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RESUMO 
 
O consumo exagerado é um das características da atual sociedade, sendo a publicidade 
quem cria o canal entre o consumidor e o produto final. O desejo é que faz o indivíduo 
querer determinado produto. A função da publicidade é apenas despertar esse desejo. Além 
do conceito de desejo esse trabalho também irá traçar uma relação entre o consumo, a 
felicidade e o narcisismo. Através da análise do case The Hire, da BMW, o artigo irá 
identificar os conceitos levantados no texto em um dos filmes da série. Conclui-se que o 
consumo é a busca da realização de um desejo que, quando alcançado, trará felicidade ao 
indivíduo, sensação de autorrealização e prazer, levando-o a almejar a sensação de poder 
vinda com a compra. A necessidade de poder desperta o narcisismo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: felicidade; desejo; narcisismo; consumismo; The Hire. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A sociedade atual é considerada extremamente consumista. Os números de venda 

crescem a cada novo lançamento e a cada modelo mais atualizado de um produto. Mas as 

novidades não vêm somente do mercado: o novo sucesso de hoje perde o lugar para o 

produto de amanhã com rapidez graças à eficiência das técnicas inovadoras utilizadas na 
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publicidade para a divulgação de tais produtos. Estas novas estratégias de marketing 

persuadem e encantam o consumidor justamente por não serem convencionais.  

Entender como o consumidor é atingido por essa mensagem e como ele a percebe é 

fundamental para determinar o efeito causado por ela. Conhecer o que se passa na mente do 

consumidor – no âmbito psicológico – irá auxiliar na compreensão do sucesso de algumas 

estratégias. 

A primeira parte traçará um breve estudo através do conceito de desejo da 

psicanálise, como este se relaciona com o consumo e como a publicidade trabalha no 

inconsciente do consumidor despertando esse desejo.  

A segunda parte irá trazer uma reflexão sobre felicidade. Abordando diversos 

autores e suas opiniões sobre este tema controverso. Lipovestky, como principal autor desse 

tópico, trabalha a questão de felicidade relacionando-a ao consumo. Nesta mesma linha 

entram Bauman e Baudrillard. De forma mais pessimista, encontra-se Freud, que irá debater 

sobre felicidade e o mal-estar na civilização.  

A seguir, será abordado o narcisismo. Freud será o principal autor neste momento. 

Traçando uma linha com consumo, Lasch abordará o narcisismo na sociedade atual, 

apontando suas principais características.  

Dentro da pesquisa documental, será analisado o case da campanha The Hire, criada 

pela agência publicitária Fallon para a marca de automóveis BMW, em 2001. Este case 

representa uma mudança em alguns conceitos tradicionais da publicidade, utilizando a 

técnica inovadora de branded content, que une publicidade ao entretenimento. O estudo do 

case pretenderá traçar uma ligação entre os conceitos psicanalíticos e filosóficos, abordados 

no texto, e os filmes da campanha.  

 

O CONSUMO COMO SATISFAÇÃO DE UM DESEJO 

Há várias razões pelas quais o consumidor é impulsionado a comprar determinado 

produto, neste artigo será abordado duas: o desejo e a necessidade. A psicanálise diferencia 

os dois sendo a necessidade mais voltada para o físico e o desejo mais voltado para o 

psíquico. É como se o desejo dissesse “eu quero” e a necessidade, “eu preciso”.  

Por trabalhar com o psíquico, o desejo tem origem no inconsciente do indivíduo – é 

o que move o inconsciente – sendo Freud. 
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Muitas vezes, este desejo representa momentos ou sentimentos da infância do 

indivíduo que ele deseja reviver. Inconscientemente, ele busca caminhos que o levem de 

volta àquele momento.  

 
De alguma maneira, somos eternos caminhantes em busca de um lugar que não 
podemos encontrar. Entretanto, ao procurá-lo encontramos e produzimos novos 
caminhos e novos lugares. Ora, são esses novos caminhos e lugares que a 
publicidade pode nos ofertar. (PETRY & PETRY, 2010, p.193) 

 
Caso estes caminhos gerem no indivíduo significação psíquica relativa à experiência 

perdida, ele irá aceitá-los. Não se pode reviver o momento que já passou, mas pode-se 

recriar o sentimento que ele trouxe. O consumo, neste caso, não é apenas para suprir uma 

necessidade, mas, sim, para suprir um desejo. Consumir deixa de ter somente uma função 

de necessidade e passa a ser uma forma de obter mais ou tornar-se melhor. 

A publicidade, então, instigará o consumidor a sempre querer algo novo. Neste caso, 

o consumismo e a felicidade caminham juntos. O consumo desenfreado, característico da 

atualidade, surge como a solução para preencher o vazio interior do ser humano. 

Para Freud, o inconsciente humano sempre almejará um estado de satisfação e 

realização – seja nas relações sociais e emocionais ou até mesmo de consumo –, a fim de 

diminuir o sentimento de perda e falta originário da infância. 

 

A ETERNA BUSCA PELA FELICIDADE 
 

Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. 

Mahatma Gandhi 

 

A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é 

válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. 

Sigmund Freud  

 

A necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da 

nossa liberdade. 

John Locke 

 

Historicamente o ser humano sempre buscou uma fórmula mágica que lhe fizesse 

inteiramente feliz. Porém, é impossível afirmar que existe tal fórmula. Muitas áreas 
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humanas – filósofos, teólogos, psicólogos e sociólogos – estudam o que seria esta felicidade 

plena.  

Gilles Lipovetsky, filósofo francês, em seu livro A Felicidade Paradoxal, relaciona 

a felicidade ao capitalismo. O autor apresenta três marcos específicos na evolução do 

capitalismo: economia fordista, o fetichismo das marcas e a organização pós-fordista.  

A primeira fase se inicia por volta de 1880 e termina no final da Segunda Guerra 

Mundial. Neste período, o desenvolvimento dos mercados nacionais e facilidade para 

distribuição da produção das indústrias contribuíram para a evolução do capitalismo. 

A segunda fase, que se inicia por volta dos anos 1950 e vai até meados de 1980, é 

marcada pela produção em escala e pelo consumo de massa – também chamado de 

“sociedade da abundância”. Devido à facilidade de acesso dos consumidores aos bens e 

serviços, o surgimento da competitividade entre as empresas levou à invenção do 

marketing, que foca sua atenção na satisfação do cliente o qual buscava o status que 

adquiriria a partir da compra de automóveis, eletrodomésticos, roupas etc. 

Após o crescimento do consumo nos anos 50, a terceira fase é marcada pela 

mudança da relação entre o indivíduo e a mercadoria. Esta relação passa a ser mais 

emocional. O consumo é guiado pela satisfação do “eu”, a busca pelo bem-estar. O status 

não é mais o principal motivo que induz ao consumo: satisfazer os prazeres próprios torna-

se mais importante, o real motivo da busca da felicidade. 

Lipovetsky denomina esta nova sociedade como hiperconsumista, onde a produção 

dos bens, os serviços, as mídias, a ordenação urbana, entre outros são pensados visando à 

felicidade, ou seja, promoveu-se uma “mercantilização” da necessidade de consumir. 

 
O sensitivo e o emocional tornaram-se objetos de pesquisa de marketing destinados, 
de um lado, a diferenciar as marcas no interior de um universo hiperconcorrente, do 
outro lado, a prometer uma 'aventura sensitiva e emocional' ao hiperconsumidor em 
busca de sensações variadas e de maior bem-estar sensível. (LIPOVETSKY, 2007, 
p. 45) 

 
 A sociedade, que se diz livre, se defronta com vários paradoxos: ao mesmo tempo 

em que é livre pelas escolhas e diversidades de opções, ela está presa às condições impostas 

por valores culturais, à mídia e ao mercado, além das amarras das frustrações que não 

consegue superar. O autor aborda as questões referentes aos desejos e angústias provocados 

a partir do impacto do hiperconsumismo. 
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No processo de desenvolvimento do indivíduo, a meta principal é o programa do 
princípio do prazer, que consiste em obter satisfações que proporcionem felicidade; 
a inclusão ou adaptação do indivíduo numa comunidade humana parece uma 
condição dificilmente evitável a ser preenchida no caminho para a obtenção dessa 
meta de felicidade. (FREUD, 2010, p. 174) 

 
 Ainda segundo o psicanalista, ele levanta três fontes das quais provém a 

infelicidade: do próprio corpo, da natureza e das relações humanas. Porém a sociedade cria 

“falsas” soluções para cada uma dessas ameaças. Para o corpo, existem remédios para evitar 

doenças, cosméticos e cirurgias plásticas para retardar o envelhecimento, além de diversos 

outros avanços da medicina. Para a natureza, novas tecnologias são criadas, ar condicionado 

para evitar o calor, aquecedores para diminuir o frio e até mesmo estruturas construídas 

como proteção contra catástrofes naturais. Por fim, para as relações humanas surge a 

internet, que originalmente, surgiu como uma ferramenta de integração e comunicação. 

Entretanto, observa-se hoje o isolomento do indivíduo através da internet, limitando os 

relacionamentos sociais e familiares, tonando-os apenas virtuais. Esse isolamento poderá 

ser uma característica de um sujeito narcisista, que será bordado mais adiante neste mesmo 

artigo. 

No fundo, o ato de comprar – inconscientemente – preenche o vazio causado pelas 

frustrações no ser humano: o tédio com o trabalho, a solidão, a monotonia e a 

superficialidade dos relacionamentos sociais. Porém, este preenchimento é temporário. O 

indivíduo voltará a comprar logo que se sentir deprimido novamente.  

 A publicidade, então, vem dizer ao indivíduo que pode lhe oferecer a felicidade que 

ele tanto procura, mesmo que esta seja ilusória. Esta situação pode ser associada ao mal-

estar que Freud aborda. O prazer e a felicidade proporcionados por tantos bens de consumo 

desaparecem tão rápido quanto os produtos são adquiridos. O desejo jamais é satisfeito, 

pois tem origem no vazio que habita o ser humano. É por isso que o indivíduo sofre, mas, 

ao mesmo tempo, busca a realização – ou satisfação parcial – que o impulsiona em direção 

à felicidade. É o grande paradoxo levantado por Lipovetsky. O autor aponta o uso das 

“pílulas da felicidade” como solução para síndromes, pânicos e depressões características 

da sociedade deste século, além de compulsão de consumo e traumas gerados por violência. 

Estas doenças, apesar de atípicas na época de Freud, estão associadas ao mal-estar na 

civilização da atualidade. 

Para Bauman, assim, a relação entre como criamos afetos e somos afetados pela 

cultura consumista é paradoxal, pois o encantamento persiste apenas durante a ansiedade da 
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satisfação e, após a realização de cada vontade, implicar-se-ia, portanto, a criação de uma 

nova. 

 Logo, a criação do desejo é consideravelmente ligada a uma economia de mercado 

sustentada pela promoção, desvalorização e criação de novos anseios. Tornar um bem ou 

serviço obsoleto é um dos principais motivos que sustentam a cultura do consumo. 

  

NARCISISMO E CONSUMO 

A partir do estudo das psicoses, Freud cunhou o conceito de narcisismo, onde toda 

energia psíquica estaria focada no eu. O termo narcisismo foi inspirado pela mitologia 

grega. 

 Narciso, um jovem de beleza incomparável, desprezava todas as moças que se 

apaixonavam por ele. Uma das vítimas da rejeição de Narciso, Eco, recorreu aos poderes de 

Nêmesis, a deusa da vingança, que amaldiçoou Narciso: o jovem amaria e não poderia 

possuir o objeto amado. Um dia, ao se deparar com a imagem de sua beleza na superfície de 

um lago, ele se apaixonou perdidamente por si próprio. Tentando alcançar o seu amado de 

todas as maneiras possíveis, Narciso caiu dentro do lago e afogou-se. A partir desta história, 

Freud cunhou o termo narcisismo que significa autoadoração.  

É no ato de consumir que o ser humano busca o sentimento de autorrealização. 

Lipovestky afirma que “mesmo praticados e vividos em grupo, os lazeres ilustram 

exemplarmente a crescente individualização dos modos de vida” (2007, p. 212). Dentro da 

sociedade hiperconsumista, o autor cunha a expressão “turboconsumidor”: as rápidas 

mudanças econômicas e sociais levaram o ser humano não só a um consumo em massa, 

mas a um estado de individualismo e hiperindividualização do consumo, como se este fosse 

o força-motriz dos sentimentos que o direcionam a felicidade. 

 Bauman diz que o homem não consome só produtos, mas também hábitos, valores e 

aparências. Características da atual sociedade como o desejo pela fama e o consumo 

excessivo apresentam-se como aspectos típicos da presente fragmentação social, onde – 

obrigatoriamente – é necessário se tornar notável. Além disso, possuir objetos tidos como 

ultrapassados passa a ser visto como uma ação absurda pelos demais. O crescimento social 

é notado a cada nova compra, que traz consigo a promessa de felicidade e plena satisfação, 

em uma espécie de culto ao “eu”.  

O narcisismo não é exclusivo da atualidade: assim como o personagem principal da 

obra O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, na sociedade atual, este conceito 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7

psicanalítico torna-se evidente: as pessoas estão mais envolvidas com sua imagem. Dorian 

Gray é corrompido por sua beleza e pela ambição de ser eternamente jovem. 

 
A insatisfação do homem urbano origina-se nesta nova “doença” da cultura 
do consumo, ou seja, na convicção de que seu corpo está sempre aquém do 
padrão de “normalidade” decretado pela publicidade. (FREIRE-COSTA, 
1984, p. 181) 
 

 Preocupadas com a imagem projetada de si mesmas, muitas pessoas fazem uso de 

seu tempo e dinheiro em busca de produtos que lhes proporcionariam a aparência desejada. 

Segundo o historiador americano Christopher Lasch, os narcisistas se distinguem pela 

superficialidade das relações, não acreditam na possibilidade de transformar o futuro, 

ignoram o passado e vivem para o presente, se desvinculando de qualquer continuidade 

histórica. Viver o presente e de forma exclusiva para si mesmo é o sentimento que domina o 

narcisista. 

 
Os meios de comunicação de massa, com seu culto da celebridade e sua tentativa de 
cercá-la de encantamento e excitação, fizeram dos americanos uma nação de fãs, de 
frequentadores de cinema. A “mídia” dá substância e, por conseguinte, intensifica 
os sonhos narcisistas de fama e glória, encoraja o homem comum a identificar-se 
com as estrelas e a odiar o “rebanho”, e torna-se cada vez mais difícil aceitar a 
banalidade da existência cotidiana. (LASCH, 1983, p. 43) 
 

 A exagerada ênfase dada à importância de vencer é outra maneira da sociedade atual 

promover o narcisismo. A realidade de um indivíduo é dividida entre aspectos aceitos e 

rejeitados – estes últimos são projetados nas outras pessoas, ou seja, se a imagem narcisista 

é de vigor, a pessoa projetará em outros uma imagem frágil que deverá ser extinta. 

 
Para o eu do prazer o mundo externo está dividido numa parte que é agradável, que 
ele incorporou a si mesmo, e num remanescente que lhe é estranho. […] o sujeito do 
eu coincide com o prazer, e o mundo com o desprazer. (FREUD, 1915, p. 157-158) 
 

As mudanças sociais causa no homem um impacto psicológico, o conceito de 

narcisismo desenvolvido por Lasch, é utilizado para compreender tal impacto. 

 
As condições sociais predominantes tendem (...) a fazer aflorar os traços narcisistas 
presentes, em vários graus, em todos nós. Estas condições também transformaram a 
família, que por sua vez modela a estrutura subjacente da personalidade. (LASCH, 
1983, p. 76) 
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A tecnologia permitiu ao homem moderno a aquisição de um senso de poder nunca 

antes experimentado. O maior benefício recebido pelo indivíduo que detém o poder é a 

recompensa material e a sua imagem ideal projetada.  

Com o foco no individual, vive-se uma cultura de imediatismo, onde a 

autossuperação é o que importa. A fabricação dos falsos desejos, que prometem a 

felicidade, leva o homem a perder suas referências. O sujeito fica condenado a sofrer uma 

insatisfação maior. A sociedade atual é a do espetáculo: vê-se a fama e a visibilidade como 

os únicos critérios que levarão o indivíduo ao lugar almejado. Através do consumo, o 

narcisismo é acionado por causa desta ilusão de prazer imediato.  

 
Em uma época mais simples, a publicidade meramente chamava a atenção 
para o produto e exaltava suas vantagens. Hoje em dia, ela procria um 
produto próprio: o consumidor, perpetuamente insatisfeito, intranqüilo, 
ansioso e entediado. A publicidade serve não tanto para anunciar produtos, 
mas para promover o consumo como um modo de vida. Ela “educa” as 
massas para ter um apetite inesgotável não só por bens, mas por novas 
experiências e satisfação pessoal. Ela defende o consumo como a resposta 
aos antigos dissabores da solidão, da doença, da fadiga, da insatisfação 
sexual; ao mesmo tempo, cria novas formas de descontentamentos peculiares 
à era moderna. Ela joga sedutoramente com o mal-estar da civilização 
industrial. (LASCH, 1983, p. 102) 

 
A propaganda e o consumo se juntam em uma espécie de produção e expressão do 

sujeito narcisista.  

 

O CASE “THE HIRE” 

 Fundada em 1913 na Alemanha, a empresa automobilística BMW buscava em suas 

campanhas publicitárias, na metade dos anos 1990, mostrar o que era dirigir um carro da 

marca: o foco era o produto.  

Com uma pequena queda nas vendas nos anos 2000, a empresa decidiu por 

remodelar seu posicionamento e focar no público ligado à Internet. Em conjunto com a 

agência americana Fallon, decidiram que o conceito utilizado nas campanhas anteriormente 

feitas fora demasiadamente explorado – por eles e outras marcas – e que não mostrava algo 

único sobre a BMW.  

Com a intenção de lançar algo nunca feito antes e com a aprovação da marca para 

usar o carro como bem entendesse, a Fallon decidiu por criar algo cinematográfico. Em 
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2001, uma série de curtas-metragens chamada “The Hire” se tornou um dos maiores 

sucessos da história da publicidade. 

A tática era arriscada: 90% da verba foram usados para a produção da campanha e 

somente 10% para divulgação. Foram usados os métodos tradicionais de Hollywood para 

promover o filme: trailers, pôsteres de graça, outdoors distribuídos em lugares estratégicos. 

Porém os filmes foram lançados somente na internet, em nenhum outro meio tradicional. 

Outro fato arriscado para a época, é que os internautas teriam que baixar o conteúdo para 

acessá-lo. A BMW estimava, com os vídeos veiculados na Internet, atingir dois milhões de 

downloads dos filmes da série. Entretanto, a campanha terminou com 13 milhões de 

downloads. Com um aumento nas vendas de carros em 12,5% em relação ao ano anterior, 

The Hire foi considerada um sucesso, além de ter dado mais prestígio a marca e inúmeros 

prêmios no meio publicitário.  

Com o ator Clive Owen no papel principal, os filmes o mostram como o herói – e 

motorista de um carro BMW – das diversas aventuras filmadas por aclamados diretores e 

com participação de famosos atores e celebridades.  As situações são várias e bem 

diferentes de como um produto geralmente é exposto em um comercial: em um dos curtas-

metragens, um dos personagens sangra até a morte no banco detrás do carro.  

A publicidade, neste case, possui os mesmos objetivos que em um comercial 

tradicional para televisão de 30 segundos: atrair o consumidor, despertar o desejo 

inconsciente que ele possui e direcionar o sujeito à compra para sua satisfação. Todavia, a 

maneira com que o produto é exposto, torna-o mais atraente do que ele já é. A tática é 

impactante e, até mesmo, aparenta ser mais persuasiva do que a tradicional.  

Situações de grande tensão, vividas por astros de cinema, com um carro que suporta 

tantas manobras radicais, pode ser percebida pelo público como um objeto de desejo. O 

indivíduo necessita de tal poder que a publicidade deste carro está oferecendo.  

Não é simplesmente ser tradicional e dizer os atributos do seu carro, é mostrar estes 

atributos de uma forma totalmente inovadora.  O consumidor passa a desejar ser o Clive 

Owen e possuir esta máquina. O ego passa a falar mais alto e o complexo narcisista vem à 

tona. Consumir o produto trará ao indivíduo poder, autoestima e a tão procurada felicidade, 

mesmo que esta seja passageira. 

A imagem de forma imóvel, por si só, é impactante na mente do consumidor, 

contudo a imagem em movimento – o vídeo – torna a representação mais real. Por um 
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momento, a pessoa desliga-se de sua realidade, de si mesma e a realidade é substituída pela 

imagem da tela. A representação audiovisual funciona como uma fuga nos problemas. 

A sociedade que se baseia na imagem é abordada por Guy Debord na obra A 

Sociedade do Espetáculo. Nela, Debord aponta para uma sociedade mais preocupada com a 

representação do que com a realidade.  

 
Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 
apresenta como uma imensa acumulação de espetáculo. Tudo o que era vivido 
diretamente tornou-se uma representação. (DEBORD, 1997, p. 13) 

 
Este espetáculo levantado por Debord é uma forma de sociedade na qual a realidade 

é deficiente e pobre. Os indivíduos buscam consumir as imagens do que não está presente 

na sua realidade. O que lhes falta em suas vidas é substituído pela imagem, em 

consequência, estas imagens acabam tornando-se a realidade deste homem.  

Antes as pessoas se preocupavam em “ter” as coisas, possuir objetos. Hoje elas se 

preocupam mais em “parecer”, projetar uma imagem ideal perante a sociedade. O “parecer 

ser” torna-se mais importante do que o próprio “ser”. 

 
A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo 
de definir toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A 
fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados 
da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual 
todo “ter” efetivo deve extrair prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo 
tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força 
social, moldada por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é. 
(DEBORD, 1997, p. 18) 

 
Esse “parecer” irá trazer para o indivíduo a necessidade de poder – despertada nos 

filmes da The Hire – nos quais o objeto de desejo não é apenas o carro, porque ao possuir o 

carro o consumidor, inconscientemente, acredita que terá o poder que o Clive Owen tem, 

podendo fazer as mesmas manobras com o veículo, passando por situações de adrenalina da 

mesma forma.  

Em uma análise focada em um dos filmes da série, Beat the Devil (Vencendo o 

Diabo), pode-se observar traços dos conceitos abordados durante o artigo. O filme inicia 

com o mítico James Brown interpretando a si próprio. O motorista Owen o leva para uma 

reunião com o Diabo, interpretado por Gary Oldman. Brown busca modificar o contrato 

feito com o Diabo quando ainda era jovem, pois nesse contrato lhe foi prometido juventude 

e fama eterna, entretanto Brown reclama ao Diabo que está envelhecendo. Pode-se traçar 

uma semelhança com Dorian Gray, que também almejava essa juventude eterna. Como 
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citado anteriormente, esta busca pela imagem perfeita é uma das características do 

narcisismo.  

O Diabo, então, propõe a James Brown e seu motorista que ganhem dele numa 

corrida de carro para que o pedido seja realizado. A partir deste momento, o filme mostra os 

atributos do carro, de maneira sutil, sem interferir na história. Pode-se perceber que o desejo 

começa a ser despertado a partir dessa sequência de cenas, em que o telespectador torce 

para que Brown e Owen vençam o Diabo. Além de o desejo ser direcionado ao produto, 

nasce uma identificação também com os personagens, ou seja, o consumidor quer o carro e 

– inconscientemente – o poder de ser o herói e salvar o dia. Após uma corrida eletrizante, 

eles ganham do Diabo, que morre, e James Brown volta a ser jovem. O seu desejo foi 

realizado e a busca pela felicidade, finalmente alcançada. No telespectador, o sentimento de 

realização também é despertado. O narcisismo atinge seu ápice.  

Em uma pesquisa realizada por Maria de Fátima Vieira Severiano em seu livro 

Narcisismo e Publicidade, no qual apresenta os resultados de seu trabalho de tese de 

doutorado ligando a publicidade ao narcisismo, a autora descreve características desse 

indivíduo narcisista e sua relação com a publicidade. 

Após construir uma escala para medir os traços narcisistas de personalidade, 

Severiano (2001) a aplicou em uma pesquisa com estudantes. Depois, comparou os 

resultados com entrevistas realizadas com os publicitários. A pesquisa mostrou que aqueles 

que possuem um número baixo na escala de pontuação de narcisismo demonstram serem 

mais críticos diante a publicidade. Eles são mais resistentes à lógica publicitária e até fazem 

críticas destacando o seu caráter negativo.  

Entretanto, o grupo que apresentou um número elevado na escala de pontuação de 

narcisismo vê a publicidade como reflexo dos seus sonhos e não conseguiu separar 

nitidamente o que era ficção e o que era realidade. 

Severiano concluiu que a característica narcisista presente na sociedade atual é um 

fator fundamental na receptividade de estímulos publicitários pelo consumidor. Um 

consumidor que seja “mais” narcisista é mais vulnerável e influenciável pela publicidade do 

que outro que seja “menos” narcisista.  

 
Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e em 
conformidade com a sua sucessão permanente. Atualmente somos nós que os vemos 
nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em todas as outras civilizações anteriores 
eram os objetos, instrumentos ou monumentos perenes, que sobreviviam às 
gerações humanas. (BAUDRILLARD, 2007, p. 15) 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12

 

Algumas características dos conceitos abordados nesse artigo são observadas: como 

o consumidor poder se espelhar na publicidade como sendo o ideal para sua vida em busca 

de satisfazer um desejo; a eterna busca pela felicidade e o narcisismo presente no indivíduo 

da atual sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como visto, a primeira parte do artigo trouxe uma breve análise sobre o conceito do 

desejo, que é o que impulsiona o consumidor a comprar, perante isso, a publicidade surge 

para despertar esse desejo e lhe propor uma solução “perfeita” para os seus problemas. 

 
De alguma maneira, somos eternos caminhantes em busca de um lugar que não 
podemos encontrar. Entretanto, ao procurá-lo encontramos e produzimos novos 
caminhos e novos lugares. Ora, são esses novos caminhos e lugares que a 
publicidade pode nos ofertar. (PETRY & PETRY, 2010, p.193) 

 
Na segunda parte foi visto que o consumo pode agir como fuga dos problemas e das 

dificuldades do ser humano. Estas dificuldades do indivíduo podem causar-lhe o que Freud 

chama de mal-estar na cultura. Por este motivo, o ser humano sempre buscará a eterna 

felicidade. Uma forma de buscá-la é no ato de consumir e, como já dito antes, essa a 

felicidade é momentânea e logo o indivíduo se vê tentado a comprar novamente. Este seria 

o paradoxo apontado por Lipovetsky.  

Como visto na terceira parte, foi abordado o narcisismo, característica que está 

diretamente ligada a individualização do ser humano que é cada vez mais evidente na 

sociedade atual. Além disso, o indivíduo narcisista necessita de poder, de autoafirmação e 

consumir determinados produtos que podem lhe dar este poder. 

 
As condições sociais predominantes tendem (...) a fazer aflorar os traços narcisistas 
presentes, em vários graus, em todos nós. Estas condições também transformaram a 
família, que por sua vez modela a estrutura subjacente da personalidade. (LASCH, 
1983, p. 76) 

 
Para exemplificar melhor os conceitos abordados, foi analisado o filme Beat de 

Devil, do case The Hire, da BMW. No filme, as diversas manobras realizadas com o carro 

da marca, despertam o desejo do consumidor em não apenas possuir o veículo, mas ser tão 

bom quanto o “herói” que o dirige no filme. Na história, James Brown busca permanecer 

eternamente jovem, uma característica claramente narcisista. Em busca do que lhe trará a 

felicidade, Brown chega a fazer um pacto com o Diabo.  
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O consumidor busca se espelhar no que lhe é passado como ideal pela publicidade. 

O sonho de alcançar um eu ideal fica mais próximo, ao alcance das mãos. Basta poder 

pagar. 
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ANEXOS – frames do filme Beat the Devil (campanha The Hire da BMW) 
 
 

 1’08’’ James Brown e Clive Owen

 

 2’35’’ O Diabo

 

 2’45’’ James Brown e O Diabo
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 6’09’’ A corrida

 

 7’19’’ A derrota do Diabo

 

 
 

8’01’’ James Brown volta a ser jovem 

 
 


