pesquisa doutoral, alguns propósitos detectados 

foram questões relacionadas com a valorização da beleza feminina, cuidados com o 

meio ambiente, valorização de transportes sustentáveis, alimentação saudável, 

valorização do indivíduo, entre outros, em que as marcas apenas assinavam as “causas”, 

sem mostrar os produtos que comercializavam. 

Isso mostra uma mudança na postura dos discursos publicitários, que definiram 

“propósitos” comunicacionais para alinhar ao posicionamento da empresa. O 

posicionamento das marcas é construído por estratégias mercadológicas, cuja reputação 

é moldada de acordo com a repercussão de suas ações junto aos públicos. Para Ries e 

Trout (2002), o melhor posicionamento é quando uma marca se torna a primeira a ser 

lembrada na mente dos clientes no segmento em que atua e, ainda, ser capaz de manter 

essa posição ao longo do tempo, por meio da flexibilidade nos programas de marketing 

e comunicação, da inovação contínua do bem oferecido e da reputação atribuída a oferta 

de produtos de qualidade.  

A publicidade e a propaganda estão diretamente ligadas à estratégia de 

posicionamento (RIES; TROUT, 2002), pois é por meio das campanhas que os 

consumidores têm acesso à ideia central proposta pelas marcas; é a razão de se 

consumir, transformada aqui em propósitos publicitários. 

Estes propósitos passam a ser a “causa” defendida pela marca engajando 

consumidores que se projetam no mesmo objetivo, tornando-se uma estratégia sólida 

que consolida o discurso da empresa, desde que toda a sua construção, produtos, 

políticas com funcionários, entre outros, seja constituída sobre o mesmo alicerce usado 

na comunicação. 
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O lowsumerism como propósito publicitário 

 

Diante de tantos fatores motivadores de consumo, instigados pelos mecanismos 

comunicacionais, um diferente olhar vem sendo percebido pelo mercado e pelos 

indivíduos, que mostram-se reflexivos no que se refere a posse de bens. Este 

esvaziamento da completude do consumo, se dá pela avaliação do que se consome e de 

sua real utilização, seja para suprir carências materiais pelo acesso ou posse do objeto, 

ou por fatores trabalhados psicologicamente no processo de compra. 

Por estes motivos, a pesquisa em questão busca observar o diferente 

posicionamento das marcas, no que diz respeito a reflexão sobre a aceleração da 

produção e o consumo desenfreado, tornando este ato um processo considerado como 

mais sustentável. 

Embora as questões discutidas neste texto não sejam diretamente as imposições 

físicas trazidas pela necessidade de sustentabilidade, o conceito precisa ficar bastante 

claro para se entender a relação desse processo com o fenômeno do lowsumerism.  

Sustentabilidade, de maneira simplista, resume-se em pensar nas ações realizadas no 

presente e seus impactos futuros. Muitos entendem a sustentabilidade apenas com a 

vertente ambiental, mas o conceito é ampliado e engloba cinco principais dimensões a 

serem consideradas: social, econômica, ecológica, cultural, espacial, política e 

ambiental (SACHS, 2000).  

Com a tendência em pensar no impacto que ações cotidianas causam no futuro, 

um movimento conquista um diferente espaço no mercado do consumo, que impacta de 

forma gradativa na produção. Se o consumidor inicia um processo de compreensão de 

que esta dinâmica do consumo desenfreado pode e já está causando danos às sociedades 

atuais, presume-se que seu comportamento com relação a aquisição de bens sofre 

pequenas e significantes alterações. Como o consumo, dentre todas as suas variáveis, 

também sofre influência cultural, entende-se que tais mudanças comportamentais 

acontecem lentamente, mas de forma a se propagar entre os indivíduos. 

O termo “lowsumer”, baixo (low) consumo (consumer), apareceu pela primeira 

vez em pesquisas brasileiras realizadas pela empresa de tendências Box 1824, em 2015, 

difundindo-se por meio de um vídeo explicativo3 que tinha como objetivo alertar a 

                                                 
3 The Rise of Lowsumerism”. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=jk5gLBIhJtA&t=14s>. Acesso em: 20 de 

jan. de 2017. 
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população dos malefícios do consumo desenfreado, incentivando práticas sustentáveis, 

cujos argumentos apresentados são perceptíveis no cotidiano do consumo. 

Após leituras sobre as diversidades de foco nos estudos de sustentabilidade e 

consumo, uma abordagem chamou a atenção por corroborar com o lowsumerism e parte 

da própria conceitualização de “sustentabilidade no consumo”, que seria um movimento 

para se consumir menos ou de forma diferente (JACKSON, MICHAELIS, 2003, p.15- 

tradução livre), ou seja: abre-se uma aresta para se pensar em alternativas sobre a 

estrutura de consumo e não apenas em sua redução, que vai na contramão do objetivo de 

trabalho da publicidade. Lembrando que a ideia deste artigo é relacionar o lowsumerism 

com a publicidade, considerado aqui um desafio por possuírem conceitos contraditórios, 

pois o lowsumerism incentiva a consumir menos e a publicidade estimula a oferta de 

bens de consumo e como consequência consumir mais. 

O pensamento dos autores Jackson e Michaelis (2003) implica na alerta sobre 

mudanças no estilo de vida dos indivíduos e não necessariamente no “não consumo”, 

ideia que corrobora com a possibilidade de se trabalhar tal argumento nos discursos 

publicitários.  Estudos de consumo realizados nos Estados Unidos trazem a abordagem 

de um comportamento movido pela moderação na aquisição de bens, definido como 

“frugal lifestyles”, que vem de “frugalidade, que define a limitação de gastos com bens 

de consumo e serviços e caracteriza-se pela moderação na aquisição destes” (PEPPER, 

JACKSON, UZZELLE, 2009, p.1 - tradução livre). Frugal refere-se aquele indivíduo 

que é comedido, prudente no uso de recursos de consumo, de alimentos, de tempo ou 

dinheiro, fatores que vão ao encontro dos pilares utilizados nos conceitos de 

sustentabilidade. 

Os elementos principais que embasam as estratégias utilizadas nos estudos do 

consumo e na abordagem do lowsumerism são direcionados por influenciadores 

comportamentais. Embora há entendimento de que fatores sociais, culturais e pessoais 

justifiquem e endossem tais escolhas, considera-se a existência da potencialidade 

comunicacional, mediada pela publicidade, estimulando impulsos e decisões de compra 

neste aspecto. 

O foco central da publicidade é o de informar os indivíduos sobre os possíveis 

benefícios ou atributos de produtos e serviços comercializados de forma persuasiva. 

Desde sua concepção, a publicidade tem papel fundamental nos processos de consumo 
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pela possibilidade de ampliar a exposição das marcas nas mídias, agregando valor e 

visibilidade às empresas. 

Para Lipovetsky (1987, p. 252), a publicidade tornou-se o cosmético da 

comunicação e “participa do processo de estetização e de decoração generalizada da 

vida cotidiana", explicitada por meio de seus discursos e apelos comunicacionais. 

Dentre todas as funcionalidades atribuídas ao papel da publicidade no mundo 

corporativo, Everardo Rocha (1995, p. 68) afirma que a comunicação publicitária seria 

o elemento responsável pela conexão da produção e do consumo, pois “recria a imagem 

de cada produto” a fim de apresentá-lo de maneira diferenciada dos demais perante os 

consumidores. Ainda para o autor, o processo da percepção humana das diferenças é 

potencializado pela mediação publicitária, trazendo elementos de posicionamento de 

marca em seu contexto. 

Desta forma, entende-se que o lowsumerism possa ser a representação de um 

“propósito publicitário” para as marcas, uma vez que traz discursos de defesa de 

“causa”, por meio de apelos sustentáveis, dando um novo tom a própria construção do 

posicionamento das marcas que se apoiam nesse pilar.  

 

Posicionamento das marcas e engajamento com o consumidor 

 

Posicionar uma marca significa criar um atributo básico de identificação de uma 

empresa diferenciando-a das concorrentes. O estudo do posicionamento foi alavancado 

por Ries e Trout (2002) que inseriram estratégias de significação no contexto do 

pensamento mercadológico, perdurando ao longo destes anos, ganhando ainda mais 

importância em momentos em que a internet ocupa lugar privilegiado na divulgação 

midiática.  

É por meio de estratégias de posicionamento que marcas articulam seus discursos 

e definem seus padrões de conversa com seus consumidores, principalmente no 

contexto informacional dos sites de redes sociais, no qual a comunicação é visível e 

deixa rastros digitais. Por estes motivos que a publicidade incorporou estratégias de 

posicionamento e lembrança de mensagens em seus discursos.  

 

Assim, podemos perceber o sistema publicitário atribuindo conteúdos, 

representações, nomes e significados ao universo dos produtos. O fluxo 

constante de serviços, produtos e bens a que somos submetidos é 

fundamentalmente categorizado para nós pela publicidade. Muitos deles não 
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fariam sequer sentido se não lhes fosse colada uma informação constante do 

sistema publicitário. (...) Um roteiro de sentidos que emprestam conteúdos 

aos gêneros dos produtos, fazendo deles marcas especiais dotadas de nome, 

lugar, significado (ROCHA, 1995, p. 69). 

 

Com o passar dos anos, mesmo com estratégias pontuais de posicionamento de 

marca, a publicidade precisou ser reinventada diante de tamanha competitividade 

mercadológica para a conquista de sua subsistência. 

Para a publicidade, embora desafiador e perigoso no processo de entrega 

comunicacional aos indivíduos, o uso da internet como ferramenta midiática 

possibilitou diferentes estratégias criativas, a fim de incorporar os consumidores em 

seus discursos, utilizando desta prática participativa dos internautas como mão de obra 

gratuita geradora de mídia espontânea. 

O lowsumerism mostrou-se como o elo entre a publicidade e o discurso do 

consumo consciente, sendo visto como um propósito comunicacional, e a publicidade 

como mediadora da mudança comportamental potencializada pelo próprio mecanismo 

de consumo. 

 

A comunicação institucional da marca Levi’s com base no lowsumerism 

 

Com o intuito de demostrar uma estratégia publicitária apoiada em conceitos de 

lowsumerism, selecionou-se a comunicação realizada pela multinacional têxtil Levi’s, 

que incentiva práticas sustentáveis associadas a sua comunicação institucional, no feitio 

e comercialização de seus produtos. 

Em 1853, Levi Strauss chega em São Francisco, nos Estados Unidos, para abrir 

uma loja de tecidos. Pouco tempo depois começa a vender roupas e em 1879, em 

parceria com o alfaiate Jacob Davis, cria a primeira calça jeans para atender os 

trabalhadores operários, cujas roupas ficaram famosas pela durabilidade do tecido, 

nascendo a marca Levi`s4. Dentre todos estes anos de produção, os fatores de 

sustentabilidade não mostravam-se presentes na marca, mas desde 2010, algumas 

tentativas de tornar a indústria mais sustentável foram tomando corpo com a diminuição 

do uso de água na lavagem dos tecidos5. 

                                                 
4 História da marca Levi`s. Disponível em: <www.levi.com/PT/pt_PT/about/history-heritage>. Acesso em: 18 de jun. 

de 2017. 
5 Disponível em: < http://2020sustentavelconsumoconsciente.blogspot.com.br/2010/11/levis-prepara-lancamento-de-

colecao-de.html>. Acesso em: 18 de jun. de 2017. 
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Em abril de 2017, com o lançamento da plataforma “Sustainability”6, a Levis’s 

muda sua filosofia de produção e divulga um posicionamento de marca apoiado em 

estratégias estendidas de sustentabilidade, que vão além da preservação dos recursos 

ambientais, mostrando-se alinhadas aos princípios do lowsumerism. A plataforma online 

tem como objetivo central compartilhar as ações de sustentabilidade da marca quanto ao 

uso de matéria-prima, reforçando seu compromisso com a preservação do planeta. Em 

matéria divulgada na mídia7, revela que sua meta é até 2025 comercializar produtos com 

o selo “Levis’s Sustentabilidade”, que será uma certificação ao consumidor que adquire 

um produto não prejudicial ao meio ambiente, postura demostrada pela marca como 

uma espécie de “progresso”, passando a ser a filosofia do posicionamento atual da 

Levis’s (figura 2). Dentre as palavras de ordem que regem a comunicação da empresa, 

destacam-se: empatia, originalidade, integridade e coragem, que para a Levis’s está 

associada diretamente a necessidade do “progresso”, tornando-se seu slogan. 

 

Figura 2: Home page da Levi’s Sustentabilidade 

 

Fonte: www.levistrauss.com/sustainability 

 

Dentre os relatos de “progresso”, a marca cita que fez o primeiro jeans azul, 

vendeu o primeiro tipo de calça para mulheres, normatizou suas fábricas com segurança 

                                                 
6 Disponível em: <www.levistrauss.com/sustainability/>. Acesso em: 18 de jun. de 2017. 
7 Disponível em: <www.assintecal.org.br/noticia/levis-lanca-plataforma-com-foco-na-sustentabilidade>. Acesso em: 

18 de jun. de 2017. 
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visando o ambiente de trabalho adequado, primeira empresa mundial a oferecer 

programas de saúde aos funcionários, primeira empresa com diretrizes no uso da água, 

preocupações com a durabilidade do produto e, neste momento, percebeu a necessidade 

de enfatizar a sustentabilidade e educar os consumidores nesse sentido. 

 

O progresso mais recente, foi construir este legado com uma abordagem 

científica para tornar nosso ciclo de vida ainda mais sustentável, levando a 

inovações como o processo “menos água” e a coleção “menos desperdício”. 

Em última análise, é preciso mais do que uma empresa para fazer a 

diferença. Ao compartilhar nossas abordagens com os outros - e eles 

conosco - podemos trabalhar juntos para avançar nossa indústria, reduzindo 

nosso impacto no planeta. Claro, somos um líder, mas através da 

colaboração e cooperação com governos, ONGs, fornecedores e até 

concorrentes, podemos garantir que o progresso que realizamos seja 

compartilhado. E, como resultado, as pessoas em todos os lugares podem se 

beneficiar. Esse é o verdadeiro progresso (LEVIS, 2017 – tradução livre). 

 
 

Para chegar ao atual posicionamento, a Levi’s vem trazendo há alguns anos, 

mudanças nos seus padrões de produção, levando a novos hábitos de consumo. Muitas 

empresas se preocupam apenas em comunicar seu propósito comunicacional, sem ter a 

base deste propósito bem estabelecida. Trabalhar com o lowsumerism significa 

sistematizar adequadamente todo o processo de consumo, sendo a comunicação 

publicitária apenas a etapa final desta construção. 

Nota-se traços do lowsumerism nos produtos mais recente da marca, que não 

estimulam consumidores a deixar de adquirir produtos, mas fazê-lo de maneira 

consciente. Essa estratégia está presente de forma incisiva na Levi’s, incluindo as 

recomendações nas etiquetas dos produtos (figura 3).  

 

Figura 3: Etiqueta de calça jeans feminina da coleção Levi’s Sustentabilidade 

 

Fonte: Etiqueta de acervo pessoal 
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Mesmo seguindo o conceito do lowsumerism, percebe-se no site da marca o 

lançamento de novos produtos, seguindo tendência de moda e utilizando estratégias de 

publicidade e propaganda para o consumo de seus produtos (figura 4). Inclusive traz 

apelos genuínos das tendências e das propagandas de moda, como é o caso da 

valorização do corpo feminino com a frase: “sua melhor forma sempre” (figura 4). 

Neste relato, entende-se que, mesmo com a estratégia do lowsumerism, a marca não 

abandonou padrões comerciais utilizados com frequência no segmento de vestuário, 

como os estabelecidos nos padrões da moda. 

 

Figura 4: Home page da Levis’s no site brasileiro 

 

Fonte: www.levi.com.br 

 

Neste contexto, evidencia-se que a Levi’s não estimula o esgotamento do 

consumo, mas a base de sua campanha de marca é trazer aspectos de frugalidade nesta 

relação de compra e venda. Na etiqueta de seus produtos (figura 3) dá recomendações 

de uso e descarte consciente dos mesmos, incentivando a doação dos bens, aspecto que 

poderia ser considerado como um diferente propósito publicitário, o de “mobilização 

por causas sociais” (figura 5), ideia registrada também pelo slogan “Dê mais. Use 

menos”, permitindo diferentes interpretações. 
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Figura 5: Home page da Levis’s no site brasileiro – aba sustentabilidade 

 

Fonte: www.levi.com.br/sustentabilidade 

 

Neste contexto, o alinhamento mercadológico da marca encontrou uma forma de 

estimular o consumo pela lógica do sustentável, o que mostra-se um apelo interessante 

no quesito “propósito publicitário”, que se solidifica e se retroalimenta, uma vez que 

esta estrutura vem de dentro da empresa para fora, demonstrando um interesse verídico 

em apoiar o negócio da empresa de forma única, visando padrões percebidos como 

pertencentes ao lowsumerism. Além dos aspectos aqui já citados, no site da Levi’s, na 

aba sustentabilidade, é possível o acesso aos demais programas de sustentabilidade 

praticados pela marca, considerando as dimensões trazidas por Sachs (2000). 

 

Considerações Finais 

 

O mercado de produção e consumo vem aumentando a cada dia, diversos produtos 

novos sendo lançados e o estímulo ao descarte é frequente e desenfreado. Muitos 

consumidores compram pelo simples fato da posse, sem ao menos refletir sobre a 

necessidade da aquisição realizada. Outro agravante é com relação ao reaproveitamento 

destes itens, que, embora exista, caminha em passos lentos para o que poderia ser 

considerado como necessário, seguindo questões ambientais e sociais. 

Nesta vertente o estudo advindo da tendência do lowsumerism faz sentido no 

contexto do consumo, uma vez que propõe pensar em algo frugal, envolvendo o 

processo em todas as suas etapas.  

Essa necessidade é real e perceptível por uma boa parte dos indivíduos, mas não 

se observa muitas iniciativas neste sentido, mesmo que seja de conhecimento geral de 
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que o ser humano já sofre por impactos decorrente da ausência de sustentabilidade nos 

processos produtivos. 

Embora o assunto seja de extrema importância, o foco do texto não está apenas 

em olhar para a necessidade do trabalho da conscientização da sustentabilidade, mas 

entender como ficarão os negócios da comunicação institucional das marcas, que 

precisam alinhar suas estratégias e seu discurso publicitário neste sentido. 

A essência básica da publicidade funda-se em estimular o consumo e a 

sustentabilidade, que, de alguma forma, vai na contramão desta prática. Contudo, 

soluções criativas e bem estruturadas estão sendo adotadas por algumas empresas no 

mundo, como é o caso da marca Levi’s, trazida como exemplo neste artigo. 

A ideia das marcas vem de sua essência. Mudam-se processos, filosofias e apelos 

comunicacionais. A necessidade de se trabalhar o lowsumerism nas empresas vem de 

dentro para fora, precisa ser algo genuíno e comprovado aos consumidores. Além de se 

tornar algo simpático à sociedade, conquistando um patamar de lembrança de marca e 

posicionamento agregados a postura da empresa. 

Por estes motivos, entende-se que a Levi’s utilizou desta mudança estrutural como 

suporte para a construção de seu “propósito publicitário”, que traz um diferencial ao 

consumidor, informando sobre a estrutura da sustentabilidade, auxiliando na 

conservação dos produtos e até mesmo na doação das peças, entrando no âmbito das 

causas sociais. A ideia do descarte consciente vai ao encontro da recompra e isso torna-

se a saída para promover novas situações de consumo, de forma a ser apresentada ao 

cliente como uma venda sustentável, pelo tipo de produto consumido e pela doação da 

peça anterior. Desta maneira, o mercado continua aquecido e o consumo se ativa a cada 

comercialização de bens. 

Interessante observar que a marca Levi’s dedica uma parte da home page de seu 

site para explicar todo o processo utilizado em seu negócio, trazendo a visibilidade de 

uma veracidade neste ciclo sustentável. A publicidade da marca, nesse sentido, torna-se 

verdadeira e próxima do consumidor. 

O lowsumerism é uma tendência por necessidade ambiental, mas as marcas, 

entendendo as demais dimensões existentes neste contexto, podem propiciar diferentes 

apelos utilizados como “propósitos publicitários” fomentando a promoção de seus 

produtos e serviços. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

Enfatiza-se neste ponto, que, embora a causa do lowsumerism seja nobre e 

necessária, no caso da campanha da Levi’s percebe-se sua utilização como parte 

estratégia presente para a ambientação da empresa no cenário cotidiano atual, no qual 

emergem consumidores mais conscientes e responsáveis, que podem decidir seus bens 

de consumo a partir de ideias similares aos propósitos pessoais que os direcionam. 
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