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Resumo: O tema consumismo é muito amplo, e estudos mostram o quanto é grande o número 

de pessoas com compulsão por compras, que gera uma doença grave, levando o comprador 

a falência. 

O ato de comprar pode ser influenciado por vários fatores, como a propaganda, o marketing, 

são ferramentas que tem o poder convencer as pessoas a comprar o produto sem necessidade, 

é o poder de persuasão. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Psicóloga Silva (2014), nos últimos quinze anos o número de pessoas com 

ansiedade e depressão aumentou muito, o que poderia estar relacionado a problemas como: 

dívidas contraídas ao longo de muitos anos, gastos descontrolados com coisas desnecessárias 

ou gastos para recompensar o estresse, e o motivo era para esquecer os problemas e sentir-se 

feliz. Mas gastos exagerados e dívidas levam as pessoas um transtorno compulsivo, que de 

vista parece ser normal, porém é uma doença, pois a pessoa compra coisas materiais que nem 

chegam a usar, é simplesmente uma satisfação imediata. 

Consumo é o ato de comprar que está relacionado a uma necessidade ou sobrevivência, já o 

consumismo, o ato de comprar não é necessário para o comprador, está vinculado ao gasto 

em produtos sem utilidade imediata, assim a publicidade e a propaganda exercem um papel 

de informar sobre produtos e serviços aos consumidores. 

A comunicação, divulgação e o marketing não podem obrigar ninguém a comprar 

determinado produto, restam, então, as técnicas de persuasão e a sedução. A propaganda atua 

no imaginário. É um elemento fundamental de persuasão e sedução. Como está lidando com 

o imaginário, ela vende não só o produto, mas aquilo que ele significa ou representa levando 

em conta o momento social, histórico e as vivências do comprador. A propaganda se serve 

de valores que reforçam a ascensão social, o desejo, o prazer, o poder, a sensualidade. 

O homem, é um ser que tem desejos, é interpelado por informações que se "encaixam" 

naquilo que ele acha que é capaz de satisfazer seu desejo como necessidade, desejo este 

amenizado pelo consumo, nunca saciado completamente e em definitivo. Segundo April 



Benson, psicóloga americana que trabalha há trinta anos com compulsão por compras, a 

dinâmica do comprador compulsivo é um ciclo vicioso causado por um fator desencadeador, 

ou estopim, pelo descontrole e pela ressaca (culpa, vergonha e frustação) que pode evoluir 

para uma fissura ou até mesmo síndrome de abstinência. O estopim tem início a parir de um 

fator desencadeador, é do momento, através de promoções e ofertas, depois tem um 

pensamento de alívio e prazer; o descontrole é representado por ações, a ressaca por atitudes 

negativas, as consequências por compras e a fissura é um desejo incontrolável e quando 

prolongada, pode se transformar em síndrome de abstinência, reações clinicas desagradáveis, 

como drogas, álcool, estimulantes, compras, etc. (BENSON APUD SILVA, 2014). 

 

Objetivos 

Os compulsivos por compras até sabem que isso é uma doença e muitos escondem de si 

mesmo e das pessoas que convivem. Então o grande objetivo é mostrar para essas pessoas 

doentes que compras, falência, a doença em si, não são as melhores maneiras para as soluções 

dos problemas. Essas pessoas compulsivas precisam de ajuda, e quem convive tem que ajudar 

também. 

 

Metodologia 

A pesquisa será baseada em consulta de livros e em fatos reais, através de uma pesquisa: 

alunos do curso de Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda da 

Universidade de Ribeirão Preto responderam a um questionário, aonde terão perguntas 

relacionadas ao consumismo, para saber se esses jovens universitários são pessoas 

compulsivas por compras. 

 

Desenvolvimento 

A mídia age de forma que o produto chegue ao indivíduo de maneira que legitime não só o 

consumo, mas também a sociabilidade (espécie de como conviver com a sociedade). Para 



isso a mídia “ensina” o que pode, onde e quando consumir. Com isso o indivíduo pode ser 

um protagonista, fazendo da imagem midiática algo a ser copiado pelos outros indivíduos. 

 

Resultados Preliminares 

Em busca de crescimento nos lucros e nas vendas as empresas investem tempo e recursos na 

busca por novos clientes. Por isso as empresas geram peças publicitárias e as vincula em 

meios de comunicações. 

O marketing básico na concepção de Kotler (2000), o vendedor simplesmente vende o 

produto; marketing reativo o vendedor além de vender o produto encoraja o cliente a entrar 

em contato se estiver alguma dúvida ou problema; o marketing responsável, o vendedor liga 

para o cliente logo após a venda para verificar se o produto está à altura de suas expectativas 

e também pede ao cliente qualquer sugestão para melhor atende-lo; o marketing pró-ativo, o 

vendedor da empresa entra em contato com o cliente de tempos e tempos para comunicar 

sobre a melhoria dos produtos ou novos produtos, e por fim marketing de parceria, a empresa 

trabalha junto com o cliente para descobrir meios de alcançar melhor desempenho. 
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