
     NECESSIDADE, PUBLICIDADE, CONSUMISMO 
 
O consumismo é filho da propriedade. E a propriedade material veio substituir o “Eu”, 
ser proprietário é o novo modelo de avaliação do indivíduo ou grupo. Quem tem mais 
por mais tempo é o modelo de sucesso do homem de hoje. As mulheres deixaram de 
ser “avaliadas” pela dedicação á família, para começarem a ser avaliadas pelo sucesso 
profissional e independência, deixaram de ser donas de casa, para serem novos 
consumidores. Muitas mulheres ainda hoje dão muito valor ao que tem em casa, 
principalmente abjectos que as façam recordar, conseguem guardar coisas dezenas de 
anos, mas com a liberdade, a que tem direito, a sua resistência aos valores do 
mercado, á “evolução” e aos objectos “trow way” foi diluída no consumismo 
psicológico materialista, que vai de encontro ao seu equilíbrio económico e emocional. 
 
“A ideia de usar produtos uma vez ou por um curto período de tempo e substitui-lo, vai 
de encontro às necessidades das sociedades ou do individuo pobre. Uriel Rone, um 
investigador de mercado para a agencia francesa de publicidade disse “ A dona de casa 
francesa não está habituada a produtos “trow way” . Ela gosta de guardar as coisas, 
tornando difícil a mudança para produtos “trow way”. Eu represento uma empresa que 
quer mudar isso. A resistência das donas de casa está a morrer em todos os países 
desenvolvidos…” 
 
O excesso de produtos, muitos deles sem necessidade prática, outros imitando ou 
falseando outro já existente é consequência da necessidade do mercado em 
apresentar constantemente novos produtos. A prova disso é a quantidade de produtos 
que desaparecem do mercado. A economia e o estado defendem a competitividade 
como meio de melhor a sociedade, mas a verdade é que a competitividade está a 
acabar com o bem-estar social, individual e com o ambiente 
 
“Em 1966, 7000 “novos” apareceram nas prateleiras dos supermercados, quase 55% 
desses produtos desapareceram no espaço de 10 anos, e 42% disponíveis então foram 
desaparecendo. Cada vez mais este processo se repete de forma mais extrema…” 
 
Quando o consumismo é conduzido pela publicidade e não pela real necessidade do 
indivíduo, a aquisição de coisas desnecessárias leva ao consumismo desmesurado. 
A oferta constante de “novos e melhores” produtos pelos fabricantes, ilude a real 
necessidade da pessoa desse produto, criando lixo, destruição, dívidas, stress e 
depressão. A necessidade do consumidor de se manter “actualizado” alimenta a 
economia e destrói a consciência real de necessidade. 
 
“O economista Roberto Theobald disse “ os produtos que eram criados para durar 20 
anos, agora são produzidos para durar não mais de 5 anos. No volátil campo da 
farmacêutica e da electrónica o período é muitas vezes de 6 meses. As corporações 
criam hoje produtos sabendo muito bem que só ficarão no mercado algumas 
semanas.” 
 
A publicidade existe para vender o que não necessitamos, e para ajudar as empresas a 
fabricar cada vez mais com menos durabilidade. A quantidade de produtos que se 



compram e ficam obsoletos em meses é gastronómica. O excessivo numero de 
produtos leva a negligenciar os que verdadeiramente necessitamos. 
 
“A publicidade serve o propósito dos produtos “trow way” , e nos anos 60 o adulto 
americano era assaltado no mínimo por 560 mns de publicidade por dia. Desses 560 só 
retêm uma media de 76, bloqueia 484 mns para preservar a sua atenção para outros 
assuntos…” 
 
A quantidade de empresas que apresentam o “verdadeiro” produto leva á guerra da 
publicidade, e o consumidor tem tendência a escolher aquele com a publicidade mais 
apelativa. A moda publicitária do uso da ecologia atrai muito consumidor a escolher 
produtos por acompanhar a sua necessidade psicológica  
 
“O consumidor não consegue distinguir a marca A da marca B, mas arranja 
argumentos para defender um como superior a outro. Este paradoxo desaparece 
quando o componente psíquico do produto é posto em conta, mesmo que sejam iguais, 
serão marcados por diferenças psicológicas. A publicidade marca cada produto com a 
sua imagem distinta. Estas imagens são funcionais, preenchem a necessidade do 
consumidor, a necessidade é no entanto psicológica e não utilitária. 
Isto no entanto é só o primeiro passo para a psico-legsilação da economia. O próximo 
passo será a expansão do componente psíquico dos serviços, como a oferta de luxos, 
melhor bem-estar, etc.” 
 
A moda é o negócio que mais excessos oferece, a diversidade de produtos em nome da 
necessidade e da opulência invade a capacidade de escolha, que leva muito 
consumidor a acreditar numa marca e aceitar todos os seus produtos como uma 
necessidade real, nem que seja para o seu equilíbrio emocional.  
 
“Estamos de facto, a caminhar a passos largos para a escolha excessiva -até ao ponto 
em que a vantagem da diversidade e individualização são cancelados pela 
complexibilidade do processo de decisão do comprador.” 
 
 
EM ITÁLICO, EXCERTOS DO LIVRO: FUTURE SHOCK (look to the future – if you can 
face it!  DE: Alvin Toffler 1970 
 
“ Enquanto uma avalanche de mudanças varre o ocidente, tantas descobertas, novas 
tecnologias e novos arranjos sociais forçam cada vez mais o ritmo da vida quotidiana.” 
 
 
“ESPANTOSO… SE ESTE LIVRO FOR NIGLEGENCIADO É PORQUE SOMOS TODOS 
IMBECIS”  C.P. Snow 
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