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ALEXANDRE, Janaína de Morais. Mídia e o Impacto na Sociedade de Consumo: 
Ditadura da Beleza e suas influências. 2017. 16. Trabalho de Conclusão de Curso 
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RESUMO 

 
Somos bombardeados a todo momento com padrões impostos na sociedade, 
abusando do poder de influência para se renderem ao consumismo da ditadura da 
beleza. A sociedade se transforma em uma produtora de consumo, onde a 
importância está na quantidade do que é adquirido e não da sua real necessidade. 
Na sociedade moderna, os indivíduos possuem uma elevada preocupação com a 
estética e imagem, com isso a publicidade possui uma abordagem persuasiva capaz 
de interferir as atitudes de seus receptores em seu processo de subjetividade. 
Alinhada a conformidade do contexto social, psicológico e cultural, hoje, a mídia é o 
principal veículo distribuidor do padrão de beleza em sua massificação, a publicidade 
somado a mídia, agem em conjunto com a indústria da corpolatria, impulsionando o 
consumo de bens de serviços e resultando na satisfação do consumidor final. As 
referências midiáticas pelos estereotipados perfeitos, aguça no indivíduo a busca 
pela aparência e a aceitação da sociedade, aumentando intensivamente a busca por 
bens e serviços que permitem os indivíduos a conquistarem a autossatisfação, seu 
ideal.  

 
Palavras-chave: Meios de Comunicação; Massificação; Padrão de Beleza; Indústria 

Cultural; Subjetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALEXANDRE, Janaína de Morais. Media and the Impact on the Consumer 
Society: Dictatorship of Beauty and its influences. 2017. 16. Trabalho de 
Conclusão de Curso Publicidade e Propaganda – Faculdade Anhanguera, Jacareí, 
2017. 

ABSTRACT 

 
We are bombarded at all times with imposed standards in society, abusing the power 
of influence to surrender to the consumerism of the dictatorship of beauty. Society 
becomes a consumer producer, where the importance is in the quantity of what is 
acquired and not of its real necessity. In modern society, individuals have a high 
concern with aesthetics and image, with this advertising has a persuasive approach 
capable of interfering the attitudes of its receptors in its process of subjectivity. 
Aligned with the conformity of the social, psychological and cultural context, today, 
the media is the main vehicle distributing the beauty standard in its massification, 
publicity added to the media, act in conjunction with the corolla industry, driving the 
consumption of services goods and resulting in the satisfaction of the end consumer. 
The mediatic references to perfect stereotypes sharpen the individual's search for 
appearance and acceptance of society, intensively increasing the search for goods 
and services that allow individuals to conquer self-satisfaction, their ideal. 
 
Key-words: Media; Massification; Beauty Pattern; Cultural Industry; Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, o ser humano possui uma elevada 

preocupação com a estética, imagem, estilo de vida e bem-estar. O padrão de 

beleza perfeito foi inserido na sociedade na antiguidade, a Grécia por exemplo, 

estampava a figura masculina forte e saudável em peças dos Jogos Olímpicos 

caracterizando como o idealismo. No renascentismo, o corpo das mulheres 

curvilíneos simbolizavam a fertilidade, representada pela Vênus de Milo, idolatrada 

era reproduzida em telas. Em 1980, no Brasil, com o processo de massificação das 

mídias, a ideologia do corpo perfeito ganhou espaço, durante esse mesmo período 

surgiram as maiores revistas brasileiras do segmento de beleza. A mídia é o 

principal veículo distribuidor do padrão estético de beleza, dentro desse contexto, a 

publicidade somado a mídia, agem em conjunto com a indústria da corpolatria, 

impulsionando o consumo de bens de serviços e resultando na satisfação do 

consumidor final. Com o aumento da economia e a compra de mídia nos meios de 

comunicação (revistas, novelas, redes sociais e programas de televisão), os 

patrocinadores ganharam um espaço maior para se apresentar ao mercado, com o 

produto contextualizado na cena reforçando de forma aparentemente menos 

agressiva o desejo despertado durante a sua presença na massificação ao coletivo 

da cultura brasileira. O consumo desenfreado gerado sob a influência dos mais 

variados meios de comunicação foca principalmente no público jovem e adultos, de 

18 a 35 anos, pois possuem poder de decisão de compra, resultando na compra dos 

dois principais produtos intangíveis, a felicidade e o bem-estar.  

A busca pelo intangível na sociedade tornou-se um vício, onde pessoas são 

submetidas na busca por constantes transformações, tornando-se assim reféns 

dos valores apresentados pela sociedade. Com a chegada da indústria cultural, o 

mercado se tornou consumista, as trocas culturais entre as diversas pessoas se 

realizam de modo ampliado e intenso, impulsionando a economia do mercado com o 

consumo de cosméticos, procedimentos estéticos, estilos de vida e processos 

cirúrgicos. Diferente das marcas encontradas no mercado atual, onde padrões de 

belezas são impostos fortemente em peças e campanhas publicitárias no segmento 

de cosmetologia, encontramos a marca Dove, introduzida no mercado com a 
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missão, visão e valores de ser mais que uma marca de produtos de beleza.  A 

preocupação com a imagem ideal não é exclusividade das sociedades modernas, no 

entanto, os cuidados com o ideal não devem ser tão intensos e ditatoriais como se 

tem apresentado nas últimas décadas. Respeitar os limites do corpo, mente e 

principalmente a essência é fundamental.  

A todo instante somos bombardeados com padrões de beleza impostos a 

sociedade, abusando do poder de influência para se renderem ao consumismo da 

ditadura da beleza e acabarem ultrapassando os limites para conseguirem. A 

importância da imagem corporal de uma pessoa apresentada na mídia, para 

construção da sua identidade visual e a sua representação interna, baseia-se na 

busca de um padrão de beleza institucionalizado pelos meios de comunicação em 

massa, com os fatores utilizados na construção social, principalmente o psicológico 

e cultural, tornando a aparência à essência humana, considerando mais importante 

do que valores e princípios que vigoravam em tempos passados. Fatores moldam a 

sociedade, distorcem conceitos fundamentais como, a saúde e o bem-estar, através 

de ações aplicadas a partir de estratégias de marketing aliadas a psicologias 

incentivam um determinado padrão de consumo a um investimento expressivo em 

publicidade e elaboração de novos produtos quais são consumidos maciçamente. A 

mídia e suas ferramentas, hoje possuem poder de aguçar o ser humano, capaz de 

controlar, gerando mudanças de comportamentos físicos e psicológicos, como a 

própria subjetividade, substitui sentidos e valores por novas verdades imaginárias, 

fonte de informação e entretenimento e capaz de se tornar um controle social, 

universo de pessoas que massificam a sociedade, desvalorizada intelectualmente 

considerada sem opinião própria. Através de programas de televisões e internet, 

determinam modelos, estilos de vida, pensamentos e ações a serem seguidos. 

Diante dessa sociedade moldada foi entrevistado uma psicóloga para aprofundar a 

pesquisa e entender o indivíduo e o seu processo de subjetividade contextualizado 

na atual sociedade. Será que nas gondolas midiáticas encontramos modos de 

pensar, ser e atuar? Qual a relação entre saber, ser e poder, está multiplicando em 

sociedade, quando pensamos em um veículo onde uma de suas principais funções é 

a comunicação em massa? Será que o ato de informar se perde diante de tantas 

propagandas diretas?  Qual o real controle que a mídia possui no ser humano? 
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O objetivo deste real trabalho foi entender como os meios de comunicação 

através dos tempos e da mídia moderna, constrói novos valores na sociedade 

capitalista, no mercado consumidor e principalmente qual o impacto da mídia na 

sociedade de consumo e suas influências no universo da ditadura da beleza na 

sociedade e seu processo psicológico. Apontar os fatores que moldam a sociedade 

e distorcem conceitos importantes como, a saúde física e psicológica. Identificar a 

importância das estratégias de marketing aplicadas para a construção da identidade 

visual e representação interna, se baseando na 

busca de um padrão de beleza institucionalizado pelos meios de comunicação em 

massa, com os fatores utilizados na construção social da imagem entre eles. 

Analisar como fatores principais a televisão, a pulverização nas redes sociais, blogs 

e canais na internet, shoppings e vitrines de lojas apresentam novos produtos, por 

meio das propagandas e anúncios somos diariamente bombardeados com padrões 

de beleza impostos a sociedade, abusando do poder de influência para se renderem 

ao consumismo da ditadura da beleza e acabarem ultrapassando os limites para 

conseguirem.  

Foi desenvolvido neste trabalho uma pesquisa exploratória com a abordagem 

direta. Para o aprofundamento, foi realizado uma entrevista com um profissional 

ativo no mercado da moda e varejo, o empresário Reginaldo Fonseca, fundador da 

Cia Paulista de Moda há mais de 25 anos, presente no contexto da moda brasileira e 

a frente de grandes eventos que possuem como objetivo estratégico o consumidor 

final e com um olhar atento no mercado publicitário e na moda acredita no fator 

imprescindível na construção da identidade pessoal e em relação ao impacto da 

mídia, onde o profissional em sua rotina busca transformar a conquista do imaginário 

em realidade, conforme o tema abordado neste projeto experimental. Também foi 

realizada uma pesquisa exploratória com uma profissional que atua no mercado 

comportamental, a psicóloga e coaching Aline de França, com o objetivo entender o 

processo psicológico a partir do momento que o consumidor visualiza uma 

determinada propaganda veiculada na mídia e desperta sensores em seu intelecto, 

a fim de aderir aquele determinado produto ou serviço em busca do prazer e 

satisfação interior, influenciando construção da identidade deste indivíduo em 

sociedade e o seu processo de subjetividade. Paralelo a pesquisa exploratória, a 
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metodologia do trabalho foi complementada por meio de teses, teorias e artigos 

norte-americanos e brasileiros, comprovando os fatos determinando no tema 

principal do trabalho. Foi utilizado como base o conceito da famosa boneca Barbie, 

onde encontrou em meio as críticas uma tentativa de representar as mulheres com 

suas características mundiais. Esta evolução foi influenciada significativamente 

pelos padrões e tendências de belezas atuais, refletindo o que as mulheres 

abraçaram em diferentes gerações, enfatizando o efeito negativo que a boneca tem 

sobre a imagem corporal e autoestima, chamado pressão plástica. Em suma, 

através do consumo pelos estereotipados perfeitos, onde o corpo do indivíduo 

caracterizado como instrumento, constrói em si suas identidades, permitindo assim 

estabelecer relações sociais, construção das identidades, personalidades e auto 

expressão, aumentando assim a busca por bens e serviços que permitem os 

indivíduos a conquistarem o ideal.  
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1 MÍDIA, PSICOLOGIA E O PROCESSO DE SUBJETIVIDADE 

 

A subjetividade humana se constitui do nascimento ao fim da vida através do 

contato com o outro. São várias as experiências e estímulos externos que 

proporcionam o indivíduo a constituir-se enquanto humano e durante todas as 

mudanças ao longo da vida. A mídia, integra a constituição da subjetividade a partir 

de suas mensagens e induções baseadas no retorno financeiro que traz, 

independentemente do que isso acarretará. A liberdade de pensar e agir como um 

indivíduo independente se torna cada vez mais distante da sociedade atual. 

Segundo Gade (1998, p.1) “o comportamento do consumidor são as atividades 

físicas e mentais realizadas por este, que estão ligadas com os produtos e serviços 

de que eles almejam, para suprir suas necessidades e desejos”.  

A mídia possui uma forte influência nas decisões das pessoas, ela é capaz de 

moldar o consumidor a fim de realça seus pensamentos e ações futuras, uma vez 

que esta consegue abranger todas as faixas etárias, apresentando soluções e 

objetos de desejo para cada uma delas. O ser humano tende a unir-se ao que os 

demais se unem, consequentemente, também acabam por multiplicar as tendências 

ditadas pela mídia.  Neste processo o consumidor passa por algumas etapas de 

informação e a percepção, a exposição aos estímulos, onde são recebidos através 

dos sentidos do ser humano. A atenção, é uma ação importante para o processo de 

decisão de compra, as sensações são levadas ao cérebro e decodificadas, fazendo 

com que o consumidor intensifique ainda mais desejo no produto ou serviço em 

questão. E a interpretação resulta no significado, é por meio dela que o consumidor 

interpreta o anúncio e toma a decisão final.  

Na publicidade é preciso despertar a necessidade, gerando empatia e se 

tornar um desejo de compra. A motivação permite o consumidor a adquirir o produto. 

O principal objetivo é despertar o desejo do consumidor por algum produto ou 

serviço, do ato da compra a fidelização do cliente. Para elaboração das campanhas, 

é fundamental ter a psicologia como aliada, conhecer a mente do consumidor, é 

imprescindível para saber como atrair sua atenção e despertar seu interesse. 

Com o surgimento da realidade midiática, tornou-se fator constituinte 

determinante para o desenvolvimento das formas de ser do ser humano, a sua co- 
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dependência faz com que o indivíduo não consiga se quer passar um dia 

desconectado, seja através de navegações pelos smartphones, tablets ou notebook, 

as pessoas criaram uma zona de conforto em estar sempre conectado. É impossível 

ignorar necessidade inata de pertencimento e, consequentemente, a mídia carrega 

em suas particularidades o fato de apresentar o ter como sobressalente ao ser.  

Através da pesquisa aplicada na psicóloga e coaching Aline de França, foi 

concluído que estamos em uma sociedade onde as pessoas tendem a acreditar que 

é necessário ter para fazer e, consequentemente ser, entretanto, é mais interessante 

para uma boa convivência interior o ser para fazer e ter, possibilitando as 

realizações e conquistas materiais tornarem-se fruto do ser e não apenas e 

basicamente do ter para ser aceito socialmente. Quando analisado a mídia como um 

todo na sociedade em que se vive e o que ela pode ocasionar no ser humano, 

resulta que, assim como qualquer outra influência externa a que o ser humano 

possa ceder, tende a afastá-lo de si mesmo, de seus valores, de seus propósitos 

uma vez que a ditadura midiática prega o ter como algo inédito, ignorando, por 

vezes, a subjetividade do ser humano como fator também inclusivo. O ato de 

comprar classifica o sujeito a um determinado grupo social, resultando um desejo 

enorme de se ter, sendo assim, este indivíduo permite ter uma identidade similar 

com o outro. Se antes valorizava o ser, hoje valoriza-se o ter (BAUDRELLARD, 

1995).  

O consumidor busca adquirir estilo de vida, experiência satisfatória diante da 

realidade em sociedade. Estilo de vida pode ser classificado por satisfazer 

necessidades e construir identidade diante da sociedade. Essas práticas diárias 

englobam como o indivíduo se veste, como ele se comporta, qual a personalidade 

ele busca referência e seu modo de pensar e agir. O comportamento se reflete na 

indústria cultural, onde a produção destinada ao consumo dos indivíduos com o 

produto estabelecido, existe uma interligação entre o consumo e a produção, sendo 

que a primeira determina o que deve ser produzido e a segunda o que deve ser 

consumido. As relações superficiais constituem-se muito bem no ter mais, e quando 

a dificuldade de alguém pode vir das emoções?  O que faremos com tantos objetos 

e posturas sociais se a única coisa que se precisará talvez seja um abraço?  
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Atualmente a busca para a existência do indivíduo, é a construção e 

aceitação da sociedade através da sua imagem. Após um processo sócio histórico, o 

indivíduo, conectado a invenção da mídia e dos recursos visuais se tornou uma 

figura consumidora de aparências e status, onde a visibilidade construída permite o 

indivíduo a relevância e existência na sociedade proporcionado pela mídia em 

diversos veículos, por meio das redes sociais e internet o indivíduo deixa de ser 

meramente invisível e se torna referência por sua aparência e estilo de vida em sua 

rede de relacionamento on e off.  

Os meios de comunicação em massa e a produção irresistível da indústria 

cultural envolve atitudes e hábitos pré-moldados, onde reações emocionais, 

intelectuais e sociais, amarram os consumidores aos produtos. Os produtos 

possuem o poder de manipulação, onde o belo é aquilo que está sendo visto na 

televisão ou revista e para o indivíduo conquistar aquela determinada beleza é 

preciso comprar aquele determinado produto, promovendo assim uma falsa 

consciência. A mídia, envolve os processos de captação, produção, veiculação e 

recepção de mensagens.  Os meios de comunicação através de grandes veículos de 

massa, atinge a população diretamente e tem o poder de influenciar as pessoas, 

hoje a mídia pode ser encontrada na publicidade, revistas, filmes, teledramaturgia, 

minisséries, internet e redes sociais. Os veículos de grande massa como por 

exemplo, a televisão no Brasil engloba grande parte da audiência dos brasileiros.  

Considerado o maior veículo de influência sobre a subjetividade, a mídia 

televisiva através da sua contextualização e abordagens apelativas simulam 

histórias, hábitos e supostas verdades na realidade cotidiana, influenciando os 

sujeitos e gerando uma co-dependencia em distintas classes sociais, por sua vez, 

essa influência molda o consumidor final no processo discursivo, quando a 

teledramaturgia apresenta temas do cotidiano, é gerado uma pulverização e 

ampliação do assunto em diversas plataformas digitais, e claro fazendo com que o 

indivíduo busque informações e aprofunda ainda mais nessa massificação. A 

sociedade se transformou uma produtora de consumo, a importância está na 

quantidade do que é adquirido e não em sua necessidade. Os produtos cada vez 

mais estão sendo moldados ao consumo de estilos de vida, produtos e valores, 

gerando assim um consumo desenfreado, com altos investimentos em busca da 
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aparência perfeita, resultando em uma sociedade que o bem-estar, felicidade e 

autoconhecimento são frutos deste consumo. A cada dia que passa as mídias 

apresentam campanhas cada vez mais elaboradas, que recorrem a pessoas 

figurativas bem-sucedidas e felizes para vender um produto ou simplesmente um 

status.  

O corpo perfeito é um padrão estabelecido em sociedade, capaz de moldar 

comportamentos diferentes e necessidades ainda mais distintas. As mensagens 

inseridas pela mídia centralizam em nosso dia a dia, estabelecendo os padrões da 

aparência ideal e aceitável pela sociedade. Por trás de grandes diretores e redatores 

da teledramaturgia existe também uma equipe dedicada à comercialização e as 

ações de marketing que por meio das produções televisivas introduzem na 

sociedade influências contínuas nos modos de vestir e relacionar, com isso através 

da Loja Globo, a emissora fortalece o relacionamento e afinidade dos 

telespectadores com a televisão e enriquece a experiência de cada indivíduo com as 

marcas da TV Globo.  

A mídia atualmente, é um dos instrumentos mais relevante social, pois gera 

após as suas produções e publicidades significação e interpretação do mundo, ela 

define o conteúdo e molda a forma do pensar e agir dos indivíduos. Os efeitos da 

mídia sobre a subjetividade na contemporaneidade, dessa forma, a frase "somos 

marionetes da divindade" afirma a mídia como referência do poder de manipular as 

cordas que sustentam os consumidores. As propagandas determinam a aquisição e 

utilização de ideais e produtos de vida, como exemplo as famílias apresentadas em 

comerciais do segmento alimentício, onde o produto contextualizado na encenação 

simula famílias perfeitas, felizes e realizadas. As propagandas capturam e alienam 

os sujeitos em sua rede de persuasão. 

Entretanto, um indivíduo alienado é um elemento importante para todas as 

ações e formas de comunicação. A mídia e suas ferramentas tem a missão de 

sensibilizar e influenciar o telespectador, se isso não acontecer, aquela ação torna-

se ineficaz. Toda mídia seja ela televisiva, digital ou impressa determina o modo de 

subjetividade, existência e relacionamento, a internet, mídia interativa por sua vez 

diminui as relações concretas e gera uma dependência ainda maior.  

A fim de fundamentar a mídia e o seu impacto na sociedade, com seu 
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principal poder de persuasão, onde forma, deforma, molda sonhos, cria hábitos, 

potencializa estilos de vida, enriquece gostos, pensamentos e atitudes da massa, 

sendo que, para a realização desta manipulação, recorrem a elaboração de 

estratégias, planejamentos e estudos comportamentais e psicológicos em busca da 

conquista do imaginário e a aquisição do consumidor. 
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2 MARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O mundo está cada vez mais mutável e para as empresas e marcas se 

destacarem das concorrentes nesse mercado cada vez mais competidor é 

necessário realizar um estudo do comportamento do consumidor e mercado, através 

desses dados é possível entender o que eles esperam dessa marca e claro, 

compreender o comportamento do consumidor em suas tomadas de decisões e 

como eles utilizam os produtos e serviços. Os consumidores estão em busca de 

serviços com alta qualidade, hoje em dia as percepções dos clientes buscam menos 

diferenças reais nos produtos e menos fidelidades as marcas já consagradas no 

mercado, já que hoje através da internet é possível eles obterem informações 

significativas dos produtos o que facilita a compra de forma consciente, hoje eles 

possuem uma percepção maior em relação aos preços dos produtos e suas buscas 

por valores. Conforme a citação do Kotler e Keller: “Já não basta simplesmente 

satisfazer clientes. É preciso encantá-los” (KOTLER, KELLER, 2006, p.55).  

O conceito de marketing é instável, tem a necessidade de atualizar-se 

frequentemente, marketing é e deve ser sempre atual. É sinônimo de troca, onde se 

obtém um produto desejado de alguém, oferecendo em troca uma experiência, esse 

processo também pode ser considerado um processo social, onde o consumidor 

adquire o que necessita e deseja através da oferta e troca de produtos de valor com 

outros.  

O marketing é gestão de mercado, através dos estudos é possível aprimorar 

os serviços e produtos, resultando ainda mais em produtos satisfatórios no mercado 

consumidor, através de suas ferramentas aplicadas as necessidades dos 

consumidores são despertadas, sejam elas, biológicas ou desejos modulados pela 

mídia e sociedade, esses fatores contribuem para um ciclo social mais consumista 

de bens e serviços. O marketing analisa criteriosamente o consumidor e molda seus 

desejos em algo saciável e tangível, a insaciabilidade da novidade e da 

obsolescência. A busca pelo prazer requer renovação, justificando que os 

consumidores ganham vantagem com a nova aquisição. Na busca pela compra, o 

desejo do consumidor é despertado por um determinado produto ou serviço, com 

uma estratégica eficaz de marketing e uma publicidade inserida em veículos 
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assertivos, os benefícios gerados ao consumidor são positivos e contribuem para a 

proximidade e aceitação da marca por ele, a realização pessoal. Psicologicamente o 

ato do consumo, não é a compra ou o uso dos produtos, mas sim a busca pelo 

prazer imaginário a vinculação do produto a sua real imagem, o real consumo 

resulta nesse hedonismo mentalístico (CAMPBELL 2001). A necessidade pode-se 

compreender como um motivo biológico e o desejo a satisfação para essa 

necessidade. Ou seja, a necessidade é algo já existente. O processo para a decisão 

de compra é constituído por momentos, do despertar do consumidor até os pós 

compra. O primeiro é o reconhecimento do problema, onde o consumidor reconhece 

a sua necessidade. A segunda é a busca incessante, onde a facilidade por 

informações permite o consumidor ter acesso a informações relevantes sobre o 

determinado produto em diferentes meios para então realizar a sua compra, 

conforme será abordado no capítulo 3. A terceira etapa é a avaliação de alternativas, 

com base nos dados levantados, o consumidor avalia seu grau de satisfação ao 

realizar aquela compra, suas necessidades e desejos são superados. A quarta etapa 

consiste no processo de decisão de compra, após as suas considerações adquiridas 

na etapa anterior, decide efetuar a compra ou não. E por fim a quinta etapa, a mais 

importante deste processo é o comportamento pós-compra, onde o consumidor fica 

satisfeito após a aquisição, é nesse processo que as marcas devem se manter 

presente na vida do consumidor para fidelizá-lo. A busca constante das 

organizações pela satisfação dos consumidores tem uma relação direta com sua 

capacidade de demonstrar, maximizar e estimular para estes os benefícios dos seus 

produtos, partindo das necessidades e dos desejos do seu público-alvo. 

No mercado é fundamental buscar um diferencial para despertar os olhos dos 

consumidores, sendo assim, as empresas precisam analisar o mercado que está 

compondo, entender quais são os seus concorrentes, aperfeiçoar suas estratégias, 

maximizar valores e ideias e contribuir no desenvolvimento buscando a estabilidade 

no mercado. O marketing esquematiza a necessidade do cliente, para isso é 

necessário estabilizar a confiança e a credibilidade dos consumidores. Atualmente a 

busca para a existência do indivíduo, é a construção e aceitação da sociedade 

através da sua imagem. Após um processo sócio histórico, o indivíduo, conectado a 

invenção da mídia e dos recursos visuais se tornou uma figura consumidora de 

http://www.dicionarioinformal.com.br/fideliz%C3%A1-los/
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aparências e status, onde a visibilidade construída permite o indivíduo a relevância e 

existência na sociedade em diversas plataformas, por meio das redes sociais e 

internet o indivíduo deixa de ser meramente anônimo ou invisível e se torna 

referência por sua aparência e estilo de vida sua rede de relacionamento online e 

off-line, conforme será explicado no capitulo 3. Os meios de comunicação em massa 

e a produção irresistível da indústria cultural envolvem atitudes e hábitos pré-

moldados, onde reações emocionais, intelectuais e sociais, amarram os 

consumidores aos produtos. Os produtos possuem o poder de manipulação, onde o 

belo é aquilo que está sendo visto na televisão ou revista e para o indivíduo 

conquistar aquela determinada beleza é preciso comprar aquele determinado 

produto, promovendo assim uma falsa consciência. Quando determinados produtos 

possuem fácil acesso a um grupo de consumidores e classes sociais, a ideologia 

deixa de ser publicidade e tornar-se estilo de vida. O simples ato de comprar 

classifica o sujeito a um determinado grupo social, resultando um desejo enorme de 

se ter, sendo assim, este indivíduo permite ter uma identidade similar com o outro. 

Se antes valorizava o ser, hoje valoriza-se o ter (BAUDRELLARD, 1995). O 

consumidor busca adquirir estilo de vida, experiência satisfatória diante da realidade 

em sociedade. Estilo de vida pode ser classificado por satisfazer necessidades e 

construir identidade diante da sociedade. Essas práticas diárias englobam como o 

indivíduo se veste, como ele se comporta, qual a personalidade ele busca referência 

e seu modo de pensar e agir. O comportamento se reflete na indústria cultural ou 

cultura de massas. A indústria cultural é a produção em massa com destino ao 

consumo da população com produtos pré-estabelecidos.  A cultura em si engloba 

crenças, costumes e tudo o que adquirido como membro da sociedade consumista, 

a cultura satisfaz as necessidades do ser humano, para que ele possa adaptar-se ao 

meio e o meio adaptar-se a ele. Dessa forma, a cultura de massa junto aos meios de 

comunicações, estabelecem o processo da industrialização a auto responsabilidade 

de atingir uma massa cada vez maior, resultando em um lucro cada vez maior 

também. O objetivo é agradar o consumidor fazendo com que ele consuma e se 

adapte à cultura imposta pela indústria cultural. Uma cultura começa a ser vinculada 

na mídia e designado a um maior número futuro consumidores, valores humanos 

são deixados de lado em troca de interesses econômicos. A indústria cultural faz 
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com que os veículos de comunicação possam gerar classes sociais homogenias. O 

consumo proposto pela mídia está relacionado à cultura elitizada, que manipula a 

classe dos dominados induzindo a terem os mesmos hábitos, dessa forma 

atravessam as classes sociais sem que notamos, generalizando que a população 

pode ser consumidora dos mesmos produtos que a elite, criando desta forma uma 

indústria.  

Para esse capítulo foi realizado uma pesquisa exploratória com abordagem 

direta realizada com o empresário Reginaldo Fonseca, profissional a frente de 

grandes eventos da moda brasileira e especialista no consumidor final, ele acredita 

que o consumo em excesso ficou para trás, o mercado encontra-se marcas se 

adaptando em qualidades e preços justos. Vestir-se é uma necessidade básica, o 

consumidor entra no shopping consciente, ele possui a certeza do ele quer, onde ele 

quer comprar e quanto ele quer pagar. Para Reginaldo, vivemos um mundo 

de mistura, o consumidor veste peças caras com baratas, tecidos delicados com 

rústicos e cortes diferenciados. Durante a entrevista ele mencionou também a 

produção em massa da indústria chinesa, um concorrente desleal, onde 

predominam a produção ilegal e a escala de produtos de baixo custo, paralelo a este 

cenário, os custos das marcas de luxo só aumentam. Esse vasto cenário atual 

confunde a cabeça do consumidor quando mensurado a verdade o que é barato ou 

caro, hoje não se veste mais uma única marca. Também comentou sobre o volume 

de vendas do consumidor, antes a quantidade de peças era maior no guarda-roupa, 

hoje com a moda consciente hoje é guardado apenas aquilo que é necessário e que 

realmente será usado. Quando uma loja apresenta uma determinada coleção para a 

estação e torna-se algo importante e fundamental para o consumir, enquanto há 

uma busca pelos lojistas do produto, há uma produção relevante daquela peça, pois 

a produção depende da demanda solicitada pelos consumidores. Diante deste 

exemplo, será que somos o resultado da soma total de nossas escolhas e relações? 

As relações que estabelecemos com a mídia não teria um conceito para responder à 

pergunta sobre o que somos? Existe uma definição para as pessoas que estão 

sendo construídas dentro deste novo conceito da sociedade midiática? Diante da 

mídia quais os comportamentos e atitudes soam como preponderantes na vida das 

pessoas?  
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Para Reginaldo o consumidor final vai ao mercado de compras sabendo o que 

realmente quer comprar, ele acredita que a mídia não possui total influência sobre 

esse novo consumidor, para ele o consumidor está com um olhar mais atento ao 

mercado, adaptando suas peças e buscando tratamentos naturais de beleza, a 

mídia apresenta valores a esses indivíduos, referências sobre tendências, desperta 

desejos, mas não são capazes de manipulá-los em uma escala de 100%. Para 

Reginaldo Fonseca, o consumidor atual é um consumidor questionador, que busca 

referencias, que analisa as possíveis variáveis antes das compras, que adquiri um 

produto sabendo exatamente o que ele está comprando, sendo assim, seu único 

desejo é que aquele desejado produto resulte na sua autossatisfação e prazer 

duradouro.  

Em um grande centro de compras é fundamental adotar alternativas para que 

aquele ambiente fique ainda mais favorável para a aquisição do consumidor, como 

por exemplo, recorrer a estratégia do marketing sensorial, explorando todos os 

sentidos do consumidor, como a visão, olfato, audição, paladar e tato. Sentidos 

moldados e inseridos como componente da estratégia de posicionamento e 

destaque da marca no mercado. O marketing sensorial atingi o inconsciente do ser 

humano, instigando o comportamento do consumidor no processo de compra, 

propagando a mensagem ao cérebro que vai além das palavras e das imagens. As 

vitrines em si, são perfeitos exemplos do marketing sensorial aplicado, sendo um 

dos principais elementos dentro da loja impulsionador de vendas, a vitrine com todos 

os seus recursos sensitivos funciona como um vendedor duradouro e eficaz, porém 

silencioso, mas que se comunica com o consumidor apenas pelo olhar.  
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3 DITADURA DA BELEZA, INFLUENCIADORES DIGITAIS E O PERFIL DO 

NOVO CONSUMIDOR 

 

A sociedade atual vive em um momento com excesso de informações 

acessíveis sobre quase tudo, através da TV é possível ficar por dentro de todos os 

acontecimentos, mas é através da internet que as pessoas conseguem interagir. 

Hoje, o comerciante que mais grita não é aquele que realiza a melhor propaganda, 

este ditado popular, no mercado atual encontramos tantos vendedores gritando que 

não é possível distinguir a voz de ninguém. Conforme abordado no capítulo anterior, 

para uma propaganda eficaz é necessário conhecer as particularidades 

psicossociais, entender e conhecer onde está o público de interesse, o que fala ou 

pesquisa e principalmente qual a disposição ele está para prestar atenção à 

determinadas mensagens. Mídias tradicionais competem espaços, VTs de televisões 

são substituídos por vídeos e posts em plataformas na internet, hoje o mercado 

encontra-se na era dos influenciadores digitais, o marketing passa a ganhar um novo 

cumplice para promover ações "clique a clique".  

Atualmente, as empresas encontraram uma nova forma de divulgar seus 

produtos e serviços através dos formadores de opiniões, pessoas anônimas ganham 

vozes na internet, popularidade e inúmeros seguidores. A pulverização das redes 

sociais possibilita a busca por produtos e serviços e, além disso, poder saber a 

impressão de quem já consome determinado produto. De acordo com Kotler (1999, 

p.17), “a tecnologia é o formatador último, não apenas da subestrutura material da 

sociedade, mas também dos padrões do pensamento humano”. A tecnologia molda 

o pensamento do consumidor, eles estão cada vez mais informados e seletivos, com 

a busca na internet é analisado o custo benefício dos produtos/serviços de forma 

criteriosa, onde consideração como marca, preço, qualidade e questões sociais das 

marcas, como responsabilidade social e sustentabilidade. Sendo assim, os 

consumidores conseguem ter mais assertividade nas escolhas, buscando 

referencias e evitando situações indesejadas. Pessoas do mundo todo passam a 

maior parte do tempo descobrindo produtos e serviços novos. A credibilidade desse 

público vem aumentando e consequentemente o número de interessados também, 

hoje a sociedade se questiona sobre o porquê esperar alguma agencia ou produtora 
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produzir o que as pessoas devem assistir na televisão ou ler nas revistas se é 

possível procurar e buscar referencias e sugestões na internet e ainda assistir em 

qualquer lugar a qualquer momento. 

Com o aumento da busca rápida nas mídias sociais, a quantidade de pessoas 

que compartilham suas opiniões e experiências através desses meios, aumentaram 

gradativamente. Com isso, também ouve um aumento crescente dos espaços 

formais onde são publicadas informações referentes a produtos, marcas e serviços, 

resultando assim em um volume de informações disponíveis para auxiliar na busca 

por informação e auxilio na decisão de compra. Para alguns especialistas do 

segmento, hoje existem duas pressões modeladoras da opinião pública que 

resultam nos formadores de opiniões: A primeira foi a menciona acima, onde 

formadores de opiniões contribuem com suas impressões para adesões de produtos 

ou serviços, sendo assim se tornando referências pessoais para seguidores. E a 

segunda, é motivada pelos meios de divulgações pela percepção popular, onde se 

algo foi publicado, é porque deve ser relevante e merece a minha atenção. Hoje 

podemos encontrar inúmeros canais de auto beleza e estilo de vida na internet, com 

diferentes etnias, sotaques, classes sociais, canais menos numerosos e canais com 

milhões de inscritos, cada um de forma particular se comunica com o seu público já 

fidelizado com carisma e proximidade. Os microinfluenciadores, ou seja, pessoas 

que são famosas dentro de um determinado nicho ganham espaço no cenário global 

e passam a ganhar voz também na publicidade e programas de televisão, lugares 

que anteriormente eram ocupados apenas por atores. Hoje a figura dos 

influenciadores transmite uma representatividade e possui uma relação de 

proximidade com o seu público, por ter um público mais segmentado, suas 

referências são mais efetivas, a mensagem transmitida por ele não terá 

disseminação, como exemplo a blogueira e Youtuber Bianca Andrade do Boca Rosa 

que soma quase 10 milhões de seguidores, figura pública que ilustra o comercial da 

rede de telefonia Vivo.  Sendo assim, para uma marca ou negócio, hoje utilizar 

influenciadores digitais como representatividade para uma marca ou empresa pode 

gerar um grande engajamento do público, hoje o mercado-alvo confia mais nas 

recomendações de figuras na internet, mesmo as que não conhecem, do que 

informações transmitidas pela própria marca.  
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A comunicação abordada através da internet permite o consumidor final à 

experiência do imediatismo. A realidade virtual é uma nova possibilidade na relação 

com o mundo através da simulação do real. Inserido na cibercultura, o indivíduo 

encontra uma nova forma de se apresentar e relacionar com a realidade, 

possibilitando assim inúmeras realizações de seu desejo. Apesar de existir uma 

diferenciação entre a figura virtual e a representação real, o indivíduo, devidamente 

confundindo se adapta a representatividade virtual como possibilidade de 

concretização no mundo ideal almejado, resultando assim na simulação e ideologia 

do real, o indivíduo começa a viver uma realidade com possibilidades infinitas. 

Quando inserido nesse mundo, o indivíduo pode construir e reconstruir o seu 

mundo, mesmo que esse mundo seja virtual, algo se torna referência e ideologia, 

dando assim significado a tudo que está ao seu redor. A mídia aliado a indústria da 

beleza permite que idealizemos algo, assim como na semiótica, onde imagens 

aparecem como visões, um domínio imaterial das imagens na mente do consumidor, 

representações mentais, sendo seu lado perceptível e seu lado mental unificados. 

Esse é o fenômeno midiático das mídias digitais, a Teoria Semiótica, aparece como 

base para evidenciar o fenomenológico das mídias sociais. Conectar-se a uma rede 

social é uma ação que propicia reações no modo de ser e experiências, as mídias se 

moldam pelos processos de materialização, por meio de posts, conteúdos 

audiovisuais, entre outras interfaces, esses processos de materialização variam dos 

contextos midiáticos, tecnológicos e temporais. Ou seja, a cada ação que temos nos 

conectamos no espaço que estamos contextualizados.  

Por séculos, o padrão de beleza é um tema importante em especial as 

mulheres. Quando analisamos as propagandas de antigamente, a beleza é pré-

estabelecida por mulheres altas, magras, com cabelos lisos. Comparada a 

beleza de alguns milênios atrás, na Grécia Antiga, vemos figuras de Deusas com 

os corpos cheios de curvas. A busca por corpos definidos está cada vez mais 

ganhando espaço na sociedade. Mas afinal, o que realmente ocasiona essa 

mudança? Analisando o perigo sobre a importância e elevação da beleza em 

sociedade, valores são impostos nas mídias, propaganda pré-moldada faz o 

consumidor realmente acreditar que precisa comprar tudo que realmente não 

precisa comprar. Atualmente o conceito de beleza teve algumas alterações, a 
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valorização do corpo cada vez mais magro e fisiculturista ganhou tamanha 

proporção em sociedade se comparado ao padrão pré-estabelecido de alguns anos 

atrás como o corpo renascentista com curvas. Em contrapartida, por meio das 

mídias de grande massa sejam elas virtuais ou gráficas, os indivíduos consumidores 

sentem-se pressionados a corresponder a beleza pré-estabelecida pela sua cultura, 

comparados aos padrões impostos em sociedade sentem-se menos atraentes e 

inferiores. Infelizmente algumas pessoas determinam o corpo como único 

representante de sua imagem, sendo assim não possuem o discernimento que a 

beleza está diante de um universo de possibilidades de se destacarem como seres 

humanos, e permitem a se desacreditarem de si mesmos em nome de um modelo 

que sempre será inexistente. Em uma busca rápida nas redes sociais, é possível 

encontrar inúmeros perfis em redes sociais de influenciadores de opiniões, mais 

conhecidos como blogueiros e instagramers compartilhando e incentivando suas 

experiências e evolução de seu corpo com inúmeras pessoas. A ditadura da beleza 

é virtual, como por exemplo o blog Tips4life da blogueira Gabriela Pugliesi, com 

publicações de dicas alimentares, exercícios físicos e estilo de vida saudável em 

posts diários, conta com milhares de seguidores.  Em suma, essa pressão social e 

cultural leva algumas pessoas a recorrerem a tratamentos estéticos funcionais, 

dietas sem acompanhamento, desenvolvendo assim alguns distúrbios alimentares, 

devido à busca pelo corpo ideal. Quando falamos sobre estética corporal e a busca 

por bem-estar adquirido através de um serviço, o Brasil está no segundo lugar no 

ranking entre os países que mais consome serviços e produtos estéticos, perdendo 

apenas para os Estados Unidos. Em um ano, a média é de 500 mil plásticas 

realizadas no país, os procedimentos mais requisitados são faciais como as 

intervenções no nariz e pálpebras. 

A publicidade possui uma abordagem persuasiva e repleta de ideologias, é 

capaz de interferir as atitudes de seus receptores. As propagandas buscam alinhar a 

conformidade do contexto social e cultural, hoje, os corpos das mulheres atraem 

interesses econômicos de importantes empresas, investimento na moda para o 

consumidor final e nas propagandas publicitárias. A sociedade se transformou em 

uma produtora de consumo, a importância está na quantidade do que é adquirido 

em sua real necessidade. Os produtos cada vez mais estão sendo moldados ao 
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consumo de estilos de vida, produtos e valores, gerando assim um consumo 

desenfreado, com altos investimentos em busca da aparência perfeita, resultando 

em uma sociedade que o bem-estar, felicidade e autoconhecimento são frutos deste 

consumo. A cada dia que passa vemos cada vez mais campanhas bem elaboradas, 

que recorrem a pessoas figurativas bem-sucedidas e felizes para vender um produto 

ou simplesmente um status. O corpo perfeito é um padrão estabelecido em 

sociedade, capaz de moldar comportamentos diferentes e necessidades ainda mais 

distintas. As mensagens inseridas pela mídia centralizam em nosso dia a dia, 

estabelecendo os padrões da aparência ideal e aceitável pela sociedade 

(CAMPANA, FERREIRA E TAVARES, 2012).  

Atualmente a sociedade encontra-se em uma ditadura da beleza que foi 

estabelecido pela mídia, essa ação resulta em uma visão subjetiva, que pode gerar 

transtornos alimentares e distúrbios psicológicos graves. O alvo principal da mídia é 

o público feminino, através de uma gama de produtos e serviços estéticos, que 

resultam em uma busca incessante por pílulas, remédios, dietas encontradas em 

revistas e na internet, cosméticos e ações maiores como processos cirúrgicos. Hoje 

é comum encontrarmos personalidades famosas em revistas compartilhando dietas 

que estão aplicando em seu dia a dia, muitas vezes essas dietas são ilusórias, por 

trás de um suco detox e uma comida sem glúten, existe muito exercício físico e 

outros recursos para emagrecer, mesmo assim a população acredita que foi apenas 

aquele produto que a fez emagrecer.  Para atingir o corpo perfeito a indústria da 

beleza cria necessidades. A realidade do corpo magro e sua influência é comum ser 

representados por modelos de passarela, para as mulheres esse padrão perfeito 

ganha força quando ela não se vê representada na mídia, não é por caso que 

inúmeras mulheres e adolescentes aprendem como perder peso, como passar horas 

sem se alimentar, a fim de ter o corpo da atriz famosa, que a mídia exibe como 

sendo o corpo ideal. Ao analisar esse universo da moda, é possível encontrar 

meninas muito jovens que iniciam uma carreira em São Paulo em busca do seu 

sonho, com rotinas de testes, provas de roupas e desfile as medidas possuem uma 

cobrança ainda maior, nessa carreira sempre a meninas mais magra e alta 

conseguem os melhores trabalhos. No universo da moda, modelo é classificada 

como cabide, em um desfile de moda o papel da modelo é carregar aquela roupa da 
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melhor forma, o corpo magro na indústria da moda significa que a aquela roupa não 

irá marcar em suas curvilíneas, assim o público conseguirá ver aquela peça sem 

interferências. Nesta profissão é comum encontrar modelos fazendo dietas sem 

acompanhamento e usando drogas ilícitas, pois acreditam que utilizando aquele 

produto vão permanecer com os corpos magros e sem cobranças dos agentes que 

cuidam de suas carreiras. A busca pelo corpo perfeito tem gerado inquietações à 

sociedade atual, nunca foi tão comentado e buscado referencias por esse assunto 

quando nessa década, hoje a ditadura da beleza e a pressão imposta pela mídia não 

tem fundamento preservar a qualidade de vida dos indivíduos, mas sim produzir 

cada vez mais pessoas consumistas em busca de status e autossatisfação. 

Ditadura da beleza e pressão plástica são palavras comuns já encontradas 

indiretamente na adolescência e vida adulta de muitas meninas, com a boneca 

figurativa Barbie da Mattel. A boneca surgiu na década de 1960, classificada por 

uma boneca loira de olhos claros. A Barbie da empresária americana Ruth Handler 

evoluiu ao longo dos anos, hoje é possível encontrá-las vestindo inúmeros trajes e 

com várias profissões. Símbolo de opressão, influencia muitas meninas e mulheres 

nos projetos dos corpos, influenciando a necessidade de coisas materialistas, hoje é 

possível encontrar personalidades que através de cirurgias plásticas se esforçam 

para parecer uma verdadeira Barbie e Ken. A Barbie em si é basicamente uma 

ferramenta de lavagem cerebral usada para incutir identidade de gênero.  A 

ideologia que a boneca Barbie promove é a beleza em uma mansão inalcançável e 

irrealista. A ditadura da beleza junto com a boneca Barbie influencia cada vez mais 

jovens e mulheres, pois elas acreditam que seu corpo é um grande problema, esse é 

o momento que as meninas se deparam com a dismorfia do corpo, ou seja, 

transtorno relacionado a autoimagem, que é extremamente perigoso, pois pode levar 

a distúrbios alimentares. Ao analisar a marca Mattel, por exemplo, é uma empresa 

que cria e distribui as bonecas pelo mundo inteiro, a boneca Barbie foi projetada 

com características clássicas, uma mulher alta e magra com cabelos longos bonitos, 

um exemplo de como uma bela mulher deve se ser. Suas características de corpos 

perfeitos, roupas, profissões desejadas e mansões fazem as meninas desejarem ser 

como ela. Além disso, a cor da roupa que as bonecas usam é limitada a um 

pequeno esquema de cores, que pode ser atribuído à identidade de gênero. As 
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cores pastéis brilhantes assim como o rosa, o roxo, o amarelo e o azul claro, são 

cores que remetem feminilidade e delicadeza. Esta é provavelmente a razão pela 

qual as bonecas Barbie são sempre feitas vestindo cores brilhantes, incentivando 

assim as meninas a vestirem-se mais femininas e em conformidade com os seus 

papéis de género na sociedade. 

Possuir bonecas é para todas as meninas um sonho. Desde que Barbie 

evoluiu, criou muitas controvérsias. Como mencionado acima, tem sido uma 

influência negativa em muitos aspectos, um deles sendo materialista. Em uma 

tentativa de representar as mulheres de todas as formas e tamanhos, a boneca 

Barbie criticada por sua cintura minúscula e corpo anatomicamente impossível 

tamanho apesar de sua popularidade, atualmente apareceu em três novos tipos de 

corpos, juntamente com cores de pele e roupas diferentes. Essa evolução foi 

influenciada significativamente pelos padrões e tendências de belezas atuais, 

refletindo o que as mulheres abraçaram em diferentes gerações. A Barbie foi a 

primeira boneca adulta feito para crianças e jovens no mercado americano. A pouco 

mais de um ano e meio, a fabricante da boneca expandiu sua linha "Fashionista", 

lançando três novas Barbies. Estas bonecas são tamanhos específicos, com vários 

tons de pele, cores de olhos, hairstyles, outfits na moda e outras características 

desta nova fase. A marca Mattel realizou grandes mudanças para manter em mente 

as tendências sociais em mudança ao projetar a boneca loira. Uma série de estudos 

têm apontado para os efeitos nocivos Barbie, enfatizando o efeito negativo que a 

boneca tem sobre a imagem corporal e autoestima das meninas, desenvolvendo até 

mesmo distúrbios alimentares. A evolução da Barbie também está intimamente 

associada com os padrões de beleza que também mudaram ao longo dos anos. Os 

ideais irrealistas da beleza influenciam nas mulheres psicologicamente. Na década 

de 1950, Marilyn Monroe tornou-se o padrão ouro para a beleza entre mulheres e 

meninas nos Estados Unidos com seu corpo curvilíneo. Uma década mais tarde, os 

modelos magros como a atriz e modelo inglesa, Twiggy, começaram a dominar 

tendências da beleza. O padrão ideal para a beleza acabou se transformando na 

imagem da mulher magra.  

Valores como o consumismo, moda e fama influenciam as mulheres jovens 

sobre como agir, o que vestir, o que comprar e até mesmo como olhar. Embora as 
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medidas de Barbie não sejam apenas inatingíveis e insalubres, estudos mostram e 

provam que as meninas ainda experimentam uma insatisfação corporal aumentada 

por serem expostas a ela, denominada como “pressão plástica”. Assim, não só uma 

boneca de moda como a Barbie simboliza a mulher idealizada de uma cultura, mas 

também influencia as mulheres a transformarem-se em versões reais da versão 

idealizada que a boneca representa. A Mattel reforçou o padrão branco de beleza 

em todo o mundo, reduzindo as diferenças culturais para as mudanças de trajes e 

sombras mais escuras de plástico. Embora eles vêm em diferentes "cores" para 

representar diferentes etnias, todas as bonecas têm exatamente as mesmas 

características. Isso representa para as meninas em todo o mundo é que, através 

das bonecas Barbie, as crianças são convidadas a reproduzi-las e imaginar-se nas 

imagens de suas bonecas, mas quando as garotas brincam com essas bonecas que 

não se assemelham a elas, elas são muito afetadas. A Barbie não só representa 

fisicamente a imagem corporal perfeita, mas um estilo de vida perfeito também. O 

objetivo da Mattel é que cada consumidor deseje todo o mundo, não apenas a única 

boneca. Ela vive o estilo de vida de alto status que muitas pessoas não conseguem 

e também pressiona as meninas a comprarem mais produtos da Barbie. Assim como 

as bonecas Barbie a mídia tem fixado padrões impraticáveis de beleza para as 

jovens e adultos por anos, especialmente quando se trata de celebridades e 

modelos de passarela e revistas. Em contrapartida, a indústria da moda está com os 

olhos atentos no mercado atual onde, os corpos das mulheres atraem interesses 

econômicos de importantes empresas, investimento na moda para o consumidor 

final e nas propagandas publicitárias vem sendo exigido como feminilidade. O 

mercado de lojas de departamento vem sendo procurado cada vez mais por 

especialistas para elaborar estratégias que vendem a beleza real. A ditadura da 

beleza, hoje através de grandes informações pela internet, permite que todos se 

aceitem. O desejo é potência da criação, transformação, motivação e eterno 

condutor da vida, ele cria caminhos que respondem rapidamente aos sentidos, 

alinhando desenhos ao produto, valorizando o brilho no olho de um rosto ainda 

desconhecido. Hoje em dia uma mulher pode entrar em uma loja de departamento, 

conhecida também como moda rápida e encontrar cortes e formatos de roupas que 

se adequam ao seu corpo sem muitos esforços e satisfazendo os seus desejos. O 
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impacto da mídia em sociedade e seu poder de persuasão, forma, deforma, molda 

sonhos, cria hábitos, potencializa estilos de vida, enriquece hábitos, pensamentos e 

atitudes da massa, sendo que, para a realização desta manipulação, recorrem a 

elaboração de estratégias, planejamentos e estudos comportamentais e psicológicos 

em busca da conquista do imaginário e a aquisição do consumidor. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise completa de 

como a mídia em sua totalidade impacta a sociedade para o consumo e como essa 

mesma mídia na sociedade atual dirija-se ao consumir final em seu processo de 

subjetividade e criação da identidade social, através da ditadura da beleza. Além 

disso, também permitiu uma pesquisa de campo com um questionário contendo 

perguntas abertas a fim de obter dados mais consistentes sobre todo o processo do 

tema, permitindo realizar um estudo aprofundado sobre o tema. Ao aplicar as 

pesquisas exploratórias nos entrevistados, foi concluído que as mídias em seus 

determinados veículos moldam a sociedade em seu papel de subjetividade. Quando 

uma criança nasce, ela é uma caixinha vazia, aos poucos com as influências de 

fatores sociais, psicológicos, culturais e religiosos constroem sua identidade, quando 

expostos a essas influencias e valores estéticos e intelectuais os indivíduos 

constroem sua própria imagem. De um modo geral, os alvos da mídia são, em sua 

grande maioria do sexo feminino e a todo instante elas são bombardeadas com 

padrões de belezas impostos a sociedade, onde de forma indireta abusam do poder 

da manipulação para que possam se render a um mundo capitalista o que condiz a 

ditadura da beleza, e com isso, a mídia com sua capacidade de modulação 

ultrapassa os limites para conseguir atingir seus objetivos. A partir do 

desenvolvimento desse trabalho foi possível constatar que a mídia em si cria 

necessidades e ao olhar para um programa de televisão, novelas, revistas, aquele 

produto é projetado no consumidor e nele é despertado o desejo de compra-lo, e 

dentro dessa subjetividade permite acreditar que com apenas aquele produto é 

possível extrair o melhor dele, como se aquele produto permitisse deixá-los ainda 

mais próximos do que foi construído dentro de nós como o ideal. A importância da 

imagem corporal de uma pessoa apresentada na mídia, para construção da sua 

identidade visual e a sua representação interna, baseia-se na 

busca de um padrão de beleza institucionalizado pelos meios de comunicação em 

massa, com os fatores utilizados na construção social, principalmente o psicológico 

e cultural, tornando a aparência à essência humana, considerando mais importante 

do que valores e princípios que vigoravam em tempos passados. As referências 
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midiáticas pelos estereotipados perfeitos, aguçam no indivíduo a busca pela 

aparência e a aceitação da sociedade, aumentando intensivamente a busca por 

bens e serviços que permitem os indivíduos a conquistarem a autossatisfação, seu 

ideal.  Esses fatores moldam a sociedade, distorcem conceitos fundamentais como, 

a saúde e o bem-estar, através de ações aplicadas a partir de estratégias de 

marketing aliadas a psicologias incentivam um determinado padrão de consumo a 

um investimento expressivo em publicidade e elaboração de novos produtos quais 

são consumidos maciçamente. 

A partir das pesquisas exploratórias aplicadas, foi possível concluir que a 

mídia em si é o principal veículo distribuidor do padrão estético de beleza, dentro 

desse contexto, a publicidade somado a mídia, agem em conjunto com a indústria 

da corpolatria, impulsionando o consumo de bens de serviços e resultando na 

satisfação do consumidor final. Um produto inserido na mídia, não é apenas um 

produto, nele é somado valores matérias e estéticos, a mídia em seu formato 

maquiado agrega valor aquele bem de consumo. Com o aumento da economia e a 

compra de mídia nos meios de comunicação, os patrocinadores ganham força no 

espaço midiático para ter uma apresentação ainda mais eficaz ao mercado. Hoje o 

produto em uma produção, não é apenas utilizado com um apelo comercial, mas sim 

apresentado ao mercado como um produto contextualizado na cena, técnicas que 

reforçam de forma aparentemente menos agressiva o desejo despertado durante a 

sua presença na massificação ao coletivo da cultura brasileira. Ao mencionar os 

meios de comunicação através dos tempos e da mídia moderna, é possível analisar 

como foi construído novos valores na sociedade capitalista, no mercado consumidor 

e principalmente o impacto da mídia na sociedade de consumo e suas influências no 

universo da ditadura da beleza na sociedade e o seu processo psicológico, passou a 

ser muito maior, pessoas são expostas em todos os momentos a produtos, serviços 

estéticos que demostram valores que podem agregar a sua imagem, através de 

clinicas muitas vezes clandestinas que oferecem serviços estéticos com preços 

reduzidos. Fatores moldam a sociedade e distorcem conceitos importantes como, a 

saúde física e psicológica, através de um bem-estar intangível. Estratégias de 

marketing são elaboradas e aplicadas a todos os instantes, através de uma peça 

publicaria gráfica ou digital, ambas constroem uma identidade visual e cria uma 
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representação interna, se baseando na 

busca de um padrão de beleza institucionalizado pelos meios de comunicação em 

massa, com os fatores utilizados na construção social da imagem entre eles.  

Novos produtos são inseridos na sociedade e tem como fatores principais a 

televisão e sua pulverização nas redes sociais, blogs e canais na internet, shoppings 

e vitrines de lojas, por meio das propagandas e anúncios a sociedade é diariamente 

bombardeada com padrões de beleza impostos, abusando do poder de influência 

para se renderem ao consumismo da ditadura da beleza e acabarem ultrapassando 

os limites para conseguirem. A propaganda aplicada nos veículos ganha ainda mais 

força quando se constrói um ambiente agradável para uma compra ainda mais 

eficaz, chamado marketing sensorial, ele explora todos os sentidos do ser humano, 

a visão, olfato, audição, paladar e tato, esses sentidos são inseridos como parte da 

estratégia de posicionamento e diferenciação da marca, e quando trabalhado sobre 

o consumidor final com todo seu potencial mental, é possível realizar uma 

comunicação mais natural e clara. O marketing sensorial possui como principal 

objetivo atingir o subconsciente do ser humano, influenciando seu comportamento 

no processo de compra, transmitindo a mensagem ao cérebro que vai muito além 

das palavras e das imagens. Uma forma de marketing sensorial que encaixa 

perfeitamente na ditadura da beleza são as vitrines bem elaboradas que 

impulsionam as vendas silenciosamente. Uma boa vitrine, é aquela que “grita” sem 

"gritar", que desperta o interesse do consumidor sem dizer uma palavra sonora. Para 

o bom funcionamento da vitrine, é necessário elaborar, despertar e criar uma ilusão 

de desejo e necessidade para a compra daquele produto, mostrar a realidade do 

uso, ou seja, mostrar ao consumidor o porquê da necessidade em comprar o 

produto. Isso também acontece como produtos estéticos, em revistas, canais do 

Youtube, redes sociais, novelas, através de uma “vitrine”, onde desperta no 

consumidor a necessidade de adquirir aquele produto, contextualizando na ação, 

onde a figura pública mostra como aquele produto deve ser utilizado. A vitrine é um 

elo entre o lojista e o consumidor, ela é responsável por inserir o cliente dentro da 

loja e após despertar no consumidor o desejo em adquirir aquele produto, criando 

necessidades que justifiquem aquela ação, é a onde o anunciante atingi o êxodo na 

ação. Quando uma estratégia de marketing sensorial é aplicada em uma loja, o 
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consumidor é impacto positivamente, principalmente na satisfação e no humor dos 

consumidores, assim, impulsionando as vendas, quando o consumidor está feliz, 

realizado e satisfeito ele fica mais propenso, ou seja, ele possui uma decisão de 

fazer algo, de comprar algo.  Contudo, a mídia impacta no consumidor em sua forma 

de agir, pensar, falar, entre tantos outros jeitos de expressar sua identidade na 

sociedade. Através da mídia e seus recursos aplicados, o seu humano pode se 

transformar em algo totalmente diferente da sua essência, conforme mencionado no 

decorrer deste trabalho, a mídia em si ela forma e deforma o consumidor em suas 

necessidades de destaque. O ser humano nasce como um livro em branco, e 

através de todas as influencias diretas e indiretas da sociedade ele escreve seu livro 

com frases de personalidade e ilustrações, são essas frases e imagens que fazem 

do ser humano um ser único na grande vitrine da vida, com suas identificações, 

limitações e personalidades. Por fim, finalizo esse trabalho com a frase do pensador 

Anthony Robbins, "Não somos impulsionados pela realidade, mas sim por nossa 

percepção da realidade”. 
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APÊNDICES 
 
 
 

APÊNDICE A 
 

Questionário aplicado na psicóloga e coaching Aline de França; 
 
1. Qual a influência da mídia sobre os modos de subjetividade? 
2. A relação da co-dependência histórica entre a mídia é subjetividade. 
3. A mídia é capaz de moldar o consumidor a fim de delimitar seus pensamentos e 

ações futuras?  
4. Na psicologia aplicada na sociedade atual influenciado pela mídia, somos uma 

sociedade que o ter é mais importante que o ser? 
5. O que a mídia e suas atribuições podem ocasionar no ser humano? 
 
 
 

APÊNDICE B 
 
Questionário aplicado no empresário Reginaldo Fonseca; 
 
 
1. Qual o fator imprescindível na construção da identidade pessoal? 
2. Você acredita que o consumidor final pode ser influenciado através das vitrines, 

adesivos ou qualquer outra publicidade realizada no entorno? 
3. Com o conceito de moda sustentável, você acredita que hoje o consumidor 

consome de forma desenfreada ou ele está mais consciente com a compulsão e 
aquisições de marcas? 

4. Você acredita que somos o resultado da soma de nossas escolhas? 
5. Você acha que a mídia possui total influência sobre esse novo consumidor? 
6. Existe uma definição para as pessoas que estão sendo construídas dentro deste 

novo conceito da sociedade midiática? 
 

 


