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1 Introdução

No decorrer deste século, com o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais a publicidade 
ganhou espaço. Nessa fase pós-industrial do mundo contemporâneo, com o aumento da produção e a 
diversidade dos produtos oferecidos, ela, a comunicação publicitária, passou a integrar o contexto do 
mundo empresarial e social. Pela mídia, ela encurtou distâncias, atingiu consumidores das mais variadas 
sociedades, culturas, classes e perfis, informando a existência de produtos, persuadindo ao seu consumo 
e conquistando espaços simbólicos de memorização, pela construção de mensagens com forte apelo 
emocional.  

A publicidade é considerada uma das maiores forças da atualidade.

É a grande energia que impulsiona o desenvolvimento industrial, o crescimento do 
comércio e a toda outra atividade e é, ao mesmo tempo, a maior influência de sugestão 
para orientar a humanidade politicamente ou em questões religiosas, para criar estados de 
aposições, para revolucionar os métodos e para difundir aquilo que é mais conveniente, 

1novo ou econômico para a comunidade ou na resolução de apetência e necessidades.

Assim, o desenvolvimento de um país está diretamente veiculado à produção. Esta cresce à 
medida que aumenta a venda dos produtos e a propaganda estimula as vendas, criando predisposição 
para o consumo.

Hoje, a publicidade faz parte do contexto da comunicação do mundo empresarial. “É o meio de 
2contato pessoal do mais longo alcance. O vendedor impresso cuja missão é comunicar”.

Portanto, a publicidade procura comunicar algo ao conjunto de consumidores que constitui o 
objetivo, com a intenção de persuadir a um comportamento num sentido determinado e preestabelecido.

A publicidade é uma atividade empresarial ligada ao marketing, que através dos mass media, 
transmite suas mensagens informando aos consumidores, a existência do produto ou serviço e a 
possibilidade de encontrá-los no mercado.

Assim, a publicidade cria através dos processos de comunicação um discurso que produzirá um 
sentido. O consumidor poderá ou não se sentir atraído por este discurso, porém, quanto mais ele estiver 
engendrado em seu cotidiano e identificado com sua cultura, tanto mais ele será percebido e reconhecido. 

Este trabalho, portanto, se preocupará em  refletir teoricamente alguns pontos da produção de 
sentido do discurso publicitário que de alguma maneira interfere e estimula o consumo através da criação 
sucessiva de necessidades.

2 Evolução conceitual

A princípio, a palavra  publicidade designava o ato de divulgar, de tornar público. Teve origem no 
latim publicus (que significava público), dando origem ao termo publicité, em língua francesa.

Rabaça e Barbosa identificaram seu uso, pela primeira vez em língua moderna, no dicionário da 
Academia Francesa, em sentido jurídico. O termo publicité referia-se à publicação (afixação) ou leitura de 



leis, éditos, ordenações e julgamentos. posteriormente, o termo publicidade perdeu o seu sentido ligado a 
assuntos jurídicos e  adquiriu, no século XIX, o significado comercial: “Qualquer forma de divulgação de 
produtos ou serviços, através de anúncios geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um 
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anunciante identificado, com objetivos de interesse comercial”.

A definição de publicidade dada por Malanga é “o conjunto de técnicas de ação coletiva no sentido de 
4 promover o lucro de uma atividade comercial conquistando, aumentando e mantendo clientes.“

 
Com a evolução dos meios de comunicação de marketing, o conceito de publicidade vinculado a 

vendas tornou-se inadequado, pois os lucros decorrentes do volume de vendas eram agora decorrentes da 
satisfação do consumidor.

Assim, a publicidade é hoje um meio de tornar conhecido um produto, serviço ou empresa. Seu 
objetivo é despertar, no consumidor, o desejo pela coisa anunciada criando uma imagem de marca com 
prestígio no mercado. Atualmente a publicidade faz isso aberta e estrategicamente, sem encobrir o nome e 
intenções do anunciante, através de anúncios pagos. Ou seja: o consumidor paga a publicidade 
proporcionalmente aos produtos que consome.

A publicidade é uma forma de comunicação, pois emite uma mensagem que é assimilada pelo 
receptor. Portanto, a missão da comunicação é facilitar a compreensão da mensagem evitando falhas na 
recepção, pois a publicidade é uma comunicação interessada. 

A comunicação interessada está intimamente ligada à persuasão, pois não se trata somente de 
informar o consumidor, mas também de induzi-lo a um comportamento definido pelo objetivo de mercado 
traçado pela relação de equilíbrio da produção e  demanda.

Neste contexto a publicidade pode ser descritiva ou funcional quando ajusta-se a normativas de 
“informar e persuadir”, mas descrevendo unicamente as características intrínsecas do produto, e, afetiva ou 
anódina quando os apelos vão mais longe do que as características intrínsecas do produto, deixando de 
lado a simples descrição.

A publicidade é, sobretudo um grande meio de comunicação paga com as massas, cuja finalidade 
precípua é a difusão de informações, o desenvolvimento de atitudes e o impulso para ações vantajosas para 
a empresa que faz a publicidade.

O progresso industrial e a sua constante renovação perfeccionista força uma modificação de 
estruturas para a fabricação de bens, provocando um aumento e uma diversificação maior de bens 
concretos disponíveis para consumo no mercado. Neste sentido a procura cresce em volume e em 
necessidade e sofisticação dos produtos colocados à disposição dos consumidores. 
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“A publicidade é o degrau entre a oferta massiva e a procura massiva.”  A publicidade é, portanto,  

uma resultante da venda massiva, ao estabelecer, um estreito contato com a oferta e a procura. 
Considerando que o crescimento da produção e da procura torna insuficiente a venda pessoal, por não 
poder sozinha colocar em contato a oferta e a procura, a publicidade transforma-se nessa forma de contato 
substituindo a relação interpessoal. A publicidade apresenta-se como uma forma massiva de contato 
comercial.
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A publicidade é “o meio de contato pessoal do mais longo alcance.”  O vendedor impresso cuja 

missão é comunicar algo aos consumidores, com a intenção de os persuadir a se comportarem num sentido 
determinado e preestabelecido. 

A publicidade é somente uma das várias forças do mercado que conduzem ao objetivo final de uma 
venda. Existem outras forças adicionais que deverão ser combinadas com a publicidade para poder 
consumar uma venda, quais sejam: o produto, a distribuição, a embalagem, os vendedores, a promoção de 
vendas, o preço e a publicidade (ter verba adequada e constante).

Na cadeia da distribuição, o papel essencial da publicidade é o de dirigir, estimular ou pelo menos 
estabilizar o fluxo que leva a mercadoria da fábrica que a produz às mãos do consumidor que a vai usar.

A tarefa da publicidade é, pura e simplesmente, a de comunicar, a um público determinado, 



informações e uma idéia que estimule a ação. A publicidade obtém ou não êxito, segundo ela comunique 
bem ou mal as informações e atitudes desejadas, ao público adequado, no momento apropriado e a um 
custo exato. 

A publicidade objetiva criar desejo coletivo de aquisição que se deverá materializar numa compra 
individual. A publicidade visa o coletivo, o grupo social, a classe profissional tomada como um todo e 
procura, dessa expressão no coletivo, obter compras do indivíduo. Tem um fim essencialmente lucrativo e é 
paga pelo público, pelo próprio consumidor do produto.

No complexo comercial, a publicidade é, antes de tudo, uma força de comunicação entre o produto e 
o público. Isso significa que sua função direta e imediata não é fazer com que a compra seja realizada. Ela 
certamente concorre para isso, do mesmo modo que os outros elementos da comercialização, mas seu fim 
específico, é atuar sobre o estado de espírito do público, para levá-lo à compra.

O objetivo publicitário é, portanto, um objetivo de comunicação qual seja,  estabelecer condições 
favoráveis para o consumo do produto, criar atributos para, mesmo após a compra, o consumidor se sinta 
privilegiado pela escolha do produto, e ainda, torna conhecida uma determinada marca, mostra sua 
superioridade, etc. Para isso o objetivo publicitário deve ser composto de três elementos, isto é, uma 
intenção, uma proporção e um prazo.

Os valores acrescentados são os capazes de satisfazer algumas necessidades do tipo geral, entre 
as quais encontra-se o prestígio social, possuir um certo estilo. Mas o mais importante para a publicidade é 
que estes valores apareçam relacionados com a imagem que o consumidor tem do produto. A imagem 
provém da personalidade da marca.

O caminho que uma mensagem publicitária precisa seguir para concretizar o processo de persuasão 
é longo, articulado e complexo: é necessário que a coletividade à qual se dirige perceba e aceite a 
mensagem publicitária, isto é, que se interesse, e sinta o desejo e a necessidade de possuir o produto ou o 
serviço proposto pela publicidade.

Por outro lado, toda a campanha ou atividade publicitária fixa previamente a concretização de 
determinados objetivos menos globais e mais específicos. 

Os objetivos publicitários, dependentes dos objetivos de marketing, respondem a três necessidades 
básicas estabelecidas pelo planejamento, ou seja, informar, persuadir e lembrar.

Por outro lado, as campanhas publicitárias podem ter outros objetivos mais específicos, tais como: 
ajudar a introduzir o produto no mercado; manter o mercado atual; ajudar a conseguir estabelecimentos 
adequados e qualificados para a respectiva comercialização; preparar o caminho para os vendedores; 
informar dos novos produtos disponíveis e do seu uso; conseguir o contato com consumidores potenciais; 
vender a imagem de marca; instalar uma melhor disposição para a compra. 

Portanto, poderíamos dizer que objetivos publicitários pressupõem a informação, a persuasão e a 
lembrança que pressupõe a administração de marketing equilibrada do produto, preço, promoção e 
distribuição.

Assim, os objetivos da publicidade devem ser traçados de forma realista (nem demasiados altos 
nem baixos, considerando a situação da marca e do mercado); de forma específica e não genérica e 
referindo-se a um certo período (médio e longo prazo).

A publicidade é, pois, uma técnica de comunicação destes objetivos ao mercado consumidor, 
portanto, é preciso conhecer o público-alvo, selecionar os meios mais econômicos e eficazes para captar a 
atenção do consumidor, criar a mensagem publicitária para esse público, planejar os meios em função do 
tempo, determinar  a verba e medir os resultados.

A publicidade cria a credibilidade que, por sua vez, faz nascer a confiança, cujo valor comercial é 
inestimável. A confiança engendra a imagem institucional. Nem todos os meios de publicidade criam e 
solidificam a imagem na mesma proporção. Isso depende da sua coordenação e planejamento da 
campanha publicitária



O fim da publicidade deve ser intensificar e desenvolver o negócio de forma racional. Ao lançar um 
novo negócio, a publicidade servirá, inicialmente, para sedimentar um mercado consumidor, e, depois, para 
a manter e ampliar. Talvez isso se conseguisse sem publicidade, mas muito mais lentamente. 

Por outras palavras, a publicidade deve servir para fazer prosperar o negócio e acelerar as vendas. 
Este intento será conseguido se for prestado um bom atendimento ao público consumidor. Se este ficar 
decepcionado, a publicidade realizada criará unicamente clientes de passagem e se revelará, portanto, 
pouco eficiente, pois a publicidade que dá rendimento é aquela que consegue criar uma clientela estável.

O valor dos meios da publicidade é determinado não somente pelas suas qualidades técnicas 
intrínsecas, mas, também, pela influência que podem exercer sobre o público médio, e pelo grau de 
receptividade deste público. A proposição publicitária não deve ser contrária aos costumes ou opiniões 
correntes, aos sentimentos do consumidor, à sua mentalidade, as suas convicções, aos seus gostos, etc. A 
publicidade deve, todavia, prever as tendências do público. Assim, se o consumidor prefere produtos com 
griffe, é conveniente não apresentar os produtos  sem marca.

Quanto à receptividade a respeito dos diferentes meios e veículos de publicidade, ela é maior quanto 
mais conseguirem selecionar o público. Assim, a receptividade dos anúncios nas revistas técnicas, 
profissionais e especializadas, da publicidade direta, etc., é mais intensa do que a dos meios de publicidade 
geral (cartazes, anúncios nos jornais etc.). A receptividade do cartaz, colocado junto ao local de venda, é 
superior ao painel ou anúncio afixado na via pública e assim por diante.

O fim da publicidade é determinar um ato de compra. Portanto, convém estimular esse ato  
convertendo-o  em hábito, sugerindo-o constantemente para não se perder. Os três elementos da vida 
psíquica considerados pela publicidade são as idéias (conhecer), os estados afetivos (sentir) e as ações 
(querer). 

3 Considerações finais

A comunicação publicitária é uma mensagem intencional. O discurso publicitário é emitido prevendo 
um público-alvo, com uma mensagem dirigida à satisfação dos desejos e necessidades do consumidor.

Assim, o discurso publicitário é facilmente reconhecido, em virtude da articulação simbólica 
existente, pois codificar uma mensagem significa ao mesmo tempo colocar  na devida forma e dar uma 
forma. E esta forma deve ser aquela que o consumidor entenda e que aplique na sua comunicação habitual. 

Segundo Marcelo Aquino, “o mundo é significado pelo ser humano através da atividade mediadora 
7que lhe é própria,”   portanto, o consumidor não é um receptor passivo, ele reinterpreta o sentido recebido e 

propõe um outro e novo sentido. 

A publicidade, pois, não é uma produção de sentido isolado, os receptores (consumidores) não 
avaliam a normalidade ou anormalidade de frases soltas, avaliam sempre os discursos.

O discurso publicitário medeia a relação da oferta massiva com a procura massiva de produtos, 
portanto, podemos afirmar que assim como “a linguagem é o medium universal na qual tanto a estrutura 
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como as relações são significadas,”   a mensagem publicitária, também, articula os sentidos produzindo 
uma significação intencional que medeia as relações de produção e de consumo de produtos. 

A reflexão atual sobre a linguagem mostrou que a mediação lingüística está 
inevitavelmente presente em toda relação significativa entre sujeitos e objeto e, mais 
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fundamentalmente ainda, em toda comunicação inter-humana.  

Para que a comunicação publicitária possa chegar ao consumidor com eficiência, com a 
possibilidade de controle sobre os equívocos, ela necessita criar uma mensagem estruturada através do 
anúncio. 

Este anúncio obedecerá ao esquema, com formatação criteriosa, estabelecendo com o receptor um 
contrato de leitura, construído previamente pela cultura mediática, e
os consumidores constantemente, ou na maior parte das vezes, são condutos quotidianos, guiados por 



esquemas práticos, isto é, princípios que impõem a ordem na ação, por esquemas informacionais. 

Estes esquemas criam um comportamento padronizado por grupos de consumidores, que aderem 
ou não a um determinado discurso.

Em toda comunicação realizamos sempre um ato de fala. Ato ilocucionário é o indicador da 
função que a proposição assume na comunicação. A intenção do ato ilocucionário se esgota 

10na compreensão pelo ouvinte do conteúdo manifesto. 

A sociedade de consumo, hoje, possui uma noção de necessidade solidária ao bem estar, na mística 
da igualdade. Todavia, a lógica da satisfação está na lógica da  produção e da manipulação dos significantes 
sociais. 

Assim, “toda frase implica, uma atitude comunicativa, que estabelece uma determinada relação 
intersubjetiva e uma atitude semântico-referecial, que nos relaciona com a coisa, o objeto ou, de modo 
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geral, com o mundo.”  A publicidade, portanto, é o degrau entre a procura massiva e a oferta massiva. 
Levando em conta que o crescimento da produção torna insuficiente a venda pessoal, a publicidade ocupa 
este espaço transformando-se nessa forma de contato substituindo a relação interpessoal.

A publicidade é, sobretudo, um grande meio de comunicação com a sociedade. Seu discurso deve 
ser dirigido ao tipo médio que constitui o segmento consumidor visado pelo anunciante. A publicidade, é 
uma forma de comunicação, uma vez que ela emite uma mensagem e que existe um receptor que a 
assimila. 

A comunicação exige, pois, uma orientação para o entendimento mútuo. E a 
comunicação orientada ao entendimento tem uma estrutura simétrica, supõe uma interação 
na qual o objetivo ilocucionário é alcançado por todos os participantes através do 
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entendimento mútuo. 

A publicidade divulga o produto e estabelece a popularidade da marca. Este conhecimento que o 
consumidor adquire em relação ao produto será responsável pelo consumo imediato e pela freqüência de 
consumo futuro, bem como, pela imagem da marca e credibilidade que poderá captar junto ao mercado. No 
entanto, será um equívoco pensar que a publicidade sozinha, poderá criar demanda e satisfazer 
plenamente o cliente se o produto não tiver qualidade e não corresponder às expectativas do consumidor.

Esta função informativa da publicidade estabelece uma relação de comunicação entre um número 
cada vez maior de consumidores potenciais e a existência cada vez maior de produtos diversificados 
capazes de satisfazer as necessidades sociais. 

Com efeito toda frase ou proposição é proferida com uma pretensão à verdade, válida 
intersubjetivamente, que pode ser explicitada performativamente... Pois a presença 
intranscendível das pretensões à validade, como condição normativa de toda comunicação 
bem-sucedida, de todo pensar e argumentar, nos mostra que todo aquele que argumenta já 
reconheceu, pelo fato mesmo de argumentar, a norma fundamental da reciprocidade 
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universal de todas as pretensões à validade. 

Desta forma, a confusão que o consumidor se vê, motivada pela incapacidade momentânea de 
julgar objetivamente os diversos produtos disponíveis, pela falta de conhecimento das qualidades, 
dispersão da informação ou pela complexidade tecnológica que está, atualmente, na origem do produto, 
será resolvida pela comunicação publicitária através de seu discurso. Assim, o discurso publicitário 
apresentando uma soma de valores agregados ao produto tornará uma marca superior a outra, captando a 
atenção do consumidor, orientando a escolha e a preferência através de uma comunicação mais sugestiva, 
validando o comportamento de consumo da marca.

É importante observar esta característica do discurso publicitário, pois ele sempre intervirá numa 
situação de incerteza para a escolha de um entre vários produtos, mesmo quando o consumidor estiver 
consciente da equivalência técnica e qualitativa existentes entre as marcas.

Assim, ao difundir a informação de uma forma específica é permitido ao consumidor orientar a sua 
escolha mais amplamente, mesmo que esta informação atinja todos os outros produtos semelhantes do 



mercado, incluindo a concorrência.

A ciência publicitária tem, pois, por objetivo a investigação das relações existentes entre os 
fenômenos com o fim de tratar de estabelecer leis. 

Estas leis representam um conveniente sistema de agrupamento de certo número de fatos 
observados que determinam as estratégias adotadas, bem como, a construção do discurso publicitário 
considerando a sua gramática específica de produção e recepção do sentido. “O que se chama de 

14gramática não passa de um sistema de normas sociais.” 

Desta forma o discurso publicitário não é um caminho de inspiração divina, mas sim, o processo pelo 
qual, depois da seleção e análise das variáveis controláveis e incontroláveis, será processado o plano 
estratégico de marketing que constituirá a base de operações do composto comunicacional, para 
estabelecer um conteúdo de comunicação sobre o qual será produzido o sentido através da emissão do 
discurso publicitário.

Pois todo falar, pensar ou agir é necessariamente mediado pelos significados e pelas 
normas ja constituídas por uma comunidade concreta de língua surgida historicamente. E, 
de novo, todo sujeito, capaz de falar e de agir, pelo fato de reivindicar validade para todos os 
seus proferimentos, está submetido à estrutura dialógica da reciprocidade universal e, como 

15tal, está referido à comunidade ideal ou ilimitada de comunicação. 

Assim, é importante conhecer os valores exatos que os consumidores atribuem aos produtos, para 
que estes atributos sejam adicionados às campanhas de publicidade como elementos provocadores de 
interferência eficaz e favorável à ação de compra. Um dos valores mais importantes, neste contexto, é o 
valor moral do produto. Qualquer deslize neste campo pode originar um campo de recusa em relação ao 
produto e a marca, criando o que se chama, em marketing de imagem desfavorável, ou seja, ponto fraco do 
produto em relação a seus concorrentes. 

O princípio da analogia diz que nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) - os objetos 
(no sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo.

Contudo, o processo de segmentação, que surge como processo de diferenciação social 
fundamental por intermédio do qual o sujeito se insere na sociedade, apresenta um aspecto vivido e um 
aspecto estrutural; um consciente e outro inconsciente; a inscrição num código cujas regras e 
condicionamentos de significação não são claramente percebidas pelo indivíduo.

A relação deve estabelecer-se, portanto, entre a diferenciação crescente dos produtos e 
diferenciação crescente da procura social de prestígio. Assim, a primeira é limitada, e a segunda não. 
Portanto, não existem limites para as necessidades do homem enquanto ser social, isto é, enquanto produto 
de sentido e enquanto relativo aos outros em valor.

É precisamente aí que residem o valor estratégico e a astúcia da publicidade: atingir cada qual em 
função dos outros, nas suas veleidades de prestígio social.

A densidade humana em si é fascinante, mas o discurso da publicidade é a própria concorrência: 
móveis, desejos, estímulos, o veredito incessante dos outros, a erotização incessante, a informação, a 
solicitação publicitária - tudo isso forma uma espécie de destino abstrato de participação coletiva sobre o 
fundo real da concorrência generalizada.

Antes de ser uma sociedade de produção de bens, surge como sociedade de produção de 
privilégios. 

A simultaneidade do processo de individuação e da socialização está 
fundamentalmente contida já no aspecto performativo de todo ato de fala. A primazia da 
linguagem não anula nem diminui o sujeito, ao contrário, pressupõe um sujeito livre e 
autônomo, pois só um sujeito livre pode se apresentar no seu papel insubstituível diante dos 
outros reivindicando validade para sua afirmação, a qual implica igualmente a pretensão de 
ser reconhecido por todos os outros na sua capacidade de introduzir uma novidade no 
mundo. Assim, o sujeito será ou poderá ser tanto mais livre e criativo quanto mais 
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reconhecido for pelos outros precisamente na sua autonomia.

O discurso publicitário tem como fator primordial de uma campanha o conceito que deseja 
comunicar e a satisfação que irá construir a partir do ponto central do anúncio.

A comunicação publicitária, portanto, se realiza através de um processo que, em primeiro lugar, 
analisa a informação captada no mercado, filtrando, selecionando e, posteriormente, transformando em 
mensagem. Este é o lugar do emissor. Esta transformação se realiza em função das atitudes psicológicas e 
conhecimentos técnicos chegando ao receptor, produzindo aí uma segunda transformação, que valoriza as 
deformações sofridas em todo o processo informativo. Este processo final nos leva a concluir que o receptor 
recebe a mensagem final, mas, processa as suas conclusões. Portanto, uma informação em publicidade 
deve ser transmitida eficazmente e integrando-se às atitudes do consumidor. Em segundo lugar, o emissor 
deve promover a satisfação do receptor em relação ao produto anunciado. 

Assim, numa campanha publicitária, a produção de sentido se dá em duas etapas: a mensagem 
primária, que é o conteúdo expresso, e a mensagem secundária, que é o induzido. Desta maneira, o 
discurso publicitário se constrói considerando duas formas distintas de sentido: a concretização ou 
satisfação do consumidor e a criação de vários conceitos para transmitir um mesmo benefício.

Para chamar a atenção e transmitir a mensagem corretamente é preciso contar com alguns 
elementos importantes no anúncio. Assim, existem vários esquemas construídos a partir de critérios já 
avaliados e aprovados a partir de análise de recepção e retorno (recall) do anúncio.

O anúncio quanto mais diversificado pela segmentação, mais eficiente se torna.   Entretanto, o eixo 
ideológico do discurso publicitário deve ser sempre o mesmo, o que varia é a concepção cultural do anúncio.

O importante, neste processo, é o emissor saber estabelecer as relações mnemônicas com o 
receptor. Escolher os códigos e os símbolos disponíveis no mundo social e articulá-los de forma correta, 
prevendo uma reação favorável ao produto.

É fundamental perceber que a publicidade utiliza em seu discurso articulação simbólica de sentidos 
já produzidos culturalmente pelos medias. Ela se apropria dessa informação significada e a re-significa 
através de seu discurso.

A comunicação se dá na relação discursiva e dialógica entre o emissor e o receptor, portanto, 

a plena reciprocidade, única capaz de possibilitar a realização do homem só poderá ser 
conseguida na articulação dialética dos três níveis que constituem a sociedade humana: o 
nível das necessidades humanas, onde a reciprocidade se dá apenas num nível objetivo; o 
nível da universalidade da lei, no reconhecimento do homem como cidadão; e o nível da 

17liberdade no pleno reconhecimento do ser humano como pessoa.

Chegamos ao ponto em que o consumo invade toda a vida, em que todas as atividades se 
encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal das satisfações se encontra previamente 
traçado, hora a hora, em que o envolvimento é total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado. Na 
fenomenologia do consumo, a climatização geral da vida, dos bens, dos objetos, dos serviços, das condutas 
e das relações sociais representa o estágio completo e consumado na evolução que vai da abundância pura 
e simples, através da quantidade articulada de produtos, até ao condicionamento total dos atos e do tempo, 
até à rede de ambiência sistemática inscrita nas cidades futuras que são os espaços delimitados de 
consumo (shoppings e outros).

Na sociedade de consumo atual a segmentação de mercado torna-se, cada vez mais especializada 
e mais eficiente. Existe, cada vez mais latente no homem, o desejo. Este desejo que o indivíduo possui de 
tornar-se conhecido socialmente, mesmo que seja pela utilização de uma grife.

O homem é um ser-com-outros no mundo. Antes de mais nada, o homem está inserido no 
mundo pela dimensão biológica de seu ser. A relação do homem com a natureza esta 
fundamentada no fato de que o homem é um ser de necessidades, e a natureza se apresenta 
como fonte dessa satisfação. Ele mergulha na natureza para satisfazer suas necessidades 

18vitais. 



Assim, o consumidor pertence a um grupo seleto de consumidores de uma mesma marca, ou ele 
terá este grupo como referência e tentará imitar este comportamento. 

O discurso publicitário legitima uma sociedade de consumo, onde a satisfação define-se como a 
busca constante do prazer, no qual o consumidor encontra-se implicado num sistema generalizado de troca 
e de produção de valores codificados. Assim sendo, o consumo constitui uma ordem de significações como 
a linguagem, e a publicidade funda-se na produção de mensagens informativas de significação objetiva, 
direcionada a satisfazer as necessidades humanas, onde a carência e os desejos se sucedem, na busca 
incessante da felicidade ideal, no qual o consumo, a partir da geração de necessidades, constitui a 
seqüência lógica e necessária da produção.
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