
ENTREVISTA 

1)A maioria das mulheres gasta rios de dinheiro com sapatos,roupas,perfumes e etc. 

O que leva essas mulheres a consumir,a comprar um objeto visto em uma 

determinada propaganda mesmo sem conhecer o produto.  

       Costumo brincar que a propaganda e a alma do negocio, analisando esse ditado 

quando ela e bem feita, o contato e totalmente de interação, e aguça o desejo pelo 

comprar, desperta uma vontade ‘’adormecida ‘‘. 

      Podemos dizer que temos a necessidade alto afirmação, se comprarmos aquilo que 

esta sendo vinculados estamos na moda , em alta, antenados. 

2)A propaganda estimula o consumo desenfreado e muitas vezes 

desnecessários,como o consumo de bebidas alcoólicas. O que você acha desse 

estimulo ao consumo,de produtos que prejudica a saúde como a cerveja,cigarros e 

etc.?   

      O consumismo esta em alta independente de cigarros, bebidas, roupas entre 

outros a correria do dia torna-se vulneráveis em alguns momentos a integração de 

pessoas não e, mas e mesma e daí a necessidade da compra do vicio. 

3) São vários os casos que presenciamos de consumidores compulsivos,de pessoas 

totalmente endividados pelo consumo fora de controle. Na sua opinião o que leva a 

pessoa a perder esse controle,será que a grande culpada é a propaganda?  

  Acredito que não seja somente a propaganda ela influencia mas não tem poder de 

torna isso uma doença. 

      Se voltarmos um pouquinho no tempo percebemos que o contato humano era 

maior , o lazer entre família amigos, as viagens , as conversas era mas frenquentes hoje 

somos muito individualista consumista de uma era de enlatado de tecnologia, onde 

todos os desejos sonhos angustia as vezes são saciáveis através de uma compra. 

      A tecnologia o poder de acesso e maior ao passarmos em frentes de lojas 

recebemos  sms informados promoções a cada compra com cartões ou na internet 

alimentamos bancos de dados com nossos gostos e estilos isso torna-se fácil pois 

recebemos tratamentos ’’ especial’’ que acabamos cedendo o impulso da comprar, 

definitivamente se entrega ao prazer. 

 

 

 


