
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1

 
As Motivações Para o Consumo Diante do Fluxo Publicitário1 

Patricia Bernardo Silveira2 

Elisa Reinhardt Piedras3 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 

Resumo 
 
O objetivo deste artigo é compreender as motivações das práticas de consumo e a recepção 
da publicidade de desodorante, um dos produtos de higiene pessoal abordados no projeto 
“Fluxo Publicitário: estratégias de produção, anúncios e apropriações pelos consumidores”. 
Analisou-se o público feminino, que consomem com maior frequência, sendo elas: classes 
AB (15 a 25 anos); e CD (40 a 45 anos). O projeto possui uma metodologia qualitativa, com 
base teórica nos estudos culturais britânicos e latino-americanos, permitindo relacionar 
processos comunicativos e culturais, e as práticas diante do fluxo publicitário. Como 
resultado parcial têm-se dois diferentes grupos, levados a consumir por diferentes razões. 
Sendo o grupo de índice socioeconômico associado à classe AB menos fidelizado com as 
marcas, e o grupo associado com a classe CD aquele que preza por vantagens como preço e 
quantidade. 
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1. INTRODUÇÃO AO TEMA 

A publicidade articula com o mundo social de diversas maneiras. Mensagens são 

elaboradas e disparadas em vários meios, veículos e suportes. Nem sempre as recepções dos 

consumidores, desses textos e imagens, correspondem às expectativas dos produtores. Essas 

contradições existentes no processo de comunicação formam o “Fluxo Publicitário”, uma 

construção entre as práticas de produção e de recepção. Esse tema é abordado no projeto 

“Fluxo Publicitário: estratégias de produção publicitária, anúncios e apropriações pelos 

consumidores”. Tal projeto conta com três etapas, as quais procuram compreender esse 

fluxo publicitário, partindo da visão dos consumidores, sendo elas: (I) recepção dos 

consumidores, a apropriação dos anúncios e mensagens dos produtos de higiene pessoal e 

beleza; (II) como são os anúncios que mobilizam esse processo; e (III) as estratégias de 

marketing e produção de tais anúncios. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa, com 
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uma amostragem de 42 consumidores, todos residentes em Porto Alegre, cujas idades 

variam dos 15 a mais de 60 anos, de ambos os sexos e classes sociais. 

Os produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, são muito representativos 

em termos de consumo no nosso mercado, o Brasil ocupa a terceira posição da escala 

mundial. Sendo o primeiro mercado em perfumaria e desodorantes; segundo em produtos 

para cabelos, produtos para higiene oral, masculinos, infantil, proteção solar; e terceiro em 

produtos cosmético cores, (ABIHPEC, 2011). O setor também esta em terceira colocação, 

quanto aos setores que mais investem em publicidade no Brasil, sendo o segundo que mais 

investe em publicidade em TV, aberta ou fechada, o quarto em revista, (Mídia dados, 2012).  

Neste artigo, será analisado o público feminino, considerando as idades que 

consomem desodorante com mais frequência, de acordo com a pesquisa, levando em conta 

as motivações para o consumo e recepção da publicidade por esse público. Tais 

consumidoras formam dois grupos, referente às suas classes sociais e idades, sendo eles: 15 

a 25 anos, de classe AB; e 45 a 60 anos, de classe CD. 

Ver a publicidade como um processo de comunicação, cujas mensagens persuasivas 

são produzidas e recebidas em contextos contraditórios, é uma das formas de abordagem do 

assunto. Há ainda a opção de reduzi-la a uma mensagem cuja função é promover a venda de 

produtos. Entretanto, nesse estudo, adotou-se uma visão da publicidade como um processo 

comunicativo, levando em conta as suas relações com o mundo social. Para isso, 

englobaram-se os valores sociais, culturais e econômicos. A justificativa deste trabalho se 

dá no pequeno número de estudos, como demonstrou Jacks (2001), que se dediquem a 

analisar a publicidade por este caminho alternativo, explorando as relações entre e produção 

e a percepção do processo comunicativo. 

 

2. DISCUSSÃO TEÓRICA E REVISAO BIBLIOGRAFICA  

 

A teoria que fundamenta a metodologia deste projeto vem dos estudos culturais 

britânicos e latino-americanos, que permitem uma abordagem da publicidade a partir das 

relações entre a comunicação e cultura, entre o texto e o contexto, considerando as práticas 

e as estruturas, os aspectos micro e macro, articulados pela publicidade no mundo social. 

Essas relações constituem a noção do fluxo e são abordadas pelos conceitos de Williams 

(1995), Hall (2003) e Piedras (2009). 
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O pensamento de que a publicidade é uma comunicação persuasiva, tendo como 

característica central a divulgação e a promoção de bens, é partilhado por inúmeros 

pesquisadores. Entretanto, não podemos ficar presos a essa definição simplista. A 

publicidade possui um caráter mais complexo e ambíguo, pois suas mensagens e anúncios 

partem desse princípio econômico, mas, até chegarem a seus receptores, sofrem influencias 

culturais, por seus diversos meios e veículos. Assim, ela absorve e reflete os valores já 

existentes na sociedade. As mensagens/anúncios deparam-se com controvérsias 

características do mundo social, que alteram a percepção dos consumidores com relação ao 

principio das produções. Anúncios são produzidos partindo do princípio de que eles 

atingem um receptor, cujas características podem ser estudadas por pesquisas. Contudo, 

deve-se ter a percepção de que um receptor será atingido por inúmeras mensagens antes da 

pretendida, e outras tantas após, de diversas maneiras e formatos. Esse fluxo de percepções 

faz com que o receptor torne algumas delas significantes, e outras acabam sendo 

despercebidas. 

Abordar a comunicação como um processo, e não como um objeto, é a proposta de 

Martín-Barbero (2003 apud PIEDRAS, 2009). Ele analisa a comunicação voltando-se para 

a natureza contraditória do processo. Essa contradição ocorre devido às lógicas de produção 

e de uso: a de produção tem suas marcas configuradas pela estrutura macroeconômica; já as 

lógicas de uso do meio de comunicação no cotidiano são inalienáveis da situação 

sociocultural dos receptores que, segundo o autor, reelaboram e ressignificam os conteúdos 

massivos conforme sua experiência cultural. 

Segundo Piedras (2009), as práticas de produção de mensagens publicitárias têm 

como objetivo a divulgação de produtos e o estímulo a sua aquisição. Essas práticas são 

institucionais e encontram-se vinculadas com a manutenção e a reprodução do modo de 

produção capitalista. As mensagens publicitárias vão além da recomendação do produto, 

mantendo marcas presentes na memória dos consumidores, em processo de stand by, isto é, 

esperando para serem ativadas no momento da escolha, levando-os a associarem a marca ao 

produto. Piedras (2009) afirma que os publicitários possuem conhecimento de linguagens e 

meios técnicos para produzir anúncios atrativos para o público, e comunicar o sentido 

desejado pelo anunciante. Essa mescla resulta em uma mensagem complexa, que possui 

várias possibilidades de interpretação em sua recepção. 

Com base nisso é que os consumidores recebem, interpretam e apropriam-se das 

mensagens de diversos modos. Essas recepções podem ocorrer segundo várias lógicas. 
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Entretanto, ao contrário das práticas de produções, que estão ligadas ao nível macrossocial, 

elas são práticas não institucionais, vinculadas ao nível microssocial das práticas cotidianas, 

na interação de indivíduos com os meios de comunicação. Tais práticas não possuem um 

claro objetivo, este pode variar desde o entretenimento, até um nível mais profundo como o 

da informação (PIEDRAS, 2009). Apesar de um anúncio seguir meios técnicos em sua 

produção, a intenção dada na criação não será necessariamente correspondida na recepção, 

visto que esta segue múltiplas lógicas marcadas por um contexto de diferenças 

socioculturais. 

Essa viabilização do processo publicitário com a cultura se dá pelos estudos culturais, 

que servem como fontes para visualizar a comunicação como um processo em que as 

relações entre a produção, a recepção, os textos e os contextos são contraditórios. Por tanto 

este trabalho adota a perspectiva de Raymond Williams, pensador britânico dos estudos 

culturais, que afirmou o seguinte: “[...] este é o atual status social da publicidade, somente 

podemos entendê-la com alguma adequação se conseguirmos desenvolver um tipo de 

análise total, na qual os fatores econômicos, sociais e culturais que são visivelmente 

relatados sejam contemplados” (1995, p.334, apud PIEDRAS; 2009, p. 26).  

A proposta de exploração do processo comunicativo da publicidade envolve primeiro 

a distinção das práticas, e depois a articulação delas no momento que exige atenção com 

relação à natureza correspondente e contraditória dessa inter-relação. A noção de 

articulação das práticas com a estrutura vem dos ensaios de Stuart Hall (2003), onde o autor 

aponta a necessidade de pensar juntamente cultura, ideologia e as práticas. Esta articulação 

nos dá a possibilidade de pensar como as práticas específicas podem ser pensadas em 

conjunto, permitindo conceituar a especificidade de práticas diferente. A articulação é um 

novo conceito onde se pode pensar a unidade como a diferença. A partir desta ideia de 

articulação, a publicidade pode ser vista como uma forma multifacetada de articulação da 

cultura e da economia (PIEDRAS, 2009).  

Já a noção de “fluxo”, desenvolvida por Raymond Williams, vem da sequencia e ritmo 
composto pelas diferentes formas de programação dos sistemas comerciais de radiofusão. A 
partir deste fator a própria publicidade estabelece um fluxo. Este fluxo é formado pela 
sequencia de anúncios, que interrompe a sequencia informal de vários meios. Então o fluxo 
é composto pelos anúncios apresentados nos diferentes tipos de suporte e meios de 
comunicação, de forma sequencial, ou interrompida (PIEDRAS, 2009). 
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Por tanto com a ideia de “fluxo” e “articulação” acrescentou-se as práticas sociais e os 

distintos momentos entre a produção e a recepção dos anúncios, formando o conceito de 

“fluxo publicitário”. 

O fluxo publicitário é presença constante no cotidiano dos consumidores, entretanto a 

publicidade não é a única responsável pelo consumo, sabe-se que consumir é um processo, 

que está ligado a diversos fatores socioculturais, presente em qualquer sociedade humana. 

Este processo se dá antes do ato da compra, e segue até seu descarte (BARBOSA, 2004). 

Segundo Canclini, na raiz da escolha de bens e serviços estão os processos sociais e 

subjetivos. Consumir é mais do que um simples exercício de gostos, caprichos e compras 

irrefletidas. É participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e 

pelos modos de usá-lo, (CANCLINI, 1999). Neste cenário encontra-se, como um agente 

comunicador das produções da sociedade, a publicidade. 

Os fatores que condicionam o consumo são de ordem individual e coletiva. Os 

aspectos perceptivo-individuais do comportamento do consumidor são o conhecimento que 

esse possui sobre os atributos e associação do produto, conhecimento de compra, de 

consumo e de uso, da persuasão. As fontes de informações dos consumidores podem vir de 

círculos sociais, e de forma não pessoal como a mídia. Outros fatores do comportamento do 

consumidor são as suas atitudes, crenças e sentimentos. Já os aspectos socio-culturais do 

comportamento do consumidor são os valores e símbolos de um grupo, que pode ser 

definido de acordo com a idade, religião, etnia, valores, entre outros. As instituições socias 

exercem influência sobre o consumidor, como a família, a estrutura educacional, e as 

relações sociais. A cultura afeta a preferência de produtos, a estrutura do consumo e a 

tomada de decisão. As motivações estão ligadas a satisfações, sejam elas fisiológicas, 

psicológicas, de proteção, auto-realização, entre outras. Ao consumir o produto de certa 

marca, o consumidor satisfaz uma de suas necessidades, geralmente essa satisfação gera um 

conflito motivacional, pois ao preencher uma necessidade consiste em abrir mão de outras. 

A solução para esses conflitos é a priorização das necessidades. É essa priorização afeta o 

modo como os consumidores avaliam os produtos para fins de compra e consumo. 

(BLACKWELL, 2005). 

 

3.ESTUDO EMPÍRICO 

Nesse estudo, optou-se pela realização de pesquisa qualitativa para obter uma 

compreensão das razões, motivações e emoções de cada entrevistado, visto que para 
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analisar um assunto partindo de seus aspectos socioculturais, precisa-se uma abordagem 

mais individual, para compreender o contexto da problemática. Os dados coletados são 

pessoais, subjetivos e nos permitem apontar resultados de tom indicativos de hipóteses e 

não projetáveis para o universo. 

Analisando a pesquisa com o público feminino, percebe-se que as informantes de 15 a 

25 anos de classe AB, e de 45 a 60 anos de classe CD, são as que compram desodorante 

com maior frequência. Logo, elegeram-se esses grupos para serem abordados neste artigo: 

partindo da etapa de análise, através de entrevista e técnicas projetivas, das práticas de 

consumo de produtos de higiene pessoal e recepção dos anúncios e mensagens; passando 

pela fase de análise documental, a fim de observar quais marcas e os anúncios mobilizaram 

estes receptores; até a etapa de observação e entrevista para relatar as estratégias de 

marketing e publicidade destas marcas que foram representativas nos relatos dos receptores. 

Analisar as motivações, as percepções e como se relacionam as receptoras com 

desodorante é nosso primeiro objetivo. Cerca de 30 milhões de consumidores migraram das 

classes D/E para a Classe C (ISTO É DINHEIRO, 2011). Com o advento dessa nova classe 

C, com maior poder aquisitivo, surge um grande público consumidor, e são as mulheres 

desta classe, de 45 a 60 anos, que na entrevista apresentaram maior frequência de compra, 

duas vezes no mês, assim como as consumidoras da classe AB, de 15 a 25 anos. Dentro 

dessa faixa etária está o grupo conhecido como geração Y (Young Generation, geração 

jovem): um conceito sociológico que refere aos nascidos entre 1978 e 1990. Essa geração 

desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos e prosperidade econômica, 

formando outro grande grupo consumista.  

Então há uma visão panorâmica de parte do grupo de consumidores que fomentam o 

mercado de produtos de higiene pessoal, no caso de desodorante, tornando o Brasil o maior 

mercado internacional no ramo. Ao estudar as práticas de consumo desse produto pelo 

grupo investigado, observou-se que o principal local de compra indicado pelos grupos é o 

supermercado. A farmácia também foi relatada pela classe CD, que prima pelos produtos 

em torno de R$ 5. Na classe AB, os valores ficaram distribuídos, mostrando que este não é 

um fator determinante. Os critérios que este grupo apresenta para escolha de produto são: 

fragrâncias, marcas conhecidas. Contudo, elas também dizem variar entre as marcas. No 

entanto, nas mulheres de 45-60 anos, tem-se critérios mais voltados à qualidade e eficácia 

do produto em si, como efeito, duração, qualidade, quantidade, preço, e também a 

fragrância. 
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Há aqui duas distinções claras, mulheres de 45-60 anos da classe CD que sabem mais 

o que esperam do produto, e procuram tais características que as motivam à compra. São 

mulheres preocupadas com a qualidade e em aliar isso a um preço que lhes seja vantajoso. 

De outro lado, há mulheres de 15 a 25 anos da classe AB que possuem uma confiança na 

marca do produto e atribuem critérios de qualidade a ela. O fato da marca ser conhecida 

garante que as expectativas em relação ao produto sejam atingidas. A característica mais 

variante que pode fazê-las optarem por um ou outro é a fragrância. 

A maioria das mulheres de 15 a 25 anos diz não aceitar recomendações sobre o 

produto, enquanto que as mulheres de 45 a 60 anos relatam o contrário. Isso pode ocorrer 

devido ao fato de que estas mulheres já têm uma visão clara sobre recomendações, pois 

podem ser úteis. Para as mulheres mais jovens, a recomendação também ocorre, só que de 

uma forma mais subjetiva. 

Ambos os grupos consideram importante a exposição do produto no ponto de venda, e 

reconhecem a importância da embalagem para o consumo. As mulheres da classe CD 

destacam que a embalagem e exposição chamam a atenção para o produto ser reconhecido 

entre os outros. A promoção é um fator mais relevante para a classe CD, já na classe AB ela 

passa quase despercebida. 

A importância da marca é unânime entre as mulheres da classe AB. Ao contrário 

disso, na classe CD, elas dizem que o importante é o produto. A marca mais eleita por todas 

foi a Rexona. Sobre as motivações, as mulheres da classe AB relatam novamente se a marca 

é conhecida, e dizem que este conhecimento vem da propaganda. Na classe CD, observam-

se os critérios de qualidade do produto novamente apontados aqui. Quando questionadas 

sobre a forma de conhecimento da marca, as mulheres de classe CD são unânimes em dizer 

que não se lembram de nenhuma publicidade. Assim, não há entre essas mulheres uma 

visão clara de onde vem e esse conhecimento. Já para as mulheres de classe AB, todas se 

lembraram de publicidade. Percebe-se que as consumidoras da classe AB possuem o 

conhecimento de persuasão. A maioria relatou o anúncio, identificou seu objetivo e 

percebeu a promessa. Todavia, na classe CD, apenas uma informante lembrou, relatou e 

identificou o objetivo, mas não teve percepção da promessa. As sensações transmitidas no 

caso da classe AB se relacionam mais com a produção da publicidade, dizendo ser 

interessante ou criativa. Já na classe CD, as sensações foram de limpeza; fatores do produto 

em si, e não da publicidade. Todas as informantes que se lembraram da publicidade tiveram 

uma apreciação positiva do anúncio.  
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Em certo momento da entrevista, uma “prateleira de produtos” foi apresentada às 

participantes como um estimulo visual. Esta “prateleira” simula uma situação de ponto de 

venda, com desodorantes de diversas marcas, e as informantes foram questionadas 

novamente sobre a sua lembrança de publicidade. Todas as mulheres se lembraram de 

publicidade de algumas marcas, sendo a marca Dove lembrada em ambos os casos. A 

maioria das consumidoras relatou os anúncios, bem como identificou seu objetivo, e teve 

uma apreciação positiva do mesmo. No entanto, a percepção da promessa do anúncio foi 

menor. A classe AB apresentou um grande potencial de migração para outras marcas que 

acabariam se tornando alternativa de compra, enquanto que na classe CD esse potencial foi 

expresso de maneira mais sucinta. Os motivos que levariam a tal escolha para classe AB 

são influências, por pessoas do convívio e experiência. Para a classe CD, esses motivos 

estão mais ligados à experiência, curiosidade e eficácia. 

Pode-se observar que esses dois grupos de mulheres possuem características e 

motivações de compras bem distintas. Ao abordar a recepção da publicidade pelas 

consumidoras de desodorantes, observou-se que na classe AB, de 15 a 25 anos, houve seis 

lembranças, sendo elas: Dove (2), divulgando o desodorante que clareia a pele das axilas, e 

outra falando também de cuidado da pele; Monange (2), lembrada somente pela 

personalidade contratada que aparece na propaganda, em um dos casos Xuxa e em outro 

Angélica; Rexona (1), enfatizando que a mulher não transpirava, mesmo em uma situação 

na qual estava muito nervosa, pois estava usando o desodorante; Garnier Bio (1), a 

informante não lembra especificamente de uma, mas diz que todas são muito parecidas. 

Destaca-se que a publicidade fixa mais a marca para essas consumidoras, do que o anúncio 

em si. Quando questionadas sobre os anúncios, sempre relacionam esses com vídeos 

publicitários, não relatando anúncios em revista, jornais ou outdoors. Pode-se dizer que os 

conceitos das marcas Rexona e Dove estão presentes nas lembranças dos consultados, o que 

não ocorreu com as outras marcas. 

Sobre as lembranças da classe CD de 45 a 60 anos, também há seis, sendo elas: Axe 

(2), uma informante lembrou-se de um vídeo, no qual a pessoa troca várias vezes de 

camiseta, pois o seu desodorante não faz efeito e ela transpira constantemente, e outra 

informante relatou que, embora sendo desodorante masculino, chama a atenção por ser 

engraçada; Nívea (2), um relato da propaganda do desodorante que não mancha as roupas, e 

outro relato que as propagandas passam a sensação de seriedade; Rexona (1), uma 

informante relata que não lembra muito bem, mas que era “bem legal”; e Dove (1), uma 
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informante relata que clareia a pele das axilas. Pode-se identificar, nesse caso, que essas 

consumidoras também associaram anúncio a vídeos publicitários, e que as propagandas que 

as marcam mais são as que apresentam as qualidades dos produtos, de eficiência: não 

manchar a pele e as roupas. 

As marcas Rexona, Nívea, Dove, e Garnier Bio são as que apresentam maior 

distribuição em pontos de venda em Porto Alegre, atingindo todas as grandes redes de 

mercados e farmácias. Já as marcas Monange e Axe apresentam uma distribuição um pouco 

menor, mas também muito significativa. A partir destes relatos e observações, para ter uma 

visão maior sobre a produção, falta ainda entrevistar os produtores desses anúncios, para 

observar as estratégias de marketing e publicidade dessas marcas. Entretanto, com os dados 

que já se possui, observam-se como essas consumidoras se relacionam com o produto, quais 

são suas principais motivações de compra e como são as percepções delas dos anúncios. 

Relacionando estes relatos com as indicações de compra das consumidoras observa-se 

fatos opostos. Entre as informantes de 15 a 25 anos classe AB, as quais todas se lembraram 

da publicidade da marca que consomem, quando exposta a prateleira, tem-se o seguinte: a 

informante que disse usar Rexona, Banho a Banho e Dove, lembrou-se da publicidade da 

Monange, assim como outra informante que usa Rexona; uma terceira informante que usa 

Rexona e Dove lembrou-se do anúncio da Garnier Bio. Entre as informantes de 45 a 60 

anos de classe CD, as quais não registraram a publicidade da marca usada, obteve-se a 

seguinte lembrança: uma informante usuária exclusiva da Rexona lembrou-se da 

publicidade de Axe; uma segunda diz usar Rexona e não se lembrou de uma propaganda, 

apenas disse que são engraçadas; outra que usa a marca Moderato lembrou-se da Nívea e da 

Dove; por fim, uma informante usuária do desodorante Panvel lembrou-se da Axe e da 

Nívea. 

Em todos os casos, as consumidoras não relataram sua marca usual ao serem 

estimuladas pela prateleira de produtos. Isso leva a crer que o consumo e a publicidade não 

se relacionam de maneira direta. As consumidoras têm critérios de compra bem definidos, 

como qualidade, quantidade e aroma. Então a publicidade atua no processo de consumo 

como um agente divulgador da imagem da marca, isso é, o que torna a marca conhecida, 

gerando curiosidade, ou despertando a atenção, mas esse não seria o motivo da compra.  

Nosso grupo é formado por mulheres. Nos últimos anos o status da mulher em nossa 

sociedade sofreu uma grande alteração. Elas estão cada vez mais se destacando no mercado 

de trabalho, liderando grandes grupos e grandes mudanças. Algumas características 
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demográficas influenciam nestas mudanças de comportamento social das mulheres no 

Brasil, sendo elas: a redução da taxa de natalidade, a preponderância de uma população 

feminina; e o aumento da longevidade das mulheres em relação aos seus próprios índices e 

aos dos homens. Segundo dados do IBGE até 2020 o estas serão características do Brasil, 

(IBGE, 2004). 

Nosso grupo feminino de classe AB de 15 a 25 anos é constituído por mulheres 

jovens, consideradas da geração Y. Em geral, as mulheres desta geração querem conquistar 

um lugar cada vez mais seu no mundo. Mulheres que nasceram com o advento das 

tecnologias, acostumadas a conquistarem seus objetivos e a buscarem seu espaço. Segundo 

um levantamento feito pela Bridge Research (COSMETICS & TOILETRIES, 2010) que 

consultou consumidoras na Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro e Grande Porto 

Alegre, os principais valores para esta geração são: velocidade, liberdade, consumo, 

individualidade, tecnologia.  Entre os produtos mais consumidos por este grupo, de classe 

social AB, estão os itens de higiene pessoal e cosméticos. 

Essas consumidoras ainda não estão fidelizadas as marcas, apresentando um grande 

potencial de migração entre as mais conhecidas por elas, ou seja, aquelas que estão 

presentes em seu contexto social, em forma de anúncios publicitários. Os critérios de 

compra dessas consumidoras são relativos ao conhecimento delas em relação à marca, o 

que gera esta mudança são características do produto que lhe agradem, como aroma, não 

manchar as roupas, ou clareamento da pele. São esses critérios que, se abordados na 

publicidade, chamam-lhes a atenção e podem fazer com que as consumidoras procurem 

experimentar tais produtos, e não apenas o fato do produto estar anunciando. Esse grupo em 

geral diz não aceitar recomendações, fato que indica mais uma vez que a publicidade serve 

como apresentação dos produtos. 

Nosso outro grupo, de mulheres de 45 a 60 anos da classe CD, possui várias 

características especiais, segundo o Caderno de Tendências da ABIHPEC, a classe C é o 

principal grupo de consumo, essa potencialidade é fruto da concentração do maior 

contingente de domicílios urbanos: são cerca de 23 milhões, o equivalente a 48,7% dos 

domicílios brasileiros, além de uma melhor qualidade de vida para as classes D e E, 

(ABIHPEC, 2011). 

Essas consumidoras primam pela qualidade do produto, a relação de custo benéfico, 

onde a quantidade se torna mais importante do que a embalagem. A duração, o efeito e o 

preço são características bastante importantes, nos mostrando novamente que a publicidade 
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em si não é o motivo da compra. Esse grupo não relatou nenhum anúncio da sua marca 

usual quando questionado, somente com o estimulo da prateleira é que a lembrança veio, 

ainda assim, não de sua marca preferida. Aqui o produto é mais importante do que a marca. 

Mesmo sendo uma marca conhecida, isso não serve, para estas consumidoras, como 

atestado de eficiência.  Esta faixa etária, de modo geral, são mães, gerenciadoras da família, 

que muitas vezes compram para elas e seus familiares, aqui não importa apenas critérios 

pessoais de aroma, mas também a vantagem que o produto oferece como preço e qualidade. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os valores transmitidos pela publicidade, como um reflexo da sociedade, irão levar 

em conta os fatores que são motivadores a compra, pelas idades ou classes sociais, de 

acordo com os objetivos de marketing da campanha. É quando o consumidor vê seus 

anseios em uma publicidade que essa gera uma absorção do seu conteúdo pelos receptores. 

A comunicação envolve um processo onde as pessoas recebem muitas informações, e 

apenas algumas serão relevantes, pois correspondem as expectativas já existentes na 

sociedade. Esse fluxo publicitário é constante na vida dos receptores, e certamente não 

depende apenas dele o consumo.  

As disputas são travadas entre as marcas na publicidade, mas as percepções dos 

consumidores está relacionada com processos sociais e subjetivos. O consumo começa 

antes da compra, envolve diversos atos entre pesquisa, escolha, passando pela compra, uso, 

até o descarte do produto. As motivações da escolha são como um circuito que se 

complementam.  

O produto precisa anunciar para estar presente na memória, precisa comunicar o que 

os consumidores anseiam para gerar a curiosidade, a vontade de experimentar, e precisam 

estar bem expostos para que a compra possa ocorrer. Esse fator é tão essencial para as 

marcas que o setor está em terceiro lugar entre os setores, nos investimentos com a 

publicidade, esse fato se relaciona ao de que o Brasil é o terceiro maior mercado mundial no 

setor, ou seja comunica bastante e vende igualmente. Entretanto simplesmente anunciar não 

garante que consumo ocorra. O consumidor é que opera essas relações e dá a palavra final 

do consumo. Os resultados dessa pesquisa nos demonstram que temos que ver a publicidade 

como um processo sócio-cultural, pois são nessas instâncias que se dá a recepção do 

anúncio, a interpretação da publicidade, transformando as mensagens em um fator 
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importante, considerável para a compra e consumo de tal produto, ou descartando-a em 

meio a este fluxo publicitário tão intenso. 
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