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RESUMO 

 
  Com o decorrer do século XXI, as empresas têm se integrado rapidamente as 
mudanças trazidas pela época e o consumidor, por sua vez, está cada vez mais 

adaptado as tendências atuais que valorizam a massificação e padronização das 
vendas.  
   O consumidor passou também a ser mais emocional que racional e seus 

relacionamentos com as marcas se tornaram mais íntimos, logo, este trabalho, 
desde o princípio, buscou uma interpretação do comportamento social do 
consumidor, analisando seu papel no mercado e na sociedade em geral.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 
  Over the 21st century, companies become more integrated to the changes bought 

by that time, on the other hand, the consumer is increasingly adapted to the current 
trends that value the massification and standardization of sales. 
  The consumer also became more emotional than rational and his relationships with 

the brands became more intimate. So, this task, from the beginning, sought an 
interpretation of consumer social behavior, analyzing its role in the market and in 
society as general. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Esse trabalho busca chamar a atenção para o papel do marketing como 

influenciador de consumo na sociedade e alertar a respeito do seu efeito socializante 

em um mundo intensamente midiatizado, o que, na realidade, implica mais de uma 

questão.  

  Tendo como premissa a abrangência das diversas formas de marketing e 

seus desdobramentos, foi buscada uma explicação não reducionista dos principais 

pontos para que, em seguida, fosse se dado um aprofundamento nas que foram 

consideradas mais relevantes para a elaboração de questionamentos. 

  Segundo Baccega [1], o consumidor é um ator social, não simplesmente 

econômico. O consumo serve para, que de alguma maneira, ele busque sua 

identidade, que manifeste sua identidade construída. Logo, o intuito deste trabalho é 

analisar até que ponto o marketing é utilizado como ditador de regras sociais visto 

que o consumo é, entre muitas coisas, um meio de se pertencer à sociedade ou, de 

se desejar pertencer a ela. 

  Paralelamente, demostra, por meio de análise, como a exploração da 

emotidade no marketing contemporâneo em conjunto com a ideia de que os meios 

midiáticos têm mais conhecimento sobre o que é "certo ou errado" o tornaram uma 

das maiores forças da atualidade, seja no meio político ou de consumo.  

   Para a elaboração de argumentos sobre os temas citados, foram utilizadas 

referências de pesquisadores, mestres e doutores em comunicação, marketing, 

publicidade, consumo, e outras áreas relacionadas, além de pesquisas realizadas 

pelo grupo. Ressalta-se que foi limitado o objeto destas aos consumidores, homens 

e mulheres, de 15 a 60 anos, que tem acesso a pelo menos um comunicador de 

marketing (TV, redes sociais, anúncios, etc.). A menoridade, ainda que não confira 

autonomia civil, não exerce influência no relacionamento entre indivíduo e 

consumo/marketing, havendo grande número de consumidores na faixa etária 

citada.  
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2 PROBLEMÁTICA 

 

Já aconteceu de alguém entrar em uma loja para comprar um tênis, não 

porque precisa de um, e sim porque viu uma imagem influente de um atleta 

promovendo incríveis manobras, que o despertou o desejo de fazer igual? Desta 

forma, é importante refletir á respeito do questionamento: Qual a influência das 

formas de marketing nas relações sociais de seus consumidores? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Analisar as influências da publicidade no modo de vida do público 

consumidor, visando à abertura de uma discussão em relação à manipulação 

midiática. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Expor os benefícios e malefícios da influência do marketing na sociedade, 

conscientizando-os a respeito da alienação, apresentando dados que buscam 

mostrar como os padrões impostos pela sociedade influenciam o consumo. 
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4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Foram estudadas as formas mais utilizadas do marketing, buscando o 

enfoque na influência da área na sociedade, visando entender o padrão de consumo 

existente atualmente e de que forma o marketing contribui com o contínuo aumento 

deste. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 ÁREA DE REALIZAÇÃO 

Este trabalho foi realizado na ETEC Jorge Street em São Caetano do Sul, 

São Paulo, no laboratório de informática, pelos alunos do Curso Técnico de 

Administração. 

 

5.2 INSTRUMENTO 

Tencionando um alerta sobre o tema determinado neste trabalho, o 

recolhimento de informações foi realizado recorrendo a conjunto de páginas da 

internet que citam os assuntos em questão, redes sociais, emissoras de televisão e 

também por via de pesquisas físicas com indivíduos de determinada faixa-etária. 
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6 MARKETING: DEFINIÇÃO E CONCEITO 

 

   Segundo a definição determinada pelo dicionário Houaiss, marketing define-

se por: 

1. Estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da adequação da 

produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos 

consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado, campanhas publicitárias, 

atendimentos pós-venda etc; 

2. Conjunto de ações, estrategicamente formuladas, que visam influenciar o 

público quanto à determinada ideia, instituição, marca, pessoa, produto, serviço etc. 

Baseando-se nessas definições, tem-se que a finalidade do marketing é a 

satisfação das necessidades e desejos do consumidor, fazendo uso de projetos e 

estratégias que proporcionem contento para ambas as partes do relacionamento.  

   Para alcançar essa satisfação, o marketing é responsável por interpretar o 

ambiente em que se desenvolve, sendo capaz de gerar e distribuir produtos que 

supram as necessidades dos consumidores tendo em vista as demais ofertas do 

mercado, muitas vezes competitivamente superiores. 

   É também necessário para a efetivação e sucesso das estratégias de 

marketing a utilização de outras áreas do conhecimento que, quando relacionadas, 

proporcionam o entendimento do público consumidor e consequentemente, 

asseguram o sucesso dos métodos desenvolvidos. Pode-se citar como exemplo 

dessas áreas a publicidade, propaganda, psicologia, economia, sociologia, 

antropologia, mercadologia, design, entre outros.  

  Considera-se também a definição de Gary Armstrong, onde o autor resume 

a marketing em “um processo administrativo e social pelo qual os indivíduos e 

organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de 

valor com os outros”. 

  Entretanto, a definição que guiou as interpretações contidas nesse trabalho 

é a de Philip Kotler, considerado um dos maiores pensadores da área, que define 

marketing como “um processo social por meio do qual pessoas e grupos obtêm 

aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de 

produtos e serviços de valor com outros”. 
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7 HISTÓRIA DO MARKETING 

 

     As primeiras formas publicitárias das quais se tem registro datam a 

Antiguidade Clássica, onde a venda de escravos, gados, produtos como grãos, 

especiarias, entre outros, era realizada através da oralidade. Os proprietários de tais 

mercadorias evidenciavam as vantagens de seus produtos através da fala e gestos, 

a fim de torná-los conhecidos do público de uma determinada região.  

    Devido também a não identificação de ruas e casas, o comerciante se via 

obrigado a utilizar símbolos para destacar seus estabelecimentos, ou seja, um local 

onde vendia-se armas, podia ser facilmente identificado através do desenho de um 

escudo ou outro instrumento de combate, essas ilustrações dão abertura ao que se 

tornaria, no decorrer da história, as marcas e logotipos. 

    Esse método de vendas era amplamente baseado na intuição e prática 

pessoal do vendedor, a divulgação de seu produto limitava-se a informar o público a 

respeito de suas características, sem profunda argumentação e/ou incitação à 

venda, além da inexistente concorrência de mercado.  

  Embora esse período tenha perdurado por grande parte da história, com as 

mudanças trazidas pela Revolução Industrial, o trabalhador deixa de ser o 

encarregado por todos os aspectos da produção. Se antes o artesão, por exemplo, 

era responsável por todas as etapas, da confecção a venda, com o surgimento das 

maquinofaturas o trabalho humano é substituído e fragmentado em diversas novas 

funções.  

 Com as maquinas industriais, surge uma nova era de produção, onde as 

mercadorias são produzidas com mais agilidade e com uma grande redução de 

custos, de forma que a demanda de consumo seja consequentemente aumentada 

por essas mudanças, logo, o capital deixa de ser acumulado na produção e passa a 

ser acumulado na circulação de mercadorias, e com isso, surge a necessidade de 

uma área de vendas que foque exclusivamente na divulgação do produto, muito 

embora a ideia de marketing como área de estudo não possuísse força na época. 

   A necessidade de atrair clientes fez com que diferentes estratégias 

começassem a ser desenvolvidas para este fim. Todavia, o conceito de marketing 

começou a ser difundido apenas após a 2ª Guerra Mundial, com o surgimento de um 

novo tipo de consumidor, mais exigente e imediatista.  
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  O antigo conceito de “vender a qualquer custo” utilizado pelas empresas 

passou a ser rejeitado e nasce uma preocupação em conhecer os desejos do 

público, suas motivações de compra. Dessa forma começam a ser adotadas 

políticas de satisfação e qualidade garantida, a ideia de cliente em primeiro lugar.  

  Grandes marcas como Coca-Cola, Sears, Marlboro e outras renascem em 

meio as novas práticas de mercado. Cresce a influência do marketing e com isso 

também a separação entre estratégias e achismos, já nos anos 70, as grandes 

empresas passavam a contar com departamentos e diretorias de marketing, pois a 

área deixa de se basear em meras teorias e agora é vista como uma necessidade de 

sobrevivência das empresas. 

  Entretanto, o fator responsável pela divulgação em massa de produtos deve-

se ao desenvolvimento tecnológico iniciado na década de 90, a internet como uma 

nova via de comunicação revolucionou a área. A época que se caracterizou por uma 

constante busca pela personalização em massa da sociedade, tinha como apoio o 

surgimento do comércio e divulgação de produtos online, além das novas formas de 

pagamento que tornaram possível um relacionamento com clientes em escala nunca 

vista antes.  

  Outra tendência do período foi o conceito de “marketing societal”, tornou-se 

uma exigência de mercado haver uma preocupação com o bem-estar geral da 

sociedade, paradoxalmente, a responsabilidade social transformou-se em uma 

vantagem competitiva e uma forma de conquistar mais clientes. 

  Nos anos seguintes, as democratizações dos meios de comunicação 

abriram portas para novos consumidores, a popularização da televisão a cabo e dos 

celulares fez com que fossem publicadas inúmeras pesquisas sobre webmarketing e 

comércio eletrônico.  

 Se for por um lado, é cessado o antigo ciclo onde os consumidores não 

tinham tanto conhecimento a respeito das empresas, esse se torna familiarizado 

com os detalhes de um produto ou marca, a partir do advento da internet, o cliente 

passa a ter informações e poder de escolha como nunca visto antes. Por outro, 

também se vê cercado de novas estratégias de marketing que tem como foco o 

consumo em massa, a exploração dos desejos do público, a padronização vendida 

como individualismo que é também uma das características da época atual e da 

modernização das formas de venda. Como dito por Philip Kotler (1994), ao 
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marketing contemporâneo não interessa entender qualquer desejo ou necessidade, 

mas apenas o desejo que dá lucro. 
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8 MARKETING NO BRASIL 

 

O Brasil ocupou as décadas de 1950-1960 tentando introduzir o conceito de 

Marketing, ou mercadologia, tendo tido a palavra aportuguesada apenas no final de 

1980. Por um período de tempo anterior, o Marketing já era utilizado para influenciar 

politicamente a população brasileira através de rádios na Era Vargas, tornando-se 

um grande aliado a política.  

A recente história do Marketing no Brasil, é dividida em cinco fases até 

alcançar a década atual, continuando a sua evolução em suas mais diversas 

subdivisões. Na sua primeira fase (Década de 1950) era absolutamente primitivo, foi 

neste período que houve a vinda de grandes organizações que detém grande parte 

do mercado consumidor atualmente, essas marcas conseguiram usar de forma 

eficiente os recursos técnicos que dispunham (Rádio, Revistas, Jornais.), divulgando 

seus produtos únicos.  

As agências de publicidade desenvolviam suas propagandas através do que 

as empresas americanas determinavam, tendo sua liberdade limitada para criação. 

Uma pequena parte decidiu abrasileirar o marketing ao fazer propagandas de 

telenovelas no rádio. 

 

Figuras 1 e 2:  Exemplos de propagandas de produtos atuais em 1950. 

 

FONTE: http://carissimascatrevagens.blogspot.com.br/2011/11/eu-continuo-fazendo-

maravilhas-com.html 
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Figura 3: Exemplo de propaganda de um produto atual em 1950. 

 

FONTE: http://www.carvelho.com.br/loja/index.php?cPath=112_86_512 

 

A terceira geração ocorreu a partir de 1970, quando os shoppings e 

supermercados foram se instalando em todas as cidades brasileiras por conta do 

grande crescimento econômico. A televisão consagrou-se como o principal meio de 

mídia, os rádios foram incrementados com estações FM. Toda inovação fez com que 

as empresas dessem mais atenção para as ferramentas do marketing, dando origem 

as figuras do Gerente e do Diretor de Marketing. A inflação estava sob controle, 

portanto os consumidores tinham poder de compra, beneficiando a área. 

A quarta fase data 1980, quando as vendas despencaram por conta da 

situação econômica do Brasil, fazendo com que o marketing perdesse parte de sua 

importância. Portanto, as organizações tomaram tempo para aprimorar sua 

identidade coorporativa. 

Em 1990, o marketing retomou seu crescimento. O uso da informática 

aumentou o processo de vendas por ser uma nova tecnologia, considerada pelos 

autores Rapp e Collins como a “A Era do Maximarketing”, por ser totalmente eficaz. 

Atualmente, o marketing é mais flexível se voltando para o mundo como um 

mercado único. 
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9 MARKETING POLÍTICO 

 

O Marketing Político é composto por um conjunto de medidas que visam 

divulgar as ações de um detentor de cargo eletivo durante a duração do seu 

mandato. 

Tem como objetivo criar junto ao público uma imagem que será usada tanto 

em futuras disputas eleitorais, como em situações em que o apoio popular é 

necessário para se atingir um determinado objetivo político ou social, como por 

exemplo, na propositura de novas leis ou reformas da legislação existente. 

Pode ser considerada uma estratégia de longo prazo, que tem como propósito 

principal a criação e divulgação de uma marca pessoal que será a base das futuras 

ações. A função desta estratégia é adequar o detentor de cargo eletivo ou postulante 

ao seu eleitorado em potencial.  

Em um primeiro momento, tem como objetivo compatibilizar os discursos com 

os anseios do eleitorado e tornar a pessoa conhecida de um número cada vez maior 

de eleitores na sua área de influência, de forma a conquistar o apoio destes eleitores 

para suas ações políticas e eleitorais. 

O marketing político precisa ser contínuo, principalmente nos dias de hoje, 

onde a informação domina a sociedade. É preciso ter uma equipe constantemente 

cuidando desse aspecto da vida pública para que se obtenha sucesso nessa área. 
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10 MARKETING E O NAZISMO 

 

     Data-se a primeira utilização do termo “propaganda” pela Igreja Católica no 

século XVII. O papa Gregório XV, tendo como objetivo formar missionários para 

difundir a religião e se contrapor a atos ideológicos de outras correntes religiosas 

fundou uma comissão – Commissio de Propaganda Fide – que foi responsável pela 

disseminação de assuntos referentes ao catolicismo na sociedade. Entretanto, os 

estudos científicos a respeito da capacidade de manipular as massas e suas 

emoções têm seu inicio no nazismo.  

     As práticas do marketing baseadas nas emoções humanas ganharam 

notoriedade nessa época. Após a chegada do nazismo ao poder em 1933, foi 

fundado o Ministério do Reich para Esclarecimento Popular e Propaganda, sob a 

liderança de Joseph Goebbels, de acordo com o documentário “O experimento 

Goebbels”, o ministério era dividido em cinco grandes departamentos: rádio, 

imprensa, cinema, propaganda e teatro. 

   O objetivo do Ministério era garantir que através da arte, da música, do 

teatro, de filmes, livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa, a 

mensagem nazista fosse transmitida com sucesso. 

  “É esse o segredo da propaganda: atingir aqueles que a propaganda quer 

atingir, intoxicá-los com as ideias veiculadas sem que eles o notem. Claro que a 

propaganda tem um objetivo, mas esse objetivo tem de ser tão bem camuflado que 

aqueles que o devem absorver não se percebam de nada. (GOEBBELS, 1996).” O 

trecho retirado do documentário “Hitlers Helfer Goebbels“ deixa clara a estratégia de 

propaganda utilizada pelo nazismo, à exploração dos desejos da população de 

forma consciente ou inconsciente, em conjunto com uma característica importante 

avaliada por David Irving (1996): a repetição. 

  Joseph Goebbels definia a repetição como o princípio mais básico da 

propaganda. Segundo ele, “A propaganda significa repetição e ainda mais 

repetição!”. Os argumentos desejados pelo governo eram repetidos incessantemente 

por todos os veículos de comunicação.  

  Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os ganhadores da 

guerra herdaram uma das mais importantes ferramentas da modernidade: os 

fundamentos da propaganda voltada para as massas. As pesquisas de Goebbels 

foram aprofundadas e difundidas mundialmente, sendo amplamente utilizadas. 
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 Logo, o marketing atual se beneficia amplamente das técnicas de apelo 

emocional e do sentimentalismo desenvolvidos durante o período nazista, seja para 

vendas, seja para promoção de determinados produtos ou serviços, não utilizando, 

evidentemente, as pesquisas com os mesmos objetivos ideológicos. 
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11 MARKETING SOCIAL 

 

O marketing social surgiu inicialmente com Philip Kotler e Gerald Zaltman, na 

década de 70, quando notaram que os princípios do marketing tradicional - venda de 

produtos – poderiam ser aplicados para causas sociais, nesse caso, vendendo 

ideias e atitudes.  

O principal objetivo do marketing social é o de eliminar ou amenizar os 

problemas sociais, dando enfoque a questões relacionadas à saúde, transporte, 

educação, moradia e nutrição. 

 Costuma ser utilizado por órgãos públicos e empresas, seja para a 

conscientização a respeito de uma causa, seja para doação de recursos, fazendo 

com que a população se envolva nelas. 

O público que se identifica com as causas, consequentemente se sensibiliza 

com elas e ocorre a associação as mesmas. Alguns exemplos de Marketing Social 

que podem ser mencionados são a Médicos Sem Fronteiras, uma organização 

internacional onde há um fornecimento de médicos para locais com graves crises 

humanitárias, como guerras, desastres ambientais, estados de fome, entre outros. 

Na mesma área, os Doutores da Alegria, uma organização criada há 25 anos, onde 

não há fins lucrativos e se é utilizado a arte do palhaço para auxiliar na recuperação 

psicológica de crianças e adolescentes em hospitais públicos  

É importante também a menção ao Crowdfunding, uma modalidade onde as 

pessoas investem dinheiro em causas que acreditam valer a pena. Há muitas 

empresas que utilizam desse meio, uma forma diferenciada de conquistar mais 

consumidores. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo instituto Akatu, "Rumo à Sociedade do 

Bem-Estar", metade de população brasileira preza e valoriza a participação de 

empresas em causas sociais. Se os números continuarem a crescer, especulasse 

que mais empresas adotarão causas sociais, visando um maior ganho de clientes. 

É essencial para essa modalidade de marketing a identificação de valores dos 

clientes e a localização de causas onde se encontre valores prezados pela 

sociedade, e assim, as empresas escolhem e se dedicam as causas com  objetivos 

de longo, curto ou médio prazo. 

        Há algumas empresas que fazem isso conquistando bons resultados, como a 

TV GLOBO através do Criança Esperança, projeto que surgiu sob iniciativa de 
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Renato Aragão que tinha como intuito inicial doações ao Nordeste e acabou se 

transformando em fundo com parceria da ONU para educação, ciência e cultura.  
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12 DELIMITAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 

Para ter um bom plano de marketing é necessário ter um público alvo 

(stakeholders), ou seja, um grupo de pessoas ou organizações escolhidas como 

cliente principal, se tornam o foco das ações de comunicação e marketing. 

 Alguns critérios podem ser definidos para a delimitação do público alvo como 

faixa etária (lojas de brinquedos infantis, por exemplo, tem como foco as crianças), 

classe social (a empresa Ferrari tem como público alvo pessoas de classe alta, já 

que seus produtos são de alto valor), região (bancas de jornal, por exemplo, tem 

como público alvo os moradores do bairro em que ela se localiza) e preferência 

(clínica de cirurgias plásticas, por exemplo, tem como foco o público que tem 

interesses em próteses ou outras cirurgias). 

Dentre o conceito de público alvo existem também outros envolvidos além do 

consumidor final, como os influenciadores, financiadores, tomadores de decisão, 

entre outros, portanto, é essencial incluir todos aqueles que possam influenciar de 

alguma maneira o sucesso da empresa.  

Há também os nichos, que focam em um público específico. Com a dedicação 

voltada à um só grupo, a concorrência diminui e as chances de ganhar credibilidade 

por conta de ser um diferencial no mercado aumentam. Além de ser mais fácil 

agradar ao público alvo, é estratégico, pois pessoas de mesmos grupos têm 

preferências e gostos parecidos, podendo então, divulgar e recomendar o 

produto/serviço para tais.  Um exemplo seria colecionadores de produtos antigos 

que tem suas necessidades pouco exploradas por serem produtos ultrapassados 

pela tecnologia, embora estes não sejam mais vendidos, ainda despertam a 

admiração de muitas pessoas. 

Portanto, aquele que se utiliza de técnicas de marketing deve sempre se 

manter informado a respeito do seu público alvo, se estes não atendem suas 

expectativas de vendas, é necessária uma inovação e busca por novas alternativas 

que satisfaçam as necessidades da empresa e consumidor. 
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13 MARKETING DE MASSA 

 

O marketing de massa está associado à produção, distribuição e promoção 

de produtos para um grande número de pessoas. O intuito desta estratégia é atrair o 

maior número possível de compradores, mantendo o consumidor fiel e fortemente 

interessado pelo produto. Com isso, as empresas garantem que seus revendedores 

continuem a expor sua marca e mantenham um estoque com seus produtos. 

A Revolução Industrial é o período que marca o início deste modelo de 

vendas, a inclusão de maquinários nos processos de fabricação e produção de 

alimentos, bebidas, vestimentas e demais itens de consumo fez com que um número 

maior de produtos fosse disponibilizado para os lojistas e, consequentemente, para 

os consumidores finais.  

Para ficar claro quem era o produtor daquela mercadoria, foram inseridas 

algumas marcas nos produtos, facilitando a identificação do produtor e fazendo com 

que o cliente se lembrasse dele em uma compra futura. 

Atualmente, é possível identificar diversas estratégias de marketing nessa 

área, como a venda em massa adotada por marcas como Avon, Mary Kay e diversas 

outras empresas de cosméticos que, por meio de distribuidores/revendedores 

autônomos, oferecem os produtos para os consumidores finais de uma forma mais 

rápida e com um menor custo. 

Logo, conclui-se que o marketing de massa, por incluir um grande número de 

consumidores, é um dos responsáveis pela padronização das vendas e pelo 

surgimento da sociedade de consumo em massa. 
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14 SOCIEDADE DE CONSUMO EM MASSA 

 

Em 1880, pequenos mercados locais começaram a consolidar-se em grandes 

lojas nacionais, podendo assim adotar princípios mais tecnológicos em sua área de 

produção. Nesta época grandes marcas atuais como Coca-Cola, Cracker e Kodak 

tiveram sua ascensão. Um período considerado como a “educação dos 

consumidores”, pois a classe média, que antes não comprava todos os produtos 

utilizados em seu dia a dia, começou a criar o hábito de sair para realizar suas 

compras. 

Após as guerras, nas três décadas seguintes, multiplicaram-se os salários da 

população fazendo com que uma grande e contínua parte tivesse acesso ao que era 

até então restrito: carros, televisão, eletrodomésticos. Os mercados começaram a 

expandir rapidamente, diminuindo assim o tempo de vida do produto, que agora 

deveria estar sempre sendo renovado.  

Já com a fase iniciada nas últimas décadas do século XX, o consumo é cada 

vez mais explorado pela sociedade, que utiliza de critérios individualistas. Há uma 

preocupação maior nesse período com satisfações corporais e assuntos estéticos, é 

criada uma relação mais emocional entre o individuo e a mercadorias. As marcas 

acabam se fortalecendo por associar um estilo de vida aos seus produtos,  

representado por slogans de alcance mundial.  

Um exemplo seria o Slogan da empresa Coca-Cola, desde seu surgimento a 

empresa utilizava o conceito de “Open hapiness”, em sua tradução livre: “Abra a 

felicidade”, onde a empresa se refere a mensagem de paz, anti-bullying e outros 

temas relacionados a existência humana. Entretanto, a partir de 2009 a mensagem 

foi considerada enfadonha e séria demais, sendo mudada para “Taste the feeling”, 

em sua tradução livre “sinta o sabor”, utilizado para reforçar a ideia de que a Coca-

Cola é uma marca única. 

Há uma crescente ansiedade pelo consumo, assim como a necessidade de 

consumir. Assim seria a expressão: Consumo em Massa, característico da 

sociedade moderna onde há um padrão de consumo massificado, sendo a maioria 

dos produtos acessíveis à total população. Neste momento, os consumidores 

adquirem produtos não pela necessidade, e sim por estar “na moda”, constituindo 

uma forma de integração social pelos bens de consumo. 
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Existe certa ilusão por parte dos consumidores que acreditam que a aquisição 

de certo produto faz com que seus problemas sejam solucionados, em outras 

palavras, o marketing cria um mecanismo que faz com que os clientes associem a 

resolução de conflitos cotidianos a determinados produtos.  

Porém, isso não passa de modismo e estratégias passageiras, um dos pilares 

do consumo em massa é a publicidade, que cria novas necessidades aos 

consumidores a partir de seus possíveis desejos.  

O consumo em massa pode conduzir a um tipo de comportamento de 

consumo perigoso, fazendo com que os consumidores comprem pela impulsividade, 

descontrole, irresponsabilidade e irracionalidade, conhecido por consumismo. 

Um dos exemplos questionáveis a respeito da influência que o Marketing 

possui na sociedade, é a da já citada empresa Coca-Cola. Imagine se esta deixasse 

de usar suas estratégicas de marketing, que cativam seu público desde seu início, 

por 10 anos. Certamente, deixaria de ser o refrigerante que mais vende no mundo, 

ou seja, o que está na mente dos consumidores, pois viriam outras gerações que 

não conheceriam o produto, e sim os produtos atuais, de forma que se tornaria 

extremamente difícil para a empresa se tornar a mais famosa do mundo novamente.  

O marketing deve cativar seus consumidores desde cedo para consumir de 

uma determinada empresa, pois é seu ponto chave. O tempo passa, o mundo evolui, 

e por isso o marketing está sempre trazendo o novo para a sociedade.  

 

Figuras 4 e 5: Ambas propagandas da empresa Coca-Cola, em 1986 e 2009, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://5seleto.com.br/o-que-e-inbound-marketing/ 

http://5seleto.com.br/o-que-e-inbound-marketing/
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15 MARKETING DIRETO 

 

O marketing direto surgiu junto com a nova economia mundial, possibilitando 

o contato direto entre a empresa e os consumidores através de, por exemplo, 

comerciais televisivos, onde é claro o intuito da marca: a divulgação de seus 

produtos ou serviços. 

Esse marketing tem como objetivo conhecer o cliente e descobrir qual o 

melhor caminho para satisfazer suas necessidades, criando assim uma relação 

duradoura, que conquista não só sua confiança como também a sua lealdade à 

marca.  

O marketing direto está ligado as ações de vendas ou captação, um sistema 

que usa a mídia de propaganda como a alma do negócio. A área busca sempre 

interagir rapidamente com o consumidor, por meio de propagandas em jornais, tv, 

rádios e internet.  

 É responsabilidade da área, também, a pesquisa de mercado, a identificação 

de clientes potenciais, a conquista e fidelização de novos clientes e divulgação da 

marca e dos seus produtos ao público alvo definido. 

Dessa forma, a utilização das técnicas diretas de marketing em conjunto com 

um bom atendimento ao cliente, são fatores essências para que se obtenha a 

fidelização destes. Sendo assim, essas técnicas são de suma importância uma vez 

que a satisfação do consumidor é o fator responsável pelo sucesso dos produtos. 
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16 MARKETING INDIRETO 

  

O marketing indireto é quando o produto, logotipo ou marca é colocado de um 

jeito sutil em novelas, filmes, partidas de futebol, revistas, jogos, rádios, eventos, 

programas de TV, entre tantos outros. 

Ao invés de exibir os elementos da marca em anúncios comerciais diretos - 

que deixam claro a intenção desta - utiliza-se de uma influência indireta sob o 

consumidor. É uma forma de comunicação onde não risco de rejeição da mensagem 

publicitária por parte do consumidor.   

Uma propaganda onde o consumidor nem ao menos tem consciência de que 

está sendo exposto, onde este não pode ignorá-la, muitas vezes fica mais marcada 

na mente do consumidor do que anúncios seguidos sem intervalo como os exibidos 

na televisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://marketingdeconteudo.com/tipos-de-marketing/ 

 

Em ambos os exemplos do seriado estadunidense Friends, ocorre a 

divulgação de produtos. Na primeira imagem é exibida a bolacha recheada da marca 

Oreo, na segunda, os refrigerantes da marca Sprite e Coca-Cola aparecem. Embora 

tenham sido notadas as formas de marketing no seriado, muitas vezes estas passam 

completamente despercebidas. 

 

 

 

 

Figuras 6 e 7: Cenas do seriado Friends onde ocorre o Marketing Indireto. 

https://marketingdeconteudo.com/tipos-de-marketing/
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17 O PODER DAS MARCAS 

 

     Marca é um conceito extremamente abrangente, que pode acarretar 

diversas definições. Pode-se dizer que designa um conjunto de formas, cores, 

signos e, muitas vezes, sons que tem como objetivo fazer uso de todos os sentidos 

físicos do consumidor, de forma a atrair sua atenção para a marca e facilitar a 

identificação posterior desta. Outra definição que vale a menção é a da American 

Marketing Association, que define: “A marca é um nome, um termo, um sinal, ou um 

desenho, ou uma combinação desses elementos, com vista a identificar os produtos 

e serviços de um vendedor, ou de um grupo de vendedores, e a diferenciá-los dos 

concorrentes.”. 

    Cabe ainda a definição que resume as ideias anteriores de forma 

extremamente simples, dada pelo publicitário fundador da Ogilvy & Mather, David 

Ogilvy: “Uma marca é a ideia que o consumidor tem do produto.”. 

   Segundo o professor Kevin Keller, a habilidade mais característica dos 

profissionais de marketing é a capacidade de criar, manter e proteger uma marca. 

Ainda segundo este, para os profissionais da área, o estabelecimento de uma marca 

é a arte e a essência do marketing. 

  Ainda segundo Keller, os produtos, processos e designs de determinada 

empresa podem ser copiados e mediante a isso, não seria possível à apresentação 

de um diferencial. Entretanto, a experiência de um consumidor com uma marca é 

única: “É o resultado de uma história de marketing e relações que não podem ser 

copiadas. É nesse sentido que as marcas podem se tornar um grande diferencial 

competitivo.”. 

   Reafirmando a ideia já desenvolvida em outros tópicos, a globalização e o 

desenvolvimento dos processos industriais trouxeram ao mercado grande variedade 

de produtos que, muitas vezes, possuem as mesmas características e 

especificações. Assim, a marca é responsável por desenvolver atributos e valores 

que diferenciem seus produtos dos outros disponíveis, criando uma vantagem 

competitiva significativa. 

   Logo, é possível afirmar, baseando-se na afirmação de Philip Kotler sobre o 

tema, que as marcas que atendem as expectativas do consumidor ganham sua 

preferência e fidelidade e dessa forma, uma marca forte caracteriza uma ferramenta 

para a obtenção da lealdade do cliente.  
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  Com o decorrer das décadas, as marcas se tornaram um fator de extrema 

importância para a formação da identidade no mundo contemporâneo. Uma vez que 

este mundo é regido pelo consumo, a marca assume o espaço dos valores 

simbólicos anteriormente associados a outras instituições e dessa forma, torna-se 

indispensável para os atuais processos de vinculação social.  

     Em outras palavras, na sociedade moderna, o indivíduo se faz presente, 

se expressa e desenvolve sentimento de pertença através de suas posses. E, uma 

vez que, como já dito, os avanços possibilitaram uma homogeneização dos 

produtos, as escolhas de compra de um indivíduo passaram a ser definidas pelos 

aspectos menos tangíveis, não tão ligados às características físicas dos produtos. 

Isto leva a crer que os sentimentos gerados pelas posses estão intrinsecamente 

ligados as marcas que o consumidor escolhe e se associa. 

   Uma das hipóteses para o desenvolvimento de tais sentimentos é a nova 

tendência do mercado que prega a “busca do melhor em si mesmo”, em oposição ao 

“parecer e se comportar como outra pessoa” que era adotado pelas empresas em 

suas campanhas publicitárias até os anos 90, dessa forma, é sugerido ao 

consumidor através das marcas que para desenvolver alguns valores pessoais - em 

sua concepção, dignos de reconhecimento e apreciação - é vantajoso o consumo de 

determinados produtos. 

  Para Aaker, o valor da marca está relacionado aos efeitos positivos ou 

negativos causados pelo uso do nome desta no produto. Assim, se faz necessário 

agregar características emocionais a marca, a fim de assegurar o sentimento de 

satisfação do consumidor. 

    A busca por tais características emocionais gerou a procura pela “essência 

das marcas”, que distanciou as empresas dos produtos e as aproximou de exames 

psicológicos, sociais e antropológicos a respeito do que as marcas significam para o 

consumidor. Essa mudança é de suma importância visto que, no contexto atual, as 

corporações são possuidoras do produto, mas o que realmente é vendido é são as 

marcas.  

     A Nike, empresa de calçados, acessórios e outros equipamentos 

esportivos, por exemplo, através do seu slogan “Just do it”, em tradução livre, 

“apenas faça isso”, disse ao mundo que a pratica de esportes é simples: levante-se, 

mexa-se, faça. A ideia de “você pode, todo mundo pode” é um dos responsáveis 
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pelo desenvolvimento dos valores da marca, a ideia de excelência no desempenho 

atlético associada à empresa é internacionalmente difundida. 

   Outro exemplo onde se percebe claramente a transformação do símbolo da 

marca em referência significativa é nas “degenerescências de marca”, isto é, casos 

em que o nome de uma determinada marca passou a nomear o produto por ela 

produzido de forma genérica, independentemente deste ser fabricado por outras 

empresas. Embora muitas vezes essas degenerescências ocorram apenas no 

âmbito linguístico, não indicando necessariamente que a marca em si tenha causado 

sucesso, ainda são considerados como dados importantes ao analisar o poder das 

marcas e de seus nomes.  

  Embora isso possa parecer uma homenagem às companhias detentoras do 

nome, esse tipo de atribuição geralmente não é desejado pelas mesmas, pois a 

empresa corre o risco de perder os direitos sobre a marca. Entretanto, são mais 

numerosos os casos nos quais a marca ainda possui uma característica distintiva, 

embora frequentemente utilizada como descrição do produto em questão. Ou seja, a 

marca é utilizada nos dois sentidos e mantém seu significado. 

  Entre os motivos pelos quais pode ocorrer a degeneração está à publicidade 

mal dirigida, que pode trazer inúmeros prejuízos à marca, entre eles, a perca do 

diferencial de seus produtos devido à generalização destes. 

 Esta degeneração muitas vezes é parcialmente revertida, um dos exemplos 

onde isto ocorreu é na marca “Bombril”, vendedora de esponjas de lã de aço, seu 

praticamente único produto até então. A entrada no mercado de um concorrente 

com forte publicidade, a marca “Assolan”, fez com que a empresa retomasse o 

caminho em busca da diferenciação lançando novos produtos de limpeza, ainda que 

o nome da marca continue profundamente associado às esponjas de lã de aço. 

   Entre os outros exemplos de degenerescências que podem ser citados 

estão à marca Aspirina, produtora de ácido acetilsalicílico sintético pelo fabricante 

Bayer, a Band-aid e Cotonete, ambas pelo fabricante Johnson & Johnson, 

produtoras de curativos e hastes flexíveis de algodão, respectivamente. A marca 

Chiclete, produtora de goma de mascar pelo fabricante Adams, entre tantas outras. 
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18 CIGARRO E A PUBLICIDADE 

 

  É de conhecimento geral o fato de que as propagandas de cigarro em 

veículos de comunicação em massa foram proibidas em vários países do mundo, 

inclusive no Brasil, devido aos inúmeros riscos à saúde associados ao tabagismo. 

Entretanto, apesar da correlação entre o consumo de cigarros e problemas como o 

aumento das chances de infartos e derrames, risco de câncer de boca, laringe, 

pulmão e bexiga, envelhecimento cutâneo precoce, dificuldades de cicatrização, 

problemas respiratórios, piora do paladar e olfato, etc. o comércio e produção de 

cigarros continua sendo caracterizado como atividade lícita. 

 Dessa forma, cabe o seguinte questionamento: como as marcas produtoras 

de cigarro continuaram vivendo sem a utilização das propagandas? Uma vez que, 

como dito ao longo desse trabalho, o marketing é responsável por grande parte das 

vendas, este não teria tamanha relevância nesse caso especifico? 

  Para a elucidação da questão, cabe primeiramente a análise das 

propagandas utilizadas pela indústria de cigarros antes de sua proibição. As marcas 

da área sempre utilizaram técnicas que visavam uma associação entre um estilo de 

vida almejado e o produto especifico. Em outras palavras, ao longo de décadas o 

cigarro passou a ser tido como um símbolo de status e a propaganda, que transmitia 

a ideia de que o produto anunciado satisfaria os desejos dos clientes, se tornou a 

maior estratégia de vendas.  

 Assim foi difundido o enorme poder de sedução do cigarro. As campanhas da 

área passaram também a associar o fumo a estilos de vida que transmitiam a ideia 

de aventuras e transgressão, que tinham como objetivo atrair principalmente os 

jovens e adolescentes, por serem a camada da população mais seduzida por esse 

tipo de atividade. O hábito de fumar que, claramente, não combina com esportes e 

outras atividades físicas, era também associado a estes através de atletas fumando 

nas campanhas. 

  George Washington Hill, o presente do conselho de administração da 

American Tobacco Company, ao notar que o consumo de cigarros crescia nas 

camadas populares, mas ainda assim abrangia apenas à metade do país, percebeu 

a necessidade de incluir as mulheres como consumidoras. Dessa forma, quando a 

indústria de tabaco abordou Eddie Bernarys em 1928, perguntando-lhe se ele via um 

meio de fazer as mulheres fumarem, o desafio foi aceito sem hesitação. 



35 

 

  O cigarro era, até então, um produto consumido exclusivamente pelos 

homens. Baseando-se nisto, Bernarys propôs que as mulheres se disporiam a fumar 

se vissem no cigarro um meio de se emanciparem da dominação masculina. Assim, 

tendo como ocasião o desfile da festa nacional em New York, a imprensa foi avisada 

de um grande acontecimento e durante o evento, vinte mulheres tiraram cigarros e 

isqueiros de suas bolsas. O evento - que inicia também as propagandas com uma 

maior participação feminina - foi o responsável por vender o cigarro como símbolo da 

emancipação das mulheres. 

 

Figuras 8 e 9: Propagandas de cigarro. 

 

FONTE: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4302-propagandas-de-cigarro 

 

   Se a proibição das propagandas de cigarro é uma das evidências de que 

vários setores da sociedade buscam acabar com o tabagismo, o uso de técnicas 

mais avançadas de marketing demonstra que há outros interessados na 

continuidade do hábito do fumo, incluindo nestes os próprios fabricantes. Assim, as 

marcas produtoras de cigarros, embora não possam utilizar das propagandas, fazem 

uso do fato de que uma vez obtida culturalmente à adesão ao consumo do produto, 

as estratégias de marketing podem apenas ocupar-se de valorizar as marcas, a fim 

de ganhar novos consumidores e obter um diferencial concorrencial.    

  Um dos exemplos dessas estratégias é o caso da Souza Cruz, uma das 

opções da companhia foi construir, ao longo dos anos, o nome Hollywood, famoso 

pela utilização do slogan “O sucesso”, que notoriamente, remete a ideia de status e 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4302-propagandas-de-cigarro
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estilo de vida mencionados anteriormente. De acordo com a pesquisa Top of Mind, 

realizada em 2005 e repetida anualmente pelo Instituto Datafolha, a marca de 

cigarros é a mais lembrada pelos brasileiros. Estratégias como essas fazem com 

que as marcas consolidadas continuem presentes na sociedade mesmo sem uma 

atuação intensa nas propagandas. 

  As áreas de marketing são consideradas de suma importância no setor, 

muito embora a indústria de tabaco alegue que a indução dos jovens ao fumo se da 

exclusivamente por conta de pressões sociais feitas por amigos (indução) e 

familiares (exemplos). Um dos exemplos de marketing no setor é a utilização de 

embalagens como forma de atrair consumidores. 

   Fernanda Henriques realizou uma pesquisa durante dois anos analisando 

as mudanças nas embalagens de cigarros e concluiu que a embalagem é capaz de 

comunicar sensações (status, elegância, sofisticação, etc.). Maços vermelhos 

conotam um sabor forte, enquanto os verdes frescor ou mentol. Os brancos por sua 

vez, sugerem que o cigarro é de baixo teor, sendo mais seguro.  

  Outros gastos da indústria são também aqueles que buscam uma reputação 

mais positiva, a fim de criar um ambiente mais propicio para vendas. Entre as 

medidas que podem ser entendidas como uma forma de marketing social estão a 

criação de acomodações para os sem teto, patrocínios a programas de arte, e até 

mesmo a criação de clinicas para diagnósticos de doenças. 

    As apologias ao cigarro ocorrem também através de filmes e seriados, 

podendo ser consideradas como uma forma de marketing indireto. É uma das 

formas de propaganda mais difícil de ser controlada, muito embora existam 

pesquisas como a de James Sargent, que ao analisarem mais de seis mil 

adolescentes estadunidenses, confirmaram que quanto maior a exposição ao 

produto, maior a chance de se tornar adepto a ele. Dos 532 filmes avaliados, 74% 

mostravam cenas de fumo. 

     Pode-se argumentar que a indústria tabagista não tem o poder de controlar 

a aparição de seus produtos em cenas filmadas, entretanto um estudo publicado na 

revista ”Tobacco Control” mostrou baseado em documentos da própria indústria, que 

pelo menos 188 atores e diretores de cinema receberam cachês entre pelo menos 

1978 e 1988 para mostrarem cenas de consumo de cigarro. Apenas a empresa 

Philip Morris teve a divulgação de seus produtos em 191 filmes do período. 

Entretanto, o porta-voz da companhia afirma que: "Não fazemos pagamentos diretos 
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ou indiretos ou qualquer outro tipo de contribuição para a divulgação de nossos 

produtos em filmes, isso não acontece há mais de uma década e contradiz a política 

de marketing de nossa empresa.", de forma que a aparição de cigarros em filmes, 

embora incentive o consumo deles, não demonstra evidências, de que tal aparição 

seja financiada pelas indústrias. 

   Conclui-se que há de se considerar o livre arbítrio do indivíduo, que dentre 

as opções de não fumar e fumar, ao escolher a última, exerce seu direito de escolha 

e tem sua parcela de culpa em relação às possíveis consequências do uso do 

tabaco. Entretanto, esta responsabilidade não é exclusiva do consumidor, uma vez 

que o produto, mesmo sabendo-se que é de periculosidade eminente, continua a ser 

fabricado e conta com diversas formas de marketing, diretas ou indiretas, para 

basear suas vendas. É também de responsabilidade das empresas, muitas ativas 

até os dias atuais, a culpa em relação às publicidades enganosas de cigarro, que em 

razão da omissão intencional de informações geraram dependência em muitos 

consumidores.  
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19 A EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS 

 

 No marketing, a propaganda é um meio essencial. Tem a função de anunciar 

um determinado produto e mostrar através dos meios de comunicação porque o 

produto deve ser consumido, de forma a atrair clientes, estimulando-os a compra. 

       Desde a sua origem até os dias de hoje, a propaganda passou por importantes 

e grandes mudanças acompanhando as necessidades mercadológicas que 

revolucionaram o mercado publicitário. 

 Pode-se usar como exemplo de marketing antigo o ramo de fabricação de 

cervejas, mais especificamente a cervejaria americana Schlitz, que foi uma das 

maiores produtoras de cervejas dos Estados Unidos em 1902.  

A empresa foi fundada por August Krug em 1849, mas foi adquirida por 

Joseph Schlitz em 1858. Assim como a grande maioria das empresas, a Schlitz 

também utilizava propagandas para promover seus produtos. Uma de suas 

propagandas mais famosas retrata uma mulher em um lugar doméstico, onde parece 

ter queimado o jantar e seu cônjuge lhe fala: “Não se preocupe querida, você não 

queimou a cerveja”. 

 

Figura 10: propaganda da Schlitz no ano de 1955. 

 

FONTE: http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/09/cerveja-schlitz-anuncio-machista-

1955.html 

 

 Essa propaganda, lançada em 1955, condizia com o pensamento da época e 

demonstra que o Marketing ainda iria evoluir para a Escola da Gestão do Marketing, 

definida como uma atividade de tomada de decisão guiada pela satisfação dos 

http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/09/cerveja-schlitz-anuncio-machista-1955.html
http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/09/cerveja-schlitz-anuncio-machista-1955.html
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consumidores, com um determinado lucro, através do enfoque em um determinado 

mercado. 

 Foi também uma época considerada como “idade de ouro” por algumas 

pessoas pela chegada da televisão no Brasil e pela sua enorme venda, além da 

ascensão do cinema e da descoberta do DNA. 

 Com o marketing atual, ainda no ramo de fabricação de cervejas, pode-se 

usar como exemplo a empresa Skol que, curiosamente, não começou no Brasil. A 

marca originou-se em 1964 na Europa, quando quatros importantes cervejarias, 

Allied Breweries (Reino Unido), Labatt (Canadá), Pripps-bryggerierna (Suécia) e 

Unibra (Bélgica), em uma tentativa de criarem uma marca global de cerveja, que 

seria licenciada para ser produzida em vários países, fundaram a SKOL 

INTERNATIONAL.  

A cerveja SKOL PILSEN chegou ao Brasil pouco depois, em 1967, sob 

licença, após alcançar grandes resultados no velho continente. Inicialmente foi a 

pequena Cervejaria Rio Claro, que lançou o produto no mercado nacional. 

 Em 1997, a SKOL era a número 3 no mercado brasileiro de cervejas, atrás 

apenas das tradicionais Brahma e Antarctica. Sua participação no mercado da 

época era de 19.7% e a marca possuía imagem sólida e uma boa rede de 

distribuição em todo território nacional, mas foi em 1990 que a marca SKOL 

começou a investir maciçamente em marketing, como por exemplo, em 1998 quando 

apostou na exposição de seu produto nos pontos-de-venda para impulsionar o 

mercado e em 2002, quando a Skol atingiu o posto de cerveja mais consumida no 

Brasil. Por ser uma marca que investe muito em Marketing e por suas propagandas 

chamarem muita atenção, a Skol está sempre inovando conforme os anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 e 12: Propagandas da marca Skol lançadas em 2017. 

FONTE: http://exame.abril.com.br/marketing/skol-estimula-quebra-de-padroes-em-
campanha-de-verao/ 
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     Essa propaganda foi lançada no ano de 2017, uma era digital e moderna. Hoje 

em dia o Marketing não se restringe apenas a vender algo, este se aprofunda em 

tudo que envolve o processo de venda, bem como a produção, logística, 

comercialização e pós-venda do produto/serviço. 
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20 ATIVISMO COMO FORMA DE VENDA 

 

  As empresas dos tempos atuais têm se adaptado cada vez mais às “novas” 

opiniões. Adotam a luta e o ativismo nas propagandas como estratégia para 

conseguir consumidores por meio de crenças e ideias, e não mais apenas pelo 

produto oferecido. 

  As pessoas mudaram suas visões, e com elas, também o marketing. O 

feminismo, a luta LGBT, refugiados da guerra, entre outros, têm ganhado cada vez 

mais atenção. Antes, o jeito mais fácil de vender era usando o sexo. Hoje, causas 

sociais lucram mais. O marketing não se preocupa com o porquê dessa mudança, e 

sim com usar essa transição para gerar capital. 

  Um exemplo de uso do ativismo no marketing é a manifestação que 

aconteceu nos Estados Unidos no início de 2017, realizada por taxistas que, mais 

tarde, acusaram a empresa Uber de sabotar a paralisação. Nas redes sociais, a 

Uber foi detonada pelos internautas. Aproveitando a brecha, uma outra companhia 

de taxi, a Lyft, postou em sua página na internet que doaria um milhão de dólares 

para uma ONG que defende os direitos individuais (ACLU), e com isso, ultrapassou 

a Uber nos números de download do aplicativo. 

  Mais um exemplo de empresa que mudou sua estratégia, entre muitas 

outras que partiam do machismo em suas propagandas, é a Itaipava. A companhia 

tinha como ícone da marca uma bela mulher, com o codinome “Verão”, que estava 

sempre de biquíni servindo a cerveja para os rapazes, enquanto eles admiravam seu 

corpo e faziam comentários inoportunos. Recentemente, a empresa lançou novos 

comerciais, mas dessa vez, no lugar de estarem servindo de objeto sexual, as 

mulheres aparecem bebendo junto aos demais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13 e 14: Propagandas da Itaipava. 

FONTE: http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/conar-solicita-
suspensao-de-propaganda-da-itaipava-por-ser-sensual-demais/ 
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  Algumas marcas que resolveram focar suas ideias no público LGBT, como a 

Boticário, a Closeup e a Coca-Cola, com o intuito de quebrar o tabu e mostrar que 

preconceito é coisa do passado, receberam diversos elogios, mas também não 

faltaram críticas negativas e intolerantes. Mesmo assim, as propagandas 

continuaram no ar e surgiram até outras depois disso, porque apesar de ser usado 

como forma de ganhar dinheiro e consumidores, o ativismo também serve para 

conscientizar e abrir mentes, mesmo que indiretamente. 

 

Figura 15: Propaganda Closeup em 2017. 

 

FONTE: https://www.fbiz.com.br/trabalhos/nao-julgue-beije 

 

  Em uma pesquisa realizada com pessoas de todas as idades, foi perguntado 

se deixariam de consumir produtos de uma empresa que mostrasse, apoiasse ou 

divulgasse, em suas propagandas, opiniões que não concordam/apoiam. Mais de 

setenta e três por cento (73,1%) das pessoas responderam que sim, que deixariam 

de consumir os produtos da marca. Em uma outra pergunta, foram questionados se 

já viram propagandas que usaram algum tipo de ativismo social para se 

autopromover. Apenas quarenta e nove por cento (49,1%) respondeu que sim, e 

citaram marcas que usaram essa estratégia, como a Skol, a Natura e a Dove.  

  Com isso, é possível observar a importância que o assunto abordado na 

propaganda tem sob o consumidor, principalmente depois de delimitar um público 

alvo.  
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21 MARKETING DE CAUSA 

 

É dada a definição de marketing de causa como “uma atividade de natureza 

comercial e institucional, a partir do qual uma empresa procura associar sua marca 

com uma causa ou uma organização social, gerando benefícios mútuos.”.   

  Starbucks, Nike, Target e Mc Donalds estão entre as grandes empresas que 

tem utilizado do método com êxito em campanhas internacionais que, se por um 

lado exercem influência no diálogo sobre questões sociais, levantando fundos e 

doações a causas como câncer de mama, câncer infanto-juvenil, alívio da situação 

da fome mundial, etc.  

Por outro, aumentam a reputação de grandes empresas e a lealdade de seus 

consumidores, fazendo com que seus lucros financeiros sejam elevados. Tais lucros 

dão abertura a discussões sobre os reais objetivos dessas companhias. 

  O marketing de causa tem o fator participação do consumidor como 

imprescindível no processo da compra, sendo este o fator gerador do processo. 

Dessa forma é essencial por parte das empresas uma análise a respeito das causas 

que geram maior comoção e desejo de participação do público consumidor, podendo 

ser mencionada a já citada empresa Mc Donalds. Em 2016, a empresa obteve um 

lucro líquido de R$1.407.764,00 para o custeio da casa Ronald Mcdonald. 

O local, segundo o site do projeto tem como definição “uma instituição sem 

fins lucrativos com a missão de oferecer qualidade de vida às crianças e 

adolescentes com câncer, incluindo suas famílias. O McDonald's é a principal 

empresa apoiadora e nos garante, aproximadamente, 30% do custeio anual com a 

arrecadação do McDia Feliz. 
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22 MARKETING DIGITAL 

 

  O marketing em mídias digitais nada mais é do que uma empresa fazer 

propaganda de seu produto ou serviço na internet, que pode dar-se por meio de 

anúncios, sites oficiais, redes sociais, entre outros, tendo em vista ganhar 

visibilidade no mercado. 

  Esse tipo de estratégia tem sido cada vez mais usada por ser de fácil acesso 

e ter um retorno rápido e eficaz. Usando as mídias digitais para se autopromover é 

facilitado o reconhecimento e crescimento da empresa. 

  O marketing digital teve sua primeira aparição na década de 90, quando a 

internet ainda não era tão popular e tinha uma interface um pouco diferente do que 

se conhece nos dias de hoje. Aparecia apenas por meio de sites oficiais e o contato 

com a pessoa do outro lado da tela ainda era inexistente. Em 1993, surgiram os 

anúncios clicáveis, mas somente em 2000 a internet ganhou maior popularidade e 

fácil acesso. Era inovador como as pessoas podiam se comunicar entre si, interagir 

com as propagandas. Era mais fácil se promover. Ainda é. 

  Tendo em vista que 58% da população brasileira tem acesso diário a internet 

(TIC Domicílios 2015) e que esse número foi 5% maior do que no ano anterior, o 

marketing digital é direcionado para atingir em massa seus respectivos 

consumidores. Tendenciosos ou não, do que se tratar de meios de comunicação 

massivo, a internet é um ótimo caminho para empresas de grande e pequeno porte 

que tenham o intuito de direcionar suas propagandas a seu público alvo.  

  Cerca de 104 milhões de indivíduos ligados a redes de computadores e/ou 

com algum tipo de acesso digital. Estes que, em grande maioria, adquiriram ou 

adquirirão produtos pela internet, em algum momento de suas vidas. Parcelas 

desses compradores são assíduos de marcas específicas, o que faz com que os 

investimentos nessa área de divulgação em uma empresa, sejam extremamente 

necessários.  

  Contudo, os números atuais deste segmento são assustadores, segundo a 

pesquisa da PwC, apenas 3,4% dos consumidores nunca compraram online. O que 

torna o estudo de marketing digital indispensável para uma boa divulgação de 

produtos, serviços, entre outros. Ainda falando de compras, 34,4% dos brasileiros 

declaram usar computadores para adquirir produtos mensalmente, enquanto 15,8% 

fizeram uso de tablets e 15,3% disseram usar smartphones. 
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A respeito do estudo de marketing digital em uma empresa, deve ter como 

ponto de partida, tais tópicos: 

 

• Gerar valor através do Marketing de Conteúdo; 

• Criar relacionamento com audiência através do e-mail Marketing; 

• Aumentar alcance usando SEO (Search Engine Optimization); 

• Melhorar o lado social através da Gestão de Mídias Sociais; 

• Construção e manutenção de blog e/ou site; 

• Produção de vídeos e outros materiais visuais. 

 

  Com isso, qual a real importância deste meio de divulgação para alavancar 

as vendas ou promoções de uma empresa? 40% da população mundial (3,1 bilhões) 

usam diariamente os serviços de internet. Logo, desde que há mais computadores 

nos domicílios do que geladeiras, o meio de divulgação comercial passa a ser 

indispensável para aquele que queira atingir metas, sejam elas grandes ou 

pequenas. É como se todo um público alvo estivesse concentrado em uma rua só, 

chamada “internet”. E a todo momento anúncios, vídeos, entre outros métodos, 

fossem bombardeados a todos que ali estivessem. Em algum momento as pessoas 

começariam a deixar de fazer o que estão fazendo e dariam total atenção para o 

‘branding’ que as interessar. Assim, o marketing digital sempre irá existir. Uma vez 

que as pessoas estão cada vez mais acostumadas a não sair de casa para fazer 

compras e os vendedores em não ter que se deslocar até seus clientes. 
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23 MARKETING DE CONTEÚDO 

 

O marketing de conteúdo vem se firmando como estratégia das empresas 

para converter clientes. Ele consiste em qualquer forma de compartilhamento de 

conteúdo que tenha como objetivo informar o consumidor ou educá-lo. Por meio 

dessa operação, um grande público que entra em contato com o seu conteúdo pode 

aos poucos ser fidelizado e, mais tarde, convertido num cliente que comprará 

produtos da empresa por acreditar em seus valores.  

No Marketing de Conteúdo, a empresa acompanha à tendência 

comportamental que os consumidores exercem, analisando seus interesses. Assim 

entende o que será relevante para o usuário, tendo o seu foco em acompanhar o 

ciclo inteiro do produto, e não só a fase do inicio de compra ou no final.   

O mundo fica cada vez mais aberto as formas mais modernas de 

comunicação, e com isso, a tecnologia vai fazendo parte do dia-a-dia do consumidor, 

que passou a pesquisar em sites de busca ou em redes sociais, mais informações 

sobre os produtos que desejam.  

Portanto, o Marketing de Conteúdo gera uma mudança positiva nas 

empresas, pois se estas se mantêm atualizadas em suas redes sociais, produzindo 

um bom conteúdo sobre seu serviço, são grandes chances da marca começar a ter 

uma atenção a mais do consumidor, facilitando o processo de fidelização de clientes, 

assim aumentando as vendas. O custo é rebaixado drasticamente, pois assim não é 

necessário a contratação de espaços publicitários, que compartilhariam o anúncio 

em revistas, jornais e televisões, além de adicionar mais tempo de vida ao conteúdo, 

que poderá ser encontrado por meio de pesquisas e compartilhamentos em redes 

sociais. 

O Inbound Marketing interliga-se com o Marketing de Conteúdo, por ser nele 

em que as estratégias serão aplicadas. Ou seja, o Inbound não funcionaria sem o 

Marketing de Conteúdo e o Marketing Digital, e assim sucessivamente, pois o 

conteúdo é um dos pontos mais fortes para campanhas desse Marketing. 

O conceito foi popularizado a partir de 2009, após o lançamento de um l ivro 

escrito por Brian Halligan e Dharmesh Shah. Atualmente, atrai empresas de todos os 

portes, que estão aderindo ao método. O Inbound é um planejamento amplo, muito 

mais complexo. Em sua tradução, é conhecido em português por Marketing de 

Atração, que promete proporcionar grandes resultados.  
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Ele se inicia com o objetivo de atrair visitantes ao site da empresa, terminando 

com o cliente extremamente satisfeito, com uma imagem positiva de sua marca, 

assim atraindo mais consumidores para a empresa. Porém, deve-se haver muita 

dedicação, em um processo monitorado, por requerer que muitas ações sejam 

executadas, como a análise do cliente detalhada, gerenciamento das redes sociais, 

etc., todas que fizerem parte desta estratégia. Portanto, o marketing de Conteúdo 

deve estar bastante presente, pois só com conteúdo de qualidade e relevância, que 

a publicação será conhecida e compartilhada. 

Os planejamentos Inbound e Conteúdo devem girar em torno das 

necessidades de seu público-alvo, assim tendo a obrigação de conhecê-lo bem. 

Podemos diferenciar o Marketing Inbound, do Marketing “normal”, conhecido por 

Outbound Marketing, tendo como principal diferença que no primeiro, o cliente 

procura a empresa, e não o contrário. 

 

Figura 16: metodologia utilizada no Inbound Marketing. 

 

FONTE: http://5seleto.com.br/o-que-e-inbound-marketing/ 

 

A primeira etapa desta metodologia tem como objetivo atrair o público alvo, 

por se caracterizar pelo consumidor procurando a empresa, é diminuído o gasto de 

energia na procura de clientes que podem se interessar sobre o trabalho da marca. 

O foco é criar algo digno da atenção do público, atraindo pessoas que, por 

espontânea vontade, se interessem pelo assunto. A empresa pode utilizar o 

Marketing Digital, através de blogs, redes-sociais, ou até mesmo o seu próprio site 

para publicar seu conteúdo. 

A segunda etapa do processo, visa fazer com que o visitante do site sinta 

vontade de adquirir o produto. Fazendo com que o consumidor avance para a 



48 

 

compra, muitas vezes motivado por um incentivo da empresa, como uma oferta ou 

promoção. 

A terceira etapa é onde a empresa deve avaliar seu relacionamento com o 

consumidor e identificar se este está pronto para a compra ou para receber a 

abordagem. A etapa, além disso, remete a toda criação de potenciais consumidores 

que foi feita, planejando assim produzir demandas que gerarão oportunidades de 

negócio para a empresa. 

Na etapa final, são analisados os resultados dos investimentos com base nos 

fatos, pois apenas com o complemento do Marketing Digital e de Conteúdo, que a 

empresa terá o resultado esperado. Em grande parte, o cliente passa a estar 

‘encantado’ com o serviço da empresa, e volta a ela. 
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24 MARKETING BOCA A BOCA (BUZZMARKETING) 

 

Buzz Marketing, também conhecido como Marketing boca-a-boca, procura 

estimular indivíduos a repassar mensagens verbais para outros, aumentando a 

abrangência do serviço do influenciador. É bastante falado por empresários, porém 

pouco explorado, fazendo com que alguns até desafiem sua eficiência.  

As pessoas vivem conversando, trocando ideias e opiniões a todo o tempo, 

pois é uma necessidade humana compartilhar suas experiências com amigos ou 

pares. Como as marcas fazem parte do dia-a-dia do consumidor, é natural que 

sejam compartilhadas experiências com aqueles que são próximos de nós. A 

multiplicação da informação pode atingir milhares, ou até milhões de pessoas por 

conta da alta velocidade da internet atual. Segundo algumas pesquisas, é uma das 

melhores formas de divulgação de um produto. 

O Buzz marketing não é considerado como uma forma de publicidade, pois 

não tem o objetivo direto de vender produtos, e sim criar comentários e discussões 

sobre eles, ou seja, torná-lo um dos assuntos preferidos do consumidor.  

Um bom exemplo sobre isso, é uma grande polêmica de artistas em um 

programa televisivo. O ocorrido faz com que as pessoas passem a discutir sobre 

isso e, indiretamente, resulta numa maior audiência para tais artistas.  

O maior objetivo do Marketing boca-a-boca é divulgar um produto por meio de 

discussão na imprensa, assim, é adicionado mais valor à marca, que se aproveita de 

notícias ou eventos, para fazer com que determinados seguimentos (como blogs 

especializados) disseminem a ideia à quem se interessar pelo produto. 

Um dos únicos defeitos desse marketing é a necessidade de se gastar muita 

energia, tempo, imaginação e informação para a propagação das mensagens, afinal, 

Buzz vem do termo inglês que se remete a “algo que cria estímulos ou animação”.  

No processo de compra do produto, diversos fatores influenciam na tomada 

de decisão final e um deles é a indicação por alguém, ou seja, a forma com que as 

informações circulam entre os consumidores. 

Os benefícios do Marketing boca-a-boca para a empresa são muitos, mesmo 

tendo sua relevância minimizada. Os canais digitais potencializaram ainda mais o 

seu poder e a mídia digital fez com que as mensagens fossem compartilhadas com 

muito mais rapidez, tendo um custo muito menor do que as outras formas de 

marketing. 
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 Os consumidores estão muito mais propensos a ouvir a opinião de outras 

pessoas sobre o produto, além de, geralmente, essa opinião vir de alguém de 

confiança, como pessoa próxima - amigo ou familiar -  de forma que a mensagem é 

muito mais forte do que uma campanha publicitária.  

O boca-a-boca é uma ótima ferramenta para potencializar todos os outros 

esforços de marketing realizados pela empresa, pois além de reduzir o custo de 

aquisição, gera mais negócios para esta. 
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25 MARKETING COMPETITIVO 

 

Durante os últimos 20 anos, como já dito, a sociedade vem sofrendo uma 

revolução tecnológica, onde as informações passaram a ser transmitidas de forma 

muito mais rápida. Tal mudança em conjunto com uma revolução comportamental, 

fez com que o mundo dos produtos se tornasse cada vez mais acessível e completo. 

 O termo “estratégia competitiva” significa, de forma geral, a busca de uma 

posição lucrativa no mercado. É um processo que acata as  informações 

estratégicas existentes, restringindo os concorrentes e analisando quais modos 

afetam diretamente, imediatamente ou em longo prazo a posição do negócio no 

mercado. 

 Atualmente, quem se destaca no mercado competitivo é quem sabe unir a 

estrutura comunicativa com as tecnologias informativas, o que gera não somente 

conhecimentos do produto de uma empresa como também do seu público alvo, 

fazendo com que haja sempre inovações, levando a organização a sempre estar em 

uma posição de destaque no mercado.   

 Então, se a empresa deseja se manter ativa na conjuntura atual, é 

necessário tal planejamento estratégico, que visa influenciar, de forma positiva, o 

mercado consumidor e alcançar uma alta posição de reconhecimento. 
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26 ÉTICA NO MARKETING 

 

Hoje a ética é baseada em buscar meios de recompor relacionamento, sejam 

eles individuais ou na sociedade em geral. Ela tem a intenção de conscientizar o 

homem, conduzir seus atos, orientar o comportamento e definir o que é certo ou 

errado, referente cada cultura e sociedade. Para o homem ser sociável, costuma-se 

dizer que ele necessita ter uma conduta ética baseada no respeito com a sociedade. 

A ética no marketing está ligada com a ética dos negócios, pois um plano de 

marketing está interligado com o plano estratégico empresarial, e isso fica explicito 

quando se fala sobre a missão organizacional, que, quando bem definida, torna a 

empresa reconhecida no mercado. 

Porém, este ainda é um assunto pouco discutido e explorado pelos 

profissionais da área de administração, pois como já dito, entra em conceitos 

polêmicos como o que é certo ou errado, já que é uma concepção variável, pois é 

julgado de acordo com quem observa. Entretanto, ela é sustentada com base em 

dois princípios: 

• As comunicações feitas utilizando o marketing e a publicidade devem 

ser claras e objetivas, oferecendo todas informações necessárias, de modo que não 

engane o consumidor; 

• O negócio deve ser lucrativo, não somente para quem vende, mas para 

todos os envolvidos, como clientes, colaboradores, investidores, meio ambiente, etc.; 

 O SAC (Serviços de Atendimento ao Consumidor) é um meio para que o 

cliente estabeleça um contato direto com o empreendedor, a fim de resolver seus 

problemas, tirar dúvidas, e fazer reclamações, porém, se for mal gerenciado em vez 

de facilitar a comunicação entre empresa e cliente ela gera um verdadeiro problema 

para ambos lados. Existem algumas ferramentas utilizadas pelo marketing que 

costumam ter um foco maior sobre a falta ética durante suas aplicações que são:  

• Propagandas - onde há uma grande quantidade de informações que 

focam exclusivamente no produto, e esquecem de citar o que está nas entrelinhas, o 

que gera uma imagem do produto/serviço diferente do que foi proposto aos clientes.  

• Vendas – há casos de produtos com defeitos que continuam no 

mercado e as empresas fabricantes ignoram. Como por exemplo o caso da Matel, 

que reconheceu seu erro na linha de brinquedos. As empresas brasileiras não 

consideraram o produto ideal aos padrões exigidos, devido as tintas à base de 
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chumbo nos brinquedos vindos da China, que podem causar altos danos para a 

saúde.  

Por isso, é necessário promover a criação de condutas éticas dentro de 

organizações e incentivá-las de modo que sejam incorporadas na cultura 

empresarial pela forma da sistematização sobre um código de ética, e cabe a 

profissionais de marketing observarem essas questões éticas não como limitação, 

mas sim como oportunidade de negócio.  

Como dito por Amália Sina, autora do livro Crise e Oportunidades: "Estar 

dentro da lei não basta. É preciso também não estar fora da ética". 
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27 MARKETING LEGISLATIVO NO BRASIL 

 

Em sociedade, têm-se direitos e deveres a cumprir. Uma forma para se 

assegurar disso é com as leis, pois elas são extremamente importantes e existem 

para garantir que a democracia e os direitos de todos sejam respeitados. No 

marketing não é diferente, todas as empresas devem seguir obrigatoriamente um 

determinado sistema de leis, como por exemplo, as leis de proteção ao consumidor 

que baseiam-se no código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 11.09.1990) 

determina os direitos dos consumidores: tratar da qualidade dos produtos e serviços 

e da preservação e reparação de danos do mesmo; desfruta das práticas comerciais 

que prejudicam o consumidor e suas relações de consumo, abrangendo 

comerciantes, fabricantes, o governo e as pessoas físicas/jurídicas cercadas pela 

corrente de consumo. 

Além desta, existe o Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 

Publicitária) que é uma organização da sociedade civil fundada por entidades do 

mercado publicitário brasileiro para regular a publicidade no país e mantida com 

recursos advindos de entidades e empresas do próprio mercado. 

Por não ser um órgão estatal, não exerce o poder de multar, prender ou 

elaborar leis. As entidades e as empresas que o apoiam o fazem voluntariamente. 

Assim sendo o Conar limita-se a recomendações, que se não forem acatadas por 

livre escolha, podem ser discutidas pelas partes no âmbito do Poder Judiciário e até 

por órgãos da administração dos governos. 

No entanto, na maioria das vezes as recomendações do CONAR são 

acatadas por todos os envolvidos: agências publicitárias, veículos de comunicação 

e/ou anunciantes ou, genericamente, comunidade publicitária. 

Devido a esse motivo deve-se dar importância a essa organização, que, 

apesar de regular o mercado e ter seu foco principalmente voltado para o controle 

da concorrência, acaba por beneficiar a sociedade, ajudando a tornar a legislação 

pátria efetiva, no sentido de coibir abusos. 

O CONAR não interfere na decisão judicial ou estatal. Toda via, é inegável o 

papel do CONAR na regulamentação da publicidade brasileira, ainda que a 

organização seja contrária, a princípio, a toda e qualquer limitação da publicidade – 

mesmo em casos tão absolutamente necessários, como o relativo à publicidade 

voltada às crianças. 
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Especificamente à publicidade dirigida ao público infanto-juvenil, apesar de o 

CONAR ser contrário à sua proibição total, no ano de 2006 acabou por concordar 

com a necessidade de se proteger ainda mais esse “público com personalidade 

ainda em formação, presumivelmente inapto para responder de forma madura aos 

apelos de consumo”, e estipulou algumas novas limitações na Seção 11 de seu 

Código Brasileiro de Autor regulamentação Publicitária. 

É importante ressaltar: todas as recomendações constantes do Código 

Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária estão em absoluta consonância com 

a legislação pátria e, até por isso, muitas vezes são meras interpretações dos textos 

legais. 

Na seção 11, há as seguintes condições: Os anúncios devem refletir cuidados 

especiais em relação à segurança e boas maneiras; não podem desmerecer valores 

sociais positivos, como a amizade, urbanidade, justiça, generosidade, respeito a 

pessoas, meio ambiente e aos animais, além de não poder associar crianças e 

adolescentes a situações incompatíveis com a condição, sejam ilegais, perigosas ou 

socialmente condenáveis; não podem impor a noção de que o consumo do produto 

proporcionará superioridade ou, na sua falta, inferioridade; não podem provocar 

situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou molestar terceiros com o 

propósito de impor consumo; não podem empregar crianças e adolescentes como 

modelos para vocalizar apelo direto, recomendação ou sugestão de uso ou 

consumo, admitida, entretanto, a participação deles nas demonstrações pertinentes 

de serviço ou produto; não podem utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que o 

anúncio seja confundido com notícia; não podem apregoar que produto destinado ao 

consumo por meio de crianças e adolescentes contenha características peculiares, 

que sejam encontradas em outros similares; não podem utilizar situações de pressão 

psicológica ou violência que sejam capazes de infundir medo; 

 Nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente a 

crianças, assim se algum produto anunciado for destinado ao consumo das mesmas 

e adolescentes, eles deverão: Procurar contribuir para o desenvolvimento positivo 

das relações entre pais e filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que 

envolvam o público-alvo; Respeitar a dignidade, a ingenuidade, a credulidade, a 

inexperiência e o sentimento de lealdade do público-alvo; Dar atenção especial às 

características psicológicas do público-alvo, presumindo-se  sua menor capacidade 

de discernimento; Obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções 
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psicológicas nos modelos publicitários e no público-alvo; Abster-se de estimular 

comportamentos socialmente condenáveis; As crianças e adolescentes não poderão 

figurar como modelos publicitários em anúncio que promova o consumo de 

quaisquer bens e serviços incompatíveis com sua condição, como, por exemplo, 

armas de fogo, bebidas alcoólicas, cigarros, fogos de artifício e loterias. 

Algumas das recomendações para a publicidade de tais produtos foram as 

seguintes: Abster-se de encorajar ou relevar o consumo excessivo ou de apresentar 

situações que incentivem o consumo exagerado; Apresentar corretamente as 

características de sabor, tamanho, conteúdo/peso, benefícios nutricionais e de 

saúde; Evitar a exploração de benefícios potenciais derivados do consumo do 

produto, como a conquista de popularidade, elevação de status ou êxito social, 

sexual, desempenho escolar, esportivo, entre outros; Abster-se de desmerecer o 

papel dos pais, educadores, autoridades e profissionais de saúde quanto à correta 

orientação sobre hábitos alimentares e outros cuidados com a saúde; Ao utilizar 

personagens do universo infantil ou apresentadores de programas dirigidos a  esse 

público-alvo fazê-lo apenas nos intervalos comerciais, evidenciando a distinção entre 

a mensagem publicitária e o conteúdo editorial ou da programação; Abster-se de 

utilizar crianças muito acima ou muito abaixo do peso “normal”, segundo os padrões 

biométricos comumente aceitos, evitando que elas e seus semelhantes possam  ser 

atingidos em sua dignidade. 

Especificamente, com relação à publicidade desses produtos que sejam 

destinados às crianças, o CONAR recomendou: A abstenção de qualquer estímulo 

imperativo de compra ou consumo, especialmente se apresentado por autoridade 

familiar, escolar, médica, esportiva, cultural ou pública, bem como por personagens 

que os interpretem, salvo em campanhas educativas, de cunho institucional, que 

promovam hábitos alimentares saudáveis. 

Com isso conclui-se que as leis são de extrema importância dentro das 

empresas e da sociedade. Elas fazem com que haja segurança, respeito e 

honestidade, o que ajuda a sociedade a manter-se em democracia, fazendo com 

que todos tenham seus direitos e cumpram seus respectivos deveres. 
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28 PUBLICIDADE INFANTIL 

 

A publicidade infantil é nada mais nada menos que o marketing voltado ás 

crianças. Ao referir-se a elas, é cabível as relacionar como um público 

extremamente sugestionável e persuadido facilmente. As empresas veem as 

crianças como parte relevante do mercado, além de ser considerada uma 

publicidade abusiva. 

 Para o Idec, tendo como base o artigo 37 do Código de Defesa do 

Consumidor, quando a publicidade é direcionada ao público infantil é 

consequentemente imprópria, pois se aproveita da deficiência de julgamento da 

criança. O Conselho Federal de Psicologia afirma que “além da menor experiência 

de vida e de menor acúmulo de conhecimentos, as crianças ainda não possuem a 

sofisticação intelectual para abstrair as leis (físicas e sociais) que regem esse 

mundo, para avaliar criticamente os discursos que outros fazem a seu respeito”. 

 Quando se trata de publicidade infantil, se refere a empresas que gerem a 

mão de práticas desleais, como por exemplo, a associação da alimentação a 

brinquedos ou utilização de linguagem lúdica própria ao universo infantil em suas 

peças publicitárias. A OMS já se manifestou pela necessidade da regulação da 

publicidade de alimentos e, em 2012, a OPAS para a regulação da publicidade de 

alimentos não-saudáveis direcionada ao público infantil. 

 Ocorre que independentemente de ser certo ou errado, existem códigos e 

restrições à comunicação direcionada à crianças que agenciam publicidade e 

propaganda e meios de comunicação devem seguir fortemente: 

• É proibido o uso do imperativo, como “compre” ou “peça para seus 

pais”; 

• Não pode conter conteúdos que desvalorizem a família, escola, vida 

saudável, proteção ambiental, ou que contenha algum tipo de 

preconceito racial, religioso ou social; 

• Não pode ser apresentada em formato jornalístico; 

• Não pode difundir o medo nas crianças, expô-las a situações perigosas 

ou simular constrangimento por não poder consumir um produto ou 

serviço anunciado; 
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• Não pode fazer merchandising em programas dirigidos a crianças ou 

utilizando personagens do universo infantil para atrair a atenção 

desses públicos; 

• O Código de Auto-regulamentação Publicitária é o principal e mais 

abrangente conjunto de normas sobre a publicidade dirigida a crianças. 

Porém, no Brasil o tema também é tratado direta ou indiretamente em 

várias outras leis; 

• Constituição Federal: Fala sobre a proteção à pessoa e da família 

diante da programação de meios eletrônicos em relação à boa 

qualidade cultural e educativa, respeito aos valores éticos e sociais; 

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Define até que idade (12 

anos) se considera público infantil e tem uma referência explicita à 

publicidade em seu artigo 79, que proíbe publicar anúncios de bebidas 

alcoólicas, tabaco, armas e munições para o público menor de 18 

anos; 

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): Apesar de não 

regular nem fiscalizar a publicidade voltada para crianças, a ANVISA 

atua através de instruções normativas sobre o conteúdo e a melhor 

maneira de exposição de informações de alimentos e medicamentos 

em embalagens e nos pontos de venda. 

 

Também diz que esse profissional, para atingir seus fins, jamais induzirá o 

consumidor ao erro, usará mentiras ou disseminará desonestidade e o vício. 

 Não há nenhum estudo detalhado definido no meio. Os investimentos 

publicitários destinados à natureza de produtos infantis em 2006 foram de R$ 209 

milhões (Ibope Monitor, 2005x2006, categorias infantis). Portanto, a publicidade não 

se refere às crianças somente para vender produtos infantis, elas também são 

assediadas pelo mercado como eficientes promotoras para vender seus produtos. 

 O Ibope Mídia divulga anualmente os dados de investimento publicitário no 

Brasil, constatou que em 2013 foram movimentados cerca de R$ 112 bilhões com 

publicidade. A televisão permanece como a principal mídia utilizada, representando 

70% do investimento. Ao se chocar com essa informação, o fato de a criança 

brasileira passar em média cinco horas e 35 minutos por dia assistindo à 
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programação televisiva (Painel Nacional de Televisores, Ibope 2015) é possível 

imaginar o impacto da publicidade na infância. 

No entanto o programa Criança e Consumo, do Alana, defende cada tipo 

de comunicação mercadológica dirigida às crianças por compreender que as falhas 

causadas pela lógica insustentável do consumo irracional podem ser menores e 

evitadas se a infância for verdadeiramente preservada em sua essência como é 

fundamentalmente importante para a formação da cidadania. Pessoas conscientes e 

responsáveis são à base de uma sociedade mais justa e fraterna, que tenha a 

qualidade de vida como uma prática a ser vivida. 

Podemos citar como exemplo, de publicidade infantil abusiva a Vigor que foi 

denunciada pela parceria com a Disney. A marca de alimentos patrocinou a série 

Star Wars Rebels, que foi apresentada na televisão, desenvolveu uma ação 

mercadológica em múltiplas plataformas para as crianças. A linha de produtos da 

Vigor Grego Kids passou a ser vendida junto com cartas colecionáveis das 

personagens da série e são como chave de entrada para entrar em um jogo que 

poderia ser baixado no celular ou tablet. Com a compreensão do Alana, a estratégia 

procura atrair as crianças sob uma ilusão de que ao consumir os produtos é possível 

adquirir a ação e aventura presentes no jogo e na animação.  

Apesar disso, segundo a advogada da instituição, a marca efetuou ações de 

experimentação em escolas e chegou a convocar os alunos para visitar as fábricas. 

“Uma clara tentativa de cativar crianças como consumidores”, argumenta Ekaterine.  

Conclui-se que a publicidade infantil apesar de ser abundantemente rentável, 

também é particularmente abusiva as crianças, fazendo com que muitas pessoas 

discordem da mesma, porém têm-se buscado regular a atividade de publicidade 

infantil para evitar que isso ocorra. É importante preservar a infância, deixando as 

crianças livres da influência de comerciais, os tornando, com o tempo, jovens 

capazes de se tornar consumidores mais conscientes e responsáveis. 

http://criancaeconsumo.org.br/glossary/alana/
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29 RELAÇÃO ENTRE O MARKETING DE ALIMENTOS E A PUBLICIDADE 

 

Como o marketing há décadas tem sido tão presente na vida das pessoas, 

fica fácil ignorar fatores perigosos sobre ele. É comum sair para dar uma volta e 

receber panfletos sobre comida. Também é comum acessar a internet e encontrar 

milhares de anúncios alimentícios. Na televisão, os comerciais de alimentos sempre 

foram vistos, é difícil quem os questiona. Mas será que essas propagandas são tão 

inofensivas assim? Não, não são. 

Anúncios de estabelecimentos que vendem produtos alimentícios 

normalmente promovem refeições com poucos nutrientes, alto teor calórico, entre 

outros fatores que fazem mal à saúde. As indústrias do ramo de alimentos só 

querem vender seus produtos, assim como as de outros ramos. O problema é que 

as propagandas feitas por ele podem influenciar, e muito, nos problemas de saúde 

da população em geral, já que nos dias de hoje 2,1 bilhões de pessoas são obesas 

ou estão em sobrepeso no mundo, o que indica quase 30% da população mundial. 

Só no Brasil, 18,9% das pessoas são obesas. 

Pesquisam apontam que quando um indivíduo vê uma propaganda de 

comida, tem contato direto com o sistema de recompensa do cérebro, libera 

dopamina, o que pode fazer com que ele sinta prazer. No caso dos obesos, foi 

realizado um teste que mostrou que partes do cérebro deles se mostra muito mais 

ativa enquanto viam anúncios de alimentos, principalmente calóricos. 

Algumas leis já foram criadas para evitar que esse tipo de marketing 

influencie, principalmente as crianças, de forma negativa. Nos Estados Unidos, foi 

divulgada a possibilidade de um debate sobre regras para as indústrias alimentícias, 

como só promover comidas consideradas “saudáveis”. 

Falando sobre as crianças, o assunto fica ainda pior. Hoje em dia com o 

acesso à internet, passando horas em frente à uma televisão, o contato com 

propagandas de Fast-Food e/ou alimentos não saudáveis é maior. O problema é 

que, quando um adulto assiste ao mesmo comercial, o cérebro manda mensagens 

indiretamente sobre o desejo do produto é um tanto quanto “indiferente” na maioria 

dos casos, pois ele tem noção de como aquele alimento pode afetá-lo. Já as 

crianças são inocentes, elas não entendem o que as fazem mal e o que não faz. 

Mas ela sente desejo, e os pais na maioria das vezes, em vez de negar, não deixam 
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seus filhos passarem vontade, o que pode vir a acarretar problemas graves no 

futuro. 

Nos dias de hoje as indústrias de Fast-Food, como o McDonald’s e o Burguer 

King, têm usado a estratégia de quando o consumidor pedir o lanche, a batata e o 

refrigerante infantil do restaurante, os mesmos vêm acompanhados de um brinquedo 

de escolha do cliente. Os tipos de brinquedos são mudados mensalmente com o 

intuito da criança pedir todo mês para ser levada ao restaurante para que possa 

adquirir um novo brinquedo. Mas com isso, a criança fica cada vez mais acostumada 

a fazer refeições menos saudáveis, podendo gerar problemas na saúde. 

Com isso, é possível concluir que mesmo parecendo inofensivo, o marketing 

de alimentos está cada vez maior e influenciando cada vez mais as pessoas a 

consumirem seus produtos, o que tem gerado má alimentação, que é a maior causa 

de obesidade do mundo. 

 

Figura 17: Charge a respeito da Obesidade Infantil 

 

FONTE: http://dicaspaisefilhos.com.br/bebes-e-criancas/saude/saiba-como-evitar-a-obesidade-infantil/ 
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30 PSICOLOGIA E MARKETING 

 

 É indiscutível a importância dos estudos psicológicos para o desenvolvimento 

de técnicas de marketing. A união entre as duas áreas ocorre em um momento 

histórico especifico, quando o marketing passa a buscar a compreensão do 

comportamento do consumidor, visando à antecipação de seus desejos.  

   A preocupação com os desejos do consumidor tem sido essencial para 

grandes empresas desde que o desenvolvimento da produção se tornou 

potencialmente superior ao mercado disponível, em outras palavras, fez-se 

necessário a utilização de novas técnicas que capturassem a atenção do comprador 

para seus produtos e que, ao mesmo tempo, suprissem suas necessidades 

inconscientes.  

As primeiras discussões sobre a utilização da psicologia na área datam o ano 

de 1930, quando o debate foi levado a Associação Americana de Marketing com a 

publicação do artigo “Bases for the study of consumer demand” (1939) pelo 

professor Harry Tosdal, no qual este criticava a falta de interesse dos especialistas 

em estudos a respeito da demanda do consumidor. Segundo Trodal, os economistas 

e acadêmicos especializados em marketing, não estavam considerando como 

central a questão do consumo, de forma que as análises de oportunidades do 

mercado estavam sendo comprometidas. Na sua visão, a única área que contribuía 

significativamente para um melhor entendimento da demanda do consumidor era a 

psicologia. 

  Logo, vê-se que a relação entre psicologia e marketing, baseia-se em 

interpretar o comportamento do consumidor e, para este fim, foram desenvolvidas 

diversas teorias psicológicas, entretanto, serão aprofundadas a comportamental e a 

psicanalítica.  

   Na teoria comportamentalista, não são profundamente estudados os 

significados das ações e relações dos indivíduos e sim os estímulos ambientais que 

fazem com que este produza respostas desejáveis ou indesejáveis. 

 O comportamentalismo propõe encarar o comportamento humano como um 

esquema deliberadamente reducionista através de estímulos e respostas, que são 

associados a premiações ou punições. Um exemplo prático é o de um cachorro que 

pode ser condicionado a salivar através de toques de campainhas simplesmente 
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pelo modo com que fora alimentado, ou seja, um estimulo (o toque da campainha) é 

responsável por gerar uma resposta (salivar).  

Este princípio, entretanto, se reduz a uma conduta muito simplista e mecânica 

para tratar da grande variedade de comportamentos humanos, frente a isto, é 

proposta por Burrhus Skinner, em 1945, uma nova corrente comportamentalista 

através da “teoria do condicionamento operante”, onde o princípio é o de que a 

ocorrência de um estímulo aumenta a probabilidade de ocorrência de uma resposta, 

e após a resposta segue-se um estímulo reforçador, que aumenta a sua 

probabilidade de ocorrência. Nota-se aqui que ao contrário do primeiro exemplo, 

onde um estimulo era responsável por uma resposta, na teoria de Skinner essa 

ordem se inverte e é necessário primeiro uma resposta para que se obtenha um 

estimulo recompensador, que estimule a sua repetição. 

Para exemplificar e consequentemente simplificar o conceito de Skinner, é 

possível apresentar uma situação bem conhecida dos vendedores: um cliente que 

entra em uma loja e é bem atendido pelos vendedores, isto faz com que ele retorne 

a loja. Um estímulo (o bom atendimento) aumenta a probabilidade de repetição do 

comportamento que o precedeu (a compra). Dessa forma, a psicologia demonstrou 

aos mercadores dos grandes negócios que a manipulação cuidadosa do estímulo 

pode produzir associações mentais fortes e eficientes que induzem as ações 

desejadas. 

Pode-se afirmar também que tanto quanto as influências ambientais, os 

experimentos com foco em entender o que guia o consumidor a compra e seus 

desejos são também de suma importância, para este fim, é utilizada a teoria 

psicanalítica. Embora nesta a forma de se relacionar com o consumidor seja outra, 

ambas as teorias se completam e buscam desvendar os estímulos que levariam a 

respostas do consumidor. 

A importância da teoria psicanalítica foi fundamental para a compreensão do 

consumidor como ator social, um dos principais representantes da área foi o 

psicólogo austríaco Ernest Dichter, autor do livro “The strategy of desire” (1960) que 

analisou, principalmente, a forma como o consumidor tende a projetar valores e 

crenças em produtos de forma inconsciente. 

Para fundamentar a análise de E. Dichter, podemos utilizar de um exemplo 

conhecido. Por volta de 1950, o café instantâneo, desenvolvido para conveniência 

de soldados durante a II Guerra Mundial, era visto pela população geral como um 
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produto desnecessário, principalmente devido à obviedade e rapidez de seu 

preparo, que levava os clientes a considera-lo como um produto “preguiçoso”. 

Devido a isto, a empresa Nestlé Corporation, produtora de cafés instantâneos como 

o Nescafé, foi uma das responsáveis por pesquisas motivacionais baseadas nas 

teorias psicanalíticas. Realizando entrevistas com consumidores, as pesquisas 

demonstraram que aqueles que eram expostos a imagens reais dos grãos de café 

não processados eram mais receptivos a igualar o café instantâneo ao café 

tradicional. 

Baseada nesse princípio, a empresa substituiu sua estratégia de marketing e 

passou a adotar uma nova ideia, a de que os grãos do café instantâneo eram, na 

realidade, os mais ricos e reais grãos, mais saborosos que os utilizados nos cafés 

tradicionais, além de retratarem nas propagandas o seu consumo em ambientes 

extremamente sofisticados, como cafés das grandes capitais do mundo. 

Substituíram as imagens que retratavam o café instantâneo como tedioso e em seu 

lugar, foram utilizadas aquelas que sofisticavam as bebidas. Como resultado desses 

projetos, a imagem do produto foi decididamente transformada e suas vendas 

alcançaram números nunca vistos. 

    Peter Drucker, professor e consultor de marketing, considerado por muitos 

o pai da administração moderna, resume no trecho a seguir a finalidade pela qual o 

marketing se utiliza de técnicas que buscam desvendar o consumidor, 

compreendendo e moldando, como no caso mencionado, seus valores: “Na 

realidade, venda e marketing são antíteses e não são sinônimos. Haverá sempre 

necessidade para alguma venda, mas o objetivo do marketing é tornar a venda 

supérflua, é saber e compreender tão bem o cliente que o produto (ou serviço) o 

sirva e se venda por si mesmo. Do ponto de vista ideal, o marketing deve resultar 

num cliente que está pronto para comprar. Tudo o que precisaremos então, é tornar 

o produto (ou serviço) disponível”. 

  Entretanto, algumas questões levantadas são de extrema relevância, como 

os alvos das estratégias de marketing percebem e reagem a todos esses estímulos? 

Como as pessoas decidem, por exemplo, que tipo de tempero utilizaram em suas 

comidas? As embalagens desses alimentos poderiam fazer com que novos 

consumidores se interessassem por elas?  

   Essas perguntas levaram a um imenso crescimento de investimentos 

que levassem ao “estimulo de marketing”, que de maneira simplista se resume a 
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padrões de exposição em praticamente todas as esferas da vida, desde a 

alimentação a vestimenta, o que faz com que o consumidor esteja cercado de 

escolhas ditadas pelas grandes corporações, mesmo que estas sejam feitas, muitas 

vezes, de forma inconsciente. 

 Reforçando essa ideia, pode-se pensar em algumas marcas que alteraram a 

rotina de vida do público em geral, como a Coca-Cola e Pepsi no âmbito alimentício, 

em conjunto com as sopas Campbell e Kraft, a marca Cover Girl nos cuidados 

pessoais, a Nike em calçados e vestimenta, entre tantos outros exemplos que, em 

conjunto, reforçam os padrões de consumo que constituem a cultura de nossa 

sociedade.  

   Para Gorz (2005), esta cultura deveria ser capaz de “produzir desejos e 

vontades de imagens de si e dos estilos de vida que, adotados e interiorizados pelos 

indivíduos, transformam-nos nessa nova espécie de consumidores que não 

necessitam daquilo que desejam, e não desejam aquilo que necessitam.”.  

  Uma vez que, na teoria psicanalítica, o desejo é também produzido 

pela cultura, a ideia básica se torna dar forma ao desejo humano mediante 

associações a objetos de consumo como no exemplo já mencionado. 

A influência do grupo, como na cultura de Gorz, não assume que todos os  

indivíduos estejam unidos como um só com o objetivo de serem influenciados pela 

psicologia das massas, tal afirmação seria uma subestimação das capacidades 

individuais dos membros da sociedade. O que é defendido é justamente o contrário, 

um indivíduo se sente membro de um grupo mesmo estando sozinho em um 

aposento. 

Logo, ao planejar ou executar uma compra, o indivíduo, embora acredite que 

o único fator que o guia é seu único e próprio julgamento, este também está sujeito a 

impressões gravadas em sua mente por influências externas que estão além de seu 

controle - sejam elas propagandas, advertisings, publicidades - que, 

inconscientemente, guiam suas vontades e desejos de compra. 
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31 MARKETING PESSOAL 

 

O Marketing pessoal é utilizado para promover a imagem de uma figura de 

forma positiva, influenciando o modo que as pessoas te olham para alcançar o 

sucesso. 

Essa expressão é um conjunto de estratégias, aplicadas de maneira coerente 

e planejada, que influenciará quem olhar para o praticante, agregando um valor 

maior a sua imagem.  

Um exemplo é uma entrevista de emprego, onde se tem um objetivo que vai 

muito além de se promover, busca-se maneiras e possibilidades que farão com que 

as pessoas vejam o candidato de maneira mais positiva. 

O marketing pessoal é procurado constantemente por quem procura entrar no 

mercado de trabalho, e acaba se tornando um diferencial para quem utiliza, pois ele 

capacita as pessoas a alterar sua postura, imagem e conduta. 

Há uma grande diferença entre o marketing pessoal e a publicidade. O 

marketing é planejar uma estratégia para alcançar um objetivo, seja ele qual for e 

promover determinada marca. Quando se fala de marketing pessoal, isso se torna 

bem mais evidente pois a marca em questão é a imagem pessoal. Já a publicidade é 

a difusão de ideias, tornar algo público, ou seja, divulgar o produto/serviço, assim 

ligado a propaganda comercial. 

Um indivíduo que utiliza o marketing pessoal deve saber mostrar que tem 

confiança, capacidades específicas, valor mental e social que irá contribuir para o 

crescimento da empresa. Além disso tem de se haver iniciativa e inteligência 

emocional para saber se relacionar com outras pessoas. Deve-se haver liderança, 

responsabilidade, maturidade, assumir riscos, além de ser eficiente e eficaz. 

     As redes sociais podem influenciar na imagem que será transparecida, buscando 

utilizar nas mesmas os meios disponibilizados pelo Marketing Pessoal de forma a 

agregar valor a quem o utiliza. 
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32 USO DE CELEBRIDADES NAS CAMPANHAS DE MARKETING 

 

    Como já dito, com o surgimento da globalização, o mercado enfrentou 

grandes dificuldades devido à imensa variedade de concorrentes nos mesmos 

setores, o incontável número de opções oferecidas na grande parte das áreas traz à 

tona uma das maiores questões da modernidade: como chamar a atenção do 

consumidor para o meu produto? 

     A disputa e competição pela atenção do comprador requerem estratégias 

de marketing que diferenciem os produtos disponibilizados dos demais, que 

conquistem o público alvo. Se a obtenção da atenção do consumidor não se dá pelo 

produto em si - por possuírem características que não despertam o interesse do 

público - a venda é efetuada em virtude do valor agregado a ele.  

     Para isso, foram desenvolvidas diversas estratégias de marketing que tem 

obtido grande sucesso, uma delas é a utilização de celebridades nas campanhas 

publicitárias, que fazem com que o consumidor, de forma consciente ou 

inconsciente, associe seus modelos e referências pessoais ao produto, de forma que 

este se veja atraído por ele pela admiração e identificação com a figura pública 

utilizada na campanha. 

      As celebridades em si não possuem nada de novo, os humanos como 

criaturas sociais há muito vivem em ambientes onde se é dada atenção às pessoas 

que estão em posições privilegiadas. A filósofa eslovena Renata Saleci afirma que 

Edward Bernarys, consultor referenciado como "pai das relações públicas”, 

acreditava que “as pessoas compram algo porque uma autoridade com a qual se 

identificam possui tal objeto”.  

    O marketing nunca desejou, e nem poderia assumir o lugar de autoridade 

uma vez que as vendas são baseadas no discurso de liberdade de escolha.  

Entretanto, a área passou a servir como canalizadora dos desejos associados a 

estas autoridades. 

     As celebridades, exemplo de autoridades na conjuntura atual, constroem 

sua identidade através da imagem formada em suas atuações, aparições em 

programas de TV, e/ou outras performances artísticas. Em um contexto social onde 

a cultura de massa é vivida em larga escala, essas figuras passam a ser conhecidas 

por grande parte da população.  
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   Reforçando a ideia de autoridade de Bernarys citada e a de outros autores, 

é factível afirmar que o consumidor ao adquirir produtos vinculados à imagem de 

celebridades, associe a admiração sentida por ela ao produto em questão. De outra 

forma, o famoso se converte em modelo guia do consumidor que deseja se parecer 

com ele e as vendas se desenvolvem de forma mais positiva.  

      Segundo a pesquisa feita por Ana Rumschisky, professora de Marketing 

da Escola de Negócios IE, quando os consumidores acreditam que a celebridade em 

questão alcançou a posição atual de prestigio por “méritos próprios”, tendo como 

exemplo, sobretudo os esportistas, é tido um maior grau de recepção às campanhas. 

No caso das subcelebridades, como filhos e cônjuges de famosos, na opinião dos 

consumidores, provocam o efeito contrário, produzindo rejeição as campanhas. 

   Como nas publicidades mostradas abaixo, a presença do futebolista 

Neymar Jr. tem como objetivo associar a marca aos talentos e conquistas do jogador 

brasileiro. Na figura 18, a campanha publicitária da marca Tenys Pé Baruel lançada 

em 2011, contava com o slogan “protege os pés mais famosos do mundo”, além de 

uma promoção onde os consumidores, ao responder a pergunta “o que o Neymar 

viu? ” Usando a hashtag #NeymarViu no Twitter, podiam concorrer a uma camisa da 

seleção autografada pelo Neymar e a um Playstation 3.  

  Na figura 19, a campanha para a mesma marca, no ano de 2012, contava 

com o slogan “Você no pé do Neymar” e como na anterior, oferecia com uma 

promoção que, dessa vez, premiava o consumidor vencedor de um sorteio e mais 

dez amigos deste com uma festa exclusiva com o jogador Neymar Jr., além de um 

carro Touareg 3.6. 

Figura 18 e 19 – Exemplos de propagandas da marca Tenys Pé estrelando o 

jogador de futebol Neymar Júnior. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.baruel.com.br/produtos/view/56 
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  Durante a campanha publicitária, Daniel Tiraboschi, diretor comercial da 

Baruel afirma: “a genialidade, a naturalidade e a simpatia do Neymar o torna próximo 

de todos nós brasileiros. Por isso, acreditamos que a promoção 'Você no pé do 

Neymar' será um sucesso e, com certeza, irá nos surpreender e tornar Tenys Pé 

Baruel ainda mais conhecido”. Fica comprovado, dessa forma, que a credibilidade, 

confiabilidade e a percepção do famoso por parte do público são fatores essenciais 

na seleção de uma celebridade. Esta deverá ser atraente para o consumidor, e é 

imprescindível que sejam despertadas a familiaridade e a simpatia, caso contrário, 

todos os objetivos da campanha podem ser prejudicados.  

    Para o historiador Christopher Lasch, a mídia é responsável por dar 

substância e, como resultado, intensifica os sonhos de sucesso, fama e glória do 

indivíduo, encorajando o homem dito comum a identificar-se com estrelas.  

    Ainda segundo C. Lasch, isso torna cada vez mais difícil para o indivíduo 

aceitar a banalidade da existência cotidiana, buscando cada vez mais novos 

significados. Essa afirmação pode servir como justificativa para as ações de 

marketing mencionadas, contudo, embora seja relevante a análise das ambições dos 

consumidores, pensar a questão de uma forma mais profunda não é o objetivo 

desse trabalho.   

   Um exemplo prático é a realização da pesquisa “O valor da utilização de 

personagens famosos na comunicação publicitária: uma análise quantitativa de 

preços de um produto da moda” pela já citada professora Ana Rumschisky, onde se 

é demonstrado que a utilização de celebridades em anúncios tem relação direta 

sobre o retorno financeiro. 

  Para a realização da pesquisa foram desenvolvidas duas campanhas 

publicitárias para a divulgação de um relógio de pulso de uma empresa reconhecida 

e estimada internacionalmente. Em uma das campanhas, a celebridade escolhida foi 

Jesús Vàzquez, apresentador de televisão consagrado na Espanha, na outra, um 

modelo anônimo. Os 513 universitários - entre 18 e 25 anos - selecionados foram 

divididos em dois grupos onde cada um deles assistiria apenas a um dos anúncios.  

   É importante ser levado em consideração o fato de que a pesquisa se 

fundamenta no preço adicional que os universitários estavam dispostos a pagar por 

um objeto que desperta certa implicação emocional para eles. Uma das teses 

indicava que o preço do produto tendia a aumentar quando o consumidor o 

associava a algo adequado para se presentear e gerar prazer. 
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  A pesquisa desenvolvida conseguiu isolar as variáveis que poderiam influir 

nas escolhas de compras, e consequentemente, nos seus resultados. Uma dessas 

variáveis é a de que características como ser “sexy” ou ter um “rosto que transmita 

confiança” pode influir na opção de compra, entretanto, na medida em que se 

consegue um modelo anônimo que seja capaz de transmitir tais qualidades, esse 

aumento também se produzira. Portanto, a diferença de preço seria propiciada pela 

fama da celebridade uma vez que os mesmos padrões foram adotados. 

  Os resultados apresentados pela pesquisa foram o de que, entre os homens, 

o efeito direto provocado pelo famoso é de um aumento de 8% no preço do produto,  

embora a autora considere que haja um efeito indireto de 11% transmitidos pelo 

famoso ao produto que anuncia. Dessa forma, se considerados os efeitos indiretos, 

o aumento do preço corresponde a um percentual de 19%. Entre as mulheres, o 

número cai e o percentual de aumento do valor através do efeito direto é de 5,4%, 

há também valores do efeito indireto, derivados da mesma ideia, que quando 

considerados gerariam um aumento de 8%, logo, o valor total do aumento se 

concentra em 13,4%. 

  Com isto, conclui-se que a celebridade é responsável pelo aumento dos 

preços de forma indireta devido às qualidades que transmite a marca ou produto, e 

de forma direta, o aumento pelo mero fato de ser uma figura conhecida pela 

sociedade. 
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33 MARKETING CULTURAL 

 

 O marketing cultural envolve todo o modo de vida de uma população, suas 

crenças, linguagens, costumes, artes, moral, estruturas sociais e direitos, ou seja, 

princípios humanos que traduzem ações, sentimentos e modos de pensar, desta 

forma, a ferramenta mais importante é a comunicação, que se apoia a cultura para 

promover relações de troca. 

  Sua fundamental característica é estabelecer uma opção de divulgação para 

as empresas, dirigida a um público específico com maior competência do que os 

anúncios publicitários.  

 Existem muitas razões que levam o governo, organizações e as pessoas a 

apoiarem esse método, como por exemplo, adesão a campanhas, ideias e ações 

governamentais ou partidárias, venda de produtos e serviços, ou conquista de boa 

reputação, prestígio e retorno de imagem. No momento de se escolher um projeto 

cultural algumas empresas preferem associar suas marcas à restauração de 

patrimônios históricos e outras preferem patrocinar o carnaval, por exemplo. Todas 

elas buscam algum tipo de retorno, seja institucional ou de vendas, porém no 

momento de se definir um possível patrocinador, o produtor cultural deve estar 

atento ao perfil da empresa para qual ele está apresentando seu projeto, assim 

como para todos os tipos de retorno que o investimento pode proporcionar. 

 A cultura é uma grande influenciadora na economia do país, segundo estudo 

encomendado pelo Ministério da Cultura, a Fundação João Pinheiro, em 1997 a 

produção cultural movimentou no Brasil aproximadamente R$ 6,5 bilhões, o que 

correspondia a 0,8% do PIB brasileiro na época.  

Anteriormente, em 1994, foi feito um levantamento que concluiu que a cultura 

empregava mais de 510 mil pessoas, considerando-se todos os seus setores e 

áreas. Esse contingente era 90% maior do que o empregado pelas atividades de 

fabricação de equipamentos e material elétrico e eletrônico; 53% superior ao da 

indústria automobilística, de autopeças e fabricação de outros veículos e 78% maior 

do que o empregado em serviços industriais de utilidade pública (energia elétrica, 

distribuição de água e esgoto).  

Isso mostra que a cultura é muito importante não só no quesito social, mas 

também econômico no Brasil, destacando-se inclusive como grande geradora de 
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empregos. Mas, esses números estão muito defasados e não houve nenhuma outra 

pesquisa aprofundada até o momento. 

 No entanto, ainda não há muito investimento nesse marketing, devido que 

todas as pessoas tenham que adiantar o dinheiro para o produtor e só acerta o 

pagamento com o fisco no ano seguinte, após declarar seu Imposto de Renda. 

Acontece que a maioria das pessoas não tem capital de giro e disponibilidade para 

esperar tanto tempo até terem seu dinheiro de volta. Outro fator é que não existe 

uma mentalidade nacional voltada para o patrocínio cultural. Em países como os 

Estados Unidos, a maior parte do dinheiro que financia a cultura vem de pessoas 

físicas.  

 Existe uma lei de incentivo à cultura no Brasil, é uma lei que oferece 

benefício fiscal (à pessoa física ou jurídica) como atrativo para investimentos em 

cultura. Existem hoje leis de incentivo federais, estaduais e municipais. Dependendo 

da lei utilizada, o abatimento em impostos pode chegar até a 100% do investimento.  

A cultura é um dos componentes essenciais para o desenvolvimento de um 

povo, por meio dela os grupos que formam a sociedade, além de contribuir para o 

bem coletivo, formando a base do ambiente em que vivemos. Este é o patrimônio 

simbólico mais importante de uma nação, a cultura tem a função de formar cidadãos, 

portanto, é uma iniciativa que deve ser apoiada pelas empresas.  

Além das vantagens tributárias, o patrocinador pode, de acordo com prévia 

negociação, obter retorno em produtos ou ingressos, que poderão ser distribuídos 

como brinde promocional entre clientes e funcionários. Ou ainda, ser distribuídos 

como material didático às escolas carentes e release para a imprensa, obtendo 

mídia espontânea. 
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34 MARKETING DE NOSTALGIA 

 

Segundo o dicionário Houaiss, nostalgia significa “saudades de algo, de um 

estado, de uma forma de existência que se deixou de ter; desejo de se voltar ao 

passado”, como por exemplo, assistir a um desenho que marcou a sua infância.  

O Marketing de Nostalgia se resume exatamente a isso, usar temas de 

produtos antigos, trazendo-os para a estratégia atual, assim despertando nos 

consumidores a vontade de matar a saudade ao comprar os produtos. Não há a 

inovação no designe, exatamente pelo uso vintage em seus lançamentos. 

 A Dr. Constantine Sedikides, afirma através de uma pesquisa que a nostalgia 

é capaz de atacar a solidão e ansiedade, sentimentos normalmente usados pelo 

corpo para reagir a momentos estressantes e de grandes transições. 

Portanto, o Marketing de nostalgia se torna extremamente poderoso por criar 

um laço emocional da marca com seus consumidores, associando-a a algo bom, 

criando a tendência de os clientes serem mais fiéis as marcas. 

 

Figura 20 e 21: Exemplos da propaganda nostálgica, com o jogo Pokémon Go 

e a série Stranger Things, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://marketingdeconteudo.com/marketing-da-nostalgia/ 
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 35 UM MUNDO SEM MARKETING 

 

Se alguma marca parasse de promover seus produtos através de estratégias 

de marketing, provavelmente o mundo o substituiria, e com o tempo ele seria 

esquecido. Seria possível imaginar um mundo sem marketing? Onde não 

houvessem marcas, ou campanhas para promovê-las? A questão é que atualmente, 

é tão comum os mais variados tipos de mídia, que um mundo desta forma seria 

muito inusitado. 

O marketing influência muito a vida das pessoas, e ás vezes elas acabam não 

percebendo, por estarem tão acomodadas. O estudo “Meaningful Brands”, de Havas 

Media Group, analisou mais de 100 marcas em Portugal, concluindo que 67% das 

marcas poderiam desaparecer, que a maioria das pessoas não se importariam. 

Porém, a economia nacional portuguesa perderia milhões de euros. 

Randall Rothenberg, presidente do Interactive Adverstising Buerau – 

Associação comercial para marketing interativo dos Estados Unidos –  afirmou que 

algumas pessoas usam ferramentas que bloqueiam anúncios em sites, fazendo com 

que seja perco 40% da receita em publicidade. Um exemplo seria, que se não 

houvesse o marketing publicitário no Facebook, os usuários teriam de pagar cerca 

de R$60,00 ao ano. 

A falta do marketing faria com que a concorrência no mercado fosse quase 

nula, comprando elementos para sobreviver e satisfazer as necessidades básicas. 

Existiriam poucas empresas para cada segmento necessário, pois não existiria algo 

que fizesse com que o consumidor crie desejo, ou emoção por algum produto. Todos 

saberiam onde comprar o que precisam, as lojas teriam apenas placas com palavras 

como “Sapatos”, “Hambúrgueres”, “Supermercado”.  

Programas de televisão, filmes ou séries teriam a produção extremamente 

singela, pois sem os patrocínios de marcas, o trabalho seria apenas pela emissora. 

Não haveriam intervenções ou abordagens indesejadas durante a exibição dos 

programas favoritos dos indivíduos. Os jogadores de futebol milionários ou das 

equipes da Fórmula 1, provavelmente não existiriam. Um local livre de assessores 

de imprensa, promotores de eventos, relações públicas, ou qualquer evento 

bancado pelas grandes marcas da indústria. 

A política não avisaria sobre novas obras ou mudanças aos cidadãos. Não 

haveriam outdoors pelas estradas, ou pela cidade. Não seria necessário a 
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intervenção humana para dar lugar ás mídias exteriores, ou mobiliários urbanos 

cobertos de anúncios. 

Seria necessário o esforço dos consumidores para saber sobre novos 

produtos, ir a lojas, pesquisar, existiria o possível risco de nunca saber da existência 

do novo. O ritmo do desenvolvimento seria muito menor, pois as empresas não 

sentiriam a necessidade de inovar, desenvolvendo produtos novos, as pessoas não 

seriam estimuladas a consumir, não tendo orgulho de ter um tênis de marca X.  

Os jornais quase não haveriam folhas, sem páginas repletas de anúncios. O 

preço provavelmente se elevaria, pois, o lucro viria apenas pela venda de seus 

exemplares. A contratação de mais jornalistas seria extremamente necessária, pois 

as informações não chegariam pelos releases ou pautas de assessorias. 

Andrew Miller, um reconhecido designer, modificou algumas fotos de objetos, 

tirando qualquer elemento que lembraria a marca presente nelas. 

 

Figuras 22, 23 e 24: Trabalho artístico de Andrew Miller sobre os produtos 

sem marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FON 

FONTE: http://www.blogcitario.blog.br/2010/08/17/e-se-publicidade-e-propaganda-nao-existissem/ 

 

http://www.blogcitario.blog.br/2010/08/17/e-se-publicidade-e-propaganda-nao-existissem/
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O mundo sem o marketing, apesar da tranquilidade, seria sem cor, sem vida, 

sem graça. Um mundo coberto por branco. 
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36 MARKETING NA COREIA DO NORTE 

 

Um país socialista tem suas fronteiras reforçadas contra o capitalismo, logo, o 

marketing deve ser quase como inexistente segundo o regime governamental, certo?  

A reputação da Coreia se baseia nos cidadãos não possuirem quase nenhuma 

liberdade digital, criando certa curiosidade nas pessoas de fora desse país.   

As televisões funcionam em apenas três canais, sendo dois deles reservados 

para os finais de semana, e um para ser assistido durante a noite, não existindo 

séries, novelas, ou nada que venha do ocidente.  

Á partir de um vídeo da NASA, que comparou o consumo de energia entre as 

duas Coreias — Sendo a do Sul aberta ao mundo capitalista — Constatou que há 

uma diferença de 9.423kWh entre um indivíduo do Sul, a um do Norte. Foi 

impressionante para os especialistas que um norte-coreano consome cerca de 

apenas 739kWh, enquanto um do Sul consome 10.162kWh por dia.  

Fazer telefonemas, assistir filmes ou escutar músicas de/para outros países, é 

considerado crime de Estado, podendo fazer com que o indivíduo fique preso por 3 

anos, e se for algo americano ou sul-coreano, até mesmo a pena de morte. 

Um país onde o governo controla absolutamente tudo, desde os rádios que 

tocam em cada empresa, aos cidadãos que usam a internet, sendo eles cerca de 

0,01% da população. 

 É extremamente difícil achar informações sobre como o Marketing nesse país 

é usado, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por ser extremamente restritos e 

as únicas informações serem vindas de turistas. A Coca-Cola é uma das maiores 

marcas do mundo, e a Coréia do Norte é o único país, além de Cuba, que não 

mantém relações com essa indústria. 

 Uma pesquisa nativa, constatou que após a China, o país seria o segundo 

mais feliz do mundo, acusando os Estados Unidos como o mais infeliz.  

Logo, embora essa seja uma especulação, leva a entender que as formas de 

marketing e a publicidade causam mais infelicidade do que satisfação. 
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37 ANÁLISE DA PESQUISA  

 

  Foi realizada uma pesquisa online através dos formulários Google onde 

pessoas de todas as idades eram questionadas a respeito da influência do 

marketing. No formulário rápido com apenas 12 perguntas, sendo as primeiras 

nome, idade e sexo, foi questionada a forma como acontece a influência, por onde, e 

de maneira indireta, se uma propaganda errada pode arruinar um negócio. 

  Foram coletadas respostas de 216 pessoas, sendo elas 77,3% jovens entre 

14 e 20 anos de idade, 12,5% com mais de 30 anos, 6,9% entre 20 e 30 anos e 

apenas 3,2% com menos de 14 anos. 

  Em relação ao sexo, 69% das respostas foram dadas por mulheres, 

enquanto 31% por homens. Nenhuma das pessoas escolheu a opção “outro”, 

selecionada em casos de o indivíduo não querer se identificar nos gêneros ou não 

se encaixar em algum. 
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   A primeira pergunta relacionada ao foco principal da pesquisa foi se o sujeito se 

considerava, ou não, influenciado por propagandas. As respostas mostraram que, 

mesmo passando um pouco despercebida por ser algo sempre presente, a 

propaganda influencia sim, e as pessoas têm consciência disso. Mais de 74% dos 

indivíduos responderam que são influenciados, no entanto, 25,9% deles ainda 

acham que o marketing não tem o mesmo efeito neles como tem na grande parcela 

da população. 

 

 

 

  Foi pedido às pessoas que responderam que são influenciadas, que 

citassem a forma com que essa influência acontece. Muitos deles acham que a 

mesma ocorre de forma indireta. Também, que uma propaganda pode fazer toda a 

diferença, pois faz com que os desejos passem por cima das necessidades. 
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A terceira pergunta foi sobre consumismo. Questionados se já fizeram compras 

impulsivas causadas pelo efeito da propaganda, mesmo que digital ou boca-a-boca, 

73,6% dos entrevistados responderam que sim, enquanto 26,4% responderam que 

não, o que deixa claro que instigar os desejos e cobiças do público-alvo por meio do 

marketing é a melhor estratégia para as vendas. 

 

 

 

  A quarta questão envolveu saber se ideologias e crenças pessoais dos 

indivíduos são levadas em conta na hora de consumir um produto de determinada 

marca. Foi perguntado se deixariam de comprar mercadorias se a empresa da 

mesma mostrasse ou divulgasse opiniões e ideias que os interrogados discordam. 

73,1% deles responderam que sim, e 26,4% alegaram que não deixariam de 

consumir. 

  Com isso, pode-se dizer que a empresa dar a cara a tapa e escolher um 

lado sobre determinado assunto pode ser perigoso para os negócios. É importante 

que as propagandas sejam imparciais ou que procurem saber qual a opinião da 

maioria, para só assim poder focar em algo. Caso o contrário, poderá perder clientes 

e se arruinar no mercado. 
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  Depois disso, as pessoas foram indagadas sobre se o marketing é capaz de 

mudar seu modo de pensar. O curioso foi que 79,2% das pessoas responderam que 

sim, mas lá na primeira pergunta quando questionados se eles se consideram 

influenciados por propagandas, 74,1% responderam que sim, o que é 5,1% a 

menos. Talvez eles nunca pararam para pensar que influência no marketing também 

é abrir a mente das pessoas, e não só fazê-las consumir.  

 

 

  As mais curiosas das respostas foi com certeza a da questão sobre ativismo 

social. Foi perguntado se os indivíduos já haviam visto alguma propaganda usando 

ativismo social para se autopromover e 50,9% das pessoas responderam que não. 

Mesmo com a grande quantidade de marcas usando essa estratégia na TV e na 

internet, como o Boticário, a Skol, a Closeup, a Cola-Cola, entre outras marcas 
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grandes, grande parcela das pessoas nunca viram ou não enxergaram o ativismo na 

propaganda. 

  Pedimos também, para aquelas que disseram já ter visto o marketing 

usando propagandas, para que citassem o nome das empresas, se lembrassem. 

 

 

 

  A penúltima pergunta foi simples, e só englobava saber quantas 

propagandas as pessoas acham que veem por dia. Mesmo com a quantidade de 

anúncios que existem hoje na internet, mesmo com a quantidade de outdoors e 

panfletos na rua, mesmo sabendo que só nas redes sociais existem milhares de 
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propagandas, apenas 34,7% disseram que veem mais de 20 propagandas diárias e, 

apesar de ser a maior parcela de pessoas da pesquisa, ainda assim é uma 

porcentagem baixa. E em relação à menor parcela, 12% acham que veem menos de 

5 propagandas por dia. 

 

 

  A última pergunta foi direcionada a saber qual o local onde as pessoas mais 

veem propagandas. O resultado já era o esperado, já que 67,6% responderam 

internet e 26,9% televisão, que são os dois meios que as pessoas mais utilizam, e 

como já citado, a internet tem incontáveis anúncios, independente do tipo de página 

que se está visitando, e a televisão desde o começo já fazia o uso de propagandas 

durante os intervalos de programas. 
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Com isso, pode-se concluir que um bom negócio se resume a uma boa 

propaganda. Investir em desejos acima das necessidades faz com que as pessoas 

consumam cada vez mais. De forma imparcial, deve-se conquistar ambos os lados 

quando tratando de qualquer tipo de assunto, para que não aja declínio das vendas. 

As pessoas sabem que são influenciadas, só exigem que a mesma seja feita 

atendendo suas preferências. 
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38 VISITA TÉCNICA 

 
     Visando compreender o funcionamento de uma empresa da área de marketing e 

comunicação, foi visitada a Insane, agência criada em 2014 pela unificação de 3 

empresas localizadas no Grande ABC Paulista, que após a fusão se estabeleceram 

em São Caetano do Sul/SP. 

     A filosofia da empresa consiste em “não vender o que não seria comprado”, logo, 

a agência não admite ideias de clientes que violem os ideais dos funcionários e 

colaboradores da Insane. Foi citado durante a conversa, um exemplo onde na mesa 

de reunião um dos fornecedores de materiais em vídeo, exibiu opiniões machistas e 

foi repreendido pelos membros da equipe. 

   Foi também explicado o método de funcionamento da agência, onde é valorizada 

uma relação intensa e profunda com os clientes. A companhia disponibiliza duas 

formas de contrato onde o cliente é profundamente analisado e a partir disso são 

realizadas diversas pesquisas que têm como objetivo definir as estratégias de 

Marketing que serão usadas em cada caso. Logo, vê-se a importância de realmente 

conhecer os objetivos de uma empresa, bem como seus produtos, para que se 

obtenha sucesso no mercado. 

     O primeiro ponto abordado com a CEO Raissa Rossini, foi a geolocalização, que 

é um método utilizado pelas empresas de maior porte para atrair consumidores fiéis 

à marca e a empresa. Essa ferramenta consiste em utilizar a localização 

disponibilizada pelos aparelhos celulares dos clientes para enviar a estes promoções 

e/ou ofertas quando ele estiver nas redondezas de alguma filial da marca.  

    Entretanto, ao longo da entrevista, notou-se que as opiniões apresentadas por 

Raissa muitas vezes entravam em contradição. Também foram notadas dissidências 

com os dados constatados ao longo dessa pesquisa.  Como por exemplo, quando foi 

abordado o ativismo como forma de venda. Ao ser questionada à respeito de como a 

empresa se posiciona em relação ao uso de minorias e outros grupos de baixa 

representatividade na sociedade para impulsionar suas vendas, Raíssa afirma não 

acreditar que seja uma “jogada de marketing”, e sim uma “mudança real para atingir 

um determinado público” o que, na visão geral, têm o mesmo significado. O 

significado de “real” está aberto a interpretações, uma vez que, se a sociedade 

voltasse a adotar seus antigos valores, as empresas voltariam a utilizar de 

campanhas machistas e preconceituosas para divulgar seus produtos. 
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      Em outro momento, Raissa supõe que daqui a alguns anos haverá uma 

“massificacação das tecnologias” onde o marketing deverá se adaptar a todo o 

momento, mas ao ser questionado o papel do marketing na massificação da 

sociedade, Raissa afirma que o mercado de propagandas, de fato, lança tendências 

(citando o exemplo do produto spinner), entretanto, não contribui para a 

massificação, pois não impõe algo e que, muitas vezes “a sociedade nem sabe o 

que quer” e por essa razão é atraída por produtos como o citado. 

    Ao ser questionada se o marketing é, em parte, responsável pelo consumismo, a 

CEO diz que “tudo é culpa das pessoas, por se influenciarem e pensarem da mesma 

maneira medíocre e acho que isso é uma doença social.”. 

      Foi perguntado também se a idade das pessoas na empresa influencia em seu 

crescimento. Raissa respondeu com outra pergunta: “O que é crescer?”, 

mencionando que para a Insane, é mais importante ter metas e objetivos e conseguir 

alcançá-los com sucesso do que ter mais dinheiro, clientes, entre outros.  

     Além disso, a empresa acredita que “todas as formas de marketing mudam 

constantemente, o marketing esta cada vez mais humanista e se veem campanhas 

com temas que não eram retratados há um ano, não tem como prever os tipos de 

mudança que irão ocorrer, mas certamente acontecerão.”. 

        Frente à questão “o marketing influência direta ou indiretamente na vida das 

pessoas?” a sócia da empresa responde que: “Ele é totalmente direto, mostra pra 

você o que você pode ou não querer, pode ou não comprar. Mas vai de você, ter 

consciência, é tudo a base de educação.”. Percebe-se também aqui a contradição, 

uma vez que o marketing é capaz de influenciar seus desejos de possuir 

determinados produtos, como já visto.  

    Para finalizar a visita, foi perguntado para Raissa como seria um mundo sem 

marketing e esta respondeu que seria “um de escambo, trocando um saco de arroz 

por um de feijão”, e que se o hoje o marketing “é evoluído, é porque as pessoas 

pediram (referindo-se as minorias nas propagandas)”. Mostrando outra contradição 

da entrevista, pois anteriormente foi dito que as empresas tinham objetivos “reais” 

com as campanhas publicitárias que focavam nesse público. 
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Figura 25: Logotipo da empresa Insane 

 

FONTE: http://www.abcdacomunicacao.com.br/file/553e2b8e7e798.png 

 

Figura 26: Sócios da empresa Insane 

 

Da esquerda para a direita: Os sócios Raíssa Rossni, Maycon Tuneli, Gustavo Ellero, isaac Ramiris 

Zetune, André Coimbra, Cadu Capella e André Luis Correa. 

FONTE: http://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/noticia/antes-completar-ano-vida-insane-anuncia-

nova-sede-30433 
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39 CONCLUSÃO 

 
    O desenvolvimento do presente estudo permitiu analisar as influências do 

marketing no consciente e no subconsciente dos indivíduos. Foram estudadas as 

mais diversas formas de marketing utilizadas ao longo da história e foi possível o 

entendimento de como estas, direta ou indiretamente, controlam os impulsos de 

compra da sociedade e seus desejos. 

    Ao final dessa pesquisa, é possível que se formulem respostas à pergunta que 

guiou a execução desse trabalho: Qual a influência das formas de marketing nas 

relações sociais de seus consumidores? 

    A cultura do consumo atual, que conta com grandes avanços tecnológicos e 

publicitários, além da elaboração de novas ideologias, possibilitou que o marketing 

tenha um papel fundamental na construção da identidade na sociedade.  

    Uma vez que a grande maioria das formas publicitárias leva o sujeito a ser 

totalmente conquistado pelos discursos sedutores da área, a sociedade do consumo 

não deixa espaço para reflexões profundas a respeito do poder manipulador da 

propaganda. 

     O marketing consolidou-se a partir das décadas de forma tão profunda que 

muitas vezes as suas sugestões não são notadas, o consumidor é levado a crer que 

é o único responsável por seus desejos, que o faz baseado exclusivamente no seu 

julgamento, até mesmo porque o objetivo do marketing é vender a ideia de 

individualismo. Embora as decisões pessoais tenham peso, esse não é o único fator 

que influência nas escolhas de produtos. As diversas influências externas da 

publicidade deixam impressões – conscientes ou inconscientes – que fazem com 

que o consumidor aceite as imposições das marcas.  

          Enquanto a sociedade estiver baseada no sistema econômico capitalista, o 

marketing é essencial e indispensável, uma vez que suas técnicas propiciam o lucro 

para as empresas, além de gerar benefícios diretos para a população como 

oportunidades de emprego. Surge, portanto, um ciclo vicioso onde o padrão de vida 

das pessoas está associado ao sucesso no marketing, pois se a área deixasse de 

existir haveria redução do crescimento tecnológico, além de uma queda colossal na 

economia global, o que resultaria em malefícios para a população geral, muito 

embora, paradoxalmente, a sua utilização também afete a sociedade de forma 

negativa. 
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