
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

HABILITAÇÃO: PRODUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA 

 

 

 

JULIANA ARIZE SANTOS DANTAS 

 

 

 

 

ESTUDO PSICO-COMUNICACIONAL DO  

CONSUMO COMPULSIVO: REFLEXÕES A PARTIR DE BREVES 

RELATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2015.2 



 

JULIANA ARIZE SANTOS DANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO PSICO-COMUNICACIONAL DO  

CONSUMO COMPULSIVO: REFLEXÕES A PARTIR DE BREVES 

RELATOS 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação em 

Produção em Comunicação e Cultura, da 

Faculdade de Comunicação, da Universidade 

Federal da Bahia, como requisito para obtenção 

do grau de Bacharel em Produção em 

Comunicação e Cultura. 

 

Orientadora: Prof
a
. Dr

a  
Annamaria da Rocha 

Jatobá Palacios  

 

 

 

 

Salvador 

2015.2 

 



JULIANA ARIZE SANTOS DANTAS 

 

 

 

ESTUDO PSICO-COMUNICACIONAL DO  

CONSUMO COMPULSIVO: REFLEXÕES A PARTIR DE BREVES 

RELATOS 
 

 

Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de 

bacharel em Produção em Comunicação e Cultura, da Faculdade de 

Comunicação, da Universidade Federal da Bahia. 

 

 

 

Aprovada em 13 de maio de 2016. 

 

 

Banca Examinadora 

 

Annamaria da Rocha Jatobá Palacios-  Orientadora__________________________________ 
Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pelo programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 

Bahia. 

Universidade Federal da Bahia 

 

Sérgio Sobreira Araujo________________________________________________________ 
Doutor em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e 

Sociedade da Universidade Federal da Bahia. 

Universidade Federal da Bahia 

 

Tadeu Ferreira Passos _________________________________________________________ 
Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social – Fundação Visconde de Cairu. 

Centro Universitário Jorge Amado 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Júlio e Marilene pelo carinho, apoio e ensinamentos. 

Ao meu querido e amado esposo, Fagner Dantas que me incentivou ao longo dessa 

caminhada. 

 



 AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por ter colocado em minha vida pessoas especiais, algumas das quais me ajudaram a 

nunca perder a fé nele. 

A Nossa Senhora de Fátima, a minha santa de devoção. A minha mãe da espiritualidade, que 

nos momentos mais difíceis de minha vida se fez presente. 

A Jesus Cristo por sempre me fazer acreditar que com ele qualquer caminhada leva à vitória.  

Ao meu querido esposo, Fagner Dantas, pelo companheirismo, amor e reflexões. 

A professora, Annamaria Palacios que desde a primeira vez que a vi escolhi como a minha 

orientadora, pela dedicação e generosidade que tem com seus alunos, além da competência na 

arte de ensinar. 

Ao professor Tadeu Passos, que me ajudou na busca dos sujeitos de minha pesquisa e mediou 

o contato com seus pacientes tornando-se essenciais a minha pesquisa e pelo aceite em fazer 

parte da minha banca. 

Ao professor Sergio Sobreira pelo carinho e por ter aceito participar de minha banca. 

Aos colegas do grupo de pesquisa Núcleo 3 - Grupo de estudo e pesquisa de práticas e de 

produtos discursivos da cultura midiática pelas contribuições compartilhadas no momento das 

discussões, em especial a Denise pelo apoio e pelas conversas que tivemos ao longo desse 

processo. 

A minha irmã de caminhada de fé, Selma Barbosa, “Selminha” por me apresentar as suas 

amigas que fizeram parte da minha pesquisa. 

A todos os sujeitos de minha pesquisa, em especial as duas entrevistadas que permitiram 

“entrar” um pouco em suas vidas me concedendo a entrevista pessoalmente. 

A todas as pessoas que direta ou indiretamente sempre torceram pelo meu sucesso. Muito 

obrigada! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um tempo para cada coisa 

Para tudo há um tempo,  

para cada coisa há um momento debaixo do céu: 

tempo de nascer e tempo de morrer; 

tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.  

Tempo de matar e tempo de curar; 

tempo de demolir e tempo de construir. 

Tempo de chorar e tempo de rir; 

tempo de gemer e tempo de dançar.  

Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las; 

tempo de abraçar e tempo de aparta-se. 

Tempo de procurar e tempo de perder; 

tempo de guardar e tempo de jogar fora. 

Tempo de rasgar e tempo de costurar;  

tempo de calar e tempo de falar. 

Tempo de amar e tempo de odiar; 

 tempo de guerra; tempo de paz [...] 

o que Deus faz dura para sempre,  

sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir.  

(ECLESIASTES 3, 1-14, p.818) 



DANTAS. Juliana Arize Santos. Estudo Psico-comunicacional do consumo compulsivo: 

reflexões a partir de breves relatos. 134 f. 2015 Monografia – Faculdade de Comunicação, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 

 

 

 

RESUMO 

  

A presente monografia tem por finalidade compreender os principais fatores psicossociais que 

influenciam no desenvolvimento do transtorno comportamental chamado de “consumo 

compulsivo” ou oniomania a partir da observação de um grupo de 17 consumidores que se 

identificam como tendo hábitos de consumo causadores de problemas de ordem pessoal e/ou 

social na cidade do Salvador. A pesquisa busca identificar as possíveis causas motivadoras 

deste comportamento, considerando aspectos como estrutura familiar, status socioeconômico, 

religião, valores culturais, entre outros, e como estes aspectos moldam a constituição da 

identidade do indivíduo, em especial como a maneira deste de lidar com o desejo, a 

necessidade e o consumo. Para isso, além do preenchimento de um questionário online por 15 

pessoas, foram realizadas também duas entrevistas presenciais, oportunidades nas quais foi 

possível conhecer de forma significativamente mais aprofundada como funciona a mente do 

consumidor compulsivo. De forma a otimizar o conhecimento direto proposto na pesquisa de 

campo, buscou-se construir uma sólida base teórica. Para isto, esta pesquisa apresenta a 

história do consumo, especialmente como chegamos ao comportamento hoje denominado 

“consumo compulsivo” e quais são os principais recursos da psicologia utilizados na 

publicidade para influenciar o consumidor no ato da compra, inclusive da compra compulsiva. 

Autores como: Barbosa (2004), Baudrillard (1995), Bauman (2008), Gade (1980), Silva, A. 

(2014) etc. estão presentes para compor o escopo desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Comunicação; História do Consumo; Consumo Compulsivo; Publicidade; 

Psicologia. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A prática do consumo tem sido apontada como uma das marcas da sociedade 

contemporânea. Ela tem sido pesquisada em diversos campos do conhecimento, sendo a 

sociologia um daqueles que mais tem avançado no seu estudo, principalmente ao enfocar sua 

centralidade no processo atual de construção da subjetividade e na relação indivíduo-

sociedade. Porém, o foco desta pesquisa busca aprofundar outros aspectos do papel 

desempenhando pelo consumo na nossa sociedade. A nossa abordagem está centrada no 

contexto psicológico, particularmente nas motivações cognitivas do ato de consumir. A 

dimensão da nossa pesquisa restringe-se ainda mais, pois buscamos entender como a 

publicidade usa tais motivações para ampliar sua eficácia. Porém, não analisamos o uso pela 

publicidade das motivações psicológicas do ato de consumir de modo geral, mas sim este uso 

observado a partir de uma perspectiva que salienta a morbidez que a prática do consumo 

atinge na sociedade contemporânea, pois tratamos aqui do fenômeno da oniomania, também 

conhecida como “consumo compulsivo”. Assim, essa pesquisa tem por objeto o consumo 

compulsivo e sua relação com a comunicação publicitária a partir dos seus aspectos 

psicológicos.     

Para tanto, esta pesquisa busca, através da revisão bibliográfica sobre o tema e de 

aproximações empíricas ao objeto de pesquisa que envolveu aplicação de um questionário e a 

realização de entrevistas presenciais, apresentar alguns aspectos que relacionam a prática do 

consumo compulsivo sob uma abordagem que estamos chamando aqui de “psico-

comunicacional”. Conforme descreveremos de forma mais aprofundada adiante, essa 

abordagem procura destacar, por um lado, como a psicologia pode ser usada para ampliar o 

potencial da comunicação publicitária e, por outro, como a comunicação, em particular a 

comunicação publicitária, busca influenciar a psiquê do consumidor. No primeiro caso, mais 

geral, busca-se conhecer os processos cognitivos para melhor comunicar uma mensagem. Já 

no segundo, mais restrito, a intenção é, explorando fragilidades psicológicas do público 

consumidor, induzir um comportamento contra-intuitivo neste público.   
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Apesar do ato de consumir existir desde o início da humanidade, somente com o passar 

dos anos pudemos entender melhor a sua dinâmica motivacional. Podemos afirmar hoje que 

dois são os grupos básicos de motivação para o consumo. O primeiro grupo é constituído por 

necessidades biologicamente inerentes ao homem, fruto da sua busca pela subsistência, ou 

seja, comida, abrigo etc. O segundo grupo é constituído por necessidades socialmente 

adquiridas, fruto da sua busca por status relacional. (BARBOSA, 2004) Conforme o tempo foi 

passando, estas necessidades sociais foram sendo ampliadas, muitas vezes a partir da chamada 

indústria cultural (conceito apresentado por Max Horkheimer e Theodor Adorno no clássico 

Dialética do Esclarecimento, de 1947) com o intuito de fazermos parte de um determinado 

estilo de vida, chegando, na atualidade, à chamada “sociedade de consumo” 

(BAUDRILLARD, 1995; BAUMAN, 2008), na qual estamos inseridos. Essa realidade 

reafirma o papel significativo que o mercado global tem na prática de consumo da sociedade, 

sobretudo no que se refere às ofertas de produtos e serviços que são disponibilizados através 

dos meios de comunicação, possibilitando ao consumidor um maior acesso às informações 

sobre essas mercadorias, particularmente o seu potencial conferidor de status e, por 

consequência, ampliando o seu desejo de adquiri-las.    

 Porém, essa realidade não foi sempre assim. Se considerarmos as mudanças ocorridas 

na história do consumo, teremos dois importantes momentos: o da passagem do consumo 

familiar para o consumo individual e a transformação do consumo de pátina para o consumo 

de moda. A primeira mudança é associada ao uso das chamadas “Leis Suntuárias”, leis que 

existiram ao longo da história e nas mais diversas sociedades e que foram sempre 

responsáveis pelo controle do consumo feito pelas pessoas e o estilo de vida dos indivíduos. 

Já a segunda transformação foi marcada pela transição da sociedade tradicional para a 

sociedade de consumo, onde a moda passou a ser vista como valorização do novo, em 

contraposição à valorização da pátina (marcas do tempo nos objetos), sendo caracterizada pela 

curta durabilidade dos seus produtos característicos. (BARBOSA, 2004) 

 O consumo cresceu ainda mais a partir da Revolução Industrial, consequência da 

crescente propagação dos objetos, que passaram a ser cada vez mais produzidos em grande 

escala, exigindo assim um proporcional aumento do consumo por parte da sociedade. 

Todavia, é só a partir da década de 1980 que o consumo passa a ter um destaque significativo 

enquanto fenômeno social. (BARBOSA, 2004) 

Por conta dessas transformações, hoje notamos o alto nível de consumo das pessoas, 

especialmente nos últimos 15 anos, em função, por um lado, do crescimento do salário 
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mínimo (conforme tabela em anexo) e, por outro, de um conjunto de medidas que expandiram 

o acesso ao crédito. A melhoria na capacidade de consumo foi verificada pelo Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A influência do salário 

mínimo, segundo este órgão de pesquisa, é significativa na economia brasileira. Para o 

Dieese, um total de 46,7 milhões de brasileiros e brasileiras tem atualmente rendimentos que 

são corrigidos com base no salário mínimo. De 2003 a 2015, o aumento real foi de 76%, 

alterando o perfil de consumo, além de ter sido o principal fator para redução da pobreza no 

país, segundo a Organização das Nações Unidas - ONU. (PORTAL BRASIL, 2015) 

Diante de tantas oportunidades para se consumir na sociedade atual, existe também 

uma preocupação com o fator do endividamento, já que vivemos numa sociedade onde o ter 

impera mais fortemente que o ser, ou seja, é preciso ter quase tudo, senão tudo, que a 

sociedade nos diz ser essencial para fazermos parte de determinados grupos sociais. A 

consequência disso é, certamente, uma forte imposição/manipulação/sedução por partes das 

empresas/marcas/produtos sobre as pessoas na tentativa de fazer com que o consumo seja algo 

prazeroso e, muitas vezes, poderoso. Por isso, buscamos destacar aqui o importante papel que 

a psicologia tem junto aos profissionais de marketing / publicidade na tentativa de fisgar o 

consumidor. 

 É ainda importante destacar que esta pesquisa tem também um recorte territorial, 

aplicando-se à realidade soteropolitana. Por isso, intitula-se “Estudo Psico-comunicacional do 

Consumo Compulsivo: reflexões a partir de breves relatos”. Assim, sua finalidade é 

compreender os principais fatores psicológicos e sociais que influenciam a compra 

compulsiva entre um grupo de pessoas residentes na cidade do Salvador que se auto-

identificam como consumidores compulsivos, considerando os seguintes aspectos: 1) a 

aplicação de um questionário a 15 pessoas, preenchidos online, e a realização de duas 

entrevistas presenciais, baseadas no mesmo questionário, sendo que todas estas 17 pessoas 

residem na capital baiana; 2) a apresentação dos recursos utilizados pela publicidade para 

influenciar o consumidor no ato da compra. 

Esse trabalho está estruturado da seguinte forma. Neste primeiro capítulo, buscamos 

apresentar a pesquisa, seu objeto, contexto e finalidade.  O segundo capítulo aborda o 

consumo sob o olhar mais sociológico, explicitamente no que tange ao processo de construção 

identitária. Este capítulo também faz uma breve recomposição panorâmica da história do 

consumo, desde o consumo primitivo de subsistência até o consumismo atual, inclusive o 

consumo conspícuo. Já o terceiro capítulo enfoca uma abordagem psico-comunicacional do 
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consumo, apresentando os recursos da psicologia que são utilizados pela comunicação 

publicitária para ampliar sua performance. O quarto momento dedica-se exclusivamente ao 

consumo compulsivo: origem, sintomas, tratamentos. Já o quinto traz a sistematização da 

pesquisa de campo. O último traz as conclusões do estudo. 

Tendo em vista tudo que foi colocado, entendemos que esta pesquisa busca preencher 

tanto uma curiosidade pessoal quanto uma lacuna acadêmica, principalmente nos estudos 

realizados na Bahia. Sob o ponto de vista pessoal, a motivação para sua execução foi o nosso 

interesse em compreender um pouco mais o comportamento humano a partir do ato da 

compra. Ao lado disso, no campo acadêmico, visualizamos também a possibilidade de 

ampliar este estudo no mestrado, já que é um assunto que não foi tão explorado aqui em 

Salvador, sobretudo considerando a abordagem que foi dada, integrando os campos da 

comunicação e da psicologia.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

A EVOLUÇÃO DO CONSUMO: DA SUBSISTÊNCIA AO 

CONSUMISMO 

 

Quem nunca se encantou, desejou e comprou produtos da vitrine de uma loja? Acho que 

não existe essa pessoa! O desejo é uma das forças condutoras que impulsiona o ser humano. E 

esse desejo tão estudado pela psicologia vai explicar as motivações que geram a compra de 

bens e serviços. O ato de consumir é necessário. É um elemento de sobrevivência e já existe 

desde os primórdios da humanidade. “O consumo é uma condição, e um aspecto, permanente 

e irremovível sem limites temporais e históricos.” (BAUMAN, 2008, p. 37) É ele o principal 

responsável pela satisfação imediata e plena dos desejos.  

Visando uma melhor definição a respeito do desejo, pode-se dizer que este é, segundo 

Vilhena e Passos (2012), uma força ambígua que move o ser humano, conforme eles explicam 

na citação abaixo: 

[...] ambígua porque pode, por sua força, avançar para a busca de satisfação 

indefinidamente, não suportando a insatisfação onde ele sempre começa e 

termina; ambígua também porque, como dinamismo incessante, é capaz de 

mover o ser humano na busca de satisfação que pode resultar em construção 

benéfica para ele e para os seus semelhantes. (VILHENA e PASSOS, 2012, 

p.6) 

 
 

Essa situação pode ser associada às várias possibilidades de ofertas existentes no 

mercado, permitindo ao indivíduo encontrar um estado de bem-estar, que muitas vezes parece 

ser inatingível. Por outro lado, além de ser uma busca pela felicidade, é também uma forma de 

inclusão no sistema da lógica do capital.   

O estudo sobre o consumo vem sendo desenvolvido em diversos campos de 

conhecimento, sendo o mais frequente o olhar sociológico, conforme pudemos observar em 

nossa pesquisa. No campo sociológico, o ato de consumir é estudado pelo viés da construção 

da identidade, da relação entre indivíduo e sociedade. No tópico “Estudos do consumo no 

Brasil”, Barbosa (2004) explica que a literatura do consumo em nosso país é pouco conhecida 

e o que acaba predominando é a influência dos trabalhos da Escola de Frankfurt (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1990), Herbert Marcuse (1968) e Baudrillard (1995). 
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Silva, A. (2014) diz que existem dois tipos básicos de consumo: o consumo necessário à 

satisfação de nossas necessidades essenciais e o consumo ligado ao nosso imaginário. O 

primeiro, segundo ela, é definido como primário, enquanto o segundo, como consumo 

secundário. O consumo primário está intimamente relacionado à nossa subsistência: busca por 

comida, abrigo físico, etc. Já o secundário está associado às necessidades criadas e 

imaginadas por nós. 

 O consumo também pode ser analisado levando em consideração os efeitos da 

subjetivação como na obra de Mancebo e colaboradores (2002), que utilizam contribuições de 

Marx e de autores da Escola de Frankfurt para explicar a teoria do fetichismo da mercadoria, 

que diz que a mercadoria é uma ilusão sobre o produto, forjada pelo capitalismo. Marx (1980 

[1867]) observa a evolução do estágio cultural mais simples ao estágio cultural mais 

complexo para explicar o funcionamento deste processo. No primeiro, o homem cria o 

produto como resultado direto do dispêndio de sua força de trabalho, enquanto no segundo, o 

homem cria a mercadoria, misteriosa em sua origem e atiçadora do desejo humano. 

 A partir da ideia apontada por Marx (1980 [1867]), vale ressaltar como a sociedade de 

produtores está associada com a causa de segurança estável e da estabilidade segura.  Bauman 

(2008) explica que esta sociedade era pensada considerando três pontos principais: a 

apropriação, a posse e acumulação de objetos. Ele explica que as duas primeiras podem ser as 

principais motivações dos desejos e ambições desta sociedade que baseia seus padrões de 

reprodução a longo prazo em comportamentos individuais criados para seguir essas 

motivações. Esse autor diz que nesta sociedade a satisfação parecia estar na promessa de 

segurança a longo prazo e não no desfrute imediato de prazeres. Segundo ele, apenas bens 

duráveis imunes ao tempo poderiam oferecer a segurança desejada. Porém, este sonho de 

certa estabilidade não é mais visto na sociedade de consumidores, cujos desejos são 

crescentes, frutos da expansão do consumismo, que tem por finalidade implantar novas 

necessidades, gerando assim, um constante interesse na aquisição de novos objetos por parte 

dos indivíduos, tornando a acumulação de objetos a nova principal motivação do consumo na 

sociedade contemporânea.  

Essa mudança traz como consequência um aumento significativo na indústria de 

remoção de lixo, criando a ideia de que o que é antigo não tem mais utilidade e, portanto, 

deverá ser descartado. Bauman (2008, p. 51) diz que “a economia consumista se alimenta do 

movimento das mercadorias e é considerada em alta quando o dinheiro mais muda de mãos; e 

sempre que isso acontece, alguns produtos de consumo estão viajando para o depósito de 
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lixo.” Neste tipo de economia, para esse autor, a “a regra é que primeiro os produtos apareçam 

(sendo inventados, descobertos por acaso ou planejados pelas agências de pesquisa e 

desenvolvimento), para só depois encontrar as suas aplicações.” (BAUMAN, 2008, p.53) 

Levando em consideração a questão do desperdiço, Baudrillard (1995) comenta a 

maneira como as sociedades têm desperdiçado e consumido de forma desnecessária. Isto é 

decorrente, segundo ele, da forma como o consumo do excessivo e do supérfluo tem gerado 

no indivíduo, assim como na sociedade, não só um sentido de existência, como também de 

vivência. Para ele, a sociedade de consumo paga um valor alto com essa postura, sendo o 

sentimento de insegurança, uma das causas deste processo. Acreditamos que esta colocação 

pode estar associada à velocidade em que as coisas e objetos são materializados e, ao mesmo 

tempo, a rapidez do descarte delas.  É preciso produzir para atender ao sistema de 

necessidades, ampliado pelo mercado global, cuja finalidade é o aumento do consumismo.   

 Entretanto, o consumo ganha significativo destaque a partir da Revolução Industrial, por 

conta da propagação cada vez mais acelerada dos objetos através da produção em massa, fator 

que cooperou para a sociedade de consumo. Segundo Barbosa (2004), a mudança expressiva 

nos estudos do consumo ocorreu a partir de 1980, quando este passou a provocar interesse 

sociológico. Este interesse, conforme a autora, surgiu através de duas pressuposições teóricas 

que se tornaram populares entre os cientistas sociais. A primeira delas é identificar o consumo 

como central no sistema de reprodução de qualquer sociedade, ou seja, todo e qualquer ato de 

consumo é, na sua essência, cultural. A autora comenta ainda que as atividades mais comuns e 

habituais como comer, beber, se vestir, entre outras, são possíveis por conta da forma como 

estas “reproduzem e estabelecem mediações entre estruturas e significados e o fluxo da vida 

social através dos quais identidades, relações e instituições sociais são formadas, mantidas e 

mudadas pelo tempo.” (2004, p.13) 

Já a segunda pressuposição pontuada por ela baseia-se na “caracterização da sociedade 

moderna contemporânea como uma sociedade de consumo.” (2004, p.14) A autora comenta 

que o consumo tem ocupado um papel na vida dos indivíduos muito além da satisfação de 

necessidades materiais de reprodução social comum a todos os demais grupos sociais. O 

consumo na sociedade moderna contemporânea, para ela, adquiriu uma dimensão e um 

espaço que nos permitem discutir através dele questões acerca da realidade. 

Por conta da possibilidade em discutir o consumo pelo viés da natureza da realidade, é 

notório um questionamento de alguns estudiosos na tentativa de compreender em que consiste 
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a essência desta natureza e de que forma a sociedade de consumo ou a cultura de consumo 

pode ser melhor entendida.  

Cabe aqui ainda ressaltar o posicionamento de Canclini (1999, p.78) ao afirmar que “no 

consumo se manifesta uma racionalidade sociopolítica interativa”. Ele explica que este 

exemplo está relacionado à quantidade de objetos e marcas que são veiculados nos meios de 

comunicação e as formas de acesso a este consumo através do ponto de vista dos movimentos 

de consumidores e de suas demandas. Para ele, “as regras móveis – da distinção entre os 

grupos, da expansão educacional e das inovações tecnológicas e da moda também intervém 

neste processo.” (CANCLINI, 1999, p.78) 

Uma outra definição sobre o consumo é mencionada por Castells que fala do consumo 

como local de conflito: 

 

O consumo é um lugar onde os conflitos entre classes, originados pela 

desigual participação na estrutura produtiva, ganham continuidade através da 

distribuição e apropriação de bens. Consumir é participar de um cenário de 

disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. 

(CASTELLS apud CANCLINI, 1999, p.78) 

 

 

 Vale lembrar também que as mudanças ocorridas na sociedade de consumo tem uma 

variação histórica que vai do século XVI até o XVIII.  A partir do século XVI, muitas 

mercadorias foram aparecendo na vida de várias pessoas de classes sociais diversas, 

consequência da crescente ida dos ocidentais ao Oriente. Essas novas mercadorias foram, a 

princípio, percebidas pelos observadores da época como não sendo de necessidade, visto que 

eram brinquedos, alfinetes, rendas, fitas, veludos, plantas ornamentais, jogos, novos itens de 

alimentação, produtos de beleza, etc. (BARBOSA, 2004) 

Além dessas mudanças, os historiadores constataram também que outras transformações 

aconteceram na cultura, como destaca Barbosa (2004, p.19): 

 

Outras mudanças afetaram a dimensão cultural de forma particular. O 

aparecimento do romance ficcional moderno, o aumento do grau de 

literariedade da população, a prática da leitura silenciosa, a preocupação com 

novas formas de lazer, a construção de uma nova subjetividade, a 

valorização do amor romântico e a expansão da ideologia individualista [...] 

o desenvolvimento de novos processos e modalidades de consumo bem 

como sistemas e práticas de comercialização que buscavam atingir novos 
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mercados de consumidores, são algumas outras novidades que irão coroar 

todos esses movimentos. 

 

 

A autora pontua ainda duas transformações significativas na história do consumo: a 

passagem do consumo familiar para o consumo individual e a transformação do consumo de 

pátina para o consumo de moda.  A primeira mudança foi marcada pelas Leis Suntuárias que 

definiam, em sua grande parte, o que cada segmento social consumia e o que era proibido 

para outros. As Leis Suntuárias eram leis que controlavam e regulavam o estilo de vida dos 

grupos de status nas sociedades tradicionais, que tinham com unidade de produção de 

consumo a família ou grupos domésticos. Sendo assim, eram as famílias que produziam para 

o atendimento de suas próprias necessidades, sejam elas de reprodução física ou social.  

Em relação à segunda transformação, pode-se dizer que foi marcada pela transição da 

sociedade tradicional para uma sociedade de consumo. O primeiro tipo de sociedade está 

associado ao consumo de pátina. “Pátina” é o nome dado a um sinal do tempo deixado nos 

objetos, mostrando que, além deles serem de propriedade de uma mesma família há gerações, 

também são usados há muito tempo por seus descendentes. A pátina está associada a um ciclo 

de durabilidade de longo prazo de um objeto e pode conceder tradição, nobreza e status ao seu 

proprietário. Já o segundo tipo de sociedade está associado à moda. A moda é o meio pelo 

qual se expressa um ciclo de durabilidade de curto prazo, marcado pela valorização do novo e 

do individual.   

Vale lembrar aqui da contribuição de Lipovetsky (1989, p.160) ao dizer que a moda é o 

império do efêmero. Segundo ele, a regra do efêmero administra a produção e o consumo dos 

objetos. Para o autor, os mais diversos produtos entram no ciclo interminável da operação 

moda e design, sendo estes elementos fundamentais no crescente tempo do consumo, que, 

para ele, coincide com o processo de renovação formal permanente (modificações frequentes 

empregadas na estética dos objetos), tendo como objetivo provocar uma dinâmica de 

desenvolvimento e revigorar o mercado. 

Ainda utilizando o questionamento de Barbosa (2004) a respeito da moda, percebemos 

que esta é controlada pelo gosto da novidade e é um fenômeno do mundo ocidental moderno. 

Não existe um conteúdo próprio de moda e esta também não está associada a um objeto 

determinado. O vestuário foi o setor onde a moda foi iniciada e era um elemento de destaque 

nos meios aristocráticos. Logo em seguida, a moda passou a fazer parte do cotidiano das 

pessoas de diversas classes sociais. Essa expansão podemos dizer que seja decorrente da 
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democratização do consumo. Porém, esta democratização do consumo ainda é um importante 

tema de debates entre os estudiosos, no que toca a existência ou não de um efeito “trickle-

down” entre democratização do consumo e mudança no status quo da sociedade, conforme 

Barbosa (2004, p. 26):  

Aspectos econômicos como a estrutura salarial, os mecanismos de 

distribuição e o tamanho do mercado de consumidores foram invocados 

como impedimentos para que a moda e o seu efeito trickle-down 

conseguissem gerar uma democratização do consumo para os demais 

segmentos sociais. Segundo esses autores, a disseminação da moda entre os 

diferentes segmentos estaria relacionada menos à democratização do 

consumo e mais à manutenção de status. 

 

A autora diz ainda que a revolução do consumo e a revolução comercial antecederam a 

Revolução Industrial e foram fatores fundamentais para a construção da modernidade e da 

modernização ocidental. Para ela, a sociedade de consumo vem frequentemente associada a 

outros conceitos como sociedade de consumidores, cultura de consumo, cultura de 

consumidores e consumismo, que iremos abordar mais adiante. 

 

 

2.1  A ASCENSÃO DA CULTURA DE CONSUMO  

 

Vivemos em um mundo onde o ter parece ser mais importante que o ser. O homem 

moderno está cada vez mais dependente de saciar seus próprios desejos e, para isso, ele é 

capaz de ultrapassar vários limites como o moral, o ético e mesmo o limite financeiro. O 

dinheiro torna-se um meio de disputa e vence quem o possui em maior quantidade, em muitos 

casos. O dinheiro torna-se cada dia mais um fator importante na vida das pessoas ao 

conceder-lhes poder aquisitivo, um poder pelo qual alguns estão dispostos a matar ou morrer. 

Teixeira (2005) afirma que quando um indivíduo mantém um poder aquisitivo alto é digno de 

louvor. Porém, quando não o tem, o papel se inverte. Quando não se tem o dinheiro, o sujeito 

é visto simplesmente como um objeto. Segundo Baudrillard (1995), a nossa sociedade 

compromete-se com uma ordem de consumo que é apresentada como ordem de manipulação 

dos signos. Segundo ele, “na prática quotidiana, os benefícios do consumo não se vivem 

como fruto do trabalho ou de processos de produção, vivem-se como milagre.” 

(BAUDRILLARD, 1999, p.22) 
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Para Campbell (2006), existem dois aspectos fundamentais do consumismo moderno. 

São eles: o local principal ocupado pela emoção, pelo desejo desenfreado; e o irrestrito 

individualismo. Para ele, o consumismo moderno está, por sua própria natureza, mais 

preocupado em saciar vontades do que em satisfazer necessidades.  

Embora a palavra consumismo seja bem mencionada na sociedade contemporânea, é 

preciso que este termo seja definido corretamente, conforme faz Giacomini Filho na citação 

abaixo: 

 

O termo consumista é atribuído a uma postura específica na relação com os 

objetos (compulsão e o impulso) - afastada da ideia de apropriação racional 

dos bens, o que torna inapropriada a generalização dessa adjetivação a todos 

os sujeitos consumidores. A própria categorização do consumo classifica o 

consumidor em três modalidades básicas: racional, impulsivo e compulsivo, 

estando, portanto, a postura consumista distanciada da modalidade racional 

do consumidor. (GIACOMINI FILHO, 2008 apud TORRES, 2013, p.20)  

 

 

 É importante observarmos historicamente como chegamos a este ponto. Os séculos 

XVII e XVIII foram marcados por um significativo processo econômico, sobretudo na 

Inglaterra, onde alguns grupos sociais tinham conseguido um aumento expressivo de renda, 

fazendo com que estes se tornassem consumidores diferenciados, ansiosos por adquirir 

produtos de luxo e supérfluos. Mas, somente a partir do século XIX, ficou evidente a 

importância destes novos consumidores diferenciados, pioneiros da sociedade de consumo e 

também do uso das novas formas de comercialização. As técnicas de marketing já faziam 

parte das empresas, sobretudo na Inglaterra, França e Estados Unidos. Tinha-se, portanto, um 

novo caminho para conseguir atingir as pessoas. Inicia-se um novo ciclo. Criam-se estratégias 

para atiçar o desejo dos consumidores: “A vitrine, voltada para a rua, e a criação do 

manequim de papelão prensado disponibilizaram para o grande público aquilo que estava 

sendo ou iria ser usado, facilitando a disseminação das últimas tendências por todos os 

segmentos sociais.” (BARBOSA 2004, p.27) 

É a cultura de consumo chegando a todo vapor.  As lojas de departamentos são criadas 

em Paris e em Nova York e são fundamentais na propagação da moda:  

Lojas de departamento, como Bon Marché em Paris e Marble Dry Googs em 

Nova York, inauguradas em meados do século XIX, foram elementos 

importantes tanto na disseminação da moda como na democratização do 

consumo. Elas atiçavam o desejo dos consumidores fornecendo um mundo 

de sonhos e impondo uma nova tecnologia do olhar ao apresentar as 
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mercadorias em cenário e ao alcance das mãos dos consumidores sem a 

obrigatoriedade da compra.  Simultaneamente ofereciam meios para o 

financiamento dos sonhos que suscitavam, como foi o caso do crédito direto 

ao consumidor criador por Aristide Boucicaut, dono do Bon Marché. 

(BARBOSA, 2004, p.27) 

  

 O consumo também pode ser definido no sentido arqueológico, como explica Passos:  

A cultura de consumo é um novo modo de dominar a produção e torná-la um 

modo de viver, sinônimo de valor, enquanto domínio das necessidades pela 

força de criação e, por conseguinte, proclamação do bem estar que restaura a 

desordem e vincula os indivíduos consumidores a uma totalidade. O 

consumo pode ser entendido, nesse sentido arqueológico, como cultivo de 

hábito de incorporar produtos novos nas necessidades, ampliando e criando 

as necessidades consideradas básicas, como colonização com os mesmos 

produtos – valores e, também, como culto ao prazer em cada desejo 

satisfeito. (PASSOS, João D. In: VILHENA e PASSOS, 2012, p.189) 

 

A história do consumo pode ser classificada em três períodos que se concretizam 

historicamente em um aumento quantitativo e qualitativo. O primeiro ciclo aconteceu por 

volta dos anos 1880, sendo finalizando com a segunda Guerra Mundial. Este ciclo tem como 

característica principal a expansão da produção em grande escala tendo como consequência a 

diversidade e afirmação das marcas e os grandes magazines, além da invenção da publicidade 

que tinha a finalidade de educar os consumidores. O segundo ciclo tem início na década de 

1950, com a criação da sociedade de massa. Esse seria dominado pela lógica da quantidade, 

pela revolução comercial, onde teria uma acelerada renovação dos produtos e o culto 

hedonista no ato de consumir. O terceiro ciclo ainda está em consolidação, mas já possui uma 

característica bem marcante, a do hiperindividualismo. O consumo neste ciclo se tornou um 

modo de vida, uma cultura. (LIPOVETSKY, 2007) 

A sociedade de consumo permite que seus produtos sejam apresentados de forma 

rápida, possibilitando, em alguns casos, a criação de necessidades nas vidas dos 

consumidores. Isto é fruto do mercado global, que incute a ideia de que o mais supérfluo pode 

vir a ser necessário, e o que é importante é a satisfação dos desejos dos indivíduos 

independente de classe social, credo e raça.  Lipovetsky (1989) caracteriza empiricamente 

essa sociedade conforme os traços de elevação do nível de vida, abundância das mercadorias e 

dos serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e materialista. Ao longo da obra 

citada ele comenta como a regra do efêmero tem um papel importante na forma em que dirige 

a produção e o consumo dos objetos. 
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Esse autor diz que o sucesso de um produto depende, em grande parte, de seu design, de 

sua apresentação, de sua embalagem e acondicionamento. Ele diz que à medida que o efêmero 

invade o cotidiano, as novidades são cada vez mais rapidamente apresentadas e cada vez mais 

bem aceitas e, consequentemente, em seu apogeu, a economia-moda cria um agente social à 

sua imagem:  

Nossa sociedade não é dominada pela lógica kitsch da mediocridade e da 

banalidade. O que faz diferença é cada vez menos a elegância formal e cada 

vez mais as performances técnicas, a qualidade dos materiais, o conforto, a 

sofisticação dos equipamentos. O estilo original não é mais privilégio do 

luxo, todos os produtos são doravante repensados tendo em vista uma 

aparência sedutora, a oposição modelo / série turvou-se perdeu seu caráter 

hierárquico e ostentatório. (LIPOVETSKY, 1989, p.163) 

 

A cultura de consumo está associada ao significativo aumento da cultura no exercício 

do poder de escolha. Hoje, o que percebemos é a grande possibilidade de ofertas apresentadas 

pela publicidade permitindo uma livre preferência dos serviços e/ou produtos por parte dos 

consumidores. Embora exista uma certa liberdade de escolha por parte dos indivíduos, 

determinadas atitudes ansiosas e obsessivas de consumo podem ser frutos de uma insatisfação 

profunda. Canclini (1999, p.83) diz que “o consumo se liga, de outro modo, com a 

insatisfação que o fluxo errático dos significados engendra”. O autor fala que existe um 

ordenamento político em cada sociedade devido à interação, ao jogo entre desejos e 

estruturas, no qual as mercadorias e o consumo são também responsáveis por esse 

ordenamento: “O consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e 

em atos socialmente regulados.” (CANCLINI, 1999, p.83) 

Cabe observarmos também a este aspecto o que diz Baudrillard (1995). Ele avalia o 

processo de consumo considerando dois pontos principais: processo de significação e de 

comunicação e o processo de classificação e de diferenciação social. Em relação ao primeiro 

aspecto, ele diz que é “baseado num código em que as práticas de consumo vêm inserir-se e 

assumir o respectivo sentido.” (p. 59) Para ele, existe um sistema de permuta que foi criado a 

partir do consumo correspondente a uma linguagem que foi direcionada nesta condição por 

uma análise estrutural. Sobre o segundo processo, o autor fala da ordenação entre os objetos / 

signos “não só como diferenças significativas no interior de um código, mas como valores 

estatutários no seio de uma hierarquia.” (p.59) 

O consumo permite ao indivíduo uma condição de superioridade, muitas vezes, 

apresentada através do poder. É a partir da relação entre o homem e o objeto que existe o 
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contato maior nos relacionamentos com as demais pessoas, na tentativa de também fazer parte 

de grupos sociais. Ou seja, se não fossem por determinados tipos de consumo, certamente não 

se poderia gozar de certos prestígios. Mas, por outro lado, essa eterna busca da felicidade 

através da satisfação desenfreada de seus diversos desejos, que é estimulada pela sociedade de 

consumo na qual vivemos atualmente, leva o homem contemporâneo também a consumir 

desenfreadamente. Essa postura típica da sociedade moderna na qual o indivíduo está inserido 

tem contribuído para que este torne-se cada vez mais individualista e capaz de qualquer coisa 

para chegar ao seu objetivo: bem estar pessoal. Vale ressaltarmos que a influência do 

comportamento social sobre a conduta individual no âmbito do consumo não é unanime entre 

os pesquisadores. Alguns deles destacam o elemento individual na definição de um padrão de 

consumo. Por exemplo, Lipovetsky (2007), que afirma ser a causa definidora do padrão de 

consumo:  

menos a aprovação dos outros que uma maior soberania individual, um 

maior controle dos elementos de nosso universo costumeiro [...] o consumo 

funciona como alavanca de ‘potência máxima’, vetor de apropriação pessoal 

do cotidiano: não mais teatro de signos distintivos, mas tecnologia de 

autonomização dos indivíduos em relação às obrigações de grupo e aos 

múltiplos constrangimentos naturais. Não são mais tanto os desejos de 

representação social que impulsionam a espiral consumidora quanto os 

desejos de governo de si próprio, de extensão dos poderes organizadores do 

indivíduo. (LIPOVETSKY, 2007, p.52) 

 

 

Vistos estes aspectos conceituais, é importante também observar a divergência de 

conceitos no que toca ao consumo, uma vez que existem vários tipos de consumo: sustentável, 

conspícuo, compulsivo, etc. O primeiro está relacionado ao consumo consciente. As escolhas 

são feitas a partir de produtos que atinjam em menor proporção à natureza. Já o segundo, 

também conhecido como consumo ostentatório, é a classificação utilizada para os 

consumidores que gastam com bens e serviços cuja finalidade é mostrar riqueza, status social. 

Contrário do sustentável, o conspícuo traz um maior impacto ambiental por explorar os 

recursos naturais com o objetivo de produzir produtos supérfluos. Já o consumo compulsivo 

está associado a uma patologia, uma doença chamada de oniomania, Síndrome do Comprar 

Compulsivo ou Transtorno do Comprar Compulsivo (TCC), que atinge 5% da população 

mundial, segundo estimativa da Organização Social de Saúde (OMS).
1
 

                                                           
1
 Fonte: CRA-PE. Consumismo, 2010. Disponível em  http://cra-pe.blogspot.com.br/2010/11/c-o-n-s-u-m-i-s-m-

o.html  Acesso em: 07 jul. 2014.  

http://cra-pe.blogspot.com.br/2010/11/c-o-n-s-u-m-i-s-m-o.html
http://cra-pe.blogspot.com.br/2010/11/c-o-n-s-u-m-i-s-m-o.html
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Diante de tantas classificações destinadas ao consumo, nesta monografia iremos abordar 

especificamente o consumo compulsivo (capítulo 4). Não obstante, o consumo sustentável 

seja um tema de grande interesse nos dias de hoje, não seria possível no espaço desta 

monografia abordar com a devida profundidade dois comportamentos de consumo tão 

antagônicos. Assim, o consumo sustentável poderá ser mais produtivamente analisado em 

pesquisas futuras após termos um quadro consistente do consumo compulsivo. Porém, uma 

outra categoria de consumo que tem rebatimento sobre o próprio consumo compulsivo será 

abordado já nos próximos tópicos deste mesmo capítulo, tendo em vista que se trata de um 

fenômeno crescente na sociedade de consumo. Trata-se do consumo conspícuo sobre o qual 

apresentaremos um breve histórico. Porém, antes de tratar do consumo conspícuo, é 

importante detalharmos o que estamos considerando aqui como “sociedade de consumidores”. 

 

 

2.2  POR QUE SOMOS UMA SOCIEDADE DE CONSUMIDORES? 

 

Quem nunca consumiu na vida? Entendemos que não exista esta pessoa. O ato de 

consumir existe desde os primórdios da humanidade. Mas, diante de tantas transformações 

políticas, sociais, econômicas, tecnológicas, etc. ocorridas no mundo, surgiram reflexões e 

mudanças de hábitos a partir do consumo. Vivemos em uma sociedade onde as relações 

homem x objeto tem cada dia mais se intensificado, sobretudo, com as inúmeras ofertas 

produzidas pelas empresas e regidas, em sua grande parte, pelo mercado global. Estamos na 

era do consumo, na qual também somos as mercadorias. Como define claramente Bauman 

(2008, p. 71): “A ‘sociedade de consumidores’, em outras palavras, representa o tipo de 

sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia 

existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais alternativas”.  Este julgamento é 

compartilhado por Lipovetsky, que acrescenta que este estilo de vida consumista é 

essencialmente pautado pela competição ostentatória entre os indivíduos:  

 

A corrida para o consumo, a febre das novidades não encontram sua fonte de 

motivação no prazer, mas operam-se sob o ímpeto da competição estatutária 

[...] o valor de uso das mercadorias não é o que motiva profundamente os 

consumidores; o que é visado em primeiro lugar é o standing, a posição, a 

conformidade, a diferença social. Os objetos não passam de “expoentes de 

classe”, significantes e discriminantes sociais, funcionam como signos de 

mobilidade e de aspiração social. (LIPOVETSKY, 1989, p.171) 
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Barbosa (2004, p. 53) diz que “o desejo dos consumidores é experimentar na vida real 

os prazeres vivenciados na imaginação, e cada novo produto é percebido como oferecendo 

uma possibilidade de realizar essa ambição”. A autora fala que a década de 1980 foi o período 

onde existiu uma significativa apresentação dos produtos nos anúncios permitindo um maior 

investimento nas propagandas, sobretudo incentivando a relação entre o consumo e aventura, 

romance, amizade, etc. 

 Vale ressaltar também as contribuições de Featherstone, analisadas por Barbosa (2004), 

para explicar o consumo. Três grupos de práticas fazem parte da teoria deste autor: a 

produção de consumo, os modos de consumo e o consumo de sonhos, imagens e prazeres. 

Segundo a autora: 

 

 A primeira dessas divisões - a produção de consumo - entende a cultura do 

consumidor como uma consequência da expansão capitalista e do grande 

impulso trazido à produção pelos métodos tayloristas e fordistas. A 

necessidade de criar novos mercados e “educar” as pessoas para serem 

consumidores criou mecanismos de sedução e manipulação ideológica das 

pessoas através do marketing e da propaganda. (BARBOSA, 2004, p.37) 

 

 

Em relação ao segundo grupo, pode-se aferir que “os modos de consumo referem-se a 

uma lógica de consumo que sinaliza para formas socialmente estruturadas pelas quais as 

mercadorias são usadas para demarcar relações sociais.” (BARBOSA, 2004, p.40) Já o 

terceiro grupo – o consumo de sonhos, imagens e prazeres, ainda segundo a autora: 

 

[...] salienta a dimensão dos prazeres emocionais associados ao consumo, 

mais especificamente os sonhos e desejos que são celebrados no imaginário 

da cultura do consumidor, que estão objetificados de forma particular em 

espaços físicos de consumo como shopping centers, parques temáticos, lojas 

de departamentos, entre outros que geram sensações físicas e prazeres 

estéticos. (BARBOSA, 2004, p.44) 

 

 
Devido ao crescente acesso e às facilidades de créditos para adquirir bens e serviços na 

sociedade contemporânea, hoje percebemos um constante aumento de consumidores que, 

inclusive, estão na condição de consumistas. Por isso, é importante ressaltar os tipos de 

consumidores e as suas principais características aqui apresentadas por Torres (2013) 

utilizando a ideia de Giacomini Filho (2008) 

 

O consumidor impulsivo é um sujeito ansioso, que consome além do 

necessário buscando compensar frustrações, deixa-se levar pelo desejo 

súbito e adquire um produto que de forma consciente não compraria [...] O 
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consumidor compulsivo mantém uma relação desordenada e inconsequente 

com o consumo em decorrência de alguma desordem emocional ou distúrbio 

psicossomático. Assim, gasta mais do que tem, compra objetos 

desnecessários sem entender o porquê, arrepende-se da compra e costuma 

acumular objetos sem uso. (TORRES, 2013, p.20) 

 

Não se pode ignorar que existe inclusive uma dimensão fisiológica neste 

impulso/compulsão em consumir. Esta dimensão está baseada em estudos sobre o cérebro que 

diz que consumir é uma espécie de recompensa, uma premiação. O cérebro interpreta as 

necessidades ou o desejo imaginário de achar alguma coisa como uma missão a ser cumprida 

e toda vez que se tem um bom resultado dessa busca, ele aciona uma área chamada de 

“sistema de recompensa”. Esta região desprende substâncias (neurotransmissores) que 

provocam nos indivíduos a sensação de prazer, alívio e satisfação. (SILVA, A., 2014) Esta 

dimensão fisiológica da compulsão pelo consumo será aprofundada no Capítulo 4 desta 

monografia.   

Ainda levando em consideração a ligação dos desejos de consumo com o raciocínio 

materialista, vale a pena pontuar as contribuições que Bauman (2008) faz a respeito da 

“revolução consumista”, destacando que é preciso uma investigação mais atenta em relação  

ao que “queremos”, “desejamos”, “almejamos”, e como as substâncias de 

nossas vontades, desejos e anseios estão mudando no curso e em 

consequência da passagem ao consumismo. É comum pensar (embora seja 

possível mostrar que de maneira incorreta) que aquilo que os homens e as 

mulheres lançados ao modo de vida consumista desejam e almejam é, em 

primeiro lugar, a apropriação, a posse e a acumulação de objetos, 

valorizados pelo conforto que proporcionam e/ou o respeito que outorgam a 

seus donos. (BAUMAN, 2008, p.41) 

 

Bauman (2008, p.41) diz ainda que o consumismo deve ser entendido como “um tipo de 

arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros e 

permanentes, [...] transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade.” 

Para ele, esta reciclagem de vontades tem a ver com as novas configurações que o tempo 

ganha na sociedade contemporânea: “o tempo na sociedade líquido-moderna de consumidores 

não é cíclico nem linear, como costumava ser para os membros de outras sociedades.” 

(BAUMAN, 2008, p. 45) 

Outro ponto importante para nossa pesquisa trazido por este autor trata da economia 

consumista, que é sustentada através do movimento das mercadorias e avaliada como sendo 

alta a partir do momento em que o dinheiro circula de mãos em mãos. Esta situação contribui 

para o descarte de muitos produtos, como pode ser visto na citação abaixo: 
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Numa sociedade de consumidores, de maneira correspondente, a busca da 

felicidade – o propósito mais invocado e usado como isca nas campanhas de 

marketing destinadas a reforçar a disposição dos consumidores para se 

separarem de seu dinheiro (ganho ou que se espera ganhar) – tende a ser 

redirecionada do fazer coisas de sua apropriação (sem mencionar seu 

armazenamento) para sua remoção – exatamente do que se precisa para fazer 

crescer o PIB. (BAUMAN, 2008, p.51) 

 

  

Outro ponto que merece destaque em relação à classificação dos consumidores está 

relacionada aos indivíduos que têm uma certa limitação de suas necessidades. Segundo 

Bauman (2008, p. 128), estes são considerados como consumidores falhos. 

 

[...] os indivíduos que se satisfazem com um conjunto finito de necessidades, 

guiando-se somente por aquilo que acreditam necessitar, e nunca procuram 

novas necessidades que poderiam despertar um agradável anseio por 

satisfação são consumidores falhos – ou seja, a variedade de proscritos 

específica da sociedade de consumidores. 

 

 

De fato, este tipo de consumidor não parece ser uma maioria na atualidade, pois hoje o 

ato de consumo é cada vez mais percebido como uma forma de negociação de identidades e 

status social. Sendo assim, o ato de consumir é considerado uma prática de construção e 

manifestação destas identidades. Bauman (2008, p.60) aponta que o “valor mais característico 

da sociedade de consumidores, na verdade seu valor supremo, em relação ao qual todos os 

outros são instalados a justificar o seu mérito, é uma vida feliz”. Ele acha que esta sociedade 

possivelmente deva ser a única na história humana a assegurar felicidade na vida terrena. 

Diante de tantas promessas que a sociedade de consumo “fabrica” no desejo humano, no 

próximo tópico vamos abordar um tipo específico de consumo: o consumo conspícuo. Diante 

da preponderância do aspecto ostentatório do consumo nos dias de hoje, é revelador como 

esse comportamento já tinha precedentes no século XIX. 

 

  

2.3  CONSUMO CONSPÍCUO EXPLICADO POR VEBLEN 

As práticas de consumo estão cada vez mais baseadas em dinâmicas intrínsecas ao ser 

humano: as necessidades e os desejos de satisfação. A ligação entre a necessidade e o objeto 

de saciedade é controlada pelo instinto, permitindo o equilíbrio entre o objeto de desejo e a 

satisfação da necessidade.   
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[...] o desejo humano constitui um plus para além das necessidades naturais, 

para além da estrita sobrevivência [...] A dinâmica do desejo nos faz querer 

sempre mais, descolados dos determinismos desejo-saciedade [...] as 

necessidades básicas já não podem ser circunscritas àquilo que a natureza 

solicita como meio de sobrevivência, mas àquilo que a espécie compreende e 

constrói como necessidade, não somente no âmbito de uma representação 

abstrata, mas da própria alma que deseja satisfazer-se na sua relação com os 

objetos. (PASSOS, João D. In: VILHENA e PASSOS, 2012, p. 192) 

 

 

 Na vida atual estamos a todo instante criando necessidades para adquirir produtos de 

consumo, que muitas vezes são apresentados como urgentes.  Na tentativa de não ficar de 

fora, inclusive, da moda, somos fisgados, através da dinâmica de mercado, a consumir, em 

muitos casos, o supérfluo, que acaba sendo assimilado como necessário, desde que satisfaça o 

nosso desejo. 

É nessa sociedade que vivemos onde o ter algo (seja um bem ou serviço) é mais 

importante que o ser alguém, ou seja, ser aquilo que realmente somos. Na realidade, estamos 

o tempo todo usando máscaras, que muitas vezes achamos que fazem realmente efeito e, 

quando voltamos ao mundo real, descobrimos que não somos nada daquilo. Somos 

repentinamente acordados do sonho que nós mesmos criamos. 

Mas, por outro lado, vivemos querendo sobreviver nessa sociedade, que também 

provoca discriminação e tantas outras formas de injustiças, além de violências de todas as 

naturezas por conta deste capitalismo selvagem que impera.  Vivemos na era dos simulacros 

(BAUDRILLARD, 1991) onde na maior parte do tempo estamos utilizando máscaras para 

permanecermos vigilantes e vigiados da e pela tribo a qual escolhemos participar. Cabe aqui 

fazer uma distinção entre os conceitos de dissimulação e simulação de que fala este autor. 

Segundo ele, “dissimular é fingir não ter (ou não ser) o que se tem (ou se é). Simular é fingir 

ter (ou ser) o que não se tem (ou não é). O primeiro refere-se a uma presença, o segundo a 

uma ausência.” (BAUDRILLARD, 1991, p.9) Entre o esconder o que se tem e o mostrar o 

que não se tem, está o consumo ostentatório, que busca mostrar o que se tem.  

 Na tentativa de entender um pouco mais a questão do consumo, sobretudo, o 

ostentatório, cabe debruçarmo-nos sobre o conceito de consumo conspícuo, que mostra o 

consumo de bens sendo um elemento de emulação social. O conceito de consumo conspícuo 

foi criado pelo economista norte-americano Thorstein Veblen (1857-1929), em sua obra “A 

Teoria da Classe Ociosa”, publicada em 1889. Este livro refere-se ao consumo cuja finalidade 

é expressar uma condição social. Geralmente este tipo de consumo é revelado por meio da 
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compra de serviços e bens luxuosos, sendo estes gastos também considerados como 

ostentatórios, ou seja, com a intenção de mostrar riqueza. 

Conforme este autor, este consumo é “uma comparação odiosa”, fundamentada na 

manifestação da força pecuniária, que aparece através especialmente da posse e do uso de 

bens. Neste sentido, podemos dizer que o consumo é analisado sobre a perspectiva de 

competição entre os indivíduos, de maneira especial aqueles que fazem parte das classes 

sociais superiores de maior poder aquisitivo. Essa obra de Veblen primeiramente mostra como 

era provável a apropriação de objetos destinados ao uso pessoal nas comunidades primitivas. 

Outro ponto importante que problematizou a sua teoria foi a discussão sobre a diferenciação 

entre o trabalho apresentado como nobre e o trabalho com menor importância. O primeiro 

estaria relacionado aos fins pessoais. Já o segundo estaria ligado a execução das atividades 

subservientes, de dependência do outro, provocando um certo rebaixamento para aqueles que 

as realizassem. Para estes povos, as tarefas nobres, virtuosas, honrosas eram aquelas 

vinculadas à prática de feitos, que estavam relacionados ao modo de atuações agressivas 

vitoriosas sobre os opositores e presas. O feito era compreendido como sendo uma ação 

predatória fundamentada na força física. 

 O consumo conspícuo passou a ganhar um novo destaque a partir do progresso cultural 

e do desenvolvimento da organização industrial. Na perspectiva histórica de Veblen, que 

observa esta evolução no consumo conspícuo no âmbito da Sociedade Feudal (um tipo de 

organização social e político fundamentada nas relações servo-contratuais e originada no  

século IV a partir das invasões germânicas - bárbaras - ao Império Romano do Ocidente, na 

Europa) consumo materializa-se na obtenção e na utilização de bens cuja finalidade seja o 

bem-estar de quem os adquire. Sendo assim, só era possível desfrutar deles o senhor, visto 

que às classes baixas, os servos (ex-escravos), não tinham a permissão de desfrutar de tal 

direito. Portanto, para a classe ociosa dos senhores, buscava-se de maneira obsessiva qualquer 

tipo de consumo que excedesse a simples utilidade de sobrevivência. Para Veblen, essa 

necessidade não era apenas de adquirir o bem, mas sim de exibi-lo socialmente, em ocasiões 

como festas, como se pode ver na citação abaixo:  

 
 Para o homem ocioso, o consumo conspícuo de bens valiosos é um 

instrumento de respeitabilidade. À medida que acumula riqueza, ele é 

incapaz, sozinho, de demonstrar a própria opulência desta forma. Recorre 

por isso ao auxílio de amigos e rivais, dando-lhes presentes valiosos e 

convidando-os para festas e divertimentos dispendiosos. É verdade que 

festas e divertimentos se originaram provavelmente no simples sentimento 

ingênuo de ostentação; bem cedo, todavia, adquiriram aquela utilidade de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A2nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano_do_Ocidente
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consumo conspícuo, retendo até hoje esse caráter; assim, essa utilidade há 

muito é o fundamento substancial do seu uso. (VEBLEN, 1980, p.51) 

 

 

Devido ao destaque do consumo conspícuo, houve uma mudança no comportamento 

dos senhores naquele período. Estes passaram a ter a função de reconhecer e escolher tudo 

que for pertinente ao consumo de cunho exibitório. Para tanto, foi preciso a este grupo social 

desenvolver o gosto pelo requinte, deixando seus representantes de serem homens ignorantes 

e arrogantes para serem indivíduos cujo requinte em diversos setores foi sendo apurado, como 

por exemplo, no vestuário, na alimentação, na dança, na arquitetura etc. e em demais áreas 

afeitas à sua nobre posição. A partir dessa mudança na alta classe, as classes médias e 

inferiores sentiram também este reflexo, provocando algumas transformações, como, por 

exemplo, querer o mesmo modo de vida da classe ociosa. Neste sentido, Veblen (1980) 

lembra que a ideia de propriedade, desde a sua criação, foi de distinguir indivíduos por meio 

da riqueza possuída. 

O estudo de Veblen acerca do consumo conspícuo é particularmente importante quando 

estudamos o consumo de luxo, sobre o qual faremos breves considerações. De início, é 

fundamental entender que nas necessidades sociais desse tipo de compra estão presentes 

valores simbólicos como status, distinção, auto-realização. Veblen (1980, p. 50) diz que “o 

consumo de artigos de luxo, no seu verdadeiro sentido, é o consumo que visa conforto do 

próprio consumidor”.  

Em relação às mudanças na evolução do consumo conspícuo, Maldonado (2009) explica 

o impacto que teve o funcionamento da produção fabril, uma vez que antes dela tinha forte 

peso na condição de escassez dos produtos a escassez de matéria-prima e também o difícil 

processo de produção. Após a Revolução Industrial, o ato de consumir conspicuamente 

aumentou, provocando um desejo em muitos indivíduos, uma vez que este consumo não era 

restrito. Neste momento, existiu um crescimento de compra, uma vez que a oferta havia sido 

intensificada em consequência da maior facilidade de produção. 

Dessa forma é possível notarmos que antes das facilidades trazidas pela Revolução 

Industrial, as identidades individuais eram conseguidas por meio da hereditariedade, da 

família. Agora, elas passam a ser representadas a partir das posses individuais. Neste sentido 

“as identidades sociais, outrora uma herança que se mantinha estável ao longo da vida de uma 

pessoa, passa a ser construída pelo próprio indivíduo, que se vale, principalmente de produtos 

e serviços para moldá-la.” (D’ANGELO, 2003, p.3 apud MALDONADO, 2009, p.47) Sendo 
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assim, foi notada por produtores e distribuidores a necessidade de permanecer estimulando o 

desejo de comprar tudo, inclusive o prestígio. Maldonado (2009, p.47) explica esse momento: 

Por um certo tempo parecia  que realmente seria impossível distinguir o 

muito rico do moderadamente rico ou do meramente rico pelo que vestiam. 

Essa terrível possibilidade foi evitada por um ato ousado e engenhoso. 

Percebeu-se que um traje indicando uma classe alta não precisava exibir uma 

qualidade melhor ou ser mais difícil de ser confeccionado do que outros: 

precisava ser apenas reconhecido como mais caro. [...] Isso foi realizado de 

maneira muito simples: deslocando o nome do fabricante, antes relegado à 

uma posição   modesta no interior da roupa, para um local de proeminência. 

[...] Houve, por exemplo, um grande aumento na venda de bolsas de plástico 

marrom, muito feias, que por terem impressas, em bastante evidência, as 

letras “LV”  (Louis Vuitton), sabia-se que custavam muito mais que as 

menos feias de couro marrom. 

 

A partir dessa situação foi despertado o luxo das marcas. Maldonado (2009) utiliza a 

compreensão de outros autores para comentar este processo. As primeiras marcas que tiveram 

uma representatividade no mercado foram Hermès (1837), Luois Vuitton (1845), Chanel 

(1912) e Balenciaga (1921). O luxo passou a ganhar notoriedade a partir do nome do criador 

de modelos exclusivos e de alta qualidade, conhecidos como  artesãos que, muitas vezes, eram 

os proprietários de ateliês.  

Na sociedade consumista, a felicidade é comercializada como uma sensação de alegria 

intensa e fugaz que se vivencia no ato da compra. Silva, A. (2014, p. 183) diz que “os 

indivíduos que se tornaram consumidores abusivos e/ou compulsivos caíram na armadilha de 

tentar possuir a felicidade a qualquer custo; como beduínos desesperados no deserto, eles se 

deixaram iludir pelas alucinações visuais de um oásis inexistente”. Para ela, o consumo 

excessivo e descontrolado estabelece-se no retrato fidedigno de uma sociedade onde boa parte 

das coisas está sendo comercializada: 

 

De modo quase imediato, formamos uma intimidade com aquele objeto, que 

passa a ser “querido”- mas tão querido que desejamos que seja nosso. Esse 

desejo não se restringe somente a coisas ou objetos, mas a lugares, 

momentos, pessoas, tudo, enfim. É claro que nem tudo se compra, mas tudo 

se deseja e, no mundo imaginário, tudo é possível! [...] É exatamente aí que 

o marketing nos “sequestra”, pelos sonhos, pelos momentos mágicos que 

alimentam nossos desejos, mostrando-nos que eles podem, sim, se tornar 

realidade É só a gente querer e poder pagar! (SILVA, A., 2014, p. 93) 
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Considerando esta ideia de querer e poder pagar que faz diferença a questão do poder 

aquisitivo quando falamos de consumo de luxo, sobretudo aqui no Brasil. Segundo dados da 

primeira pesquisa sobre o Mercado do Luxo no Brasil, realizada pela MCF Consultoria & 

Conhecimento em parceria com GFK Indicator. (FERREIRA, 2008) Brasília é uma das 

cidades mais promissoras fora do eixo Rio-São Paulo em termos percentuais no mercado de 

luxo neste país, numa lista de oito cidades. É a primeira na classificação, com 53% do 

consumo de luxo no país. Já capital baiana fica com a quarta colocação, com 6%. O principal 

consumidor nesta categoria é do sexo feminino (58%) e 55 % das compras são feitas no 

exterior. 45% são compras efetuadas fora do Brasil por homens. A idade deste público 

concentra-se entre 26 e 35 anos (33% do total do público da pesquisa). 24% gastam em média 

por produto cerca de R$501 a R$1 mil. Em média, 31% ganha por mês acima de R$16.600. 
2
 

 Ainda utilizando as informações da MCF Consultoria, juntamente com a Gfk Brasil, 

entre as motivações para compra no mercado de luxo no Brasil estão as seguintes opções com 

os seus respectivos percentuais e os atributos dos produtos: 40% - tradição; 35% - 

exclusividade; 15 % - atendimento; 5% - variedade; 4 % - localização; 1% -  preço. De 2006 a 

2010, houve uma variação que vai de 3,9 a 7,6 US$ bilhões no faturamento desse mercado.
3 

Em relação ao consumo de luxo no Brasil, pode-se dizer que é um mercado crescente 

tendo anualmente cerca de 5% a 10 % de aumento. Nos EUA e em países da Europa, boa 

parte do potencial de compra dos consumidores de luxo já foi atingida devido ao longo 

período de ofertas. Porém, os grandes grupos estão considerando países como Brasil, a China 

e o Japão como locais para um novo investimento. Inclusive, o mercado brasileiro é 

considerado um dos mais promissores por ainda estar em etapa embrionária. (FERREIRA 

2008) 

O Brasil é analisado como sendo o segundo maior mercado de produtos de luxo em 

potencial de expansão, crescendo anualmente em média 45%, mesmo quando se sabe que 

menos de 1% da população tem acesso a este tipo de consumo. (SCARABOTO et al., 2006 

apud   MALDONADO, 2009) No período de 2005 e 2006, o mercado de luxo teve um 

aumento de 32% aproximadamente. No ano de 2007, o faturamento dos negócios de luxos no 

país foi de US$ 3,9 bilhões, representando cerca de 1% do mercado mundial. O investimento 

                                                           
2
 Fonte: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/10/06/consumo-conspicuo/  Acesso em:  21jan. 2016 

 
3
 Fonte: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/10/06/consumo-conspicuo/ Acesso em: 21 jan. 2016 

 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/10/06/consumo-conspicuo/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/10/06/consumo-conspicuo/
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financeiro brasileiro neste último ano foi US$ 680 milhões, sendo 24% desse recurso 

destinada à área da comunicação e 20% na expansão do negócio.  

 Segundo Ferreira (2008) as grandes cidades são os locais onde mais se concentra o 

mercado de luxo no Brasil. São Paulo liderou um crescimento de 74% em 2006, seguido pelo 

Rio de Janeiro, com 32 %; Belo Horizonte e Porto Alegre, com 21%; Curitiba e Distrito 

Federal, com 16%. Na região Nordeste, o consumo em potencial de luxo ainda é pouco 

significativo se comparado a outras regiões brasileiras. Por isso, o consumidor dessa natureza 

precisa se deslocar para a região Sul, embora no Recife exista uma loja que comporta as 

marcas de luxo (entre três e cinco marcas internacionais). É preciso levar em consideração o 

ano em que esta pesquisa foi realizada, pois esta realidade pode ter sido alterada. Afirma 

Maldonado: 

Uma das características que favorece o crescimento do luxo no mercado 

brasileiro é o fato de, apenas neste país, as compras poderem ser pagas em 

parcelas, mesmo que estas sejam altas e proibitivas para a maioria da 

população [...] é difícil assegurar os valores de circulação no mercado de 

luxo neste país, pois não há indicadores do tamanho deste setor para a 

economia nacional. Diferentemente de outros países, as grandes lojas de 

luxo no Brasil não estão abertas ao capital externo das bolsas de valores; 

assim estes grandes conglomerados não divulgam seus números [...] A falta 

de dados concretos dificulta o mapeamento real deste mercado no Brasil. 

(MALDONADO, 2009 p. 56) 

 

 Uma informação que merece destaque está relacionada aos novos ricos, sobretudo, 

aqueles que fazem parte da classe artística, em especial aos cantores de funk, que utilizam 

produtos, cuja finalidade é ostentar. Muitos viveram boa parte de suas vidas tendo uma 

condição de poucos recursos, não podendo ostentar determinados padrões de consumo. Mas, 

por conta do novo status social alcançado, é possível a eles obter certos produtos e serviços. 

Como podemos constatar na citação de um artigo sobre funk ostentação cuja autoria é de 

Pereira (2012):  

As letras de funk que eu ouvia exaltavam, portanto, grifes, marcas, modelos 

de automóveis e consumo de bebidas relativamente caras como espumantes 

Chandon, Uísques Red e Black Label, Tequilas, Vodkas Absolut, entre 

outras. Na casa noturna que acompanhei na região de Santo Amaro, havia 

inclusive dias dedicados a marcas específicas em que, quem comparecesse 

vestido com algum item da Ed Hardy, por exemplo, pagaria um menor valor 

para entrar na casa e/ou teria acesso livre aos camarotes [...] Eles não apenas 

cantam os bens de consumo e marcas, mas também os exibem nos 

videoclipes. Esse fenômeno do sucesso dos videoclipes de funk ostentação 

no Youtube tem influenciado, inclusive, a própria composição das músicas. 

Acompanhei a gravação de um videoclipe de uma música do Mc Gui, pela 
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Funk TV, com a presença de vários itens de luxo, como um iate na cidade do 

Guarujá, na Baixada Santista, e dois carros importados, uma Ferrari e um 

Camaro. Durante as filmagens, o irmão do MC, contou que a música Ela 

quer, além da referência à Ferrari e ao Camaro, também cita um carro 

Lamborghini em seu refrão: “Ela quer, ela quer, meu camaro e meu iate.” 

 

 

  Nesse sentido, além do mercado de luxo, vale ressaltar outros tipos de mercadorias que 

também têm a função de ostentar nesse universo da sociedade de consumo. São elas: as 

mercadorias Kitsch e Brega (MOLES apud JOSÉ, 2002). A primeira surge da necessidade dos 

pequenos burgueses em pertencer ao universo da cultura superior (elite intelectual, ligada à 

esfera da arte). A mercadoria Kitsch tenta parecer ser um objeto artístico. Já a segunda é 

caracterizada pelo excesso e pela ostentação dos produtos de luxo. A atitude brega da classe 

emergente é caracterizada pelos novos ricos, conforme Moles: 

 

[...] o consumo ganha uma significação essencial: não se refere somente aos 

bens materiais mas amplia seu domínio ao conjunto de bens e textos 

culturais que atendem aos modelos do imaginário, chegando a transformar o 

próprio conhecimento em algo que deve ser adquirido. É nessa circunstância 

que aparece o Kitsch como produto de uma sociedade que produz para 

consumir e cria para produzir um ciclo cultural onde a noção fundamental é 

a aceleração [...] o brega coloca-se como uma atitude que também revela o 

modo de relações anteriormente apresentado, tratando a vida material a partir 

de uma mistura não só dos modos precedentes, mas também do modo kitsch 

de tratar os objetos no cotidiano de uma sociedade que amplia o consumo e 

faz afluir outros segmentos sociais que estavam às margens do mercado de 

consumo. Como num determinado momento do desenvolvimento do 

capitalismo industrial, as relações configuram a sociedade de massa, o kitsch 

aparece como um tipo estável de relação entre o homem e seu meio, meio 

doravante artificial, repleto de objetos e formas permanentes e efêmeras. 

(MOLES apud JOSÉ, 2002, p.55) 

 

 

 

José (2002, p.63), ainda utilizando a ideia de Moles sobre o caso do “Brega”, fala da 

não utilidade dos objetos na vida cotidiana do homem. Segundo ela, os objetos servem muito 

mais “para revelar uma posse que o distingue de seu segmento social de origem e o aproxima 

de uma imagem de bem sucedido, vendida diariamente pelas mass mídias, fingindo que é, 

através de um produto que aparenta ser.” 

Aqui no Brasil, entre 2003 e 2008, 34 milhões de pessoas estariam previstas para fazer 

parte das classes A, B e C. De 2009 a 2014, outros 30 milhões deveriam se juntar a esse 

grupo.  “Somando tudo, estamos acrescentando quase a população da França ao mercado 

consumidor em dez anos”, foi o que disse Marcelo Neri, coordenador do Centro de Pesquisas 
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Sociais da Fundação Getúlio Vargas, em entrevista a Revista Exame (publicada em 

28/07/2010). Segundo projeções da consultoria LCA, em 2020, os lares brasileiros vão gastar 

cinco trilhões de reais — 130% mais do que atualmente.
 4

 

 Segundo projeções de estudo da Bain & Company
5
, nas Américas a maior impulsão do 

mercado de luxo foi do Brasil, que deve ter contribuído com 2,7 bilhões de euros das receitas 

em 2012. Para os próximos cinco anos, o aumento esperado para o setor no país é de 15% a 

25%. O estudo indica que existe uma expressiva influência dos consumidores chineses na 

mudança do mercado de luxo, com alta significativa nas vendas internas e gastos vorazes 

como turistas. A China ultrapassou o Japão, assumindo como segundo mercado do setor, atrás 

apenas dos Estados Unidos. O estudo afirma que os consumidores chineses são os 

responsáveis pela metade das compras de luxo em toda a Ásia e quase um terço na Europa. 

Considerando a dimensão global, uma em cada quatro compras de bens de luxo pessoal são 

realizadas por consumidores chineses. 

Diante de tantas necessidades, que em sua maioria foram sendo criadas pelo marketing, 

é preciso estar atento para que o consumo não seja feito de maneira impensada.  Silva, A. 

(2014) chama atenção para o momento em que a sociedade direciona seu foco mais ao ter que 

ao ser e como precisamos, muitas vezes, voltarmos o nosso olhar, a nossa atitude, o nosso 

tempo, aos valores básicos e importantes da vida: 

A partir do momento em que a sociedade começa a valorizar mais o ter que o 

ser, precisamos de um cuidado redobrado para transmitir às nossas crianças e 

às futuras gerações o que de fato são bem preciosos. Dignidade, amor ao 

próximo, empatia, compaixão, entre tantos outros bens que “não têm preço”, 

é o que realmente vai pautar a caminhada dos pequenos rumo à vida adulta 

como pessoas éticas, solidárias e responsáveis. Uma vida que tem o consumo 

como algo primordial em pouco tempo se mostrará vazia e sem perspectivas. 

(SILVA, A., 2014, p. 131) 

 

Mas, uma coisa é certa: ser um consumidor consciente nessa sociedade onde nos 

tornamos a própria mercadoria é, certamente, uma tarefa difícil, pois os próprios meios de 

                                                           

4
 Fonte: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/972/noticias/consumo-a-forca-que-move-a-economia . 

Esta reportagem foi publicada no site em 28 jul. 2010. A EXAME ouviu mais de 40 pessoas (nas últimas duas 

semanas considerando a data de publicação), entre analistas, economistas e empresários, para explicar como vem 

se desenvolvendo o consumo no país — e quais devem ser os próximos passos dessa evolução. Acesso em: 24 

nov. 2015. 

5
 Fonte: site da Consultoria de Negócios BAIN & COMPANY – BRASIL. Estudo publicado no site em 24 out. 

2012. Disponível em: http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/press/bain-projects-global-luxury-goods-market-

will-grow-ten-percent-in-2012.aspx  Acesso em: 21mar. 2016.  

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/972/noticias/consumo-a-forca-que-move-a-economia
http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/press/bain-projects-global-luxury-goods-market-will-grow-ten-percent-in-2012.aspx
http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/press/bain-projects-global-luxury-goods-market-will-grow-ten-percent-in-2012.aspx
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comunicação parecem nos afastar dessa realidade. Por isso, no próximo capítulo, vamos 

abordar como alguns recursos da psicologia são utilizados pela comunicação publicitária para 

a efetivação desse processo intencional de distanciamento da realidade a que estamos todos 

(ou a grande maioria) submetidos.   
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

UMA ABORDAGEM PSICO-COMUNICACIONAL DO 

CONSUMO 

 

A sociedade de consumo vem contribuindo para a formação da identidade dos 

indivíduos na atualidade, tendo em vista o importante papel das inovações tecnológicas e dos 

recursos midiáticos característicos desta sociedade na promoção e divulgação de bens 

simbólicos. Severiano (2006) diz que as transformações históricas, sociais, econômicas e 

tecnológicas parecem ter produzido mudanças significativas nos modelos de constituição da 

subjetividade humana e, consequentemente, uma frustração social generalizada por conta da 

inacessibilidade dos ideais propostos pela cultura. A autora busca explicar a formação dos 

ideais através da perspectiva clínica usando como referências Freud (1976) e Costa (1991) 

para analisar os percursos percorridos pela libido na constituição do ego e também para 

analisar a formação dos ideais numa cultura narcísica, que, segundo definição de Lasch (1987 

apud SEVERIANO, 2006), é a cultura da sobrevivência de um mínimo eu. Este mesmo autor 

diz ainda que esta cultura fragiliza o indivíduo, levando-o a buscar soluções regressivas nas 

quais se esvanecem as distinções entre ilusão e realidade. 

Retornando a Severiano (2006), esta autora traz uma reflexão importante a respeito da 

sociedade de consumo e as consequências que esta gera no comportamento do indivíduo, 

considerando, sobretudo, o que se refere à questão da identidade. Vivemos em uma sociedade 

extremamente consumista que estimula que seus produtos, bens e serviços sejam consumidos 

e comercializados não somente pelo seu valor de uso ou funcionalidade, mas também por 

trazer embutido um suposto novo estilo de vida. Estilo de vida que, muitas vezes, é objeto de 

fortes desejos das pessoas que tem como finalidade a mudança do seu padrão social em 

direção àquele sutilmente apresentado através da publicidade, que é um forte meio de 

produção simbólica.  Ao perceber que os modelos ideias prescritos por essa sociedade não são 

atendidos, o indivíduo é tomado de uma frustração constante e, consequentemente, ele ativa 

suas defesas narcísicas como estratégia de sobrevivência de um ego permanentemente em 

conflito com a sua fraqueza. (SEVERIANO, 2006) 

  Diante do que foi visto, está clara a importância que psicologia tem na compreensão do 

comportamento do consumidor, e, portanto, para as organizações da sociedade capitalista, já 
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que o consumidor é o alvo principal na aquisição dos produtos, como destaca Gade (1980, p. 

2): “Em termos político-econômicos, o consumidor é um fator de equilíbrio, uma vez que se 

insere dentro de uma estrutura econômica voltada para a produção e para o comércio”. 

Fillipi e Benedetti (2014) falam dos principais mecanismos explicados pela psicologia 

no ato da compra pelos consumidores, destacando em particular o papel da publicidade nesse 

contexto. Segundo os autores, as teorias que abordam fatores como a motivação, a 

necessidade, a personalidade e a atitude são importantes recursos de análise para entender o 

comportamento dos indivíduos. Antes de abordarmos essas teorias, cabe aqui resumidamente 

apontar o modelo do comportamento do consumidor, compreendendo aspectos estudados por 

diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia e a economia, além da 

psicologia, que é a mais importante para a pesquisa aqui empreendida.   

Esse modelo de comportamento do consumidor é alimentado por inputs ou entradas de 

variados tipos, originadas no meio ambiente em que o indivíduo se encontra, e acaba tendo, 

como output específico, como ato final, a compra. Gade (1980) diz que o modelo do 

comportamento do consumidor funciona como a réplica do fenômeno que se pretende 

explicar, especificando os seus elementos e representando a natureza das suas relações. 

Considerando estes elementos, ressaltamos a memória como local de armazenamento que 

contém várias características pessoais e predisposições, informações, experiências, valores e 

atitudes que sofrem influência essencialmente de três fontes: personalidade, experiência e 

sociedade.  

A primeira está relacionada às características pessoais, na qual se verifica o padrão de 

comportamento do indivíduo, ou seja, suas respostas próprias e únicas que podem ser 

remetidas à sua personalidade. Essas respostas são aprendidas e armazenadas na memória. A 

segunda fonte são as informações armazenadas decorrentes da experiência, ou seja, tudo que 

acontece com o indivíduo e que é registrado em nível de memória consciente ou inconsciente. 

Aprende-se aqui a responder a estímulos de todos os tipos de maneira sólida e antecipada. 

Estas respostas configuram-se, portanto, a partir da influência dos estímulos sobre a 

percepção do indivíduo. Estes dois aspectos designam os valores e as atitudes (a organização 

de conceitos, crenças, hábitos e motivações relacionadas a um determinado objeto). A última 

fonte de influência sobre o comportamento individual são as entradas sob a forma de 

estímulos, sendo representadas no modelo de duas maneiras: física e social. Vindas do meio 

externo ao indivíduo, mas sem necessariamente decorrerem de experiências próprias deste, 
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elas são recebidas pelos órgãos dos sentidos, proporcionando reações fisiológicas dos mais 

diversos tipos.  

Abordando mais diretamente os processos perceptivos envolvidos na constituição do 

comportamento do consumidor, Gade (1980) fala de duas etapas. A primeira etapa está ligada 

aos estímulos recebidos pelos órgãos do sentido.  Nesse caso, o consumidor é estimulado pela 

publicidade através dos anúncios, sejam visuais, auditivos, etc. A segunda etapa é referente à 

atenção, que aparece no momento em que as sensações, consequências do estímulo são 

transportadas ao cérebro com a finalidade de serem decifradas. Isto permite ao indivíduo uma 

certa dedicação ao processo de análise das informações recebidas, usando para isso variáveis 

como a frequência de exposição, intensidade e novidade. Neste caso, a atenção torna-se 

seletiva de acordo com o nível de necessidade do consumidor.  

Ainda em relação às formas de estímulos aqui representadas como originárias do 

ambiente externo, podemos destacar, além da percepção, mais dois pontos. O primeiro tem 

relação com o chamado reconhecimento do problema. Aqui, segundo Gade (1980), temos o 

resultado de um processo de comparação. Neste ponto, o indivíduo compreende a necessidade 

de uma determinada ação no intuito de restabelecer o equilíbrio perturbado pelo estímulo. 

Caso tenha condições de agir neste sentido, teremos uma situação que é identificada pela 

palavra siga no modelo de comportamento apresentado por Gade. Ainda no modelo 

apresentado por esta autora, caso o indivíduo não tenha condições de agir em reação ao 

estímulo, essa situação é identificada pela palavra pare. Já o segundo ponto é chamado de 

processo decisório. Aqui, após o reconhecimento do problema, passa-se ao processo 

decisório, que abrange as seguintes fases: a procura de alternativas, a avaliação das 

alternativas e a compra. 

A primeira fase, chamada a procura de alternativa, surge quando a pessoa possui pouco 

conhecimento das alternativas para ação quando se vê diante do problema. Isso quer dizer que 

o indivíduo vai procurar informações e maneiras de agir até que saiba o que é aceitável. Em 

outros casos, todavia, as alternativas são conhecidas e, por isso, não precisam de nenhuma 

busca, mas sim de uma “avaliação das alternativas”, passando-se, em seguida, para a ação. 

Assim, na avaliação das alternativas, o indivíduo já possui as informações necessárias à 

tomada de decisão, cabendo apenas medir e avaliar estas alternativas, obtendo como resultado 

destes julgamentos a ação. Finalmente, no que tange especificamente ao objeto da presente 

pesquisa, temos a ação da compra. Nesta fase, a compra pode ocorrer considerando dois 

aspectos adicionais: O primeiro aspecto remete às dúvidas a respeito da aquisição do bem, 
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podendo provocar uma procura de informações para justificar a compra. O segundo aspecto é 

o resultado da compra, o que pode alterar as circunstâncias de julgamento, definindo novos 

estímulos (positivo ou negativo) para futuros comportamentos.  

Visto estes primeiros aspectos do modelo de comportamento do consumidor e seus 

padrões de estímulo e resposta, é possível retomar a discussão em torno das teorias que tratam 

dos fatores individuais que são importantes no momento da tomada de decisão de compra: a 

motivação, a necessidade, a personalidade e a atitude.  A motivação corresponde ao impulso 

que leva a pessoa ao ato de compra. Constatada a motivação, estamos diante do segundo fator 

analisado, a necessidade da compra. Cabe inicialmente pontuar a distinção entre a necessidade 

e o desejo. Para Sant´anna (1973 apud FILIPPI, P. , BENEDETTI, L. 2014, p.11)  desejo é a 

manifestação consciente da necessidade. Ele aparece após a necessidade ser identificada, 

permitindo ao indivíduo a escolha pela maneira que as suas necessidades serão saciadas. No 

caso do anúncio publicitário, esse autor destaca o apelo na tentativa de criar novas 

necessidades, buscando despertar o desejo do consumidor.  

O terceiro fator a ser considerado no processo de tomada de decisão é a personalidade, 

ou seja, como as características da pessoa determinam o comportamento dela no ambiente ao 

qual pertence. A personalidade é um dos objetos estudados pela psicologia mais utilizados 

pela publicidade para ajudar no planejamento da sua comunicação, possibilitando uma melhor 

eficácia. A análise da personalidade permite à empresa conhecer melhor o seu consumidor no 

momento da elaboração de estratégias de mercado.  

O quarto fator do processo de tomada de decisão, que também é muito estudado pela 

psicologia do consumidor, é a atitude. Pesquisadores de psicologia social alegam que o 

possível comportamento do consumidor pode ser alterado a partir do conhecimento da sua 

atitude. Segundo Gade (1980), primeiramente, é importante entender a atitude como sendo 

algo totalmente diferente do comportamento. Para ela é possível verificar nas peças 

publicitárias, que a atitude é compreendida como uma intenção de agir, sendo o 

comportamento em si a tradução desta intenção em ação.   

Vale ressaltar aqui os fatores sócio-grupais também utilizados na psicologia do 

consumidor. Gade (1980, p. 101) diz que “um grupo é definido como pessoas que mantém 

uma relação de interdependência, em que o comportamento de cada membro influencia 

potencialmente o comportamento de cada um dos outros”. Ela ainda comenta que “o grupo 

compartilha de uma ideologia, de um conjunto de crenças, normas, valores que estabelecem 
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sua conduta mútua.” Por essa razão, o grupo social influencia o comportamento do 

consumidor, visto que aquele indica uma maneira padrão a ser seguida por este. Quem quiser 

fazer parte do grupo, deve agir conforme o padrão. A posição que o indivíduo tem no grupo 

indica o status dele. Isso quer dizer que o indivíduo passa a atuar para obter produtos que 

sinalizam seu status, evitando que seja classificado de maneira diversa daquela que deseja ser. 

Os grupos sociais são classificados de duas formas, segundo Gade (1980). Grupos 

primários são os grupos mais próximos do indivíduo, os que fazem contato pessoal com ele. 

A família, por exemplo. Já os grupos secundários são aqueles que têm contato impessoal com 

o indivíduo, mas normalmente possuem os mesmos objetivos: partidos, associações, etc. Para 

a autora, a pesquisa em psicologia social tem mostrado que um dos importantes determinantes 

das atitudes dos indivíduos são os grupos-referência. A transformação da atitude parece dar-se 

grandemente em decorrência da relação positiva ou negativa com grupo ou grupos. A 

utilização do conceito de grupo-referência pode ser enfocada considerando dois pontos. O 

primeiro é o papel significativo que os grupos-referência têm, pois eles auxiliam na 

interpretação do desenvolvimento das atitudes e na antecipação dos julgamentos sob 

diferentes condições sociais. Já o segundo baseia a análise do grupo-referência em um 

possível diagnóstico de base social, fundamentando sua resistência à mudança, além de 

fornecer meios de trabalhar esta resistência no sentido de diminuí-la ou aumentá-la. 

Os grupos-referências possuem duas funções: uma função normativa e a outra função 

avaliativa ou comparativa. A função normativa é percebida quando grupos de pessoas têm 

normas em comum e estas são seguidas por aqueles que acham interessantes as ideias deste 

grupo, ou seja, eles são atraídos pelo grupo e, consequentemente, acabam também seguindo as 

normas que são estabelecidas pelos “líderes” deste grupo. Para Gade (1980, p. 103): “O 

comportamento do consumo então será guiado por uma tentativa de imitar estas pessoas (do 

grupo), adquirindo símbolos externos de status semelhantes aos que possuem”. (GADE, 1980, 

p.103) Enquanto a segunda função, a comparativa, permite a pessoa avaliar seu status em 

comparação com outros indivíduos do grupo-referência. Neste caso, o consumidor ao mesmo 

tempo tenta avaliar os julgamentos que os outros fazem dele com a finalidade dele saber como 

é percebido pelo grupo. É o que nos diz a autora na citação a seguir: 

Indivíduos que são líderes, de alta capacidade persuasiva, que servem de 

conselheiros e apoio a outros, comprovadamente tendem a ter menos 

conformidade do que aqueles que se subordinam a autoridade, necessitando 

de seu apoio e orientação, que são questionáveis, pois tem pouco insight dos 

seus próprios comportamentos e valores, tendendo então a se orientar pelos 

outros. (GADE, 1980, p.105) 
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 Solomon (2011, p.409) afirma que existem três formas de influências que são realizadas 

pelos grupos de referências no comportamento dos consumidores. São elas: 

 

Influência informacional: o indivíduo busca informação sobre várias 

marcas em grupos de profissionais especialistas ou associações que 

trabalham com o produto; Influência utilitária: a decisão de compra é 

baseada no desejo de satisfazer os colegas de trabalho ou pessoas com as 

quais o indivíduo tem interações; Influência expressiva de valor: o 

indivíduo acha que a compra ou uso de determinada marca promoverá a 

imagem que os outros têm dele. 

  

 

 Dentre os grupos sociais, certamente a família tem um importante papel nas decisões de 

compra. Em especial, as crianças são apontadas como treinadas para ser consumidoras e 

influenciarem nas compras dos pais. É o que nos apresenta Gade (1980, p. 118) 

 

Ao se estudar grupos, o grupo familiar mereceu papel de destaque devido à 

sua importância quanto ao consumo. O casal, que pertence geralmente à 

mesma classe social, parece ter um comportamento de consumo em comum 

quando pertence à classe social mais alta e se encontra no início do 

casamento. A decisão de compra pertence à mulher quando esta trabalha 

fora, tem um círculo de amizades próprias e, portanto, não depende 

exclusivamente do marido nem emocional nem financeiramente. A compra 

de alimentos, mobiliários, vestuário e produtos infantis refletirá diretamente 

estes fatores. E dentro do grupo familiar mereceu destaque a criança e o 

consumo infantil, uma vez que a criança é simultaneamente consumidora e 

promotora de consumo [...] a criança é treinada para ser consumidora [...] 

frequentemente os pais a transformam em tal por dinâmicas de personalidade 

e inseguranças próprias. Foi visto como a televisão seduz a criança a nível 

consciente ou inconsciente ao consumo, assim como o adolescente na sua 

procura de identidade é presa fácil do chamado “mercado jovem”, mesmo 

porque sua postura também se caracteriza pelo hedonismo e desejo de 

satisfação imediata que o consumo promete satisfazer.  

  

 

Mas, apesar da criança fazer parte atualmente do público alvo da publicidade, é preciso 

ter cuidado com o tipo de comunicação que está sendo direcionada a ela, uma vez que, o 

consumo infantil tem sido motivo de preocupação por parte de especialistas. Alguns deles 

afirmam que a criança é treinada para ser consumidora e, por isso, deve-se ter atenção aos 

tipos de comerciais direcionados a ela. É o que nos mostra Gade (1980, p.111) que resgata 

Riesman para exemplificar esta ideia 

[...] um exame dos padrões de consumo deve ser feito a partir de um estudo 

da iniciação da criança como consumidora, pois é na infância que se 

estabelecem as expectativas a respeito de bens e serviços a serem possuídos 

no futuro quando adultos [...] Quem é criança hoje é o consumidor de 
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amanhã [...] A criança aprende a respeito das necessidades básicas com seus 

pais, aprende o significado simbólico dos bens com seus pares, seu grupo e 

através da televisão [...] Através da participação ativa do papel do 

consumidor a criança aprende concomitantemente valores e atitudes do papel 

do consumidor adulto, antes mesmo de atingir esta idade [...] Pesquisas têm 

demostrado que o consumo jovem tem correlação positiva com 

conhecimento e compreensão dos comerciais de TV, e esta compreensão se 

dá a partir do 1° grau.   

 

 

Além dos meios de comunicação tradicionais, o consumo virtual também tem 

aumentado nos últimos anos e, consequentemente, tem influenciado o comportamento do 

consumidor. Outro dado que também merece destaque é em relação ao crescente uso da 

internet por parte dos jovens. Vejamos o que Solomon (2011) fala a respeito destas situações:  

A web está modificando o modo como os consumidores interagem com as 

empresas e entre eles. O comércio online nos permite localizar produtos 

pouco conhecidos ao redor do mundo, e as comunidades de consumidores 

oferecem fóruns onde as pessoas podem compartilhar opiniões e 

recomendações sobre produtos. (SOLOMON, 2011, p.71) 

Muitos jovens preferem usar a internet para se comunicar porque seu 

anonimato torna mais fácil falar com outras pessoas do sexo oposto ou de 

diferentes grupos étnicos e raciais. [...] Os usuários norte-americanos da 

internet com 12 anos de idade ou mais passam, em média, mais de seis horas 

por dia assistindo vídeo- eles dedicam cerca de quatro horas desse total à 

televisão tradicional, incluindo vídeo ao vivo, gravador de vídeo digital 

(DVD) e vídeo sob demanda (VOD); vídeos game, vídeos na Web e no PC, 

DVDs e vídeos em dispositivos portáteis são responsáveis pelo equilíbrio. 

[...]  Cerca de dois terços dos adolescentes online dizem que participam de 

uma ou mais atividades de criação de conteúdo na Internet. Um terço cria ou 

trabalha em páginas da Web ou blogs para outras pessoas, incluindo grupos 

aos quais pertencem, amigos ou trabalhos escolares. Cerca de um quarto 

mistura conteúdo que encontram online em suas próprias criações. 

(SOLOMON, 2011, p.545) 

 

Nessa perspectiva, vale ressaltarmos o significativo desempenho do mercado jovem 

global que representa cerca de 100 bilhões de dólares em poder de compra. Sendo que boa 

parte desse dinheiro é destinado a produtos de “bem- estar”: cosméticos, pôsteres e fast food. 

O Brasil é um país que tem um percentual (29%) expressivo de jovens com idade de 14 anos 

ou menos. Jovens que nesta faixa etária, buscam em seus amigos e nas propagandas um 

determinado padrão de comportamento. Estes consumidores possuem uma série de 

necessidades, como por exemplo, experimentação, independência, aprovação dos outros. 

Nesse sentido, cabe pontuarmos o uso de produtos como sendo um meio importante para que 

esses jovens possam expressar suas necessidades. (SOLOMON, 2011) É o que podemos 

ratificar na citação a seguir: 
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Os adolescentes estão fazendo a transição da infância para a idade adulta, e 

seus autoconceitos tendem a ser instáveis. Eles são receptivos a produtos que 

os ajudam a ser aceitos e lhes possibilitam afirmar a sua independência. 

Como muitos adolescentes ganham dinheiro, mas têm poucas obrigações 

financeiras, eles são um segmento especialmente importante para produtos 

não essenciais ou de expressão, que vão desde goma de mascar até roupas e 

música. Devido a mudanças na estrutura familiar, muitos adolescentes 

também estão assumindo mais responsabilidade pelas compras rotineiras. 

[...] Os tweens são um segmento de mercado de importância cada vez maior; 

as crianças de 8 a 14 anos, que estão fazendo a transição da infância para a 

adolescência , são compradores influentes em termos de roupas, CDs e 

outros produtos para o “bem- estar”. Muitos jovens pertencem a tribos que 

influencias seus estilos de vida e preferências por produtos. (SOLOMON, 

2011, p.558) 

 

Nesse sentido, podemos comentar aqui a respeito da divisão em segmentos de mercado, 

que tem como ponto de partida a ideia de que o comportamento econômico recentemente é 

mais voltado à satisfação de necessidades mais sofisticadas. Tais necessidades podem ser 

estudadas a partir do aculturamento da pessoa, sendo definidas pela cultura, classe, grupo 

referência (teoria de interação social) e pelo papel do consumidor na sociedade. É possível 

dividir estes fundamentos em variáveis socioeconômicas tais como: profissão, renda, nível 

educacional e variáveis como idade, história de vida, estado civil etc, conforme se pode ver na 

citação abaixo:  

O consumidor é estudado em marketing tentando-se verificar seu 

posicionamento frente à empresa e sua imagem, aceitação ou rejeição do 

produto que fabrica, opinião em relação a preços, distribuição  serviços, o 

que inclui o onde e o como. Seu comportamento e motivação são estudados 

primeiramente em termos de reações frente aos produtos, preços, serviços e 

promoções. São estudados também os estilos de vida e as modificações que 

sofrem, faixas etárias, níveis de renda, localização geográfica. São estudadas 

ainda as influências ambientais que podem direta ou indiretamente agir sobre 

o consumidor. Como: fatores econômicos, políticos e sociais, 

regulamentação de empregos e salário, sindicalização e impostos. Os 

mercados são estudados para verificação de seu tamanho, localização 

geográfica, composição e demografia, procurando-se entender assim suas 

características e tendências. (GADE 1980, p. 146) 

 

 Em relação aos vários segmentos de mercado, vale a pena fazer uma ressalva a respeito 

da visão de vários profissionais sobre o papel da publicidade e da propaganda na sociedade de 

consumo. Mas antes vamos definir o conceito de propaganda e publicidade. 

O maior dicionário da língua portuguesa publicado no Brasil, o Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira, define a publicidade como: 1. Calcado no 

francês, “publicite”: qualidade do que é público: a publicidade dum 
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escândalo. 2. Caráter do que é feito em público: a publicidade dos debates 

judiciais. 3. A arte de exercer uma ação psicológica sobre o público para fins 

comerciais ou políticos; propaganda. Para propaganda, diz: do latim 

propaganda, do gerúndio de propagare, coisas que devem ser propagadas. 

Propagação de princípios, ideias, conhecimentos ou teorias. Sociedade 

vulgarizadora de certas doutrinas. Publicidade. (GOMES, 2001, p.114) 

 

 
Considerando as várias opiniões a respeito da propaganda, destacamos como os 

principais setores no mercado entendem esta área: 

 
O consumidor acredita que a propaganda é, por um lado, cúmplice da 

inflação porque pressiona para consumir, mas, por outro lado, útil em termos 

de informação. A opinião dos publicitários é que a propaganda ao incentivar 

o consumo ajuda a produção em alta escala e o consequente barateamento 

dos custos, ajudando assim na contenção da inflação. Os economistas já 

acham que a propaganda é um fator inflacionário, mas de mínima 

importância. Os empresários também acreditam que a propaganda tem um 

efeito inflacionário porque trabalha sobre a demanda, induz ao consumo e 

cria desejos. Os jornalistas acreditam que a propaganda não tem cumprido 

seu papel de esclarecer o indivíduo, uma vez que é comunicação. (GADE, 

1980, p.3) 

 

Esse tipo de comunicação passou a ganhar destaque após o período industrial, fruto 

imediato da sociedade de consumo de massa.  A forma de comercialização de produtos que 

antecedeu a Revolução Industrial era realizada onde existia a comunicação interpessoal. O 

anúncio tinha a finalidade de informar. Os produtos geralmente eram anunciados pela 

presença de um artesão ou um mercador. Por conta dessa facilidade e, ao mesmo tempo, 

agilidade, se assim podemos dizer, era possível verificar a qualidade do produto, muitas vezes 

sendo este apalpado pelo seu comprador. Mas esta situação foi sendo mudada ao longo do 

tempo e a partir da produção e do consumo em grande proporção foi criada a propaganda, 

como meio moderno para se vender. “A propaganda, na realidade, é parte integrante de um 

sistema de vendas que comumente é denominado marketing e que visa levar o produto ao 

consumidor.” (GADE, 1980, p. 149) 

Na evolução dos anúncios de produtos e pessoas, é possível detectar uma diferença 

profunda que passou a ser desenvolvida no período final do século XIX, mas que perdura até 

hoje: a influência da psicologia. No próximo tópico vamos entender melhor essa situação. 
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3.1 O USO DA PSICOLOGIA NO MEIO PUBLICITÁRIO 

 

O uso da psicologia na publicidade tem permitido aos especialistas do marketing uma 

contribuição significativa no desenvolvimento do seu papel. Entre os fatores psicológicos 

mais utilizados nesta área estão: a motivação, a percepção, aprendizagem e memória. Para 

Gade (1980, p.23) a “motivação, ou comportamento motivado, em termos simplificados, se 

resume naquelas atividades nas quais nos engajamos em direção a um objetivo”. Essa autora 

diz que o “organismo se torna estimulado ou motivado por meio de necessidades (ou drives) 

internas e externas que podem ser a nível fisiológico ou psicológico” (p. 23). Para explicar o 

funcionamento desta motivação, Gade (1980) nos apresenta um exemplo bastante comum e 

básico na vida do ser humano: a fome ou a sede. A autora fala que quando passamos muito 

tempo sem nos alimentarmos, o nosso estômago responde, ou seja, tem as contrações 

características da fome, e como a fome é um estado desconfortável, este estímulo interno 

levará o indivíduo a ter um comportamento direcionado ao objetivo de reduzir esta sensação. 

Neste caso, o comportamento motivado vai se justificar até que o objetivo tenha sido 

consolidado ou até que outra motivação maior apareça. Toda vez que uma necessidade não for 

satisfeita, vai surgir um estado de tensão provocada pela motivação. 

Em relação à percepção, podemos dizer que faz parte de um sistema que proporciona a 

seleção das sensações, que são, para isso, organizadas e interpretadas. Portanto, é importante 

levarmos em consideração os processos cognitivos, ou seja, a percepção que temos das coisas. 

Por essa razão, o que o consumidor percebe vai estar ligado ao seu comportamento, visto que 

o comportamento responde a estímulos físicos e sociais que estão sendo percebidos, 

decifrados pela cognição. Além do mais, estes estímulos sofrerão a influência de processos 

comparativos com dados derivados de percepções anteriores armazenadas a nível de memória, 

sendo que estas percepções, por sua vez, ainda sofrerão influência da motivação, valores, 

atitudes e características pessoais, numa intrincada e complexa cadeia de ações e reações. 

Sendo assim, o consumo será o resultado direto de nossas percepções. Os estímulos são 

percebidos e registrados primeiramente conforme a frequência com a qual se apresentam. Em 

segundo lugar, o estímulo é percebido de acordo com a sua intensidade. Particularmente em 

relação aos estímulos visuais, o fator movimento tem um papel importante na sua percepção. 

O exemplo aqui pode ser dado aos anúncios luminosos compostos por luzes que se acendem e 

se apagam. Notaremos que recordamos com mais facilidade destes do que anúncios estáticos. 
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Assim, a seleção do estímulo móvel se faz com maior facilidade do que a do estímulo 

estático, da mesma forma que a sua retenção a nível da memória. (GADE, 1980) 

Além desses fatores, os estímulos são organizados em função da similaridade, 

proximidade e continuidade. O princípio da similaridade diz que o ser humano tem a 

tendência a organizar estímulos semelhantes como pertencentes à mesma categoria. A 

proximidade gera uma sensação de pertinência, ou seja, nesta função, se caso um produto for 

oferecido a um preço bom juntamente com outro produto da mesma marca, os dois serão 

percebidos como favoráveis. A continuidade, também chamada de “fechamento”, é um 

princípio que se baseia na teoria da Gestalt. Esta assegura serem as coisas percebidas como 

um todo, embora este todo não seja necessariamente a soma das partes. Este princípio permite 

dizer que há uma intenção nas pessoas em completar o incompleto. Quem faz uso deste 

princípio com uma certa frequência é a publicidade quando apresenta jingles incompletos que 

o ouvinte se sente obrigado a completar ou quando depois de algum tempo de campanha 

extingue totalmente as palavras deixando apenas o som que fará o ouvinte adicionar as 

palavras mentalmente, obtendo assim boa forma. (GADE, 1980) Cabe aqui ressaltarmos a 

importância que as percepções têm no marketing, já que estas influenciam o comportamento 

do consumidor. Por isso, elas são muitas vezes mais relevantes que a realidade.  

Um terceiro fator psicológico que aponta para a importância desta área do conhecimento 

na publicidade é a aprendizagem. A aprendizagem “é um processo dinâmico que permite ao 

homem desenvolver a sua capacidade de existir no seu meio ambiente e de se adaptar a suas 

modificações.” (GADE, 1980, p.67) Estas vivências do indivíduo durante a vida são gravadas 

na memória por um período bem extenso. Segundo Solomon (2011, p.120), “a aprendizagem 

cognitiva ocorre como resultado de processos mentais. Ele também diz que “[..] a 

aprendizagem por observação acontece quando o consumidor apresenta um comportamento 

como resultado de ter visto alguém demostrando e sendo recompensado por isso.” Vale 

lembrar também da analogia entre o aprendizado e a memória, conforme a citação a seguir: 

 

Para manter um relacionamento sólido entre cliente e marca é necessário 

fazer uma analogia entre aprendizado e memória, pois as organizações 

empresarias que aguçaram a memória de seus consumidores de várias 

maneiras, como propagandas que os façam lembrar de fatos que já haviam 

esquecido, irá fortalecer sua imagem e vínculo. Desta forma, este estímulo 

cognitivo será capaz de fazer com que a marca permaneça na memória de 

seus consumidores por períodos maiores. (SILVA, Y., 2015, p.7) 
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Gade (1980, p.158) diz que a lei da associação é outro fator da teoria da aprendizagem. 

“Em publicidade este princípio é utilizado quando são criados nomes ou campanhas de 

produtos em que aparece uma associação do nome com o uso ou utilidade do produto.” 

Finalmente, em relação à memória, vale ressaltarmos as contribuições de Pradeep 

(2012) que define a memória dos sentidos como sendo uma “memória episódica”. Segundo 

ele (p.64), nós temos vários tipos de memória, mas “a memória episódica é a função que 

talvez seja mais bem descrita como uma máquina do tempo mental que armazenam memórias 

sobre ‘o que, onde e quando.’” Esse autor nos explica o período em que a memória episódica 

se desenvolve. Vejamos na citação a seguir: 

[...] a memória episódica só amadurece por volta dos 5 anos de idade- 

somente a partir dessa idade é que a criança consegue se recordar de 

acontecimentos e, ao mesmo tempo, associá-los a épocas e lugares 

específicos [...] O cérebro consumista associará essas agradáveis lembranças 

armazenadas há tanto tempo à sua marca, seu produto ou seu ambiente [...] 

Os estudos têm constatado sistematicamente  que o pico da capacidade 

olfativa do ser humano se da entre os 5 e 10 anos de idade. Durante esse 

período temos oportunidade de sentir muitos cheiros pela primeira vez e 

tempo para curtir todos eles [...] os aromas podem apoiar os esforços de 

marketing de várias maneiras. Eles podem ser ‘marcadores de memórias’ 

que ajudam uma pessoa a se lembrar mais de marcas familiares do que de 

marcas não familiares [...] As marcas, provavelmente, são a primeira e mais 

elevada forma de criação de marca olfativa. (PRADEEP, 2012, p.64) 

 

 

Assim, motivação, percepção, aprendizado e memória são fatores psicológicos que 

desempenham papel crucial nas estratégias de publicidade e propaganda na atualidade. Cabe 

destacarmos que Gomes (2001) chama a atenção para as diferenças conceituais das palavras 

publicidade e propaganda na área acadêmica. Esta discussão foi iniciada a partir do XXV 

Congresso da INTERCOM, realizado em 1997.  Dentre as observações que foram pontuadas 

pela autora merecem destaque as seguintes colocações: Na concepção atual, a publicidade 

possui três elementos: 1. Capacidade informativa; 2. Força persuasiva; 3. Caráter comercial. 

Já a propaganda diferencia-se da publicidade somente no caráter que esta possui, que é o 

ideológico. A publicidade é uma atividade voltada para a venda de um produto enquanto a 

propaganda está concentrada no controle do fluxo das informações para dirigir a opinião 

pública e manipular a conduta coletiva. O texto traz uma questão que é de suma importância, 

sobretudo para os estudantes da área de comunicação social, para quem as diferenças entre 

publicidade e propaganda ainda são confusas dentro e fora da universidade. Segundo a autora, 

a bibliografia brasileira dá um espaço bastante insignificante, do ponto de vista da reflexão 
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teórica, para este assunto, enquanto a bibliografia estrangeira (portuguesa, inglesa, francesa, 

americana, italiana e espanhola) não traduzida, apresenta conceitos diferenciados entre 

publicidade e propaganda. Portanto, antes de aprofundarmos os aspectos da relação entre a 

psicologia e a publicidade/propaganda, cabe apresentarmos de forma mais consistente esses 

dois contextos comunicacionais diversos. 

Existem dois condicionantes significativos no processo da publicidade e da propaganda. 

São eles: o condicionante histórico e o condicionante técnico. No que tange à publicidade, o 

condicionante histórico destaca que ela é o meio através do qual se busca vender bens e 

serviços utilizando a comunicação de massa. Ela surgiu após a revolução industrial, por conta 

da grande produção de bens e dos avanços tecnológicos que estavam acontecendo. Ela 

financia os meios de comunicação (jornais, revistas, etc) através da aquisição de seus espaços, 

fazendo com que seus produtos continuem sempre sendo lembrados. No século passado, os 

agenciadores de espaços na mídia tornaram-se as agências de publicidade, que com passar do 

tempo vem se aprimorando através de várias ciências, como por exemplo, a psicologia, 

antropologia, linguística, informática, sociologia. Atualmente, a publicidade é considerada um 

fenômeno social. (GOMES, 2001) 

Em relação aos seus condicionantes técnicos, Gomes aponta três elementos como sendo 

os estruturados da propaganda, como pode ser ratificado na citação abaixo: 

Em primeiro lugar, é necessário ter uma ideia ou uma doutrina a oferecer ao 

público ou a um indivíduo, em tal quantidade que sua promoção justifique o 

uso dos meios massivos. Em seguida, é necessário planejar, criar e produzir 

a informação persuasiva que se quer difundir com o intento de reforçar ou 

modificar comportamentos ideológicos (religiosos, políticos ou mesmo 

filosóficos). Em terceiro, esta informação de caráter persuasivo deve ser 

vinculada, isto é, inserida em meios de comunicação, não necessariamente 

em forma de anúncios, mas (é aí que vem a diferença básica da publicidade) 

pode vir sem identificação do promotor e não ocupando um espaço formal 

como é o caso da publicidade: a propaganda pode vir inserida da travestida 

em reportagens, editoriais, filmes, peças de teatro, artes plásticas e até 

educação: nas salas de aula, através da seleção ou enfoque de conteúdos 

didáticos. (GOMES, 2001 p. 117) 

 

Agora, vamos analisar os condicionantes históricos da propaganda. Para isto, é preciso 

retomar o período em que surge a ideia de propaganda. A propaganda surgiu em um período 

onde havia dominação política e ideológica do catolicismo, que se sentia ameaçado pela 

criação e a acelerada expansão das ideias luteranas. Neste período também estava 

acontecendo a culminância do processo de crise da sociedade desta época, que discute a 
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vigência da teoria “plenitudo potestatis”
6
 do Papa. A igreja católica precisava criar um 

organismo com a finalidade de impedir e contra-atacar a influência das ideias de Lutero e 

permitir a expansão do catolicismo entre os “infiéis”. 

Assim, no século XIV, foi criada a Ordem dos Predicadores, cujo objetivo era combater, 

desde o púlpito, a heresia dos albigense
7
. Anteriormente, no século XIII, Raimundo Lulio 

sugeria a criação de uma espécie de organismo com a finalidade de formar o clero para pregar 

nas regiões de infiéis, em sua língua natural. No ano de 1568, duas comissões foram 

nomeadas pelo Papa Pio V com a finalidade de estudar como atrair os infiéis à Igreja e como 

convertê-los.  Seu sucessor, Papa Gregório III, adicionou uma outra comissão que se dedicava 

mais aos ritos das igrejas orientais. Uma congregação foi criada pelo Papa Clemente VIII 

denominada de Congregação de Cardeais com o objetivo de analisar toda a matéria que se 

referisse às missões e, finalmente, em 1662, o Papa Gregório XV cria a Sacra Congregatio de 

Propaganda Fide, por meio da Constituição Incrustabili Divnae. Ainda neste mesmo ano, 

mediante a promulgação do “Motu Próprio Cum inter multíplices”, regulou os poderes e 

atribuições da Congregação. Conforme o tempo, outros dirigentes da igreja católica foram 

adicionando funções e estendendo esta extensa ação de propaganda. Com isso, houve uma 

significativa propagação da fé católica através dos meios que a Congregação criou. 

A propaganda pode ser entendida como uma maneira de afetar as personalidades e de 

controlar o comportamento dos indivíduos para fins não necessariamente científicos, além de 

ser a expressão de uma opinião por indivíduos ou grupos com a finalidade, velada ou 

expressa, de difundir opiniões ou ações de outros indivíduos ou grupos para fins 

predeterminados. (GOMES, 2001)  

O bom resultado da comunicação publicitária está associado a dois pontos principais: o 

despertar e a manutenção da atenção. Gade (1980, p. 158) nos fala sobre algumas das técnicas 

utilizadas para despertar, tais como: 

                                                           
6
 Plenitudo potestatis é um termo jurídico medieval empregado para descrever o poder e a jurisdição papal. O 

termo foi empregado nos escritos canônicos para designar a autoridade papal desde o pontificado de Leão I, no 

entanto, foi Inocêncio III, o primeiro papa a usar o termo regularmente como uma descrição do poder 

governamental papal.
 
No século XIII, os canonistas usaram o termo plenitudo potestatis para caracterizar o poder 

do Papa na Igreja, ou, mais raramente, a prerrogativa do Papa na esfera temporal. Fonte: Wikipédia A 

Enciclopédia Livre Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Plenitudo_potestatis Acesso em: 25 jan. 2016. 
7
 A Cruzada Albigense (denominação derivada de Albi, cidade situada ao sudoeste da França), também 

conhecida como Cruzada Cátara ou Cruzada contra os Cátaros, foi um conflito armado ocorrido em 1209 e 

1244, por iniciativa do papa Inocêncio III com o apoio da dinastia capetiana (reis da França na época), com o fim 

de reduzir pela força o catarismo, um movimento religioso qualificado como heresia pela Igreja Católica e 

assentado desde o século XII nos territórios feudais do Languedoque; favoreceu a expansão para sul das posses 

da monarquia capetiana e os seus vassalos. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzada_Albigense  Acesso em: 22 mar. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%A3o_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inoc%C3%AAncio_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_temporal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plenitudo_potestatis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albi_%28Tarn%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Inoc%C3%AAncio_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_capetiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heresia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Languedoque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzada_Albigense
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O tamanho, a luminosidade ou cor, o movimento, o isolamento, o contraste 

em relação aos concorrentes [...] As linhas, margens, espaços vazios em 

torno de um anúncio, por exemplo, “cercam” a atenção de quem vê e 

previnem contra o desvio da atenção. A posição da mensagem, seja quanto 

ao posicionamento num espaço vazio, como uma página ou um vídeo, onde 

a parte superior esquerda ou o meio recebem maior atenção, seja quanto ao 

posicionamento dentro do corpo de uma revista ou a proximidade junto a um 

editorial relacionado com o assunto, se mostra mais eficaz, assim como as 

primeiras e últimas páginas [...] as ilustrações, desenhos e principalmente as 

fotografias. Em termos de ilustrações, os estudos mostram que elas permitam 

uma identificação boa e, portanto, exigem uma prévia diagnose do segmento 

de mercado a que se destinam, como, aliás, toda propaganda. Existem provas 

empíricas de que as pessoas são mais atraídas em geral por ilustrações em 

que aparecem grupos de pessoas, crianças, paisagens naturais e animais. O 

sexo feminino apresenta mais interesse em anúncios em que aparecem 

mulheres, o sexo masculino, naqueles em que aparecem crianças do seu sexo 

e de sua idade ou um pouco mais. 

 

 

Uma explicação para essa importância da percepção visual na propaganda pode ser 

entendida através de Pradeep (2012, p.58) que afirma que “os sentido nos permitem entender 

tudo aquilo que encontramos”. O autor fala do importante papel que os cinco sentidos do ser 

humano tem, como eles funcionam e o que eles expressam para o cérebro consumista. 

Segundo ele, “cerca de um quarto do cérebro humano está envolvido no processamento visual 

[...] Aproximadamente 70% dos receptores sensitivos do corpo estão situados nos olhos” 

(p.58). Ele ainda explica como o sentido da visão é importante na hierarquia sensorial, como 

podemos observar na citação: 

 

A maneira mais fácil e mais eficaz de chamar a atenção do cérebro 

consumista é com excelentes recursos visuais [...] Quando imagens e sons 

são apresentados ao mesmo tempo, por exemplo, o cérebro atribui maior 

credibilidade e maior impacto à parte visual. É por isso que, se a parte falada 

de um anúncio com recursos audiovisuais estiver fora de sincronia, ela será 

descartada. Os olhos captam a luz e ajustam o foco. É o cérebro, porém, que 

identifica as cores, as formas, expressões faciais e paisagens que ele vê [...] 

O auge da memória de impressões visuais ocorre entre 15 e 30 anos de idade 

[...] Uma das razões disso é que esse é um período bastante dinâmico na vida 

da maioria das pessoas [...] O cérebro ‘atribui’ cores a tudo que enxergamos 

à medida que o espectro luminoso é refletido pelos objetos a nossa volta. 

(PRADEEP, 2012, p.58) 

 

Baudrillard (1973) contempla o estudo da publicidade enquanto mecanismo de 

circulação, consumo e uso dos objetos para o plano puro da significação. O autor apresenta 

exemplos da construção discursiva da publicidade, levando em consideração o sistema de 

conotação. Ainda segundo o autor, a publicidade não tem qualquer responsabilidade na 
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produção e na prática direta das coisas e, contudo, integra o sistema dos objetos, não somente 

porque trata do consumo, mas porque se torna, a própria publicidade, objeto de consumo. Ele 

cita também as ideias de publicitários americanos como Dicther e Martineau, ao dizer que a 

publicidade passou de uma prática comercial a uma teoria da práxis de consumo. Para eles, a 

sociedade de consumo oferece ao indivíduo a possibilidade de libertação e de realização total 

e que o sistema de consumo constitui uma linguagem autêntica, uma cultura nova. 

Diante de todo o sistema cultural articulado através da publicidade, acreditamos que 

esta seja também uma maneira inteligente de pensar não somente o produto e sua venda, além 

de suas formas de abordagens, mas, sobretudo, usar de sua função reguladora, na tentativa de 

já ser ela mesma consumida, mas até do que sua função de dirigir o consumo, como diz o 

autor. Ele explica ainda que, como os sonhos, a publicidade fixa e desvia um potencial 

imaginário. Por isso, entendemos que a publicidade é uma área que interage com várias 

outras, sobretudo com a psicologia. Portanto, visto um pouco da história e dos aspectos 

técnicos da publicidade e da propaganda, é possível agora observar mais atentamente como a 

psicologia atua nestes campos. 

Para Baudrillard (1973), a publicidade cumula e engana, mobiliza e desmobiliza o 

próprio sistema cognitivo humano, instaurando neste, sob o signo da publicidade, o reino de 

uma liberdade do desejo, bem ilustrada na afirmação de Silva, A. (2014, p. 130): “A 

neurociência evidencia que, ao observarmos uma modelo em um comercial, por exemplo, 

automaticamente nos colocamos no lugar dela e sentimos uma pitada do que deve ser uma 

pessoa bonita e poderosa.” 

Cabe destacar, no bojo da citação anterior, que atualmente o neuromarketing tem 

contribuído na compreensão do comportamento do consumidor, a partir de estudos 

relacionados a diversas áreas tais como a psicologia, o marketing e a neurociência. O 

neuromarketing é o estudo que tem por finalidade a aplicação de novas técnicas no campo 

cerebral visando entender como a mente do consumidor funciona. Este tipo de estudo tem um 

importante papel para os profissionais de marketing porque através dele é possível conhecer 

os principais fatores que influenciam a vida dos consumidores no ato da compra, além de 

servir também como norteadores nas estratégias de marketing, uma vez que este analisa 

características individuais, sociais e culturais dos indivíduos. Assim, entender como o 

consumidor pensa a partir dos estímulos presentes no momento da compra é a 

responsabilidade desta nova ciência, o neuromarketing. 
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Retomando a questão da propaganda, esta também tem um papel fundamental no meio 

social. Ela não só informa, como também forma. Forma, inclusive, estilos de vida, de 

comportamento e posicionamento, garantindo assim o consumo. (GADE, 1980) Colocando a 

propaganda em perspectiva histórica, nos primórdios, o anúncio era feito de maneira bem 

simples, mas ainda assim bastante eficiente para atender ao objetivo pelo qual ele se 

destinava: a venda de produtos e/ou pessoas. Mas com passar do tempo, a partir da Revolução 

Industrial, novas estratégias aparecem com a finalidade também de ajudar nas vendas de 

produtos e/ou serviços. Assim, os anúncios passam a ser melhor elaborados, tendo também a 

finalidade de vender necessidades. “O anúncio, para que seja eficaz, deve inicialmente 

prender a atenção e o interesse do receptor, deve provocar desejo de comprar e consumir 

aquilo que é oferecido, garantindo o máximo de satisfação.” (GADE, 1980, p. 149) Entre 

estas novas estratégias, como dissemos, está a neurociência. A neurociência surge para 

compreender melhor o funcionamento da mente humana e, com isso, tem sido atribuído a ela 

muitos feitos na comunicação publicitária. Um desses, por exemplo, é o uso de marcadores 

somáticos utilizados em anúncios, como podemos constatar na citação abaixo: 

 

Alguns anúncios criam marcadores somáticos na mente dos consumidores 

usando humor [...] como os marcadores somáticos se baseiam em 

experiências passadas de recompensa e punição, o medo também pode criar 

alguns dos marcadores somáticos mais poderosos, e muitos publicitários 

ficam bem felizes de tirar proveito de nossa natureza estressada, insegura e 

cada vez mais vulnerável. (LINDSTROM, 2009, p.122) 

 

Por outro lado, Lipovetsky (1989) aborda a publicidade como a era criativa, da festa 

espetacular, sendo os produtos transformados em estrelas, ou seja, a publicidade produz, 

segundo este autor, necessidades estritamente adaptadas à oferta, permitindo programar o 

mercado, apanhar numa armadilha a liberdade dos consumidores. A publicidade contenta-se 

em explorar a aspiração comum ao bem estar e ao novo, além de trabalhar paralelamente à 

promoção dos objetos e da informação, acentuando o princípio da individualidade. Conforme 

este autor, a publicidade cria em grande escala o desejo-moda, ou seja, o desejo estruturado 

como a moda. O consumo todo se manifesta sob o signo da moda, tornando-se, segundo ele, 

uma prática leve, tendo assimilado a legitimidade do efêmero e da renovação permanente. 

Diante de tantos avanços, a publicidade transformou-se numa indústria dependente e 

fabricante de uma cadeia de condições: os meios de comunicação, as agências especializadas, 

a regulamentação estatal, a comunicação corporativa. Considerando a crescente produção, foi 
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preciso aumentar as vendas e, por isso, a publicidade teve um papel significativo nesse 

processo de produção em grande escala. Neste sentido, o “capitalismo de consumo” 

(LIPOVETSKY, 1989), além de ter uma identificação cultural, possibilitou também que a 

publicidade fosse reconhecida como meio de atribuição dos significados aos bens, de modo a 

afirmar que os mesmos sejam passíveis de serem desejados e comprados. (GUERRA, 2001) 

Importante no processo de atribuição de significado aos bens pela publicidade é o fato 

de que é possível perceber como as peças publicitárias usam o fato do status social de um 

indivíduo estar ligado aos bens que o cercam. É possível percebermos isso quando 

observamos o significado das mercadorias nos cenários dos comerciais, assim como na 

vestimenta, nos escritórios, nos automóveis, nas canetas, enfim, em todo o universo material 

ali projetado e que efetivamente nos cerca. De fato, a publicidade deixou de ser uma 

comunicação construída em torno do produto e de todo benefício na sua funcionalidade, 

estando mais voltada para status decorrente do produto, que vem da marca, design, etc. 

Assim, as campanhas publicitárias, usando as ferramentas da psicologia, espalham seus 

valores, buscando ressaltar no espectador a emoção, o sentido não literal - mas de todo modo 

significante - que extrapola a realidade objetiva dos produtos, sendo a marca a diferença que 

contribui para sedução do produto. Nesse sentido, pode-se aferir que a publicidade tem um 

papel relevante no processo de mudança de significado do consumo, considerando a junção 

dos aspectos intrínsecos do bem com uma reprodução do mundo culturalmente organizado 

nos padrões de um anúncio específico. (GUERRA, 2001) 

Uma pesquisa citada na matéria on line Consumo em Cores apresentou o que mais 

influencia a pessoa na escolha do produto. A matéria que foi divulgada no site do Sebrae, em 

15/10/2010 constatou que 93% dos entrevistados elegeram a aparência visual como o mais 

importante, contra 6% que selecionaram a textura, e 1% som e cheiro. 80% declararam que a 

cor aumenta o reconhecimento da marca, e conseguinte, a confiança do consumidor. Segundo 

este estudo, no design a cor é uma importante ferramenta. Um exemplo é o dourado, que 

remete a ouro e produtos Premium em vários países, como na Europa. A pesquisa identificou 

também as cores que estão associadas aos compradores classificados como sendo de três 

tipos: os compradores compulsivos, compradores com orçamento limitado e compradores 

tradicionais. As cores que mais chamam a atenção dos primeiros compradores são: laranja 

avermelhado, preto e azul real. Geralmente essas cores são mais encontradas em fastfood, 

shoppings e liquidações. Para o segundo tipo de comprador, chamam mais atenção as cores 

azul-marinho e verde, normalmente encontradas em bancos e lojas de departamentos. Já os 
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compradores tradicionais costumam encontrar suas cores preferidas (rosa intenso, azul-celeste 

e rosa) em lojas de roupas. (FURTADO, 2010) 

Essa pesquisa divulgou ainda o significado das cores na América: otimismo e 

jovialidade para o amarelo que é usado para reter a atenção em vitrines; energia, para o 

vermelho que expressa o aumento da pulsação, além de criar uma sensação de urgência, 

geralmente sendo utilizado em liquidações; a cor azul cria a sensação de confiança e 

segurança, sendo normalmente utilizada em bancos e empresas; o verde, que é associado à 

saúde, é a cor mais fácil de ser processada pelos olhos, sendo usada para relaxar nas lojas; a 

cor laranja denota agressividade e estimula a ação: comprar, vender; enquanto a rosa 

representa romantismo, sendo uma cor feminina, usada para venda de produtos para mulheres 

e meninas; por sua vez, o preto é poderoso, usado em produtos de luxo; já o roxo é uma cor 

usada para acalmar, sendo mais percebida em produtos de beleza e antienvelhecimento. Um 

outro dado importante na pesquisa foi verificar que 60% das pessoas escolhem adquirir 

produtos que apresentem a palavra “garantia” associada ao produto (FURTADO, 2010). 

No que toca à publicidade de modo geral, outras técnicas devem ser consideradas além 

daquelas envolvendo as cores dos produtos. Em “Mitologias”, Barthes (1993) explica o que 

seria a “publicidade da profundidade”, a partir de exemplos dos produtos de beleza. Segundo 

ele, toda a publicidade dos produtos de beleza se fundamenta, também, numa espécie de 

representação épica do íntimo. O autor afirma que a forma como o produto é apresentado 

publicitariamente contribui para uma infiltração dele independente do seu valor na vida de 

quem os usa. Barthes (1993) utiliza metaforicamente as características de duas substâncias 

básicas (a gordura e a água) para explicar os processos de profundidade. Para ele, são 

substâncias inimigas (água e a gordura), porém necessárias no entendimento da profundidade 

da publicidade. A água é dada como volátil, fugaz, efêmera, preciosa; já a gordura, pelo 

contrário, expressa resistência, peso, força. 

A ideia de água e gordura como sendo substâncias inimigas, apresentada por Barthes 

(1993), é usada na estratégia de venda de um produto. O autor diz, por exemplo, que toda 

publicidade dos produtos de beleza propõe uma conjunção milagrosa dos líquidos inimigos, 

que são doravante apresentados como complementares, respeitando com diplomacia todos os 

valores positivos da mitologia das substâncias. Acreditamos que o consumo tenha uma 

participação importante nos processos de conhecimento profundo do ser humano, não só o 

carnal (físico), mas também nas áreas mais ocultas geradas por sentimentos daquelas 

necessidades nem sempre expressas do indivíduo.   
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Diante dos avanços ocorridos no mundo em benefício do consumo feminino, certamente 

a inovação dos produtos de beleza, hoje considerado disponível para todos, permite afirmar 

que exista grande preocupação por parte das mulheres no entendimento e na necessidade de 

sentir-se bem ao consumir certos cosméticos. Palácios (2005) apresenta os processos de 

transformações significativas no hábito de consumo feminino a partir da análise de alguns 

anúncios de publicidade impressos de revistas femininas de cosmético no Brasil, mostrando 

como acontece a construção discursiva desses anúncios.  No decorrer de sua obra, a autora 

comentou a história do cosmético no mundo, além de explicar as mudanças ocorridas do perfil 

do público consumidor desse produto.  

 Segundo Palácios (2005), no discurso do produto cosmético existe uma clara intenção 

em difundir – além de instituir como um padrão de uso – mais amplamente possível o uso do 

cosmético, em fazer com que cada mulher entenda que, independentemente de sua inserção 

social, o cosmético é produto de uso obrigatório por toda a vida. Por isso que as empresas 

deste ramo investem tanto em publicidades, cuja finalidade também está associada à estratégia 

de transformar o produto em mercadoria de primeira necessidade, sendo a ele atribuída a 

condição de indispensabilidade, uma vez que este passaria a pertencer ao rol dos produtos 

imprescindíveis à nossa sobrevivência. Como exemplo desta suposta “indispensabilidade”, a 

autora fala da publicidade em torno do processo de nutrição da pele, comparando-o com o 

grau de importância que o alimento possui em nossas vidas. 

Em um artigo acessado em 28 de abril de 2014, Costa e Mendesy abordam o uso da 

publicidade e da propaganda como elemento importante na determinação do consumo nas 

teorias das necessidades, levando em consideração as modificações na estrutura do consumo e 

o papel das marcas nos produtos. A publicidade funciona como sendo uma ferramenta que 

possibilita a mudança de estilos de vida, sobretudo, porque ela utiliza da persuasão como 

mecanismo de prender a atenção dos leitores para o produto que está sendo veiculado. 

Segundo as autoras, a publicidade é o meio pelo qual se permite ao anunciante entrar na 

cabeça do consumidor para provar e estabelecer o posicionamento da marca, transmitindo a 

sua mensagem e recriando e/ ou despertando a necessidades de consumo. Sendo assim, a 

publicidade tem a necessidade última de levar seu público-alvo à aquisição de produtos. 

O artigo brevemente comentou em três tópicos o papel da publicidade e como esta tem 

uma participação nas mudanças comportamentais dos indivíduos, propondo a eles um novo 

estilo de vida. No primeiro momento, ainda que de forma curta, foi comentada a história dos 

conceitos da publicidade e propaganda.  As autoras comentaram a ideia da “pirâmide das 
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necessidades” do psicólogo americano Abraham Maslow. Ele afirma que as pessoas buscam, 

primeiro, satisfazer as necessidades que estão na base da pirâmide e depois as que estão no 

topo, ou seja, primeiro as necessidades fisiológicas e de segurança seriam supridas e depois 

dessas, as de afeto e reconhecimento, e após essas, o sujeito tentaria satisfazer o último nível: 

o da  auto-realização.  

Para ilustrar a realidade da sociedade de consumo e das estratégias que são utilizadas 

pelo marketing na tentativa de vender o produto, vale aqui fazermos um breve comentário 

acerca do filme “Amor por contrato” (2010). O filme mostra uma das alternativas que o 

marketing possui na venda de seus produtos utilizando uma família aparentemente perfeita 

que se muda para um novo bairro onde seu principal objetivo é vender seus produtos. Na 

realidade, essa família, que se torna o centro das atenções, é contratada por uma empresa de 

marketing para vender sonhos e desejos aos novos vizinhos, que são “hipnotizados” a 

quererem tudo, sem ao menos medirem as conseqüências dos atos desesperados para 

acompanharem o padrão da família de Kate. Mas por trás da farsa desta família, valores 

morais estão presentes, fazendo a diferença na postura dos personagens. O filme, que é do 

gênero comédia dramática, nos possibilita diversas reflexões ao longo dos seus 93 minutos de 

duração. 

Retomando à questão da publicidade, o marketing é uma estratégia positiva e rápida na 

venda de produtos. Mas, por outro lado, ficamos preocupados com a forma com que ele pode 

chegar até as pessoas e como elas reagem a esse estímulo. No caso do filme, por exemplo, há 

exemplos chocantes como na cena em que um homem se mata por não conseguir arcar com as 

despesas geradas pelo descontrole de querer ser o que não é. Esta situação é também uma 

realidade que, muitas vezes, está muito próxima de nós. Realidade não só de morte, mas de 

desespero, que permite à pessoa agir de maneira impulsiva e até compulsiva para fazer parte 

de um certo padrão social o qual, em alguns casos, é distante da sua realidade. É preciso 

termos consciência das diversidades de ofertas de serviços que são apresentadas pela 

publicidade e não permitir que o nosso vazio interior seja motivo de atitudes que podem nos 

trazer malefícios, como o consumo exacerbado. É bom lembrarmos também que as crianças 

são alvos da publicidade, por isso cabe aqui fazermos algumas considerações acerca do 

consumo infantil. Afinal de contas, este tem sido motivo de preocupação por parte de 

especialistas. 

 Torres (2013) apresenta os estudos sobre a cultura de consumo infanto-juvenil e mostra 

a relação deste tipo de consumo com a comunicação midiática, sobretudo, com a comunicação 
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publicitária. Além de contextualizar as percepções de vários estudiosos com o campo social, a 

autora acredita que a comunicação publicitária não responde sozinha pela cultura de consumo, 

e sim, segundo ela, em conjunto com agentes sociais envoltos na visão de mundo dos sujeitos.  

Embora a pesquisa de Torres (2013) não seja sobre o consumo compulsivo, é muito 

pertinente à abordagem que ela faz em relação ao consumo infantil, cuja preocupação tem 

sido constatada por alguns pesquisadores, pois a compulsão por compras, infelizmente, pode 

afetar as crianças e adolescentes. Segundo o censo do IBGE, em 2006, a população brasileira 

menor de 14 anos representava 28%, cerca de 53 milhões de crianças. Esse percentual 

infanto-juvenil já era capaz de movimentar um mercado de 50 bilhões de reais, dos quais 

cerca de 210 milhões eram gastos somente em publicidade de produtos infantis, conforme os 

dados do Instituto Alana de São Paulo. (SILVA, A., 2014) 

O Ibope Mídia constatou que foram movimentados cerca de R$ 112 bilhões em 2013 

com publicidade no Brasil, sendo a televisão a principal mídia utilizada pela publicidade, 

representando 70% do investimento. Em média, a criança brasileira passa cinco horas e 35 

minutos diariamente assistindo à programação televisiva. A partir disso, podemos perceber o 

significativo impacto da publicidade na infância.
8
 

Neste capítulo, procuramos mostrar como fatores psicológicos são usados na linguagem 

publicitária. Para isso, trouxemos contribuições de alguns autores a respeito da sociedade de 

consumo, pois é nesta sociedade que vários estudos têm sido realizados na tentativa de 

compreender o comportamento do consumidor. Diante de uma crescente espetacularização da 

comunicação comercial e ideológica que observamos atualmente, pudemos neste capítulo 

destacar como as técnicas da publicidade e da propaganda buscam moldar os hábitos de 

compras contemporâneos. Pudemos observar que estamos vivendo em uma sociedade onde o 

ato de consumir tem atribuído, mais do que produtos em si, características aos indivíduos que 

consumem. Atualmente, o que percebemos, particularmente no Brasil, é o aumento da classe 

média cujo consumo é alimentado pela facilidade de crédito encontrada no mercado. Assim, é 

possível perceber, no contexto de uma sociedade que se quer cada vez mais consumista, o 

fundamental papel da propaganda e da publicidade na definição de padrões de consumo, pois, 

além de informar, elas também têm um importante impacto no comportamento do indivíduo.  

                                                           
8
 Fonte: Site Criança e consumo. Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil/ Acesso 

em: 1º abr. 2016. 

 

http://criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil/
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No próximo capítulo vamos apresentar o surgimento e as consequências de um dos mais 

importantes impactos da publicidade e propaganda geradora da sociedade de consumo 

exacerbado: a patologia do consumo compulsivo. 
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QUARTO CAPÍTULO 

 

DEFININDO O CONSUMO COMPULSIVO: CÉREBRO, IMPULSO, 

DESEJO E CONSUMO 

 

A compulsão por compras designa uma condição patológica conhecida como 

oniomania. A oniomania é uma palavra que tem origem no grego (oné – comprar; mania – 

loucura). A oniomania também é conhecida como Transtorno do Comprar Compulsivo (TCC) 

ou Compra Compulsiva (Compulsive Buying, em inglês). Ela foi descrita pela primeira vez 

em 1915 por Emil Kraepelin, um psiquiatra alemão com significativa importância na época, e, 

em seguida, pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, em 1924. Porém, só a partir dos anos 1990 

surge o real interesse por essa patologia, depois que três séries de casos clínicos, estudados 

por três grupos de pesquisa independentes, envolvendo 90 indivíduos, foram publicados 

(TAVARES, H. et al. , 2008). A partir disto, a doença passou a ter reconhecimento 

mundialmente, com relatos advindos dos EUA e de outros países, como o Brasil. (SILVA, A., 

2014) Trata-se de um fenômeno mundial de grandes proporções, conforme citação abaixo:  

O transtorno tem sido descrito mundialmente com relatos provenientes dos 

EUA, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França e Brasil. Apesar de o custo do 

transtorno nunca ter sido calculado, estima-se que o impulso de comprar 

gere mais de U$4 bilhões em compras anuais na América do Norte. 

(TAVARES, H. et al. , 2008, p.17) 

 

No Brasil, as últimas avaliações do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de 

São Paulo, feitas no início dos anos 2000, marcavam que 3% da população sofria do 

problema, o equivalente a cerca de 6 milhões de pessoas – a maioria, composta por mulheres. 

Já nos EUA existe uma preocupante incidência de indivíduos shopaholics, ou compradores 

compulsivos. Várias pesquisas sinalizam uma taxa que varia de 2 e 8% da população, ou seja, 

entre 6 e 24 milhões de norte-americanos compram compulsivamente - em sua maioria 

mulheres jovens, na faixa etária entre 18 e 35 anos. (SILVA, A., 2014) Suas consequências 

danosas podem ser vistas na citação abaixo: 

  

As pessoas com TCC freqüentemente descrevem um crescente nível de 

ansiedade que somente podem aliviar quando é feita uma compra [...] O ato 

é completado com a aquisição, geralmente seguida de um sentimento de 
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decepção ou desapontamento consigo mesmo. (TAVARES, H. et al. , 2008, 

p.19) 

 

Apesar da descoberta por essa patologia ter sido em 1915, historicamente falando, o 

comportamento compulsivo tem as suas raízes desde o século XVIII, conforme citação 

abaixo: 

Maria Antonieta, última rainha da França antes da Revolução Francesa de 

1789 era descrita como uma figura caprichosa que gastava de maneira 

extravagante. Mary Todd Lincoln, esposa do presidente americano Abraham 

Lincoln gastava tanto que chegava a provocar enormes discussões com seu 

esposo pelas despesas acima do que o casal podia dispor. Outras figuras mais 

recentes como Randolph Hearst, Jackeline Kennedy Onassis e a Princesa 

Diana são frequentemente citadas como exemplo. (FILOMENSKY, 2011, 

p.2) 

 

Embora o descontrole quanto ao ato de comprar seja um problema antigo, este ainda 

continua sendo uma questão contemporânea, pois tanto no Século XVIII quanto agora, o ato 

de comprar continua tendo um papel central na sociedade. Mesmo no período da Grécia 

antiga, por exemplo, o poder aquisitivo alterou os valores morais e culturais, uma vez que se 

percebia que o status social deixava de ser determinado pelo nome da família, passando a ser 

decorrente da riqueza gerada pelo comércio, que ganhou ainda mais espaço com a adoção de 

sistemas monetários que facilitaram as trocas comerciais. A evolução histórica da atitude 

consumista, atingindo em muitos casos o descontrole, levou às primeiras considerações 

quanto à hipótese de se estar diante de um transtorno clínico. (FILOMENSKY, 2011) Este foi 

reconhecido posteriormente como o consumo compulsivo.  

Não só no tempo, mas também no espaço, o consumo compulsivo é um fenômeno de 

grandes proporções. A oniomania atinge 5% da população mundial, segundo estimativa da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Esta enfermidade atinge 8% dos americanos e ainda é 

pouco conhecida no Brasil. Ela atinge em média dez mulheres para cada homem. Segundo a 

psicóloga Tatiana Z. Filomensky, especialista em Terapias Cognitivas, a doença não é fácil de 

ser diagnosticada. Existe uma linha fina entre um comportamento de consumo considerado 

exagerado e a doença, entre o que é normal dentro de um comportamento social e o que é 

clinicamente patológico.
 9

 

                                                           
9
 Informação retirada do site SOS Consumidor Disponível em: 

http://www.endividado.com.br/faq_det.php?id=66  Acesso em: 21 maio. 2014.  

http://www.endividado.com.br/faq_det.php?id=66
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Segundo Silva A.(2014, p.47) “a compulsão por compras deve ser reconhecida como 

uma doença crônica que, sem tratamento, tende a evoluir de maneira devastadora.” A compra 

compulsiva (CC) pode ser classificada levando em consideração quatro fases distintas, 

segundo o que nos diz Black (2007). A primeira é antecipação, em que o comprador 

compulsivo apresenta pensamentos, anseios ou mesmo preocupações com a aquisição de um 

determinado objeto ou apenas com o ato da compra em si. A segunda fase é a preparação, em 

que a pessoa se prepara para ir às compras, isto inclui a pesquisa do objeto desejado, a roupa 

que irá vestir, a tomada de decisão de quando ir, para onde ir e como irá pagar (cartão de 

crédito, cheque, dinheiro). A compra, propriamente dita, é a terceira fase em que os 

compradores compulsivos relatam a experiência emocional do ato da compra, a fissura e o 

êxtase. E por fim, a última fase em que a compra é consumada, e que muitas vezes vem 

acompanhada de decepção consigo mesmo e de sentimentos desagradáveis como culpa e 

arrependimento. (BLACK, 2007 apud FILOMENSKY, 2011, p.3)  

Outro fator que também pode estar associado à questão da compra compulsiva está 

relacionado ao crédito. Vivemos em uma sociedade materialista na qual os meios de 

comunicação servem como principais mecanismos influenciadores do consumo e, 

consequentemente, os indivíduos são seus principais alvos, já que também tem um forte 

aliado como sinal do estímulo ao consumo, que é a disponibilidade de crédito. Podemos, 

portanto, afirmar que os crescentes gastos dedicados ao consumo, e, em especial, ao consumo 

compulsivo, estão relacionados à melhora na condição financeira da população e/ ou ao 

aumento de crédito. 

A facilidade em adquirir o crédito, as inúmeras ofertas disponíveis no mercado de 

serviços e produtos, e a forma de pagamento com prazos variados, muitas vezes até longos 

prazos, movimentam o mercado financeiro do nosso país. Por um lado, existe também um 

percentual significativo de consumidores que se submetem ao empréstimo, o que gera um 

crescente índice de inadimplentes com bancos, financeiras e varejistas. Além disso, existe o 

aumento histórico do poder aquisitivo do salário mínimo. A crescente condição financeira 

melhorada da população através do aumento da massa salarial e do emprego formal (com 

carteira assinada), somado à significativa valorização do real, também estimulou as pessoas a 

consumirem ainda mais. (SERASA EXPERIAN, 2008) Hoje, porém, o que encontramos é um 

quadro de superendividamento que está relacionado à “impossibilidade do consumidor pagar 

todas as suas dívidas, inclusive as mais básicas, havendo o comprometimento de sua renda 

pessoal e também familiar.” (COVAS, 2011) Isso quer dizer que o superendividamento do 
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brasileiro está associado diretamente à concessão de crédito para além da sua capacidade de 

arcar com o pagamento. A citação abaixo dimensiona bem o problema:  

Em novembro de 2010, um estudo da Serasa Experian apontou que o 

consumidor brasileiro inadimplente tem, em média, cinco dívidas em atraso 

e leva cerca de 217 dias para conseguir honrar seus pagamentos e voltar a ter 

acesso ao crédito.  (COVAS, 2011)  

 

Silva, A. (2014) lembra ainda que “nem todo inadimplente é compulsivo por compras, 

porém praticamente todo shopaholic, em algum momento, não conseguirá quitar suas dívidas 

em decorrência da total falta de controle.” Ela continua: “Em 2012, pesquisas do Serasa 

indicavam que 7,9% da população, aqui no Brasil, estava inadimplente, o que equivale a cerca 

de 14 milhões de pessoas.” (SILVA, A., 2014, p.50) A autora chama a nossa atenção para um 

possível questionamento que pode ser feito a respeito dos shopaholic em relação ao 

comportamento de desvio de caráter deste indivíduo.  

[...] é preciso ter em mente que as atitudes de um shopaholic ou oniomaníaco 

não configuram falta de caráter ou pouca “vergonha na cara”, como muitos 

pensam; por trás desses indivíduos descontrolados existe alguém em 

sofrimento profundo que, mesmo sem ter consciência, clama por socorro. 

(SILVA, A., 2014, p.51) 

 

 

Silva, A. (2014) diz que, embora não haja dados estatísticos oficiais, estudos vêm sendo 

realizados com métodos cientificamente validados e bem estruturados para mensurar não 

somente a extensão e a prevalência do problema, como também para que haja investigações 

clínicas mais fidedignas.    

Segundo o neuropsicólogo Daniel Fuentes, coordenador de Ensino e Pesquisa do 

Ambulatório do Jogo Patológico e Outros Transtornos do Impulso (AMJO), do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a proporção é de quatro mulheres para cada homem com 

a oniomania. Os especialistas ainda não sabem precisamente o porquê da oniomania ser mais 

comum em mulheres, mas acreditam que o motivo está diretamente relacionado a condições 

culturais. Os fatores que levam a doença a afetar principalmente as mulheres são objeto de 

estudo da equipe do AMJO
10

. 

                                                           

10   Fonte: SOS Consumidor Disponível em: http://www.endividado.com.br/faq_det.php?id=66   Acesso em: 21  

maio. 2014.  

http://www.endividado.com.br/faq_det.php?id=66
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Porém, essa preponderância das mulheres no universo da oniomania ainda não é uma 

certeza inquestionável. O psiquiatra norte-amerciano Lorrin Koran, no ano de 2004, 

coordenou uma dessas pesquisas em parceria com o Social and Behavioral Research Institute, 

da Universidade Estadual da Califórnia, em San Marcos, nos Estados Unidos. Esta pesquisa 

foi voltada designadamente para a população adulta norte-americana (homens e mulheres) e 

feita de maneira aleatória. As entrevistas foram feitas por telefone, preservando o anonimato 

do entrevistado, e nelas foi aplicada uma ferramenta chamada “Escala de Compras 

Compulsivas”. Os resultados trouxeram uma certa inquietação para os pesquisadores: 5,8% 

dos participantes faziam parte do perfil de compradores compulsivos, e a diferença entre o 

percentual de homens e mulheres não foi expressiva. Guardadas as devidas proporções, hoje 

cerca de 17 milhões de norte-americanos adultos, independente de sexo, etnia, credo, 

educação e situação socioeconômica, podem estar sofrendo de compulsão por compras, sendo 

que mulheres e homens estão em igual proporção. (SILVA, A., 2014) 

O professor de psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e psicanalista Joel 

Birman fala que a voracidade do compulsivo está relacionada com elementos que aparecem 

na atualidade, como o narcisismo, o culto ao eu e o vazio existencial. “As pessoas recorrem ao 

consumo exagerado para que possam exibir uma imagem narcísica, que tem por objetivo o 

preenchimento do vazio com objetos. A compulsão se baseia numa lógica social que 

supervaloriza o ter em detrimento do ser.”
11

 

Considerando sua experiência clínica, Silva, A. (2014) afirma que entre os shopaholics 

que frequentam o seu consultório, as mulheres estão em maior número. Segundo ela, 75% que 

sofrem por compulsão por compras e procuram ajuda especializada são do sexo feminino. 

Embora haja também um número significativo de homens, a autora afirma que eles se sentem 

constrangidos por também fazerem parte dessa doença, que antes era só considerado um 

problema feminino. Apesar de ser reconhecido hoje que o distúrbio atinge ambos os sexos, é 

possível perceber diferenças significativas na materialização da oniomania para cada um dos 

gêneros, ainda que ambos usem subterfúgios semelhantes para camuflar a prática, conforme 

citação abaixo:  

 

                                                           
11 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/consumo_logo_existo.html 

Acesso em: 23 fev.2016. 
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Produtos como maquiagem, roupas, joias, bolsas, sapatos, cosméticos e 

perfumes ainda são os preferidos pelas mulheres, que, de modo geral 

compram diretamente nas lojas. Já os homens têm como foco principal os 

celulares, eletroeletrônicos em geral, relógios, óculos, motos e carros. 

Porém, grande parte destas e de outras compras é realizada pela internet, não 

somente pelas facilidades, mas também porque é uma forma de os 

shopaholics  se preservarem. (SILVA, A., 2014, p.50) 

 

 

Campos (2010) apresenta o problema do consumo excessivo na sociedade atual na 

perspectiva psicopatológica e psicodinâmica. Ao longo da sua obra, o autor aponta as 

variações psíquicas dos indivíduos e constata que a compra excessiva é também um fator 

preocupante nos homens, sobretudo os mais jovens. Segundo ele, os homens centram-se mais 

no produto final adquirido do ponto de vista da identidade social. A compra de bens materiais 

está mais intimamente ligada ao gênero feminino. O autor explica que todo e qualquer 

fenômeno psíquico tem uma causalidade múltipla e complexa articulando-se independendo de 

fatores da vida atual, do passado vivido e desejado e da fantasia das defesas organizadas e das 

principais linhas de estruturação da personalidade. 

Além do parâmetro de gênero, que destaca as especificidades do consumo entre homens 

e mulheres, outro recorte epistemológico frequente nos estudos do Comportamento 

Compulsivo por Compra (CCC) fundamenta-se nas faixas etárias, em particular no grupo 

formado pelos adolescentes entre 15 e 20 anos. Esse tipo de comportamento “resulta de 

impulsos que fazem o indivíduo se sentir ‘obrigado’ a realizar o ato e o comportamento é 

inapropriado ou prejudicial ao próprio indivíduo.” (MATOS e BONFANTI, 2008, p.1)  

Já Tavares afirma que o “Transtorno do Comprar Compulsivo (TCC) é um 

comportamento crônico e repetitivo que é difícil de ser interrompido e que tem conseqüências 

prejudiciais; além disso, ele ocorre em resposta a eventos ou sentimentos negativos” 

(TAVARES, H et al., 2008, p.18). Matos e Bonfanti (2008) defendem que existe no público 

jovem uma maior propensão para este tipo de comportamento. Esses autores levaram em 

consideração quatro aspectos influenciadores do CCC: a família de origem, a cultura de 

consumo, fatores internos e perfil demográfico. Outro dado importante sobre esse grupo de 

consumidores é a ampliação do seu poder aquisitivo.  

 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito e 

Serviços (ABECS, 2008), a prática de financiamento é mais confortável com 

o cartão de crédito e os jovens entre 12 e 17 anos já representam um 

percentual de 12% do total do mercado, crescendo a uma taxa acelerada de 
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dois dígitos. O valor médio do consumo dos jovens brasileiros vem 

aumentando, passando de R$ 30 para R$ 46 nos últimos cincos anos. 

(MATOS e BONFANTI, 2008, p.2)  

 

 

Conforme a Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito e Serviços 

(ABECS, 2013), mais de 40% de jovens brasileiros entre 16 e 24 anos, em 2013, tiveram 

conta bancária. Segundo esta mesma associação, o número teve um aumento considerável 

desde 2008, quando 26% dos jovens afirmaram ter conta em bancos no País. A ABECS 

(2013) aponta também o uso do cartão de crédito entre os jovens como crescente entre 2008 e 

2013, porém, com menos intensidade, passando de 22% para 24%. O acesso às fontes de 

crédito pelo jovem acaba sendo um caminho para a solução de problemas não-materiais da 

sua existência.  

Por isso, é preciso também estar atentos ao consumo compulsivo, pois este traz uma 

consequência danosa que vai desde o desequilíbrio emocional até problemas no orçamento 

familiar. As compras feitas de forma impulsiva realizadas por adolescentes podem estar, 

também, ligadas ao consumo precoce de álcool e tabaco, abuso de drogas, ao início precoce 

da vida sexual, o desgaste das relações sociais, estresse e endividamento familiar (pois muitos 

pais não conseguem negar aos filhos a realização de seus desejos), dentre outros. (GARCIA, 

2013) 

Os jovens a partir dos 18 anos, já têm uma certa autonomia em realizar compras, 

sobretudo, porque muito tornam-se independentes dos pais. Porém, a percepção da compra 

compulsiva costuma aparecer aos 30 anos e a busca por ajuda, por sua vez, só vem entre a 

faixa etária dos 31 aos 39 anos. (FILOMENSKY, 2011) 

Abordando o consumo mais pelo viés psicológico, Campos (2010) aponta as variações 

psíquicas do ato de compra entre homens e mulheres, sobretudo os consumidores mais jovens. 

Segundo ele, os homens estruturam a sua decisão de compra para além do bem material em si, 

ou seja, importando particularmente o potencial do produto do ponto de vista da identidade 

social. Já as mulheres, não obstante também projetarem o benefício da compra em um 

contexto social, embasam sua decisão de compra mais no aspecto essencialmente finalístico 

do bem. Apesar disso, o autor explica que todo e qualquer fenômeno psíquico tem uma 

causalidade múltipla e complexa, articulando-se independentemente fatores da vida atual, do 

passado vivido e desejado e das principais linhas de estruturação da personalidade. 
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Nessa mesma busca para entender as motivações do comportamento de consumo, mas 

agora buscando relacionar essa busca com as causas do comportamento compulsivo, a 

pesquisadora Juliana Bizeto, em sua tese de doutorado, cuja pesquisa foi feita com pacientes 

compulsivos atendidos pelo Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (Proad), 

da Unifesp, aponta alguns fatores de riscos que estariam ligados ao aparecimento de 

dependências não-químicas. Ela verificou que um aspecto muito significativo é a ausência de 

inserção social: “A pessoa que não está inserida em um grupo social, seja no trabalho, na 

família ou na igreja tem maior possibilidade de desenvolver algum tipo de dependência, seja 

por compras, jogos, sexo ou internet.”
12

 Assim, se, por um lado, o desejo de integração social 

leva muitas vezes a uma exacerbação do consumo, essa mesma integração social, quando 

ressaltada em seus aspectos positivos, pode colaborar também para proteger o comportamento 

individual das tendências compulsivas. 

 

4.1 OS PERFIS E OS SINTOMAS DO COMPRADOR COMPULSIVO 

 

 Todo consumidor certamente já deve ter sido seduzido e bombardeado por informações 

geradas pela publicidade que age na tentativa de ganhar mais um adepto ao consumo. Tais 

informações podem se dividir em três categorias: físicas, virtuais/digitais e pessoais/de 

relacionamentos. Estas categorias são apresentadas por Corrêa e colaboradores, no site
13

 

“Comunicação” e foram baseadas no texto “Os três tipos de propaganda”, de Bresser Pereira. 

São elas: 

Físicas: a qual se encaixam as propagandas “palpáveis”, ou seja, aquelas 

presentes no mundo não-virtual como outdoors, flyers, cartazes, faixas, 

panfletos, jornais, revistas, etc. 

 Virtuais/Digitais: são essas propagandas que nos atingem por meios 

digitais (atualmente o mais procurado, principalmente para atingir o público 

jovem e empreendedor), ou seja, comerciais de TV, propagandas no rádio, 

na internet (redes sociais, sites de relacionamento, blogs, vlogs, etc.). 

Pessoais/de Relacionamento: nesta categoria, está presente a propaganda 

boca-a-boca, que podemos apresentar como sendo uma forma menos usual 

de se atrair consumidores, mas bastante eficiente, uma vez que nos dias de 

hoje, confiar em uma marca é algo que demanda tempo por existir tanta 

concorrência e similaridade entre várias marcas do mesmo segmento. Sendo 

                                                           
12

 Fonte: www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/consumo_logo_existo.html. Acesso em: 23 fev. 2016. 

 
13

  Fonte: https://raphaellasgcorrea.wordpress.com/2015/03/30/o-bombardeamento-de-informacoes/  Acesso em: 

28 mar.2016. 

 

https://raphaellasgcorrea.wordpress.com/2015/03/30/o-bombardeamento-de-informacoes/
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assim, quando alguém que confiamos nos indica uma marca, produto ou 

serviço, tendemos a dar uma atenção maior àquilo, mesmo se nunca tivermos 

ouvido falar antes.  
 

As informações midiáticas exploram pontos vulneráveis no público com a finalidade de 

persuadi-lo de que um determinado produto é realmente necessário. Para isso, as mensagens 

publicitárias apelam para os desejos, gostos, ideias, necessidades, vaidades e outros aspectos 

da nossa personalidade. Esta ação midiática tende a gerar reações nos indivíduos, alguns de 

maneira mais consciente, enquanto outros, de forma impulsiva e, até mesmo, compulsiva. 

Mas, afinal, como podemos saber que tipo de comprador nós somos? A resposta, em muitos 

casos, como antecipamos no tópico anterior, está na personalidade de cada indivíduo. 

 No caso do comprador compulsivo (ou shopaholic), algumas características 

fundamentais são perceptíveis na personalidade das pessoas: um perfil impulsivo e também 

um perfil obsessivo-compulsivo. Antes da definição dos tipos de perfis, vale salientar uma 

questão a respeito dos atributos relacionados à impulsividade que é descrita como sendo. 

[...] uma característica do comportamento marcado por reações rápidas e não 

planejadas, sem avaliação das consequências a longo prazo, enfocando 

apenas as consequências imediatas. Ela é classicamente definida como traço 

de personalidade, hereditário e temporalmente estável da personalidade, 

porém também pode ser adquirido através de lesão do sistema nervoso 

central. (FILOMENSKY, 2011, p. 27) 

 

Silva, A. (2014) explica como funciona cada perfil desse tipo de comprador. O perfil 

impulsivo é importante para que o indivíduo dê a partida (start). Segundo ela, o impulso, por 

si só, não é capaz de provocar um quadro de dependência de compras (vício), conforme 

citação abaixo:  

 

Para que o consumidor chegue ao estado de fissura e caracterize o seu 

descontrole diante do ato de comprar, ele precisa ter sua mente repleta de 

pensamentos intrusivos e repetitivos sobre o que deseja ou necessita 

comprar. São esses pensamentos obsessivos que fazem com que ele só pense 

em comprar o tempo todo. Pensamentos obsessivos têm o poder de elevar de 

maneira imensurável os níveis de ansiedade e angústia dos indivíduos que os 

possuem. E, numa tentativa quase desesperada de reduzir esses sintomas da 

fissura, o cérebro impõe que o indivíduo execute determinadas atitudes para 

aliviar a tensão gerada pelos pensamentos obsessivos. Essas ações são 

chamadas de compulsões (ou comportamentos repetitivos). No entanto, as 

compulsões produzem alívio temporário, e em pouco tempo os pensamentos 

obsessivos retornam e, com eles, novamente as compulsões [...]a compulsão 

por compras se inicia no perfil impulsivo e, conforme ocorre a evolução do 

quadro, atinge seus níveis mais graves no perfil obsessivo-compulsivo. 

(SILVA, A., 2014, p.56) 
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  Segundo Filomensky, o comportamento compulsivo pode funcionar como elemento de 

descarga para curar angústias, raiva, ansiedade, tédio e pensamentos de desvalorização 

pessoal. Para ela, este comportamento é aprendido. Ela explica que não existe um “modelo”, 

porém há muitos casos de pessoas com o transtorno que tiveram pais ausentes que 

compensavam negligência com presentes. “Há casos, por exemplo, de pessoas que se atrasam 

para buscar o filho na escola e depois os compensam com doces ou brinquedos. Com isso, 

ensinam que objetos e produtos aplacam a tristeza; esse comportamento pode ser adotado pela 

criança na fase adulta.”
14

 

 Cabe aqui salientar também que as pessoas com descrições impulsivas são mais 

vulneráveis ao surgimento de qualquer tipo de vício ou dependência. E no caso da compulsão 

por compras, da mesma forma que outros transtornos psiquiátricos, possuem particularidades 

individuais, podendo se apresentar de maneiras diversas, mudando de acordo com a herança 

biológica (genética) de cada um e com os aspectos socioculturais do ambiente em que o 

indivíduo está inserido. (SILVA, A., 2014) 

 Um outro aspecto que merece ser destacado em relação ao comprador compulsivo é a 

dinâmica que este tipo de indivíduo utiliza na tentativa de adquirir algum produto. A 

psicóloga americana April Benson (apud SILVA, A., 2014, p. 60), que há trinta anos trabalha 

com a compulsão, destaca quatro pontos nesse processo: 

1.  estopim: tem início a partir de um fator desencadeador; 2. descontrole: é 

representado por ações; 3. ressaca: é representada por atitudes negativas; 4. 

fissura: quando prolongada, pode se transformar em síndrome de 

abstinência. 

 

Além dessa dinâmica, vale a pena ressaltar as semelhanças entre o comprador compulsivo e o 

colecionador não patológico apontada por Filomensky (2011) considerando a ideia de Lejoyeux e 

Weinstein (2010), conforme citação:  

 

[...] as semelhanças entre o comprador compulsivo e o colecionador não 

patológico, ou seja, um colecionador por hobby, são: gasto de tempo, de 

dinheiro, e de energia em busca do objeto desejado. E o que diferencia uma 

população da outra é o destino e a atitude em relação à compra. Os 

colecionadores buscam o objeto desejado para completar a coleção e exibir 

com orgulho a nova aquisição, já os compradores compulsivos estão em 

busca de vivenciar o processo da compra, o ato de comprar em si, 

                                                           
14

Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/consumo_logo_existo.html Acesso em: 23 fev.2016. 

 

http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/consumo_logo_existo.html
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independente do objeto desejado, pois logo após a compra é comum 

perderem o interesse no que foi comprado, chegando ao ponto de dar, 

esconder ou até mesmo jogá-lo fora. (FILOMENSKY, 2011, p. 20) 

 

Cabe ainda observar a semelhança da Compra Compulsiva (CC) com os distúrbios 

conhecidos como Transtornos do Controle do Impulso (TCI), pois a Compra Compulsiva 

ocorre não só pela elevada impulsividade ou pela busca do prazer (compra), mas ainda pelo 

alto índice de comorbidades com outros TCIs e com transtornos por abuso de substância. 

(FILOMENSKY, 2011) 

Ainda considerando a ideia de April Benson, seguem abaixo alguns dos fatores 

frequentemente ligados ao disparo do descontrole apresentados por Silva, A. (2014, p.62). 

 Estopins associados a circunstâncias (“do momento”): 

- promoções e ofertas; 

- anúncios de vendas e publicidade na TV, em revistas, em catálogos, na internet, 

em e-mails; 

- ver alguém ou algo que provoque excitação interna; 

- período fora do trabalho (tempo livre), como o horário do almoço, por exemplo. 

 

 Estopins associados a pensamentos: 

- recompensa (alívio e prazer) e compensação do tipo: “Eu mereço”; 

- vontade ou necessidade de agradar o outro (presentear); 

- sentimento de culpa; 

- medo (de não encontrar mais o produto); 

- insegurança e superficialidade; 

- desorganização ou falta de planejamento sobre o que pode ou não gastar. 

 

 Estopins associados a estados mentais: 

- solidão; 

- irritabilidade; 

- estresse ou trauma 

- ansiedade 

- euforia 
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 Estopins físicos: 

- desconforto físico causado por estresse; 

- insônia: nesse período a pessoa não se “desliga”, os pensamentos obsessivos 

continuam, o que leva a acessar sites na internet, assistir a canais específicos de 

compras na TV etc.; 

- uso de entorpecentes ou estimulantes. O primeiro traz baixa racionalização, e o 

segundo, um estado eufórico. 

 

Certamente conviver com esses descontroles não deve ser tarefa fácil pra ninguém, 

muito menos para aqueles que, por algum motivo, ainda não conseguiram se curar desse 

problema. Passado a fase do estopim, inicia-se uma nova etapa, na qual “os sentimentos de 

recompensa e satisfação rapidamente se transformam em um profundo mal-estar e angústia e, 

em seguida, a sensação desagradável que se dá depois de um momento divertido (culpa, 

vergonha, frustração, etc.)” (SILVA, A. 2014, p.63) É este sentimento que costuma ser 

associado à sensação “ressaca”. Seus sinais e sintomas foram divididos em seis grupos, sendo 

alguns destes listados abaixo. (SILVA, A., 2014, p. 64) 

 No bolso: 

- dívida no cartão de crédito acima do que se pode pagar; 

- cartas e/ou telefonemas de credores; 

- falência; 

- empréstimos frequentes de dinheiro de membros da família ou amigos, sem saber 

quando será possível pagá-los; 

- pouco dinheiro (ou ausência dele) para a aposentadoria. 

 

 Na mente: 

- irritabilidade, nervosismo, depressão; 

- desvalorização pessoal, vergonha e culpa; 

-“fuga eufórica”: autovalorização. Vaidade, superficialidade, postura egoísta e 

gananciosa, raiva das pessoas ao redor etc; 

- “tomada de consciência”: a pessoa procura ajuda, ao se sentir derrotada e 

desesperançosa. 
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 Nas relações interpessoais: 

- mente para se mesmo ou para os outros sobre seu comportamento; 

- afasta-se de familiares (brigas com cônjuge, impaciência com os filhos, amigos 

ou colegas); 

- o parceiro pensa em separação por causa do problema; 

- deixa de cumprir programas sociais previamente agendados; 

- preocupação por parte da família e/ ou amigos. 

 

 No trabalho: 

- coloca o emprego em risco por excesso de horas extras ou por artimanhas 

suspeitas que visem compensar o aumento constante dos gastos. 

 No corpo / físico: 

- em função do estresse crônico e de suas consequências, o comprador compulsivo 

está propenso a adquirir uma série de problemas de saúde física ou até agravar 

outros já existentes; 

- dificuldade para dormir por causa de preocupações. 

 

 Na esfera espiritual ou transcendente  

- falta de sentido da vida; sensação crônica e angustiante de vazio constante. 

Silva, A. (2014) ainda explica que se o desejo incontrolável, ou seja, a fissura, não for 

satisfeita, alguns sintomas como o de ansiedade, insônia, mal estar, depressão, irritabilidade, 

além de uma série de reações clínicas desagradáveis podem aparecer representando-se como 

síndrome de abstinência. Portanto, ao falarmos de consumo compulsivo, é importante lembrar 

que o problema não está fundamentado na quantia do dinheiro gasto, mas, sim, de qual forma 

o dinheiro é gasto e nas consequências negativas que tais gastos acarretam para o indivíduo 

em seu íntimo. 

  

4.2 CLASSIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA COMPRA 

COMPULSIVA 

Conforme dissemos anteriormente, a compra excessiva (oniomania) foi descrita pela 

primeira vez por Kraepelin (1915) como um “impulso patológico”. Em 1924, o estudioso 

Bleuler classificou esta doença junto com os “impulsos reativos”, que incluíam a piromania e 
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a cleptomania. Nas décadas seguintes, o transtorno do comprar compulsivo (TCC) ainda não 

tinha gerado atenção junto aos estudiosos. Somente os pesquisadores do comportamento do 

consumo e psicanalistas constituíam exceções. Somente na década de 1990, o interesse por 

essa patologia efetivou-se depois da publicação de três casos clínicos independentes 

envolvendo 90 indivíduos, passando esse distúrbio a ser descrito mundialmente (TAVARES 

et al., 2008). Embora seja um assunto antigo, a compulsão por compras ainda não tem 

descrição nos manuais de doenças, segundo Silva, A. (2014, p.48): 

[...] a  compulsão por compras ainda não foi descrita nos manuais de doenças 

como o DSM
15

 e a CID 
16

, instituídas pela Associação de Psiquiatria 

Americana (APA) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

respectivamente. Portanto, não temos um número oficial que ateste a sua 

incidência, tampouco a proporção que acomete homens e mulheres.  

 

Não obstante este fato, vários pesquisadores tem se dedicado a construir um quadro 

sintomático da oniomania. Faber e O’Guinn, nos seus estudos sobre o comportamento do 

consumidor, descritos por Tavares et al. (2008), apresentam o TCC como um comportamento 

crônico e repetitivo considerando a dificuldade na interrupção deste processo resultando em 

consequências danosas que são geradas em resposta a eventos ou sentimentos negativos. 

(TAVARES et al. , 2008). Já a psiquiatra Susan McElroy e alguns colaboradores, em 1994, 

desenvolveram e publicaram no meio científico determinados critérios com a finalidade de 

diagnosticar o Transtorno do Comprar Compulsivo considerando alguns aspectos que serão 

mencionados a seguir de forma resumida (SILVA, A., 2014): 

 

A – Preocupação, compras mal adaptativas ou impulsivas indicadas por pelo menos 

um dos seguintes itens: 

1. Preocupação ou impulsos frequentes em relação às compras que são 

notadas como irresistíveis, intrusivos e/ou sem sentido. 

2. Gasta mais do que pode pagar, compra coisas desnecessárias ou passa mais 

tempo comprando do que planejando. 

                                                           
15

 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Em inglês: Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders. (SILVA, A., 2014, p.48) 

 
16

 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. (SILVA, A., 2014, 

p.48) 
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B – As compras consomem muito tempo, interferem significativamente no 

funcionamento social ou ocupacional (trabalho) ou resultam em problemas financeiros. 

C – A compra excessiva não pode ocorrer exclusivamente durante período de mania 

ou hipomania
17

 

 

 Tavares (2008) relata a experiência de alguns autores que investigaram o TCC. Dentre 

eles estão McElroy (1994) e Black (1998; 2001). Um dado pertinente a respeito do TCC foi 

investigado inicialmente por McElroy e outros colaboradores (1994) ao perceberem que o 

histórico familiar é um fator significativo neste transtorno. Estes autores constataram que, em 

um grupo de 18 pessoas com TCC, 17 tinham um ou mais familiares de primeiro grau com 

depressão maior; três tinham familiares com um transtorno de ansiedade; 11 tinham familiares 

que aprestavam abuso de álcool ou substâncias; e três tinham familiares com TCC.
 
Outro 

pesquisador que também deu suas contribuições sobre este assunto foi Black (1998; 2001) 

que, com seus colaboradores, avaliou 137 familiares de primeiro grau de 31 compradores 

compulsivos. O TCC foi identificado em 13 (9,5%) destes. Este estudo também relatou que, 

em comparação com grupos de controles, os familiares de primeiro grau de compradores 

compulsivos relataram significativamente mais depressão, alcoolismo e abuso de drogas. 

(TAVARES, H. et al. , 2008 ) 

Apesar da compulsão por comprar ser bastante complexa em sua fase inicial, existe 

tratamento (que será abordado mais adiante) e os pacientes apresentam melhoras 

significativas quando eles se colocam à disposição das propostas terapêuticas. (SILVA, A., 

2014). Mas para entender como esse tratamento funciona, é preciso aprofundar um pouco 

mais as causas do problema. Para isso, vamos detalhar um pouco mais o funcionamento da 

função cerebral conhecida como sistema de recompensas. 

 

4.3 O CÉREBRO E O SISTEMA DE RECOMPENSAS 

Entender o motivo pelo qual compramos certamente não parece ser uma tarefa tão 

simples. Apesar de existir diversas razões para o ato da compra, há um nível de complexidade 

                                                           
17

 “Mania é um estado eufórico, característico do transtorno bipolar do humor, no qual pode haver diversos tipos 

de descontrole, inclusive uma ‘orgia’ por compras. Hipomania é um quadro semelhante à mania, diferenciando-

se desta por apresentar sintomas com menor intensidade. Tanto na mania quanto na hipomania a compulsão por 

compras é circunscrita; ou seja, só ocorre durante esses períodos.” (SILVA, A., 2014, p. 66) 



75 
 

muito grande sobre este assunto. Ainda assim, em alguns casos, a compreensão pode ser 

entendida através do cérebro. 

O cérebro é um órgão como outro qualquer. Ele possui duas finalidades básicas: a 

primeira é cuidar da nossa sobrevivência e a segunda, buscar prazer. “O sistema nervoso 

central (SNC) também tem um papel fisiológico ‘automático’ e, sendo assim, não está sujeito 

a nossa vontade”. (SILVA, A., 2014, p.124) O cérebro tem vida própria e somos 

constantemente convencidos a suprir seus desejos, muitas vezes, sem notarmos isso. O 

cérebro instintivo comporta-se de modo diferente do nosso cérebro racional. (SILVA, A., 

2014. 

Silva, A. (2014) explica que a mente racional, do mesmo modo que decifra o 

significado do que está escrito ou simbolizado, não consegue evitar que o cérebro instintivo 

faça as suas próprias deduções. Para isso, o cérebro usa o chamado sistema de recompensa. 

Segundo a autora, boa parte das pessoas prefere uma recompensa imediata em vez de pré-

datada, mesmo que esta recompensa última represente ganho maior no final. Esta autora 

compara o sistema de recompensa a um grande ditador que tem o poder de mandar e 

desmandar em muitas das escolhas e ações feitas por nós. “Para que possamos reduzir a 

tirania desse sistema, precisamos entendê-lo em todos os seus aspectos e exercitar muito a 

nossa razão (ou cognição) a fim de dominar nossos instintos mais primitivos.” (SILVA, A, 

2014, p. 126) De maneira ainda mais clara, afirma:  

Todas as coisas ou situações que nos despertam algum tipo de anseio ou 

expectativa acionam o sistema de recompensas do cérebro – quanto mais 

expectativa, mais satisfação e prazer sentimos. Por isso, observamos o 

caráter extremamente ansioso dos pacientes que apresentam compulsão por 

compras. As expectativas são extremamente pessoais, variando de pessoa 

para pessoa, de acordo com seus sonhos, desejos e vontades. Há desejos 

comuns entre os indivíduos, como querer ter filhos, uma família, um 

companheiro, uma companheira, saúde, paz, casa própria, estabilidade 

financeira, entre tantos. E é justamente por meio desses sonhos que as 

empresas de marketing montam suas estratégias de atuação. (SILVA, A., 

2014, p.126)    

 

O neuromarketing, do qual já tratamos anteriormente, apesar de ser uma ciência recente, 

tem desenvolvido estratégias para a compreensão de como a mente inconsciente estimula o 

nosso comportamento humano. Um dos pesquisadores mais destacados neste campo é o sueco 

Martin Lindstrom (2009), que fala da nova junção entre os conhecimentos nas áreas da 

medicina, tecnologia e do marketing buscando entender os estímulos cerebrais a partir do 
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rastreamento do cérebro. Segundo ele, quando tomamos decisões referentes ao que 

compramos, nosso cérebro chama e rastreia um número extraordinário de lembranças, fatos e 

emoções; e as compacta em uma reação rápida. Para ele, esse processo configura-se em uma 

espécie de atalho que permite que você viaje de A à Z em alguns segundos, indicando com 

precisão o que você acabou de colocar dentro do seu carrinho de compras.  

O estudo realizado por Lindstrom (2009) foi iniciado em 2004 e custou 

aproximadamente sete milhões de dólares, fornecidos por oito empresas multinacionais. A 

pesquisa, que durou quase três anos, abrangeu vários experimentos e teve a participação de 

milhares de pessoas do mundo todo com a finalidade de servir como objeto de estudo. Dez 

professores–doutores universitários, duzentos pesquisadores e uma comissão de ética foram 

os colaboradores desse respeitável trabalho, que usou dois dos mais importantes aparelhos de 

rastreamento cerebral do mundo: o IRMf ( Imagem por Ressonância Magnética funcional)
18

 e 

uma versão avançada do eletroencefalograma chamada TEE (Topografia de Estado Estável) 

que rastreia ondas cerebrais rápidas em tempo real. A equipe de pesquisa contou com a 

supervisão da Dra. Gemma Calveert, professora de Neuroimagem Aplicada da Universidade 

de Warwick, Inglaterra, e fundadora da Neurosense em Oxford; e pelo professor Richard 

Silbersteins, executivo-chefe da Neuro-Insigt na Austrália. Os resultados foram 

surpreendentes para o próprio Lindstrom, conforme citação abaixo: 

Os resultados dos estudos suplementares sobre as imagens cerebrais que 

realizei foram tão provocadores, fascinantes e polêmicos quanto o do projeto 

de pesquisa de cigarros. Um a um, eles me aproximaram de um objetivo que 

eu havia me proposto a alcançar: derrubar alguns dos pressupostos, mitos e 

crenças mais antigos sobre que tipos de publicidade, branding e embalagens 

realmente estimulam o nosso interesse e nos incentivam a comprar. 

(LINDSTROM, 2009, p.23) 

 

 

Segundo Lindstrom, a explicação relacionada à imitação do comportamento de outras 

pessoas está associada aos neurônios-espelho, que são células que estão em nosso cérebro. 

Eles são descritos da seguinte maneira pelo autor: 

[...] os neurônios-espelho não apenas nos ajudam a imitar outras pessoas, 

mas são responsáveis pela empatia humana. Eles mandam sinais para o 

sistema límbico - ou região emocional do nosso cérebro – a área que nos 

ajuda a entrar em sintonia com os sentimentos e reações alheias – para que 

                                                           
18 

“É a mais avançada técnica de rastreamento cerebral disponível atualmente. O IRMf mede as propriedades 

magnéticas da hemoglobina, componente nos glóbulos vermelhos do sangue que transportam oxigênio pelo 

corpo. Em outras palavras, o IRMf mede a quantidade de sangue oxigenado no cérebro e pode identificar com 

precisão até uma área de sangue oxigenado no cérebro de apenas um milímetro.” (LINDSTROM, 2009, p.17) 
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possamos vivenciar a sensação de caminhar – ou, nesse caso, tropeçar e se 

esborrachar - no lugar de outra pessoa.  (LINDSTROM, 2009, p. 58) 

 

 

O prazer sentido de maneira saudável e até mesmo produtiva é encontrado em uma 

região do cérebro chamada de sistema de recompensas. Segundo Silva, A. (2014, p.148), 

“quando este sistema se mostra disfuncional, especialmente em pessoas com predisposição 

genética e sob situação de estresse pessoal e/ou social, o prazer sai do controle e a 

dependência (ou adição) tende a se instalar”. Ela explica o significado e o funcionamento 

desse sistema:  

[...] o sistema de recompensa, também chamado de sistema mesolímbico 

dopaminérgico, corresponde à área tegmental ventral (VTA) e ao núcleo 

accumbens. Essas estruturas, evolutivamente consideradas bem antigas, 

localizam-se na base do cérebro e se conectam a diversas regiões por meio 

de feixes eletrobioquímicos – moléculas químicas denominadas 

neurotransmissores. Tais substâncias acionam descargas elétricas que 

conduzem sinais e ativam outras áreas cerebrais. As mais proeminentes 

fontes acionadas pela região tegmental ventral e pelo núcleo accubens são: o 

córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. Essas interconexões são 

absolutamente relevantes para a avaliação e para modulação das sensações 

prazerosas, uma vez que o córtex pré-frontal se incumbe de filtrar, 

“racionalizar” o prazer; a amígdala, de dar o tom emocional da situação; o 

hipocampo, de memorizar com detalhes tudo o que estiver relacionado à 

satisfação e a sensação em si. Tudo é muito bem estruturado e articulado 

para que recompensa, satisfação e/ou prazer sejam sempre lembrados, 

procurados e repetidos por nossos pensamentos e por nossas ações. 

(SILVA, A., 2014, p.149) 

 

Pesquisas apontam que determinados neurotransmissores têm papel significativo no 

aparecimento do comportamento compulsivo, como por exemplo, o caso da serotonina, 

envolvida nos processos de regulação dos estados de humor e do sono. A pouca quantidade da 

substância no cérebro pode estar ligada à impulsividade. Um estudo realizado com os usuários 

de ecstasy, droga que leva à perda de neurônios de serotonina, mostrou que esse grupo 

apresentou maior capacidade à impulsividade e tomadas de decisões erradas. Há também 

outra substância, denominada dopamina, que é relacionada à dependência de substâncias e de 

comportamento que pode estar ligada à compulsão. As mudanças na atividade deste 

neurotransmissor podem estar associadas à busca de recompensas, que provocam sentimentos 

de prazer. Alguns autores do estudo, a exemplo de Medeiros (2009), propõem a existência de 

um mecanismo de dependência desencadeado pela diminuição de dopamina, que causa a 

chamada síndrome de deficiência da recompensa e aponta que algumas pessoas têm mais 
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risco de desenvolver dependência. Lindstrom também destaca em sua pesquisa o papel da 

bioquímica cerebral: 

 

 A dopamina é uma das substâncias mais viciantes para os seres humanos – e 

decisões de compra são motivadas em parte por seus efeitos sedutores [...] 

Quando tomamos a decisão de comprar algo, as células cerebrais que 

liberam dopamina secretam uma explosão de bem-estar , e esse afluxo de 

dopamina alimenta o instinto de continuar comprando mesmo quando nossa 

mente racional diz que já chega [...] A dra. Susan Brookheimer destaca: ‘A 

atividade da dopamina no cérebro aumenta  quando há expectativa de muitos 

tipos diferentes de recompensa , desde aquelas ligadas a jogos de azar até 

recompensas ordem monetária ou social.’ (LINDSTROM, 2009, p. 62) 

 

Diante de tamanha variação de produtos no mercado e ainda com uma intensa 

publicidade deles, fica difícil não ser de alguma forma motivada a comprar, mesmo sabendo 

que, na maioria das vezes, nós, sobretudo, as mulheres, nem sempre precisamos daquela 

mercadoria, mas por algum motivo, queremos estar sempre conectados com as promoções, e 

com a moda. Consequentemente, o que podemos perceber é o índice cada vez mais alto do 

consumismo na sociedade contemporânea. O desejo do ter é crescente e, ao mesmo tempo, 

passageiro. A nossa mente é bombardeada de informações e, acreditamos que, em alguns 

momentos, ficamos presos na ânsia de querermos ter o desejo ainda impensado 

conscientemente. A seguir, veremos algumas técnicas que se propõem a nos ajudar a controlar 

esse desejo inconsciente.  

 

4.4 CONSUMO COMPULSIVO: TRATAMENTO 

 

Em muitos casos, os compulsivos por compras preferem ficar em silêncio quando o 

assunto é referente ao seu transtorno. Apesar de terem consciência de que seus pensamentos e 

ações ligadas ao consumo escapam de um padrão considerado “normal”, ainda assim eles 

reconhecem as consequências de seus atos, porém permitem que o alívio tensional e o prazer 

que experimentam no ato da compra sejam maiores na luta contra este transtorno. 

Consequentemente, vêm a culpa e a vergonha em relação às atitudes realizadas de maneira 

errônea. Mas, apesar de tudo isso, ainda é possível ser tratado e, em muitos casos, essas 

pessoas são levadas ao médico por familiares, que são os alicerces essenciais na melhora 
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desses oniomaníacos, ainda que em alguns casos, as pessoas procurem ajuda por conta 

própria. O primeiro passo, portanto, é a busca por um tratamento. 

Silva, A. (2014, p.164) nos explica que depois que o problema é reconhecido, surge o 

momento mais delicado para o comprador compulsivo: a aceitação. Segundo ela: 

À primeira vista, reconhecer e aceitar parecem sinônimos; no entanto, existe 

uma diferença muito grande entre as duas posturas. Reconhecer denota a 

ação de declarar ou confessar. Quem reconhece que é um compulsivo por 

compras admite ou confessa que tem um problema. Muitos pacientes em 

situações catastróficas utilizam essa prática apenas para solucionar 

problemas imediatos, como quitar dívidas, limpar o nome, recuperar o 

crédito na praça [...] aceitar é admitir a situação de fato, suportando as 

consequências [...] Aceitar, além de reconhecer que a compulsão por 

compras saiu do controle, é se comprometer com uma mudança que só será 

possível se a pessoa tiver absoluta sinceridade com aqueles que querem e 

podem ajuda-la.  

 

Silvia, A.(2014) também nos chama atenção a respeito do estado do shopaholic ao 

procurar ajuda especializada. Segundo ela, normalmente quando essa busca por apoio 

acontece, a situação é bastante complicada, e a busca não se dá somente por causa das dívidas 

em si, mas também em função de crises de ansiedade, depressão, fobia ou pânico. Ela destaca 

que é importante analisar se o paciente também oferece outros quadros compulsivos que 

podem estar associados (comorbidades), como por exemplo o comer compulsivo, o jogo 

patológico, a dependência de drogas, a bulimia nervosa, a tricotilomania (compulsão de 

arrancar cabelos), entre outros. 

O tratamento da compulsão por compras pode ser realizado de várias formas, tais como: 

“por meio de informação, de terapêutica – medicamentosa, abordagens psicoterápicas com 

estratégias comportamentais, grupos de ajuda, terapias complementares e neuromodulação” 

(SILVA, A., 2014, p.165). 

 A informação ajuda ao paciente compreender melhor as etapas de seu tratamento. A 

informação é um instrumento de fácil acesso, podendo ser adquirido através da literatura, de 

sites confiáveis, de filmes etc. Em relação ao tratamento medicamentoso, os principais alvos 

são, segundo Silva, A. (2014), os pensamentos obsessivos relacionados às compras e o 

descontrole do ato de comprar. Para a autora: 

 

[...] os antidepressivos mais utilizados são os inibidores seletivos da 

receptação da serotonina (IRNS), tais como a fluoxetina, sertralina e a 

fluvoxamina e os inibidores seletivos de receptação da noradrenalina e 
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serotonina (IRNS), como bupropiona e a venlafaxina. Eles apresentam baixa 

toxicidade, não criam dependência e são extremamente seguros. Quanto aos 

ansiolíticos, a buspirona é a substância de escolha por não apresentar risco 

de dependência ou vício. Já para o controle da compulsão, alguns 

anticonvulsivantes se mostram eficazes na quebra do ciclo vicioso. Os que 

apresentam resultados mais favoráveis são o topiramato, a lamotrigina, a 

gabapentina e o ácido valproico. (SILVA, A., 2014, p.166) 

 

 Outra experiência significativa no uso da psicofarmacologia foi a pesquisa realizada por 

McElroy et al. (apud TAVARES, H. et al. , 2008, p.20) que detalhou da seguinte forma a 

experiência de 23 compradores compulsivos tratados com antidepressivos: 

No primeiro relato, três indivíduos com transtornos de humor e ansiedade 

comórbidos tiveram remissão parcial ou total de suas compras excessivas. 

No último relato, 9 de 20 pacientes tratados principalmente com inibidores 

de recaptação da serotonina tiveram remissão parcial ou total. Dois dos nove 

pacientes tiveram também psicoterapia de apoio antes de tomarem 

antidepressivos. No entanto, em um ensaio clínico de nove semanas com 

fluvoxamina em compradores compulsivos, nove entre 10 pacientes 

melhoraram, o que sugere que os indivíduos não necessitam estar deprimidos 

para a melhora com um antidepressivo. 

 

 

Dos tratamentos realizados por psicoterapeutas, o mais recomendado para compulsão 

por compras é a Terapia Cognitivo-Comportamental, pois permite transformações no modo de 

pensar, criando possibilidades para que o paciente tenha novos comportamentos diante de 

seus problemas do cotidiano. (SILVA, A., 2014) Conforme citação abaixo: 

 

[...] Há vários estudos de caso com relação ao tratamento de compradores 

compulsivos, cada um deles enfatizando a importância das experiências 

iniciais da vida. Mais recentemente, foram desenvolvidos modelos 

cognitivo-comportamentais para o TCC. Lejoyeux e Bernik sugeriram que a 

exposição a estímulos e prevenção de respostas pode ser útil. Modelos 

cognitivo-comportamentais em grupo também foram desenvolvidos. 

Mitchell et al. relataram que seu modelo produziu melhora significativa em 

comparação a uma lista de espera em um estudo piloto de 12 semanas; a 

melhora se manteve durante o acompanhamento de seis meses.  (TAVARES, 

H. et al. , 2008, p. 20 ) 

 

Segundo o terapeuta e Coach, Tadeu Passos
20

, o tratamento recomendado aos pacientes 

(acompanhamento psiquiátrico, terapia em grupos, psicoterapia individual e orientação 

familiar) inicialmente é realizado com uma entrevista de anamnese
21

 para identificar a raiz do 

                                                           
20 

 Entrevista concedida a pesquisadora Juliana Arize Santos Dantas em 03 mar. 2016. 
21

 Anamnese (do grego ana, trazer de novo e mnesis, memória) é uma entrevista realizada pelo profissional de 

saúde com seu paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma doença ou patologia. 

Em outras palavras, é uma entrevista que busca relembrar todos os fatos que se relacionam com a doença e à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entrevista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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problema. Através destas entrevistas são identificados os sintomas físicos e emocionais da 

doença. A busca por informações sobre relacionamento com pessoas próximas (pais, filhos, 

amigos e cônjuge), além de relato de casos familiares recorrentes ou não também fazem parte 

deste processo. O terapeuta também informou alguns fatores que contribuem no tratamento da 

oniomania. Conforme Passos (2016), é importante primeiramente que o paciente perceba que 

ele é o ator principal, que toda e qualquer mudança dependerá do seu próprio movimento, das 

suas ações, observações e atitudes. Um ponto principal também mencionado por Passos é 

seguir corretamente as orientações do terapeuta e comparecer rigorosamente aos dias 

acertados, sempre trazendo as situações ocorridas entre uma sessão e outra.  

 Quando Passos (2016) foi perguntado por algum caso de paciente que mais chamou a 

sua atenção, ele relatou a situação de um paciente que havia perdido todos os bens materiais e 

tinha se afastado completamente do seu seio familiar. Segundo ele, o paciente perdeu carro, 

casa, dinheiro porque estava num estágio de consumismo para preencher o vazio existencial e 

as decepções causadas por relacionamentos anteriores. Todo o consumismo servia de alegria e 

preenchimento do seu vazio existencial, porém de forma passageira até sentir a necessidade 

de consumir novamente.   

Conforme Passos (2016), os consumidores compulsivos que já foram seus pacientes não 

tinham nenhum tipo de resistência em aceitar a doença ou simplesmente admitir que precisam 

de ajuda.  “Quando esses pacientes chegam até o consultório, eles já têm consciência que 

precisam de tratamento e acompanhamento para sair desse ciclo vicioso e vencer essa 

doença”, disse o terapeuta. 

Para as pessoas que buscam saciar seus desejos compulsivamente, e aquelas que de 

alguma forma são seduzidas pelas promessas da publicidade, fica a dica desse terapeuta, que é 

pertinente ao período de crise que estamos vivendo: 

 

A primeira dica é viver dentro da sua realidade, compreender que as 

mudanças e as melhorias dependem do movimento e das ações individuais 

de cada um. Enxergar e ter paciência que os momentos de dificuldade são 

passageiros e que será preciso se adaptar até que as situações se resolvam. 

Nesse momento mesmo de crise e recessão precisamos entender que é hora 

de mudar, de cortar gastos, de se adaptar até que a situação mude e possamos 

voltar a ter a vida que tínhamos antes. Observar se não está gastando mais do 

                                                                                                                                                                                     
pessoa doente. A anamnese é também referenciada como Anamnese Corporal, Ficha de Anamnese ou Anamnese 

Corporal Completa. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Anamnese_%28sa%C3%BAde%29 Acesso em: 31 mar. 

2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anamnese_%28sa%C3%BAde%29
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que ganha, anotar os gastos, sem exceção, buscar a felicidade nas coisas 

simples e que estão ao nosso alcance, estabelecer o que é prioridade e o que 

é urgente. Percebendo qualquer sintoma diferente de comportamento, 

procurar um profissional. 

 

Embora o consumo compulsivo seja uma doença, muitas vezes não compreendida por 

quem sofre, é preciso que este indivíduo também tenha discernimento para buscar e aceitar o 

auxílio, que muitas vezes, é dada pela família e amigos. O tratamento existe e pode ser 

acessível a todos que necessitam desse apoio.  

No próximo capítulo, sairemos do campo teórico para a pesquisa de campo, 

apresentando os resultados da pesquisa com 17 pessoas que reconhecem que sua conduta de 

consumo traz prejuízos para seu bem estar. 
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QUINTO CAPÍTULO 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Em relação à pesquisa de campo, realizada para dar um fundamento, ainda que 

ilustrativo, ao presente estudo, cabem alguns esclarecimentos antes de apresentarmos as 

análises sobre os resultados encontrados. Inicialmente, cabe destacarmos que foram utilizados 

dois métodos diferentes de consulta: questionário aplicado online; e entrevista presencial. No 

primeiro caso, conseguimos 15 questionários preenchidos. Já as entrevistas presenciais foram 

apenas duas, quantidade bem menor, mas facilmente explicável. As pessoas que responderam 

ao questionário foram pacientes de um ex-professor nosso, que mediou o contato com eles. Já 

as duas entrevistas realizadas pessoalmente, foram indicação de uma colega, que, sabendo 

desta pesquisa, convidou as suas amigas para participar desse trabalho. Esse contato 

presencial exigia um nível de confiança e proximidade significativamente maior que a 

aplicação do questionário, bem como precisava efetivamente constituir uma amostra menor 

para permitir o aprofundamento das questões.   

Em segundo lugar, tanto no caso dos questionários quanto no caso das entrevistas, os 

sujeitos consultados não foram escolhidos aleatoriamente. Muito pelo contrário. Somente 

foram convidados a responder o questionário ou conceder a entrevista indivíduos que, após 

informados sobre o objeto da pesquisa, admitiam ter algum tipo de comportamento de 

consumo que consideravam excessivo (ainda que não necessariamente compulsivo). Assim, 

essa não foi uma pesquisa aplicada a um universo genérico, mas sim a um grupo específico 

formado por pessoas que, primeiro, admitiam ter um problema (o que é raro) e, segundo, 

admitiam falar sobre esse problema (o que é ainda mais raro).  

Ainda com relação à pequena quantidade de entrevistas presenciais, cabe esclarecer que 

a motivação para a entrevista presencial é a qualidade dos relatos e não a quantidade destes. 

Assim, mesmo diante das poucas opções disponíveis para a entrevista presencial, coube 

identificar, dentre estas fontes, aquelas que estariam suficientemente dispostas a fazer um 

relato aberto e sem censuras prévias. Ainda sobre esse tema, as entrevistas presenciais 

demandaram um tempo maior, tanto para conseguir a autorização para a entrevista (que veio 

somente após um processo de construção de confiança), quanto para a entrevista em si, uma 

vez que, sendo presencial, permitia o retorno a pontos já tratados, bem como a exploração 
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mais aprofundada de comportamentos ou reações emocionais às perguntas e aos próprios 

relatos obtidos.  

Antes de detalharmos a pesquisa de campo em si, cabe reafirmarmos que a opção por 

fazermos as aproximações empíricas ao objeto de pesquisa não pretendeu dar qualquer viés 

quantitativo ao presente estudo, visto que isso demandaria um esboço e um rigor estatísticos 

incompatíveis com o seu escopo. Esta opção objetivou apenas humanizar algumas das 

hipóteses teóricas levantadas ao longo da pesquisa bibliográfica, que é efetivamente a base do 

presente estudo.     

Isso posto, cabe iniciarmos afirmando que os sujeitos da pesquisa não foram fáceis de 

ser encontrados. No ano de 2015, foi feita uma busca através de redes sociais (Facebook e 

Whatsapp) na tentativa de encontrar essas pessoas, mas não houve sucesso. Próximo ao final 

desse mesmo ano, surpreendentemente, um ex-professor, e também terapeuta, que conhecia 

esses sujeitos por serem seus pacientes, entrou em contato e, após discutirmos os objetivos e a 

metodologia da pesquisa, aceitou que fosse feita a consulta a alguns dos seus pacientes, desde 

que estes aceitassem participar da pesquisa. Mas por uma questão de ética e de facilidade, este 

professor sugeriu que as entrevistas fossem feitas online, já que os pacientes teriam resistência 

em aparecer. A sugestão foi aceita. Decidiu-se então que, além das entrevistas serem 

realizadas pela internet, de maneira distante, a pesquisa não identificaria esses sujeitos.  

Sabíamos, no entanto, que o contato face a face seria importante para a pesquisa, visto 

que, sem isso, não teríamos a oportunidade de sentir a pessoa, já que o preenchimento online 

dos formulários não permitia isso, uma vez que não haveria esse contato face a face. 

Considerando a questão um tanto delicada, continuamos a buscar pessoas que aceitassem 

participar da entrevista presencial, já que o contato face a face faz diferença na análise 

proposta. Novamente foi divulgada nas redes sociais a que tínhamos acesso a mensagem da 

procura por pessoas que se consideravam compradores compulsivos. Em fevereiro de 2016, 

uma colega encaminhou o contato de duas amigas dela, que aceitaram participar deste 

trabalho, sendo entrevistadas pessoalmente. Para ilustrar o quão difícil é abordar o consumo 

compulsivo pelo viés psicológico, como propõe este estudo, sendo necessária uma avaliação 

da relação pessoal do indivíduo não só com o aspecto financeiro-material da compra, mas 

principalmente com a dimensão simbólico-subjetiva do pré e da pós-compra, citamos que, no 

decorrer da busca por possíveis entrevistados, havíamos mantido contato com uma pessoa 

particularmente próxima, que havia dito aceitar ser entrevistada, mas, em cima da hora, 

resolveu não participar por motivo não explicado. 
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O período em que o questionário online foi disponibilizado foi de 25 de fevereiro a 08 

de março de 2016. As perguntas que compõem o questionário (no apêndice) buscavam 

construir um perfil do indivíduo e da sua relação com o ato de consumo, particularmente o 

consumo de viés social, excluindo consumos básicos (alimentação, moradia, etc): idade, sexo, 

nível de escolaridade, estado civil, faixa de renda, tipo de residência, ocupação profissional, 

circunstâncias do pré e do pós-compra, etc. As perguntas correspondentes às questões de 09 a 

31 foram retiradas do livro “Mentes Consumistas”, da autora e psiquiatra Ana Beatriz 

Barbosa Silva (2014), já que estas serviram como norteadores para a identificação, pela 

autora, do perfil dos compradores compulsivos. 

Faremos uma breve apresentação dos resultados, que estão detalhados no apêndice. As 

participantes são do sexo feminino. Em termos etários, o grupo de maior proporção (60%) 

tinha entre 30 a 40 anos. Das quinze mulheres, 53% são casadas e 34% solteiras, sendo 

somente 13% divorciadas. Em relação ao nível de escolaridade, 80% possuem pós-graduação 

completa, 13% ensino superior completo e 7% ensino superior incompleto. A ocupação 

profissional mais frequente neste questionário foi de professoras (40%), mas outras profissões 

também podem ser notadas tais como: administradora (6%), fotógrafa e web designer (6%), 

gestora de pessoal (7%), assistente de RH (7%), diretora comercial (7%), consultora (7%), 

pedagoga (7%) e gestora educacional (7%). A renda aproximada (em salários mínimos) mais 

frequente em 40% das entrevistadas ficou entre 6 a 9 salários mínimos. Mas quase um terço 

(27%) possuem renda de 10 a 13 salários mínimos.  

Como resultado desta breve compilação de resultados, é possível apontarmos alguns 

indicativos, que estão muito distantes de serem tomados por comprovações estatísticas. No 

que toca ao gênero, chama atenção que somente mulheres tinham sido incluídas no grupo 

consultado. Vale lembrarmos aqui que quem mediou o contato entre essas pessoas foi um ex-

professor nosso, ou seja, como o formulário foi online, primeiramente encaminhamos para ele 

e, em seguida ele repassou para seus pacientes Destaque-se que este não foi um 

direcionamento da pesquisa, não havendo qualquer restrição a participação de compradores 

compulsivos do sexo masculino, que notoriamente existem. Porém, a totalidade dos 

participantes ser feminina não deixa de apontar, se não um viés de gênero na ocorrência do 

problema, ao menos um viés de gênero na admissão do problema. A faixa etária majoritária 

aponta mulheres maduras (60% entre 30 e 40 anos; 33% entre 41 e 50 anos e 7% entre 51 e 60 

anos), inclusive já com certa autonomia financeira, como ilustra o percentual de renda, 

apontando que 2/3 ganham acima de 6 salários-mínimos. Em termos de estado civil, apesar 
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dos percentuais não apontarem uma tendência clara, podemos observar que a presença da 

família (53% são casadas) nem sempre reduz a possibilidade da compra excessiva, como 

alguns autores citados ao longo deste estudo afirmam. No entanto, é importante ressalvarmos 

que tanto a falta de rigor estatístico quanto a falta de informações sobre a qualidade desta 

relação familiar, não permitem ir além de apenas indicar essa reflexão, sem qualquer 

pretensão de contradizer os autores anteriormente citados. O mesmo aplica-se ao nível de 

escolaridade (80% possuem pós-graduação completa), que possibilita apenas uma 

consideração de que não se confirma uma previsível relação inversamente proporcional entre 

grau de escolaridade e potencial para compras excessivas. Por fim, o maior número de 

profissionais da área da educação (professoras) não parece ter qualquer relação observável 

com o comportamento de compra considerado excessivo pelas entrevistadas.  

Para além das questões relativas ao perfil pessoal de cada entrevistada, passou-se a uma 

série de perguntas que buscamos identificar aspectos da sua conduta de consumo. Assim, 

quando perguntadas em relação à religião e se esta contribui de alguma forma para seu perfil 

de consumo, 93% das entrevistadas disseram ter religião. Essa pergunta foi feita porque a 

religião pode influenciar o consumo, como destaca Solomon (2011, p. 531), ao dizer que “as 

subculturas religiosas podem exercer um impacto significativo sobre variáveis do consumidor, 

como personalidade, atitudes [..].” Ele ainda fala do importante papel que os líderes religiosos 

possuem tanto para estimular o consumo, como para desencorajá-lo. Por essa razão, 

consideramos a pergunta em relação à religião pertinente a pesquisa, já que também estamos 

fazendo uma análise psicossocial dessas pessoas. Voltando novamente a pesquisa, das 15 

entrevistadas, quatro disseram que a religião não tem nenhum tipo de interferência na prática 

do consumo e cinco pessoas não responderam a esta pergunta. As outras seis entrevistas 

afirmaram existir, sim, relação entre religião e padrão de consumo. Podemos destacar os 

seguintes fragmentos de respostas: “o consumo é reduzido quando se tem uma religião por 

acreditar que não precisamos de tantos bens materiais”; “faz refletir e diferencia do que é e do 

que não é necessário”; “mantém as pessoas conectadas espiritualmente, permitindo valorizar 

mais o espiritual do que o material”; “dá mais consciência do consumo excessivo”; “evita 

grandes gastos”; “ajuda a não consumir aceleradamente”. 

Outra questão que vale ressaltarmos aqui foi em relação à frequência nas compras sem o 

devido planejamento. 40% das mulheres disseram que compram sem planejamento às vezes 

e/ou moderadamente; 20% afirmaram comprar desta forma raramente e/ou a cada três meses; 

13% compram mesmo sem planejar; e 27% não fazem esse tipo de compra. Já na questão 
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sobre compras de produtos que não precisam e sobre coisas supérfluas, houve equilíbrio nas 

respostas: 57% disseram não ter este perfil; 43% disseram que fazem esse tipo de compra. 

67% dessas mulheres conseguem resistir a uma oferta ou promoção imperdível e somente 

33% dizem não conseguir resistir. Um dado que chama atenção: 6% nunca abrem seus 

embrulhos e 7% às vezes não chegam a abrir suas compras. 

Ao serem perguntadas sobre gastos, sobretudo aqueles que não podem ser arcados 

financeiramente, 73% afirmaram que não compram produtos nem contratam serviços sem ter 

a devida condição. Mas esta é uma realidade para algumas das entrevistadas: 27% delas 

disseram que fazem isso às vezes. Um elemento que afasta as entrevistadas do perfil do 

consumidor compulsivo é aquele que trata da relação pública com o ato da compra. Foi 

surpreendente verificar que 93% das entrevistadas afirmou que não escondem dos familiares e 

dos amigos as compras e as idas ao shopping. Todas elas disseram que não costumam criar 

estratégias para comprar de maneira despercebida para ocultar seus atos de compras; 93% não 

gastam a maior parte de sua renda com itens não essenciais, 73% não compram coisas pra 

estocar ou colecionar; somente 20% das entrevistas disseram fazer isso; e 7% às vezes agem 

desta forma. Porém, vale ressaltar, entre as respostas, que, não obstante 87% afirmarem que 

nunca mentiram para esconder que estava comprando, 13% admitiram já ter feito isso. Mesmo 

com incoerências menores como esta última, o conjunto das respostas permite entendermos 

que algumas das entrevistadas não podem ser consideradas consumidoras compulsivas, uma 

vez que muitas das situações negadas seriam notadas por um comprador compulsivo. 

 Das entrevistadas, 20% consideram-se eventualmente compradoras descontroladas. 

13% delas arrumam frequentemente justificativas para comprar sem sentimento de culpa. 

Todas elas disseram que não fazem compras com a intenção de demostrar uma imagem 

idealizada, porém quatro delas, ou seja, 27%, fazem compras para se sentir bem. Na realidade, 

as compras acabam fazendo bem para elas. Somente 13% dizem que esta sensação prazerosa 

acontece apenas às vezes. A maior parte (60%) informou que, para elas, esta questão não se 

aplica. 

Já na questão a respeito da influência do estado emocional no descontrole do ato da 

compra, as respostas foram um pouco equilibradas. 40 % afirmaram que seu estado emocional 

influencia na compra; 13% disseram que às vezes isso acontece; e 47% disseram que esta 

questão não se aplica a elas. 40 % afirmaram que sentem prazer, bem-estar ou uma leve 

euforia após a realização de uma compra. Dos 60% restantes, 20 % dizem ter estes 

sentimentos no ato da compra eventualmente. Os outros 40 % afirmaram não passar por isso. 
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Somente 7 % disseram que quanto mais compram, mais sentem vontade de comprar. Todas 

elas disseram que não tem aumentado o limite do cartão de crédito e nem do cheque especial 

por conta das compras. Somente 13% afirmaram estar passando por problemas legais com 

bancos por conta das compras, enquanto os 87% restante não se consideram neste perfil. 

Quatro entrevistadas (27%) disseram que tiveram problemas com familiares/amigos por 

decorrência do ato de compra. 7% das 15 entrevistadas disseram que por conta do problema 

decorrente do ato da compra, já teve o rendimento no trabalho afetado. Todas afirmaram que 

nunca precisaram devolver nenhuma mercadoria por causa da falta de dinheiro para pagar. 

73% das entrevistadas não fazem compras a ponto de se endividarem.  Quanto à distribuição 

dos percentuais para tipo de compra, observaram-se gastos com “roupas” (6%), “formações / 

cursos” (7%) e “carros e imóveis” (7%).  

Quando perguntadas em relação ao que a marca do produto representa para elas, 20% 

delas responderam que a marca representa a qualidade do produto, enquanto 80% dizem que a 

marca não representa nada ou simplesmente consideraram que a questão não se aplicava a 

elas. Somente 13% disseram que adquirem produtos de luxo poucas vezes e/ ou raramente.  

Outro dado que chama a atenção é o percentual da questão sobre a influência da 

propaganda no ato da compra. 20% disseram que a propaganda influencia pelos seguintes 

motivos: quando trata de um produto que estejam precisando, ajuda a adquiri-lo mais 

rapidamente; se o preço for interessante e a compra oportuna; quando estão precisando de 

algo que chame a atenção.  

As entrevistadas sugeriram algumas recomendações para pessoas que estejam 

passando pela compulsão por compras. 27% recomendaram poupar o dinheiro e fazer 

planejamento; 20% sugerem a organização e a busca de especialista; 13% sugerem fazer 

terapia; 7% indicam evitar o cartão de crédito. 33% disseram que a questão não se aplicava a 

elas e, por isso, preferiram não fazer nenhum tipo de recomendação.  

Em relação à pergunta do questionário sobre o que de mais inusitado já fez para 

consumir compulsivamente, 7% disseram que compraram roupas para os filhos; 7% 

compraram sapatos; 6 % viagens e a maioria (80%) diz não ter feito nada, pois acredita que a 

pergunta não se aplicava a elas. Já em relação à última pergunta sobre pensamento suicida 

decorrente do consumo compulsivo, todas as entrevistadas informaram que nunca haviam 

pensado em tirar a vida por conta do consumo.  



89 
 

Uma das entrevistadas (neste caso, entrevista presencial), no final da entrevista, 

solicitou informações de grupos de apoio psicológico, pois tem interesse em fazer o 

tratamento, porém, de maneira gratuita.  Isso mostra claramente que, em alguns casos, 

estamos diante de pessoas com a angústia típica de um distúrbio de comportamento. Alguns 

dos motivos para esse pedido de ajuda foram: 7% não tiveram condições de pagar as contas; 

6% relacionam a morte de um ente querido como o fator gerador das suas dificuldades de 

pagamento; 7% estouraram o limite do cheque; 7% apontam o início do casamento como 

estopim da situação crítica nas finanças. 73% das entrevistadas disseram que essa situação 

não se aplica para elas. 

Ainda sobre a busca de tratamento, poucas foram as mulheres entrevistadas que 

procuraram ajuda, sobretudo em relação a tratamentos como terapias. No total, somente 20% 

buscaram apoio, sendo que estas apontaram, após o tratamento, que a terapia ajudou: no modo 

de agir delas (7%); na superação das dificuldades (7%); para compreender as novas relações 

(7%). Destes 20%, 13% disseram que já encerraram o tratamento e 7% que fazem tratamento 

há um ano. 13 % dessas mulheres chegaram a tomar algum tipo de medicação por conta da 

compulsão. Os 87% restantes disseram que esta situação não se aplica.  

     Após a conclusão da análise dos resultados da pesquisa com os questionários 

(lembrando que foi aplicado um mesmo questionário para as 15 pessoas e que este 

questionário ainda serviu como base para as duas entrevistas presenciais), foi possível chegar 

a uma importante observação para o contexto deste estudo. Como foi dito anteriormente, 

todas as pessoas que aceitaram receber e preencher este questionário foram informadas sobre 

o objeto do estudo. O questionário foi encaminhado através de um terapeuta para um grupo de 

pacientes seus que, já em tratamento, aceitaram participar da pesquisa. Assim, não se tratou 

de uma pesquisa para um público geral, mas sim para um público específico, que se reconhece 

na condição de portadora de um distúrbio comportamental. Assim, a priori, poderia ser 

consideradas, dentro do foco da pesquisa, como potenciais consumidoras compulsivas. 

Porém, conforme as respostas dadas por elas às perguntas que serviam para traçar o perfil do 

comportamento de consumo, e diante de toda a pesquisa bibliográfica apresentada nos 

capítulos anteriores, é possível afirmar que estamos diante de consumidoras IMPULSIVAS, 

mas não COMPULSIVAS, diferença que foi tratada brevemente no capítulo 2 e mais 

detalhada no capítulo 4 deste estudo.  

 Assim, diante deste quadro da pesquisa com os questionários online, é possível 

perceber, de forma mais clara e real (daí o valor de uma pesquisa de campo, ainda que 
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reduzida a um pequeno grupo), a linha que distingue consumidores impulsivos de 

consumidores compulsivos. Porém, na parte seguinte desse capítulo, realçaremos ainda mais 

essa diferença através de uma análise do conteúdo das entrevistas presenciais. Essas 

entrevistas são de extremo valor para o presente estudo. Se, por um lado, tiveram o objetivo 

de, como dito anteriormente, humanizar muitas das conclusões teóricas acumuladas ao longo 

da pesquisa bibliográfica, mais importância ganharam quando, diante das respostas dos 

questionários online, permitiram, diferentemente destas, conhecer mais aprofundadamente as 

nuances da dimensão simbólico-subjetiva que permeia a psiquê do consumidor compulsivo. 

Se com os questionários online foi possível sondar algumas características da compra 

excessiva e/ou impulsiva, permitindo fazer o contraponto com o perfil que a literatura 

especializada traça para o consumidor compulsivo, solidificando o nosso entendimento deste, 

com as entrevistas foi possível explorar o aspecto pessoal do consumo compulsivo, em toda a 

sua variedade de sofrimentos: traumas, angústias, sacrifícios, resignações, entre tantos outros. 

Os ricos relatos obtidos (cuja autoria segue anônima) complementam de forma extremamente 

positiva o quadro do consumo compulsivo que este estudo se propôs a revelar e analisar. 

Tendo em vista a busca de um quadro estritamente pessoal, excepcionalmente os relatos a 

seguir serão reproduzidos usando a primeira pessoa, para que não haja o risco de se perder 

importantes conotações narrativas (tanto da entrevistada quanto da entrevistadora, o que, neste 

último caso, pode parecer desnecessário, mas, ao nosso ver, não é) pela tentativa de enquadrá-

los em um formato mais impessoal. Para diferenciá-los, os relatos das entrevistas serão 

apresentados em itálico.      

 

ENTREVISTADA 1 

No final da tarde do dia 04 de março de 2016, a entrevistada 1 me recebeu em seu 

apartamento no décimo oitavo andar de um edifício localizado no bairro de Brotas aqui em 

Salvador. Foi muito simpática, estava vestida de maneira simples (camiseta e short) e 

parecia estar recebendo uma amiga. Foi assim que me senti: uma amiga dela. Ela é morena, 

cabelos longos. Uma mulher aparentemente bonita. Porém, achei seus olhos um pouco 

distantes, quero dizer, no fundo me pareciam tristes. Primeiro, ela me chamou para fazer a 

entrevista na varanda, que estava mais fresco, mas quando disse que iria gravar o áudio, ela 

achou melhor fazermos na sala, por conta do barulho. Quando perguntei se ela concordava 

que a nossa entrevista fosse gravada, ela não se opôs. E assim, iniciamos a nossa conversa. 

Expliquei a ela do que se tratava a pesquisa e, logo em seguida, começarmos a entrevista. 
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Aos poucos fui ganhando a sua confiança, e percebi que ela conversava como se nós 

fossemos amigas. Algo bom brotou daquela conversa, quem sabe, uma futura amizade. 

Cheguei até a entrevistada 1 através de uma colega da igreja onde frequento, que mediou o 

contato com ela. 

A entrevistada 1 tem 47 anos, casou-se duas vezes, mas, no momento, está divorciada 

(em processo de separação do segundo casamento), de um bancário português e atualmente 

está em outro relacionamento. Possui o ensino superior incompleto e é mãe de uma jovem de 

19 anos (estudante de medicina). A entrevistada 1 é ex-bancária e atualmente é vendedora e 

trabalha com moda.  Tem hoje uma renda aproximada de 2 a 5 salários mínimos e seu 

apartamento é próprio. Ao ser perguntada sobre religião, a mesma informou que era 

evangélica, mas que no momento estava afastada da igreja, mas acredita em Deus. A ideia da 

pergunta sobre a religião era pra saber se a religião, caso ela tivesse, contribuía de alguma 

forma no padrão de consumo dela. Ela me disse que quando frequentava a igreja, ainda 

estava passando por alguns problemas no primeiro casamento e buscou neste local uma 

ajuda. Ela afirmou que, neste período, era como se estivesse em um “ajuste emocional”, mas 

que a igreja não tinha ajudado e, por isso, resolveu se distanciar. Ela disse que buscava 

saída para seus problemas na igreja, mas não encontrava. Segundo ela, quanto mais ia, mas 

se desesperava, por isso se afastou de vez. Durante o primeiro casamento, a entrevistada 1 

disse que era muito pé no chão em relação a gastos, mas após ter sofrido durante quatro 

anos  com uma perseguição do primeiro ex- marido, começou a ter problemas de saúde e os 

gastos foram aumentando. Mas os gastos maiores só aconteceram mesmo no segundo 

casamento. Chegava a gastar de R$30 a 40mil com coisas que não precisava. Chegou a 

comprar de uma só vez 300 miniaturas de perfumes importados. Embora o valor fosse alto, 

ela não se arrependia e também não ficava endividada, porque, segundo ela, só gastava o 

que tinha no banco. 

Durante o segundo casamento, a entrevistada 1 foi morar no exterior (Portugal) e 

passou oito anos lá.  Novamente teve sérios problemas familiares, desta vez com o segundo 

marido e com a enteada, e buscou nas compras o refúgio para seus problemas. Ela disse que 

sentia um enorme vazio e, por isso, resolvia comprar achando que a compra iria ajuda-la. 

Em umas das viagens que fez a Paris, ela disse que comprou R$100 mil reais de coisas para 

ela. Todo o vazio e ansiedade que sentia descontavam nas compras. Ela tinha tanta 

ansiedade que não conseguia ficar quinze dias em casa. Quando morava em Portugal, a 

entrevistada 1 disse que ia para Bruxelas, Londres, passeava e, ao mesmo tempo, gastava 
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muito. Ela disse que comprou um anel que custou R$ 14 mil reais para ir num casamento, e 

só usou uma única vez. Ela informou que tudo o que compra, gosta de usar, que não se 

arrepende, mas parece que ela entra em contradição quando diz que, talvez, não devesse 

comprar tanto.  

Embora a entrevistada 1 tenha feito muitos gastos ao longo de sua vida, ela se 

considera uma pessoa boa, pois gostar de fazer doações. Segundo ela, sempre fez doações e 

ajudou os familiares financeiramente. Ela disse que normalmente, toda quantidade de roupa 

que compra, costuma doar. Atualmente esta realidade de alto consumo tem ficado um pouco 

de lado, pois o segundo ex-marido bloqueou todos os bens dela pelo fato de não aceitar a 

separação. A entrevistada 1 atualmente está vivendo com dificuldades, já que seu padrão de 

vida decaiu bastante e os custos com a faculdade da filha são muito altos. Ela está separada 

há três anos, e há dois voltou a morar em Salvador. Embora a sua renda tenha reduzido, ela 

tem bens materiais que valem muito. A mesma me convidou para conhecer um dos produtos 

que faz jus aos seus altos gastos. Só uma das bolsas que estavam expostas em seu quarto para 

ventilar custava R$ 5 mil reais, segundo ela. Naquele momento, deveria haver mais de 20 

bolsas de grife ventilando, algumas das 50 que ela disse ter. Sem contar a coleção de 

perfumes importados que ela tem, além das roupas e sapatos de grife que ela possui. Afirmou 

ainda ter como patrimônio um carro importado e um imóvel em Portugal. 

Quando perguntada sobre o que a marca de um produto representa para ela, a mesma 

disse que marcas famosas satisfazem o ego dela. Na sua humilde resposta, ela disse que não 

adquire artigos de luxo, apenas coisas boas. Às vezes, as propagandas influenciam a vontade 

dela de comprar, quando ela percebe que é uma coisa boa. 

Os dois casamentos trouxeram grandes problemas de saúde na vida da entrevistada 1. 

O segundo, em particular, fez desencadear uma série de doenças, tais como refluxos, úlceras, 

asmas, além de abalar profundamente o psicológico dela. Ela chegou a buscar no esporte 

uma maneira de minimizar seus problemas, chegou a frequentar a academia e fazer pilates, 

mas não conseguia permanecer. Um outro refúgio era as viagens que fazia, mas nada era 

suficiente para mudar a sua realidade de tristeza. Algo em seus olhos chamaram a minha 

atenção quando ela disse que algumas pessoas da família dela se afastaram depois da nova 

vida que ela tem tido. Logo as pessoas que ela mais ajudou. Neste momento senti uma grande 

tristeza em seus olhos. Perguntei se ela tinha ido buscar ajuda médica, ela informou que foi a 

um psiquiatra, que indicou a ela terapia, e não receitou nenhum medicamento. Mas ela não 

chegou a fazer nenhuma sessão e novamente procurou ajuda, só que dessa vez junto a uma 
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amiga médica. Por conta da grande proximidade, esta amiga disse que não podia dar 

continuidade e pediu que procurasse outro profissional. 

Apesar do grande sofrimento pelo qual passou, ela disse que está se recuperando e 

vivendo a vida como pode. Depois da separação, passou a morar em um apartamento menor, 

de dois quartos e sabe que por causa da “besteira” que fez, como ela disse, hoje não pode 

dar a filha a vida de princesa que ela tinha. Ela sempre gostou de trabalhar. Era bancária, e 

tinha loja de papelaria, além de trabalhar com moda. Inclusive, ela falou que o ex-marido, 

além de bancário, era também fotógrafo e ela servia como modelo dele, gerando assim, o 

gosto por ser fotografada. Gostava quando as pessoas iam até ela pedir autógrafos, criando 

assim uma certa vaidade, já que gosta de ser notada pelas pessoas. 

Dar satisfação sobre os seus gastos nunca foi um ponto forte por parte da entrevistada 

1. Mas, apesar de estar morando em um apartamento menor, de dois quartos, consequência 

da separação que teve, pretende vender este apartamento para comprar um maior. Embora a 

situação financeira da entrevistada 1 não seja das melhores comparando ao padrão que ela 

tinha antes, a mesma tem feito poucas compras. Mas, enquanto podia, chegou a comprar 52 

vestidos de vez. Contou que, enquanto escolhia as peças, a vendedora da loja de vestidos não 

a havia tratado com educação. Ao chamar a gerente e concretizar a compra, percebeu que 

esta e as demais vendedoras mudaram por completo o atendimento, chegando até a ser 

levada para casa por funcionários da loja. Outro caso que a entrevistada 1 contou foi uma 

compra parcelada que ela havia feito no valor de R$ 25 mil em joias, que além de comprar 

para uso próprio, ela também revendia esses objetos. Como a compra foi parcelada, ela ficou 

com medo de ficar devendo ao banco e resolveu negociar com o dono da joalheria que 

aceitou a devolução de duas pulseiras. Hoje, a entrevistada 1 disse que mudou os celulares 

para evitar que as lojas mantenham contato com ela, já que ela dava muitos lucros para estes 

estabelecimentos. Mas apesar da mudança de celulares, existem lojas que conseguiram o 

contato dela e insistem em ligar, por não acreditar que ela não venha comprado como antes. 

Por conta dos problemas que teve decorrentes da vida conjugal, a entrevistada 1 chegou a 

gastar cerca de R$ 30 mil reais com médicos e chegou a usar medicamentos para minimizar 

a ansiedade e compulsão durante quatro meses. Apesar de toda dificuldade que passou a 

entrevistada 1 nunca pensou em tirar a própria vida por conta do alto consumo que tinha. A 

entrevista durou mais de uma hora e no término aceitei o sorvete que ela havia me oferecido 

ao longo de nossa conversa. 
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ENTREVISTADA 2  

A outra entrevistada, denominada aqui como entrevistada 2,também a conheci através 

de uma colga da igreja onde frequento. A entrevistada 2 me recebeu no início da tarde do dia 

09 de março de 2016, no seu horário de almoço, em seu trabalho, um banco situado na 

Calçada, bairro entre a Cidade Baixa e o Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ela é casada, 

tem dois filhos, 49 anos, bancária, possui renda aproximada de dois a cinco salários mínimos 

e mora em Monte Serrat, sendo esta residência própria. Ela é evangélica. Afirmou que a sua 

relação com a religião contribui pouco para seu padrão de consumo. A entrevistada 2 

também me recebeu de uma forma muito acolhedora, mas por conta do pouco tempo para 

entrevista, procurei ser o mais breve possível, já que estava no trabalho dela e utilizando o 

horário do almoço, embora ela já tivesse almoçado. Ela frequentemente compra coisas sem a 

devida programação e possui coisas supérfluas que não precisa. Ela tem dificuldades em 

resistir a ofertas e promoções e, consequentemente, coloca a vida financeira em risco, 

possuindo produtos que nem sempre são abertos/utilizados. A entrevistada 2 utiliza 

estratégias para comprar de forma despercebida, além de comprar os mesmos tipos de 

produtos, variando somente nas cores das peças. Segundo ela, a maioria de sua renda é gasta 

com coisas não essenciais, precisando, inclusive, em alguns casos, até mentir sobre o que fez 

para esconder que estava comprando. Ela considera-se como compradora descontrolada e 

frequentemente justifica-se para comprar sem sentimento de culpa, afirmando que ela faz 

compra com a intenção de mostrar uma imagem idealizada e compra porque sente-se bem. 

As compras, para ela, aliviam seu mal estar. A entrevistada 2 acha que existe uma influência 

do seu estado emocional no ato da compra. Embora ela sinta prazer ao comprar, algumas 

vezes, ela também sente arrependimento, mas quanto mais ela compra, mais sente vontade de 

comprar. O limite do cartão de crédito contribui nos gastos, já que ele tem aumentado. Mas 

apesar de todo gasto, a entrevistada 2 disse não ter problemas legais com o banco por causa 

de dívidas acumuladas por compras. Ela informou que alguns de seus relacionamentos 

interpessoais acabam sofrendo com essa atitude de consumir de maneira descontrolada. Mas, 

apesar de tudo, o trabalho dela não foi afetado e nem precisou devolver nenhuma mercadoria 

por não conseguir pagar. O foco maior dela em relação às compras é o vestuário. A 

preferência dela são marcas de grife e, uma vez por mês, compra produtos de luxo. As 

propagandas influenciam a entrevistada 2, pois esta afirma que, no dia seguinte ao ver o 

produto anunciado, ela vai dar uma olhada e, certamente, adquire o produto. Ela recomenda 

que as pessoas que sofrem com a compulsão precisam distrair a mente de outra forma sem 
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ter que ir ao shopping. A entrevistada 2 já chegou a pegar empréstimos para comprar 

determinados produtos. Apesar de todas essas atitudes, em muitos casos não tão saudáveis, 

ela nunca pensou em tirar a própria vida.  Ela informou que tem interesse em fazer 

tratamento, e chegou a me perguntar se conhecia algum lugar que fizesse tratamento. Ela 

sabe da existência de clínicas particulares, mas, pelo que entendi, ela gostaria de fazer o 

tratamento de forma gratuita. A entrevista durou cerca de 15 minutos e a entrevistada 2 

mostrou-se disponível, caso precisasse de mais informações. 

 

5.1 ASPECTOS CONCLUSIVOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 Conforme visto neste capítulo, esta limitada pesquisa de campo pôde brevemente 

apresentar o perfil de consumidores que se consideraram compulsivos, utilizando a 

metodologia aplicada na busca por esses sujeitos. Embora esses sujeitos tenham se 

identificado como tal, o que pudemos perceber ao longo das respostas dos questionários 

aplicados de maneira online foi que eles não preenchiam por completo as características 

identificadas neste trabalho como sendo de compradores compulsivos. Porém, ainda assim, 

optamos por deixar que estes sujeitos fizessem parte desta pesquisa, por ilustrar o que ao 

longo dos capítulos foram sendo apresentados a respeito do consumo e do consumo 

compulsivo. Ressaltamos mais uma vez que este estudo sobre consumo compulsivo teve 

como base a pesquisa bibliográfica. Porém, é inegável que os questionários e as entrevistas 

serviram como complemento do que foi exposto através da literatura consultada apresentada 

nesta pesquisa. Acreditamos que as entrevistas presenciais tiveram mais peso comparadas as 

online por atender, de forma mais real, aos questionamentos referentes à oniomania. Porém, 

mantivemos os resultados dos dois tipos de pesquisa justamente para ilustrar as nuances que 

os distúrbios de consumo podem apresentar, indo desde aqueles que não têm um consumo 

descontrolado, passando por aqueles que apresentam, reconhecidamente, algum descontrole 

nesta prática para, por fim, refletir sobre a fala daqueles que materializam a gama de sintomas 

que caracteriza a oniomania. Assim, foi fundamental, para o corpo desta pesquisa, constituir 

um desenho teórico e percebermos alguns traços na prática das pessoas.    
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SEXTO CAPÍTULO 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos anos 2000, o Brasil viveu uma expansão das facilidades para obtenção de 

crédito, o que possibilitou um aumento significativo do poder aquisitivo da sua população, 

suscitando uma mudança no padrão de vida das pessoas. Neste contexto, houve uma explosão 

do consumo no Brasil. Este novo momento nacional potencializou o distúrbio da oniomania, 

que já vinha sendo alvo de estudos desde os anos 1990. Esta situação gerou nestes indivíduos 

já fragilizados a necessidade de se manter nesse patamar ampliado de consumo, que nestas 

circunstâncias pode ser classificado como compulsivo, pois, em essência, não satisfaz 

necessidades materiais, mas sim atua como alternativa de preenchimento de seus vazios 

existenciais. A oniomania e sua atual potencialização na sociedade contemporânea brasileira 

foi o tema desta pesquisa que agora concluímos.  

Por mais que a sociedade seja consumista, acreditamos também que seja o nosso papel, 

enquanto comunicadores, alertá-la sobre os riscos que o consumo desenfreado pode ocasionar. 

Por mais cruel que seja o capitalismo, devemos ser atuantes também nos incentivos à melhora 

da sociedade, pois a fantasia, o desejo desenfreado dos indivíduos só gera discórdias, guerras 

e mortes. E, conseqüentemente, eles têm perdido seus valores nessa busca alarmante pelo 

consumo, como também pela paz de espírito, deixando-os numa profunda crise de identidade 

ocasionando também doenças psicológicas e fisiológicas.  

Neste trabalho, portanto, procuramos fazer as primeiras aproximações empíricas ao 

nosso objeto de pesquisa: o consumo compulsivo. Para isso, buscamos apresentar os fatores 

psicossociais que podem interferir nos padrões de consumo do indivíduo: estrutura familiar, 

status socioeconômico, religião, valores culturais, entre outros. Apresentamos também como 

estes aspectos moldam a constituição da identidade do indivíduo, em especial a maneira deste 

lidar com o desejo, a necessidade e o consumo. Dentre alguns aspectos já mencionados ao 

longo desta pesquisa, destacaremos brevemente pontos que consideramos como sendo de 

importância. O primeiro deles é como os padrões de consumo de uma sociedade refletem os 

valores dos seus grupos sociais dominantes, a exemplo da passagem da pátina à moda. O 

consumo que antes era identificado através de objetos passados de geração em geração tinham 
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uma  durabilidade de longo prazo para o consumo da moda, de grande proporção de produtos 

cuja a durabilidade é considerada como sendo de curto prazo. (BARBOSA, 2004) O outro 

aspecto é em relação ao consumo ostentatório, uma marca da sociedade de consumo 

contemporânea, mas que já existe há muito tempo na nossa história, como foi mostrado 

através do conceito de consumo conspícuo, desenvolvido por Thorstein Veblen (1980 

[1899]), no final do século XIX. O outro ponto é em relação ao crescimento do consumo 

compulsivo, especialmente aqui no Brasil. Podemos destacar alguns fatores que contribuíram 

para esse aumento tais como: a ampliação generalizada do poder aquisitivo e a expansão das 

forças de acesso ao crédito fácil nesse país ao longo dos primeiros 15 anos do século XXI; o 

uso intensivo de técnicas publicitárias como as de neuromarketing, que se baseiam no 

conhecimento do próprio sistema cognitivo, especialmente suas falhas de julgamento (por 

exemplo, recompensa imediata X recompensa futura); uma exacerbação generalizada dos 

valores hedonistas, que tem por causa uma hipermidiatização da vida. (LINDSTROM, 2009) 

Além dessas questões aqui explicitadas, gostaríamos de ressaltar brevemente como 

surgiu a motivação para fazer essa pesquisa aqui intitulada como “Estudo Psico-

comunicacional do Consumo Compulsivo: reflexões a partir de breves relatos”. Há muito 

tempo tivemos interesse em compreender o comportamento humano e vimos a possibilidade 

de iniciarmos esse estudo na graduação. Por esta razão, decidimos então abordar esse assunto 

na área da comunicação, já que a ideia é integrar os dois campos de conhecimento (psicologia 

e comunicação), visto que são duas áreas que tem um significativo papel nas ciências sociais.  

Para tanto, o estudo foi pensado levando em consideração o comportamento humano a 

partir do ato da compra que configura a patologia denominada oniomania. Além disso, 

buscamos também explicar como os fatores psicológicos são utilizados na comunicação 

publicitária. A ideia, inicialmente, era buscar os sujeitos desta pesquisa a partir de grupos 

como os Devedores Anônimos (D.A.) que estão presentes em vários estados do Brasil. Mas 

ainda não estão presentes na Bahia.  Os D.A. são grupos de apoio que também acolhem 

pessoas com problemas financeiros. Embora não existam grupos específicos para atender os 

compradores compulsivos, os D.A. acolhem pessoas que estão passando por esse problema 

também. Visto que não foi possível encontrar os sujeitos da pesquisa através de grupos como 

os D.A, utilizamos de outra estratégia (questionário aplicado online e entrevistas presenciais). 

Os questionários foram aplicados a 15 pessoas, pacientes de um ex-professor nosso, que 

mediou os contatos, enquanto as duas entrevistas realizadas pessoalmente, foram indicações 

de uma colega nossa, que convidou as suas amigas para participar dessa pesquisa. Embora a 
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pesquisa não tenha sido como havíamos pensado inicialmente, ficamos satisfeitos com os 

resultados, haja vista que essa temática ainda será ampliada em estudos posteriores como o 

mestrado, por considerarmos que o tema aqui proposto pode ser melhor explorado em outro 

momento.  

De fato, uma exploração mais aprofundada do tema deve-se ao interesse de 

consideramos que essa pesquisa tenha relevância no âmbito acadêmico por não ser o consumo 

compulsivo um assunto tão recorrente, sobretudo considerando a abordagem psico-

comunicacional dada nesta pesquisa. Havíamos visitado duas instituições de ensino superior 

(UFBA e a Escola Bahiana de Medicina) na tentativa de buscar mais informações a respeito 

do consumo compulsivo, porém com um viés que não fosse essencialmente clínico. Para a 

nossa surpresa, poucas pesquisas foram encontradas e, pelo que pudemos identificar, 

nenhuma havia adotado uma perspectiva que abordasse a comunicação e a psicologia. Os 

trabalhos que encontramos, sobretudo na UFBA, foram na área médica, em especial 

enfocando a compulsão alimentar. Na Escola Bahiana de Medicina, no dia em que fomos até a 

biblioteca desta faculdade, situada no Cabula, não havia nenhum trabalho disponível no 

acervo que tratasse deste assunto e pela internet (site da instituição) também não foi 

encontrado nenhum trabalho, após pesquisa feita e também informação da funcionária da 

biblioteca desta instituição. A mesma havia sugerido que fossemos ao campus de psicologia, 

que era em outro local, mas como não fomos até lá, não pudemos constatar de fato se neste 

local encontraríamos material sobre o tema. Porém, nos chamou atenção não estarem 

disponíveis eletronicamente os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), dissertações e teses 

desta instituição online. Algo também que foi motivo de impedimento durante a pesquisa, 

mostrando que o tema ainda está longe de ser devidamente explorado, foi a dificuldade de 

acesso a alguns acervos, sobretudo algumas revistas da biblioteca da UFBA, no campus de 

Psicologia. Esse material estava armazenado em um local onde só os funcionários teriam 

acesso porque eles não estavam cadastrados no sistema e estavam desorganizados, o que 

também inviabilizou o contato com futuras fontes ou pesquisas anteriores.  

Por fim, percebemos a necessidade de trabalhar com o consumo compulsivo, sobretudo 

no que se refere ao consumo através do ato da compra de bens e serviços, por não ser um 

assunto tão explorado, não obstante seja de tamanha relevância, sobretudo, na sociedade na 

qual estamos inseridos. O consumo compulsivo é uma doença que atinge 3% da população 

brasileira (Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas), como pôde ser observado no 

capítulo 4, precisando ser mais estudado e compreendido, devendo haver uma maior 
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divulgação sobre suas causas e consequências para que as pessoas possam ter esse 

conhecimento, fazendo com que aquelas que podem estar passando por problemas como esses 

encontrem soluções para minimizar as dificuldades geradas por essa enfermidade. 

Acreditamos que essa monografia realizou ou cumpriu uma trajetória sólida que compreende 

os aspectos relacionados desde o consumo substancial ao consumo compulsivo, sendo este o 

objeto dessa pesquisa. Cabe lembrarmos também da importante influência que alguns fatores 

da psicologia exercem sobre o padrão de consumo dos indivíduos para compreender as suas 

motivações no ato da compra. Nesse sentido, viabilizamos esse estudo na tentativa de 

apresentarmos o consumo compulsivo pelo viés da comunicação, por isso, foi necessário 

discorrer sobre a evolução do consumo, desde a subsistência ao consumismo atual; como os 

recursos da psicologia são utilizados no meio publicitário; o estudo do consumo compulsivo 

considerando os estudos no campo cerebral; e a pesquisa de campo que foi importante para 

que pudesse, mesmo que brevemente, compreender a realidade de pessoas que se 

identificaram como sendo compradoras compulsivas. A ideia, portanto, é, a partir desta 

monografia, estudarmos uma dimensão ainda maior da psicologia do consumo, assunto que 

iremos explorar possivelmente no mestrado no futuro próximo. 
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA PACIENTES 

 

1. Idade: _________  

 

2. Sexo 

(  ) Feminino  (  ) Masculino  

3. Nível Educacional 

 Ensino Fundamental   (  ) Incompleto    (  ) Completo 

 Ensino Médio    (  ) Incompleto  (  ) Completo 

 Superior Incompleto  (  ) Incompleto (  ) Completo 

 Pós- Graduação    (  ) Incompleto (  ) Completo 

 

4. Estado civil 

(  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a)  

(  ) Divorciado(a)  (  ) Viúvo (a) 

 

5. Ocupação profissional: ___________________________ 

 

6. Faixa de renda aproximada (em salários mínimos) 

(  ) até  1   (  ) de 2 a 5   (  ) de 6 a 9  (  ) de 10 a 13 

(  ) a partir de 14 

 

7. Residência 

(  ) Própria    (  ) Alugada 

 

8. Você tem religião? Se sim, como você acha que a sua religião 

contribui para o seu padrão de consumo? 

 

9. Com frequência você compra coisas que não havia programado?  
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10. Faz compras de produtos de que não precisa ou que já tem? Possui 

coisas supérfluas que se estragam por falta de uso? 

 

11. Você não consegue resistir a uma oferta ou promoção que parece 

imperdível? 

12.  Você compra coisas ou contrata serviços sem ter condições de arcar 

com eles financeiramente? 

 

13.  Costuma fazer compras e nem chega a abrir as sacolas ou os 

embrulhos? 

 

14.  Procura esconder de seus amigos e / ou familiares suas compras ou 

idas ao shopping? 

 

15.  Costuma criar estratégias para comprar de forma despercebida 

para ocultar seus hábitos de compras? 

 

16.  Já comprou várias coisas iguais para estocar ou colecionar? Por 

exemplo, comprar o mesmo produto com cores ou estampas 

diferentes ou comprar vários deles só para evitar que acabem? 

 

17.  A maior parte de sua renda é gasta com itens não essenciais? 

 

18.  Já precisou vender objetos por ter necessidade de comprar mais? 

 

19.  Já mentiu sobre o que fez para esconder que estava comprando? 

 

20.  Considera-se um comprador descontrolado ou que consome 

imoderadamente? 

 

21.  Frequentemente arruma várias justificativas para comprar sem 

sentimento de culpa? Por exemplo: é um investimento, você merece 

etc. 

 

22.  Você faz compras com a intenção de demostrar uma imagem 

idealizada?  
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23. Faz compras para se sentir melhor, ou seja, as compras aliviam seu 

mal estar? 

 

24.  Já percebeu se seu estado emocional influencia de alguma forma no 

descontrole no ato da compra? 

 

25.  Você sente prazer, bem-estar ou uma leve euforia após ter realizado 

uma compra? 

 

26.   Quanto mais você compra, mais vontade sente de comprar? 

 

27.   Tem aumentando seu limite de crédito, cheque especial ou número 

de cartões de crédito? 

 

28.  Está tendo problemas legais ou com o banco por causa de dívidas 

acumuladas por compras?  

 

29.  Alguém de seus relacionamentos interpessoais (familiares, amigos, 

cônjuge) sofre por causa de seu hábito de comprar? Já teve 

desentendimentos com pessoas próximas em relação a isso? 

 

30.  Seu rendimento no trabalho já foi afetado de alguma forma? 

 

31.  Já teve que devolver alguma mercadoria por não conseguir pagá-la?  

 

32.  Quais tipos de produtos você costuma comprar a ponto de se 

endividar? 

 

33. Em qual momento de sua vida você resolveu pedir ajuda? 

 

34.   De qual forma a terapia / tratamento psicológico tem contribuído 

para melhorar seu comportamento? 

 

35.  Há quanto tempo você está fazendo tratamento? 

 

36. Você já chegou a tomar algum medicamento por conta da sua 

compulsão? 
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37. Quando você compra um produto o que a marca dele representa 

para você? 

 

38.  Você adquire artigos de luxo? Se sim, com qual frequência? 

 

39.  As propagandas influenciam a sua vontade de comprar? Se sim, de 

que maneira? 

 

40.  Quais recomendações você sugere às pessoas que estão passando 

pelo mesmo problema? 

 

41.  O que de mais inusitado você já fez para consumir 

compulsivamente? Se arrependeu depois? 

 

42.  Você já pensou em tirar a vida por conta das consequências do 

consumo compulsivo? 

 

 

*Observação: As perguntas de 09 a 31 foram retiradas do livro “Mentes Consumistas” (2014), 

da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. 
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APÊNDICE B 

TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS ONLINE 
 

Período – 25/02/2016 a 08/03/2016  

 

1. IDADE 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

39 39 
43 43 

38 38 

32 
36 

44 

34 

49 

55 

40 

32 

45 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Idade 

idade

60% 

33% 

7% 

Grupo Etário 

30-40 anos

41-50 anos

51-60 anos

Anos 

Respostas 
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2. SEXO 
 

 
 

 

 

 

 

3. NÍVEL EDUCACIONAL 
 

  
 

 

 

 

100% 

Feminino

Masculino

7% 

13% 

80% 

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Incompleto

Ensino Superior Completo

Pós-Graduação Incompleta

Pós-Graduação Completa
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4. ESTADO CIVIL 

 

 

 

5. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

34% 

53% 

13% 

Solteiro (a) Casado (a) Divorciado (a) Viúvo (a)

40% 

6% 
6% 

7% 

7% 

7% 

13% 

7% 7% 
Professora

Administradora

Fotógrafa e Web Designer

Pedagoga

Gestão de Pessoas

Assistente de RH

Gestora Educacional

Diretora Comercial

Consultora
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6. FAIXA DE RENDA APROXIMADA ( em salários mínimos) 

 

 

 

7. RESIDÊNCIA 

 

 

 

33% 

40% 

27% até 1

de 2 a 5

de 6 a 9

de 10 a 13

a partir de 14

87% 

13% 

Própria

Alugada
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8. VOCÊ TEM RELIGIÃO?  

 

 

93% 

7% 

Sim

Não

 
ME  ajuda a não 

consumir 
aceleradamente.; 1 

Não contribui/ Não 
influencia/ Não há 
interferência/ Não 
há relação direta; 4 

 Aprendi com 
minha religião que 
guardar evita que 
tomemos sustos, 

nenhum dia é igual 
ao outro.; 1 

Me mantendo 
espiritualmente 

conectada, passo a 
valorizar mais o 

espiritual do que o 
material e 

entender que a 
vida é simples e 
constituída de 

prazeres 
representados 
pelos VALORES 

ESPIRITUAIS e não 
pelos VALORES 
MATERIAIS.; 1 

Me fazendo refletir 
e diferenciar sobre 
o que é necessário 
e o que não é.; 1 

Conscientiza 
sobre o 

consumo 
excessivo; 1 

Com mais contato 
com a religião o 

consumo diminui 
por acreditar que 

não precisamos de 
tantos bens 
materiais.; 1 

Não responderam ; 
5 

Como você acha que a sua religião contribui para o seu 

padrão de consumo? 
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9. COM FREQUÊNCIA VOCÊ COMPRA COISAS QUE NÃO HAVIA 

PROGRAMADO? 

 

 

 

10. FAZ COMPRAS DE PRODUTOS DE QUE NÃO PRECISA OU QUE 

JÁ TEM? POSSUI COISAS SUPÉRFLUAS QUE SE ESTRAGAM POR 

FALTA DE USO? 

 

Sim 
13% 

Não 
27% 

As Vezes/ 
moderadamente 

40% 

Raramete / A 
cada 3 meses 

20% 

43% 

57% 

SIM

NÃO
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11. VOCÊ NÃO CONSEGUE RESISTIR A UMA OFERTA OU 

PROMOÇÃO QUE PARECE IMPERDÍVEL?  

 

 

12. VOCÊ COMPRA COISAS OU CONTRATA SERVIÇOS SEM TER 

CONDIÇÕES DE ARCAR COM ELES FINANCEIRAMENTE?  

 

 

SIM 
67% 

NÃO 
33% 

SIM 
0% 

NÃO 
73% 

AS VEZES 
27% 

As pessoas 

que afirmaram 

SIM , quer 

dizer que elas 

resistem a 

uma oferta ou 

promoção.  
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 13. COSTUMA FAZER COMPRAS E NEM CHEGA A ABRIR AS 

SACOLAS OU OS EMBRULHOS? 

 

 

 

14. PROCURA ESCONDER DE SEUS AMIGOS E / OU FAMILIARES 

SUAS COMPRAS OU IDAS AO SHOPPING? 

 

 

6% 

87% 

7% 

SIM NÃO AS VEZES

7% 

93% 

SIM

NÃO
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15. COSTUMA CRIAR ESTRATÉGIAS PARA COMPRAR DE FORMA 

DESPERCEBIDA PARA OCULTAR SEUS HÁBITOS DE COMPRAS?  

 

 

16. JÁ COMPROU VÁRIAS COISAS IGUAIS PARA ESTOCAR OU 

COLECIONAR? POR EXEMPLO, COMPRAR O MESMO PRODUTO 

COM CORES OU ESTAMPAS DIFERENTES OU COMPRAR VÁRIOS 

DELES SÓ PARA EVITAR QUE ACABEM?  

 

100% 

SIM NÃO

20% 

73% 

7% 

SIM

NÃO

AS VEZES
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17. A MAIOR PARTE DE SUA RENDA É GASTA COM ITENS NÃO 

ESSENCIAIS?  

 

 

18. JÁ PRECISOU VENDER OBJETOS POR TER NECESSIDADE DE 

COMPRAR MAIS? 

 

 

7% 

93% 

SIM NÃO

100% 
SIM

NÃO
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19. JÁ MENTIU SOBRE O QUE FEZ PARA ESCONDER QUE ESTAVA 

COMPRANDO? 

 

 

 

20. CONSIDERA-SE UM COMPRADOR DESCONTROLADO OU QUE 

CONSOME IMODERADAMENTE? 

 

 

13% 

87% 

SIM NÃO

80% 

20% 

SIM

NÃO

EVENTUALMENTE
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21. FREQUENTEMENTE ARRUMA VÁRIAS JUSTIFICATIVAS PARA 

COMPRAR SEM SENTIMENTO DE CULPA? POR EXEMPLO: É UM 

INVESTIMENTO, VOCÊ MERECE ETC.  

 

 

22. VOCÊ FAZ COMPRAS COM A INTENÇÃO DE DEMOSTRAR UMA 

IMAGEM IDEALIZADA?  

 

 

13% 

87% 

SIM

NÃO

100% 

SIM

NÃO
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23. FAZ COMPRAS PARA SE SENTIR MELHOR, OU SEJA, AS 

COMPRAS ALIVIAM SEU MAL ESTAR?  

 

 

 

24. JÁ PERCEBEU SE SEU ESTADO EMOCIONAL INFLUENCIA DE 

ALGUMA FORMA NO DESCONTROLE NO ATO DA COMPRA? 

 

27% 

60% 

13% 

SIM

NÃO

AS VEZES

40% 

47% 

13% 

SIM

NÃO

AS VEZES
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25. VOCÊ SENTE PRAZER, BEM-ESTAR OU UMA LEVE EUFORIA 

APÓS TER REALIZADO UMA COMPRA?  

 

 

26. QUANTO MAIS VOCÊ COMPRA, MAIS VONTADE SENTE DE 

COMPRAR?  

 

 

 

40% 

40% 

20% 

SIM

NÃO

AS VEZES

7% 

93% 

SIM

NÃO
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27. TEM AUMENTANDO SEU LIMITE DE CRÉDITO, CHEQUE 

ESPECIAL OU NÚMERO DE CARTÕES DE CRÉDITO?  

 

 

28. ESTÁ TENDO PROBLEMAS LEGAIS OU COM O BANCO POR 

CAUSA DE DÍVIDAS ACUMULADAS POR COMPRAS?  

 

 

100% 

SIM

NÃO

SIM 
13% 

NÃO  
87% 
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29. ALGUÉM DE SEUS RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS 

(FAMILIARES, AMIGOS, CÔNJUGE) SOFRE POR CAUSA DE SEU 

HÁBITO DE COMPRAR? JÁ TEVE DESENTENDIMENTOS COM 

PESSOAS PRÓXIMAS EM RELAÇÃO A ISSO?  

 

 

 

 

 

 

30. SEU RENDIMENTO NO TRABALHO JÁ FOI AFETADO DE 

ALGUMA FORMA?  

 

 

27% 

73% 

SIM

NÃO

SIM 
7% 

NÃO  
93% 
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31. JÁ TEVE QUE DEVOLVER ALGUMA MERCADORIA POR NÃO 

CONSEGUIR PAGÁ-LA?  

 

 

 

 

32. QUAIS TIPOS DE PRODUTOS VOCÊ COSTUMA COMPRAR A 

PONTO DE SE ENDIVIDAR?  

 

 

 

 

100% 

SIM

NÃO

6% 
7% 

73% 

7% 
7% 

Roupas

Carro / imóveis

Não se aplica

Cursos / formações
profissionais

Outras coisas



128 
 

33. EM QUAL MOMENTO DE SUA VIDA VOCÊ RESOLVEU PEDIR 

AJUDA? 

 

 

 

34. DE QUAL FORMA A TERAPIA / TRATAMENTO PSICOLÓGICO 

TEM CONTRIBUÍDO PARA MELHORAR SEU COMPORTAMENTO?  

 

 

73% 

6% 

7% 
7% 7% 

Não se aplica Morte de um ente querido

Estourou limite / cheque Início do casamento

Não teve condições de pagar as contas

Não se aplica 
80% 

No modo de agir 
6% 

Superação das 
dificuldades 

7% 

Compreender as 
novas relações 

7% 
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35. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ FAZENDO TRATAMENTO? 

 

 

 

36. VOCÊ JÁ CHEGOU A TOMAR ALGUM MEDICAMENTO POR 

CONTA DA SUA COMPULSÃO?  

 

 

Não se aplica 
80% 

Já fez 
13% 

Há um ano 
7% 

13% 

87% 

SIM NÃO
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37. QUANDO VOCÊ COMPRA UM PRODUTO O QUE A MARCA 

DELE REPRESENTA PARA VOCÊ?  

 

 

 

38. VOCÊ ADQUIRE ARTIGOS DE LUXO? SE SIM, COM QUAL 

FREQUÊNCIA? 

 

 

20% 

80% 

Qualidade

Não se aplica

SIM 
13% 

NÃO 
87% 

SIM – poucas 

vezes / Raramente 
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39.  AS PROPAGANDAS INFLUENCIAM A SUA VONTADE DE 

COMPRAR? SE SIM, DE QUE MANEIRA?  

 

 

 

40. QUAIS RECOMENDAÇÕES VOCÊ SUGERE ÀS PESSOAS QUE 

ESTÃO PASSANDO PELO MESMO PROBLEMA?  

 

 

SIM 
20% 

NÃO 
67% 

AS VEZES 
13% 

13% 

20% 

27% 

7% 

33% 

TERAPIA

SE ORGANIZAR E PROCURAR
AJUDAR

PROCURE POUPAR / FAZER
PLANEJAMENTO

EVITAR O CARTÃO DE CRÉDITO

NÃO SE APLICA

Motivos para o SIM 

 * Quando tratam 

de um produto que 

preciso me 

influenciam a 

adquirir mais 

rapidamente. 

* Se o preço for 

interessante e a 

compra oportuna. 

* Quando estou 

precisando de algo 

e me chama a 

atenção. 
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41. O QUE DE MAIS INUSITADO VOCÊ JÁ FEZ PARA CONSUMIR 

COMPULSIVAMENTE? SE ARREPENDEU DEPOIS?  

 

 

42. VOCÊ JÁ PENSOU EM TIRAR A VIDA POR CONTA DAS 

CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO COMPULSIVO?  

  

 

 

80% 

6% 
7% 7% 

NÃO SE APLICA

VIAGENS

SAPATO

ROUPAS PARA OS FILHOS

100% 

SIM NÃO
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APÊNDICE C  

 

PERGUNTAS PARA TERAPEUTA E/OU PSICÓLOGO 

 

 

1. Profissão: _________________________________ 

2. Tempo de experiência: _______________________ 

3. O que é o consumo compulsivo?  

4. Quais os sintomas que permitem identificar que o consumidor é compulsivo? 

5. Que tipo de tratamento é recomendado aos pacientes que sofrem da oniomania?  

6. Como esse tipo de tratamento funciona? 

7. Quais os fatores que contribuem no tratamento da oniomania? 

8. Quais os casos de pacientes que mais chamaram a sua atenção?  

9. Existe resistência por parte dos consumidores compulsivos em aceitar que estão 

doentes e precisam de ajuda? 

10. Quais dicas podem ser sugeridas aos indivíduos que buscam saciar seus desejos 

comprando compulsivamente? 
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ANEXO     TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO 

  

VIGÊNCIA VALOR MENSAL VALOR DIÁRIO VALOR HORA NORMA LEGAL D.O.U. 

01.01.2016 R$  880,00 R$  29,33 R$  4,00 Decreto 8.618/2015 30.12.2015 

01.01.2015 R$  788,00 R$  26,27 R$  3,58 Decreto 8.381/2014 30.12.2014 

01.01.2014 R$  724,00 R$  24,13 R$  3,29 Decreto 8.166/2013 24.12.2013 

01.01.2013 R$  678,00 R$  22,60 R$  3,08 Decreto 7.872/2012 26.12.2012 

01.01.2012 R$  622,00 R$  20,73 R$  2,83 Decreto 7.655/2011 26.12.2011 

01.03.2011 R$  545,00 R$  18,17 R$  2,48 Lei 12.382/2011 28.02.2011 

01.01.2011 R$  540,00 R$  18,00 R$  2,45 MP 516/2010 31.12.2010 

01.01.2010 R$  510,00 R$  17,00 R$  2,32 Lei 12.255/2010 16.06.2010 

01.02.2009 R$  465,00 R$  15,50 R$  2,11 Lei 11.944/2009 29.05.2009 

01.03.2008 R$  415,00 R$  13,83 R$  1,89 Lei 11.709/2008 20.06.2008 

01.04.2007 R$  380,00 R$  12,67 R$  1,73 Lei 11.498/2007 29.06.2007 

01.04.2006 R$  350,00 R$  11,67 R$  1,59 MP 288/2006 31.03.2006 

01.05.2005 R$  300,00 R$  10,00 R$  1,36 Lei 11.164/2005 22.04.2005 

01.05.2004 R$  260,00 R$    8,67 R$  1,18 MP 182/2004 30.04.2004 

01.04.2003 R$  240,00 R$    8,00 R$  1,09 MP 116/2003 03.04.2003 

01.04.2002 R$  200,00 R$    6,67 R$  0,91 MP 35/2002 28.03.2002 

01.04.2001 R$  180,00 R$    6,00 R$  0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 30.03.2001 

03.04.2000 R$  151,00 R$    5,03 R$  0,69 Lei 9.971/2000 24.03.2000 

 

Fonte: http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm   Acesso em: 10 abr. 2016. 
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