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resumo: Trata-se de um trabalho sobre a publicidade e suas implicações 
na sociedade e que tem como objetivo discutir a inversão de papéis e valores dos 
indivíduos nas relações com o meio em que vivem e atuam. Com base em pesquisa 
bibliográfica e em análises não sistemáticas de alguns anúncios publicitários, objetiva-
se destacar aspectos que se constituem relevantes para esta discussão, muitas vezes 
marcados por contradições motivadas pelos interesses econômicos em detrimento 
das necessidades da sociedade ou, em última instância, no surgimento incontrolável 
de novas necessidades sociais oriundas de intensa comunicação mercadológica e da 
pregação de valores até então considerados não fundamentais para a vida humana, 
enquanto vida social. Zygmund Bauman, dada a importância de seus trabalhos sobre 
a sociedade do consumo é o principal interlocutor, proporcionando a maioria dos 
textos e pontos de vistas para as discussões apresentadas neste artigo.

Palavras-chaves: comunicação mercadológica, publicidade, sociedade de 
consumo, poder.

advertising and influence in the consumPtion society 
comPromise or diference?

abstract: This is a work on advertising and its implications in society, and it 
aims to discuss the reversal of roles and values of individuals in relationship with 
the environment in which they live and work. Based on literary research and non-
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systematic analysis of a few advertisements, the goal is to highlight aspects that are 
relevant to this discussion, often marked by contradictions motivated by economic 
interests over the needs of society or, ultimately, in the uncontrollable rise of new 
social needs arising from intense marketing communication and the preaching of 
values not considered fundamental to human life, while social life. Zygmund Bauman, 
given the importance of his work on consumer society, is the main contact, providing 
most of the texts and viewpoints to the discussions presented in this article.

Key-words: Marketing communication, advertising, consumer society; power

introdução

Nas comunidades idealizadas em mundos criados pela publicidade os indivíduos 
competem entre si, ao invés de cooperarem para suprir as necessidades comuns. Além de 
fantasioso, este mundo é opressor, pois classifica os membros de uma mesma sociedade 
pelo poder de consumo que cada cidadão possui. A sociedade industrial exerceu forte 
influência sobre a cultura humana, alterando a sua ordem de prioridades, fortemente 
determinada pelo poder de consumo dos indivíduos. Através da comunicação de massa 
um novo sistema de valores foi sendo introduzido na cultura, representados por símbolos 
criados para dar valor a coisas e comportamentos, bem como para identificar e qualificar 
os cidadãos que os utilizam.

A vida neste tipo de ambiente inverte prioridades milenares, com ênfase no crescente 
interesse do indivíduo prevalecendo sobre a preocupação com o bem estar coletivo. Com 
as modificações sociais em curso, pessoas valem pelo que representam a partir do seu 
modo e também do seu potencial de consumo. Com este novo padrão de atitude social se 
observa uma perda do sentido coletivo de existência. Os indivíduos se confundem numa 
visão fantasiosa da realidade em que a cidadania ativa, a luta pelos interesses comuns é 
substituída pelo foco no individuo e na própria felicidade. 

Esse tipo de alteração da vida em sociedade tem influências da comunicação 
publicitária. Ela está comprometida com o sistema de produção, vendas e consumo em que 
a economia se estrutura. Isto também se reflete nos interesses dos meios de comunicação, 
pois é da publicidade que os mesmos retiram as receitas para a manutenção de todo o 
sistema de comunicação com liberdade de expressão. Esse é um processo perigoso, que 
pode provocar uma fragmentação dos indivíduos. 

Através de apelos intensos a publicidade alimenta a fome pelo consumo. Seus 
estímulos são constantes. Apresenta um mundo ideal, com felicidade fácil. Pelo 
simples deslizar do cartão de crédito qualquer problema existencial pode ter a ilusão 
de ser eliminado. Ingressar neste mundo é percebido, às vezes, como a chave para a 
libertação. O consumo é a porta da esperança, como no antigo programa de auditório 
do apresentador Silvio Santos. Visto desta maneira o consumo é bonito. Mas ele 
apresenta sua conta. O outro lado da moeda é a frustração dos que não atingem o 
ideal projetado. Sempre vai haver mais e melhores opções. A cada aquisição, novas 
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opções de produtos aparecem, fazendo surgir sensações de frustração. Muitos são 
persuadidos a gastarem os poucos recursos com produtos, em geral, desnecessários 
ou inacessíveis ao seu padrão econômico. Pela força da comunicação publicitária o 
direito é transformado em dever e o cumprimento deste dever social de consumo 
nem sempre é possível. 

A publicidade se exime de qualquer responsabilidade sobre o comportamento do 
consumidor, pois se diz incapaz de forçá-lo ao consumo contra sua própria vontade. 
Isto é verdade. Mas se ela pode alterar a vontade, então não precisa exercer poder, pois 
simplesmente convence. O objetivo deste artigo é refletir sobre as relações entre a 
publicidade, o consumo e suas implicações na sociedade atual.

a vida em sociedade: cooperação ou competição

O modo de vida em grupo está inserido no que Rocha (1995, p. 106) chama de 
“nova sociedade, que apresentou um “estilo de vida”, uma determinada “visão de mundo” 
que reordenou a experiência existencial do ser humano”. Para ele a sociedade industrial 
inferiu sobre a cultura humana, estabelecendo nova ordem de importância para tudo 
o que existe ou é proposto em termos sociais. Nessa sociedade “podemos computar a 
experiência inaugural de um sistema de produção de símbolos do porte deste que temos 
acesso por intermédio dos Meios de Comunicação de Massa” (Rocha 1995, p. 106). É 
uma nova maneira encontrada para caracterizar indivíduos e contextualizá-los dentro de 
um ambiente comum, definido num sentido mais amplo por sociedade e numa esfera 
mais específica por comunidade. 

Nessa nova ordem social criada pela força comunicativa e de persuasão das 
mensagens publicitárias, indivíduos deixam de ser valorizados pelo que representam 
enquanto cidadãos e passam e desfrutar de credibilidade e prestígio na comunidade a 
partir da maneira como se apresentam, pela forma como são vistos, a partir da utilização 
de marcas, produtos, freqüência a determinados ambientes, o que caracteriza os chamados 
símbolos, mencionados acima.

Estes símbolos dão novo sentido aos valores humanos e as questões culturais. 
Por meio deles é “virtualmente possível ser ocidental na ideologia e na prática em quase 
todo o lugar do planeta” (Rocha, 1995, p. 113). Assim os membros de um determinado 
segmento social buscam a diferenciação através da apropriação destes símbolos que são 
determinados pelos objetos adquiridos para uso, pelo tipo de causa nas quais se engajam 
ou pelos lugares que freqüentam. 

Bombardeados por todos os lados por sugestões de que precisam se equipar com um ou ou-
tro produto fornecido pelas lojas se quiserem ter a capacidade de alcançar e manter a posição 
social que desejam, desempenhar suas obrigações sociais e proteger a auto-estima – assim 
como serem vistos e reconhecidos por fazerem tudo isso – , consumidores de todos os sexos, 
todas as idades e posições sociais irão sentir-se inadequados, deficientes e abaixo do padrão a 
não ser que respondam com prontidão a esses apelos (Bauman, 2008, p. 74).
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Neste tipo de ambiente social, a importância de cada indivíduo transcende a esfera 
dos chamados valores humanos, como honestidade, engajamento por melhorias para 
todos, interesse pelo bem-estar do próximo, envolvimento em questões políticas visando 
o bem comum, entre outras causas relevantes. Neste tipo de sociedade existem lugares 
onde “todo mundo que é alguém precisa ser visto” (Bauman, 2008, p. 64). No fundo, as 
pessoas agem de acordo com a representação simbólica - diante da comunidade em que 
vivem - de cada ação que praticam e de cada objeto que fazem uso. 

Uma situação que serve de boa ilustração para esse tipo de pressão sobre o cidadão 
acontece num comercial de uma fabricante de automóveis, no qual um motociclista solitário 
faz um passeio noturno pela cidade e se depara com algumas situações que reforçam sua 
condição de desvantagem para possíveis paqueras. No filme, homens que possuem o 
carro da marca anunciante se dão bem com as mulheres enquanto o motociclista solitário 
é mantido excluído, sem chances de entrar no jogo. 

A solução do problema é bastante inusitada. O personagem - em desvantagem social 
- recorta o veículo de um outdoor e de forma quase bizarra instala parte da placa recortada 
da avenida na lateral de sua moto, fazendo com que quem o observe lateralmente tenha a 
ilusão de vê-lo dentro do veículo. E o filme termina apresentando os primeiros progressos 
do motoqueiro com as mulheres (agora passeando disfarçado em seu carro imaginário). 

O quadro a seguir apresenta algumas imagens do filme discutido neste artigo que 
ajudam a clarear melhor a compreensão sobre as idéias aqui discutidas.

Dentro dessa esfera de vida em sociedade os símbolos são fundamentais. O que os 
membros de certos grupos sociais usam como marcas, objetos ou lugares tem a função de 
identificá-los de modo a serem mais ou menos aceitos, mais ou menos prestigiados, mais 
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ou menos influentes. Bauman (2008, p. 19) afirma que a comunidade se caracteriza então 
pelos “encontros dos potencias consumidores com os potenciais objetos de consumo 
que tendem a se tornar as principais unidades na rede peculiar de interações humanas 
conhecidas, de maneira abreviada, como “sociedade de consumidores”. 

Através deste comportamento determinado pelo consumo se manifesta uma 
constante perda do sentido coletivo de existência, onde o que vale é a imagem ou os 
símbolos que são incorporados ao estilo de vida e que substituem, por intermédio de 
uma visão fantasiosa da realidade, a perda da vida em comunidade, da cidadania ativa 
ou da participação consciente nos interesses comuns. “O domínio da hipocrisia que se 
estende entre as crenças populares e as realidades das vidas dos consumidores é condição 
necessária para que a sociedade de consumidores funcione de modo adequado” (Bauman, 
2008, p. 64). No exemplo citado anteriormente é assim que o anúncio apresenta a sua 
mensagem: “Quer vantagens sociais? Precisa melhorar a imagem perante as mulheres? É 
fácil! Compre um Clio.”

Na publicidade não existe espaço para uma reflexão sobre as reais necessidades de 
cada consumidor dentro da condição social em que se encontram eles e sua comunidade, 
pois se tal debate ocorresse, esse sistema de produção, vendas e consumo estaria sob ameaça 
de subsistir. Desta forma a informação transmitida nas redes de comunicação nacionais 
de grande audiência, através de programas de formato jornalístico, telenovelas ou dos 
anúncios publicitários que permitem a manutenção desta imprensa que se autodenomina 
livre, está descomprometida com a realidade da sociedade. 

Neste sentido não é importante para os meios de comunicação cumprir as 
promessas feitas nos anúncios publicitários. Uma vez que nesta busca por realização é a 
esperança que impulsiona a vida na sociedade, procura-se fazer crer que esta realização se 
daria no consumo, logo é necessário quebrar as promessas feitas para que a idéia de vida 
com significação seja preservada na mente do individuo. 

A fenda escancarada entre a promessa e seu cumprimento não é um sinal de defeito nem 
um efeito colateral da negligência, tampouco resulta de um erro de cálculo. [...] Cada uma 
das promessas deve ser enganadora, ou ao menos exagerada. Do contrário, a busca ou o 
ardor com que é feita (e também sua necessidade) caem abaixo do nível necessário para 
manter a circulação de mercadorias entre as linhas de montagem, as lojas e as latas de lixo” 
(Bauman, 2008, p. 64).

Se na comunicação voltada para os interesses da comunidade o que importa é a 
melhoria continua das condições em que ela se encontra, isso não ocorre com a comunicação 
publicitária voltada para vendas, onde predomina o que Bauman (2008, p. 66) define 
como “enfraquecimento e/ou fragmentação dos vínculos humanos”. Essa fragmentação 
dos indivíduos é preocupante em termos de comunidade local e desenvolvimento das 
necessidades que as caracterizam. Esse processo de fragmentação dos indivíduos ocorre 
de modo gradativo e permanente pela fraqueza da comunicação popular voltada para o 
interesse da comunidade e do individuo, que é substituída pela comunicação institucional 
e massiva. Para Meksenas, essa comunicação massiva ou institucional preocupa-se em 
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formar a opinião pública “como uma estratégia de ação no mercado, e simultaneamente, 
como meio de propagação e defesa de seus interesses” (meksenas, 2002, p. 177). 

Os recursos de informação e o poder de organizar a comunicação destes dados 
entre clientes e organizações podem chegar ao absurdo de classificá-los pelo tipo de valor 
que eles representam para a companhia, determinando assim o modo ou importância 
que a mesma dará a este usuário na hora de atendê-lo. Por isto institui-se que se torna 
importante consumir aquilo que irá trazer benefícios diretos para este destacamento 
individual, projeção pessoal ou afirmação do eu em superação ao do semelhante, mesmo 
que dentro de uma comunidade compartilhada. 

Bauman afirma ainda que este tipo de classificação do cliente não surgiu com 
as novas ferramentas de informação e comunicação. Na verdade estes recursos apenas 
viabilizaram e aceleraram os processos que antes eram feitos de forma primitiva. A 
tecnologia se apropria dos processos em operação e os torna mais eficientes. Ela facilita 
a tarefa de “desviar os indesejáveis e manter na linha os clientes habituais” (2008, p. 11). 
Desta forma a produção da informação não está focada nos interesses comunitários e sim 
no fomento do consumo. “A possibilidade de povoar o mundo com gente mais afetuosa 
e induzir as pessoas a terem mais afeto não figura nos panoramas pintados pela utopia 
consumista.” (Bauman, 2008, p. 68) A preocupação semeada é a de que se precisa sempre 
mais e nunca se alcança o bastante. Aqui se faz necessário salientar que não existe crime 
algum em qualquer indivíduo ou comunidade que procura o progresso individual ou a 
melhora da vida coletiva. 

Não é mal desejar uma vida melhor, mas é errado o estilo de vida que se presume ser me-
lhor quando ele é orientado ao ter e não ao ser, e a desejar ter mais, não para ser mais, mas 
para consumir a existência no prazer, visto como um fim em si próprio. Pensamento do 
Papa Joao Paulo II (apud por muRta, 2007. p. 132-133).

Estímulos assim fazem com que os indivíduos formados por esta nova sociedade 
de consumo lutem por um tipo de posição social, reconhecimento público, prestígio e 
poder que só pode ser alcançado “expulsando outros seres humanos” (Bauman, 2008, 
p. 68). Fazendo isso é possível ocupar o posto ambicionado. Neste ambiente não existe 
espaço para a cooperação. O que se almeja é o contínuo destacamento pessoal diante dos 
pares. Esta projeção pessoal é difícil e provoca lutas intensas.  

em vez de ser um dispositivo destinado a tornar acessível o convívio humano pacífico e 
amigável a egoístas natos (como sugeriu Hobbes), a “sociedade” pode ser um estratagema 
para tornar acessível a seres humanos endemicamente morais uma vida autocentrada, auto-
referencial e egoísta – embora cortando, neutralizando ou silenciando aquela assustadora 
“responsabilidade pelo Outro” - que nasce cada vez que a face desse Outro aparece; uma 
responsabilidade de fato inseparável do convívio humano (Bauman, 2008, p. 69).

Esta sociedade não está focada nos interesses das comunidades e sim no fomento 
e na disputa por espaços de projeções e destacamentos pessoais. Price, descrevendo 
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os alicerces para a realização do sonho americano e da edificação de uma sociedade 
estabelecida em cima do sentido de igualdade entre todos e para todos, descreve três 
ingredientes para alicerçar a construção deste sonho: 1- Oportunidade econômica para 
os que jogam dentro das regras da sociedade; 2- Educação de qualidade para equipar a 
todos; e 3- Compaixão – e apoio à vida minimamente decente – para aqueles que não tem 
possibilidades” (PRice, 1998, p. 213 e 214). 

Especialmente o terceiro elemento mencionado por Price encontra-se fortemente 
excluído das mensagens publicitárias. Para um olhar desatento é possível encontrar uma 
tintura de compaixão em anúncios esparsos. Mas é apenas uma forma de compaixão, que 
se disfarça desta maneira para no fundo induzir a audiência ao consumo dos produtos, 
serviços, pessoas ou marcas que estão patrocinando a mensagem. Com a sedimentação do 
capitalismo na maioria dos países e através do domínio das comunicações de massa, surge 
uma nova ordem de prioridades na comunidade:    

Tão logo aprendem a ler, ou talvez bem antes, a “dependência das compras” se estabelece 
nas crianças. Não há estratégias de treinamentos distintas para meninos e meninas – o papel 
de consumidor, diferentemente do de produtor, não tem especificidade de gênero. Numa 
sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser e tem que ser um consumidor por 
vocação. [...] Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo 
um direito e um dever humano universal que não conhece exceção (Bauman, 2008, p. 73).

Se as ofertas de produtos ou serviços criam dependência então se percebe uma 
nova ordem nas relações entre o mercado e a demanda. Dependência lembra vício e 
remete à incapacidade que o indivíduo tem de, por suas próprias forças, livrar-se de um 
hábito já enraizado. Se é para este rumo que a sociedade de consumo está caminhando, 
a publicidade tem sua parcela de contribuição, pois é através dos valores - simbólicos ou 
reais - emprestados aos produtos e serviços que se estimula o seu consumo. 

o consumo é um direito ou uma obrigação? 

O consumo, que caracteriza a sociedade atual, visto como um direito é bonito, quase 
romântico. A livre concorrência, a ampla oferta de produtos e serviços nos mais variados e 
impensados segmentos se apresentam como a marca principal da democracia onde todos 
são livres.  Mas observado pelo ângulo do dever, estas mesmas características se tornam 
opressoras socialmente. Sim, porque não existe um sistema de regras ou leis estabelecidas 
que protejam os indivíduos quando estes se encontram incapazes para o consumo. 

A comunicação de Massa exibe uma representação de sociedade invertida frente à socie-
dade que a criou. O ponto é que o mundo social lá dentro acontece em torno de uma ide-
ologia que não aposta na individualidade, no Estado, na economia e na história. Muito ao 
contrário, é uma sociedade contra o Estado, relacional, onde impera a ociosidade natural e 
a continuidade é obtida nos moldes da classificação totêmica. Assim, no gesto de inverter 
estes domínios da Sociedade Industrial, a cultura que habita as representações dentro da 



Publicidade e poder na sociedade do consumo94

Comunicacao de Massa ainda faz outro trabalho. Ela conta uma história improvável, ofe-
rece uma narrativa na qual não podemos acreditar, exorciza poderes e perigos da diferença 
(Rocha, 1995, p. 152).

Todavia as conseqüências psicológicas e também sociais são duras, implacáveis. É 
a máxima do consumo, logo existo! Muitas vezes “o pobre é forçado a uma situação na qual 
tem de gastar o pouco dinheiro ou os parcos recursos de que dispõe com objetos de 
consumo sem sentido, e não com suas necessidades básicas, para evitar a total humilhação 
social e evitar a perspectiva de ser provocado e ridicularizado” (Bauman, 2008, p. 74). 
Evidentemente a adesão consumista não é partilhada por todas as pessoas, pois sempre 
há aquelas mais críticas, atentas e capazes de resistir à força persuasiva da comunicação 
voltada para o consumo. 

Quando o consumo se torna um dever, mesmo que não imposto por meio de leis, 
normas formais ou ordens, mas pela força da significação que ele constrói no imaginário 
social, atinge-se então um estágio de alerta para as pessoas e sobre os direitos do cidadão 
numa sociedade democrática. 

Se o movimento socialista, de inspiração marxista, acabou, quando no poder, degenerando 
em totalitarismo, o liberalismo apoiou ditaduras autoritárias e costuma olhar a democracia de 
forma instrumental: ela é boa enquanto serve a seus interesses econômicos. A democracia, 
um valor universal, é usada como ideologia de grupos dominantes (VieiRa, 2000, p. 39).

Este tipo de economia liberal, na qual o mercado se auto-regula e onde a publicidade 
tem uma autonomia quase inquestionável para criar e divulgar seus anúncios, a democracia 
corre o risco de existir para asfaltar o livre caminho dos anunciantes. Jamais será possível 
alcançar o ideal dos direitos iguais neste tipo de sociedade na qual impera o surgimento 
de novas necessidades, constantemente incorporadas à coletividade. Se “a igualdade 
não é um dado, é um construído, elaborado convencionalmente pela ação dos homens, 
enquanto cidadãos, na comunidade política” (VieiRa, 2000, p. 21). Então se faz necessária 
uma nova luta política para tentar equilibrar a demanda por mais e diferentes necessidades 
despertadas pela publicidade com as condições disponíveis para a sua satisfação. 

Talvez seja o momento de organismos voltados para os interesses sociais, com 
foco nas questões ligadas a força e influência das mensagens publicitárias sobre a vida 
social, organizarem ações que visem equilibrar os impactos destas mensagens com as 
condições fornecidas para que cada cidadão possa entender este mecanismo de tensão. 
Se a sociedade já avançou nos debates sobre direitos de diversos grupos minoritários, 
pode também criar um conflito legítimo para discutir este dilema social. “Um estado 
democrático é aquele que considera o conflito legítimo. Não só trabalha politicamente os 
diversos interesses e necessidades particulares existentes na sociedade, como procura instituí-
los em direitos universais reconhecidos formalmente” (VieiRa, 2000, p. 40). Mas como 
poderá a democracia atender as necessidades (mesmo que imaginárias) de tudo aquilo 
que se enraizou nos consumidores, tornando-os dependentes de coisas que não são 
necessariamente fundamentais (ou são) para sua existência?  



Acta Científica – Ciências Humanas – v.1, n.18, 1º Semestre de 2010 95

Num modelo de democracia em que a persuasão publicitária não tem limites, corre-
se o risco do estado não conseguir atender as demandas sociais que nascem em ritmo 
acelerado. Por um lado a mídia intensifica a persuasão para a venda de automóveis. Usa 
todos os recursos possíveis, deste o oferecimento de linhas de crédito para financiamento 
que atendam todas as necessidades dos clientes quanto a prazos ou alíquotas, até a intensa 
campanha de publicidade em todas as mídias. São ações institucionais ou promocionais, 
não importa, desde que se consiga manter a cota necessária de vendas para manter todo 
o sistema econômico envolvido neste segmento. Mas na contramão desta via alguns 
governos se vêem obrigados a resolverem o problema do trânsito com sansão dos direitos 
de usar o produto adquirido. É uma realidade de confronto entre a força econômica e a 
sociedade. 

Para acumular poder econômico devemos manter um senso de comunidade. Isto não signi-
fica que devemos nos comportar todos da mesma maneira. Mais importante, significa desen-
volver um senso mais agudo de auto-interesse. As corporações não prestarão atenção se não 
sentirem uma pressão organizada ou uma perspectiva de concorrência vigorosa. É aí que a 
meta do poder econômico e a tática dos direitos civis se encontram (PRice, 1998, p. 216).

Quer seja por meio da implantação do rodízio ou do investimento em transportes 
alternativos, o que se nota é uma incoerência entre as vendas de automóveis e as condições 
que os seus proprietários têm para usufruir o objeto adquirido. Neste ritmo, pode chegar 
numa época em que o consumidor que comprar um automóvel receberá também um tipo 
de código ou autorização para utilizar o bem apenas em dias, horários e locais previamente 
determinados. Talvez seja necessário uma discussão mais profunda, um debate com 
interesse em harmonizar estas tensões entre a indústria e o cidadão. Se por um lado as 
vendas são necessárias, e para isso se faz uso de toda a forca da publicidade, por outro é 
direito do cidadão poder usufruir das promessas feitas para o convencer ao consumo.

um novo tipo de engajamento social

No IV Congresso Brasileiro de Publicidade, realizado em São Paulo entre 
os dias 14 e 16 de julho de 2008, os temas ligados a ética e ao direito da liberdade 
na comunicação publicitária ocuparam posição de destaque nos debates, sendo 
defendidos de maneira incisiva através de um manifesto intitulado Carta do IV 
Congresso. As idéias expressas nesse documento foram fortemente defendidas 
na seção Carta ao Leitor, onde a revista Veja destacou alguns pontos do texto, 
ligados a responsabilidades dos anunciantes, aos impactos nos hábitos de consumo 
da audiência, como este: “A publicidade não causa obesidade, alcoolismo ou 
acidentes de trânsito. É ela que viabiliza, do ponto de vista financeiro, a liberdade 
de imprensa e a difusão de cultura e entretenimento para toda a população” (Carta 
ao leitor, Revista Veja, n. 2070, p.14). Bem caberia a este manifesto lavar as mãos 
da publicidade também sobre sua responsabilidade de indução ao consumo e os 
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problemas que isto pode acarretar no orçamento familiar, levando muitas vezes ao 
endividamento que é tanto desnecessário quanto opressor. 

No jogo do “tenho logo existo” o consumidor só perde. O consumismo retira a audiên-
cia da realidade em que vive quando a seduz com produto aos quais só teriam acesso por 
meio do comprometimento excessivo da renda e da vida familiar. A propaganda é legítima 
quando desperta o desejo de consumo em paralelo à consciência do consumidor, a fim de 
sensibilizá-lo para a realidade, e não um mundo de fantasia ou de distorção que, talvez, só 
exista na mente de alguns criativos. (muRta, 2007. p.130)

Neste sentido mais uma vez se percebe que a democracia atende o interesse do 
poder econômico dominante. Este poder econômico que exerce influência sobre os rumos 
da comunicação publicitária não é admitido formalmente e nem o precisa fazer. O poder 
pode ser exercido por meio da ocupação de uma posição que o configure e o autorize, ou 
pode ser praticado por influência, mesmo sem uma posição formal.  

Na verdade, a Comunicação de Massa não explicita o desejo de mandar em ninguém sob 
nenhum ponto de vista. Ela certamente pode convencer, enganar, mistificar, mentir, per-
suadir, iludir, engodar, seduzir e muitas outras qualificações tantas vezes atribuídas. Os 
adjetivos são legítimos, mas o fato é que estas qualidades não instauram propriamente 
uma ordem de comando, pois mandar mesmo, ordenar e, efetivamente, se ver obedecida é 
algo estranho – ou ao menos não é muito necessário – na experiência dentro da Indústria 
Cultural. A idéia de um poder exercido na dimensão interna da cultura da Comunicação 
de Massa é de difícil sustentação. Ela não precisa mandar, uma vez que pode convencer 
(Rocha, 1995, p. 181).

Este convencimento exercido é, na verdade, mais eficiente que qualquer poder 
conferido, pois ele atua de dentro para fora nos indivíduos e não o contrário. E se é de 
dentro para fora então é natural, pois está incorporado ao estilo de vida de cada um, à visão 
de mundo de cada consumidor, que passa a acreditar inteiramente nas suas convicções. 
Talvez este consumidor não saiba que essas tais convicções não sejam propriamente 
suas, mas incutidas em seu modo de viver a partir da força da comunicação publicitária. 
Neste caso, sim, incutida de fora para dentro, através da força criativa, persuasiva com 
intensidade e freqüência capaz de transformar simples frases de efeito na própria cultura 
popular ou em hábitos de vida incorporados pelo cidadão. 

Na campanha da UsTop, o personagem Fernandinho, da camisa bonitinha, era 
sistematicamente promovido na empresa onde trabalhava. A razão de sua valorização 
profissional era a maneira como ele se vestia. Daí a frase o mundo trata melhor quem se veste 
bem fechava a proposta de vendas da marca. É óbvio prever os resultados deste tipo 
de comunicação, capaz de dignificar o ser humano mais por sua aparência exterior do 
que pela real competência e maestria na realização de suas atribuições. A comunicação 
publicitária precisa equilibrar sua mensagem com insinuações que promovam o mérito 
ao invés da sorte. Que valorizem os atributos sobre os quais os indivíduos tem poder de 
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atuação e controle e não por coisas adquiridas apenas por recursos financeiros, nem sempre 
disponíveis a todos para estes fins. Como diz Murta: “A atitude ética publicitária nada mais 
é do que criar campanhas que procurem tornar o ser humano realmente melhor, maduro e 
mais consciente de sua importância e da dignidade da sua existência” (2007, p.16).

considerações finais 

Muito se tem discutido sobre o tamanho do impacto que a comunicação exerce 
sobre o receptor. Dos que pensam a comunicação como um tiro de balas de canhão aos 
que reduzem o impacto de sua influência à suavidade das agulhas hipodérmicas (BaRRos 
Filho, 2003, p. 127), todos admitem sua capacidade de agir sobre o ser humano. O grande 
ponto discutido neste artigo é transformação do consumo de um direito para um dever. 
É neste momento que a vida em sociedade se altera. Os ideais de uma comunidade de 
indivíduos engajados em causas que visem o bem estar comum são substituídos por 
preocupações individualistas, que atendem as exigências de padrões estabelecidos para 
que os cidadãos sejam importantes. 

A vida nestes padrões deixa de ser verdadeiramente livre, pois sempre estará 
subordinada a quem dita as tendências, quem controla as demandas. Liberdade e 
aprisionamento também são aspectos que deixam de ser antagônicos neste ambiente. 
Todo cidadão é livre para comprar o que quiser, de acordo com suas possibilidades. 
Porém, o consumidor é advertido de que para ser livre como foi prometido no anúncio é 
necessário seguir a regra social pré-configurada. Mas se é assim então não é liberdade, pois 
a liberdade de escolha não deveria ser comprometida por questões de gosto ou de estilo 
ditados por quem tem o controle da informação, por quem domina a arte da persuasão. 

Talvez seja relevante incluir nas pautas que discutem os direitos humanos novos 
temas como o direito que cada cidadão tem de não consumir além das suas possibilidades. 
É claro que não existe uma obrigatoriedade que se impõe sobre os consumidores de 
maneira formal, mas como vimos neste texto, a comunicação não precisa de um poder 
estabelecido, pois sua força se manifesta pelo convencimento. Os estímulos constantes que 
a comunicação publicitária exerce sobre os cidadãos e sobre suas relações em sociedade 
e na comunidade são percebidos, mas nem sempre completamente detectados. Com este 
problema em vista este trabalho foi concebido a fim de participar das discussões, com 
quem se interessar em refletir sobre a influência da propaganda nos indivíduos desta 
sociedade de consumo.

referências bibliográficas

BARROS FILHO, Clóvis de. Ética na comunicação. São Paulo: Summus, 2003.
BAUMAN, Zygmunt. Vida Para Consumo: A transformação das pessoas em 

mercadorias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
GOVATTO, Ana Claudia Marques. Propaganda Responsável: É o que todo anunciante 

deve fazer. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.



Publicidade e poder na sociedade do consumo98

HESSELBEIN, Frances et al. (ed.). A Comunidade do Futuro. São Paulo: Ed. Futura, 
1998. 

MEKSENAS, Paulo. Cidadania, Poder e Participação. São Paulo: Cortez, 2002.
MURTA, Gino. O Briefing da Ética – Para uma propaganda responsável. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007.
RIBEIRO, Júlio, EUSTACHIO, José, EQUIPE TALENT. 101 perguntas e respostas 

sobre como usar o poder da propaganda para gerar negócios. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2004.

ROCHA, Everardo P. Guimarães. A Sociedade do Sonho: Comunicação, cultura e 
consumo. Rio de Janeiro: Mauad Ed., 1995.

“Carta ao Leitor: Pela publicidade livre e responsável.” Veja. n. 2070, São Paulo: Abril,  
2008, p. 14.

VIEIRA, Liszt. “Cidadania e globalizacão.” Rio de Janeiro: Record, 2000. In: www.
congressodepublicidade.com.br/abap/techEngine?sid=abap&command=mainSit
e. Acessado em 18 de janeiro de 2009.


