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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a propaganda, seu poder de persuasão e a capacidade de impactar no processo de decisão dos 
consumidores. Atualmente, é praticamente impossível estar alheio à propaganda e cada vez mais os veículos transmitem mensagens publicitárias 
de diversos tipos e finalidades. Independente do meio utilizado para transmitir a informação desejada, exaltando os pontos positivos do que é 
anunciado, nota-se que seu fundamento é fazer com que, um produto, uma marca ou um serviço seja percebido como adequado, conveniente ou 
necessário. Utiliza-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, tornando mais claro o entendimento. Os conceitos utilizados abordam temas 
como comportamento, hábitos de consumo e uso das mídias digitais. Propondo apresentar o impacto da publicidade do papel diferencial da 
propaganda sobre o comportamento do consumidor. Visando alcançar o objetivo proposto, foi feita uma pesquisa bibliográfica e na internet, 
buscando identificar o papel influenciador da propaganda na decisão de compra os principais autores que fundamentam este artigo são: KELLER, 
KOTLER (2006), SANT'ANNA (2002), CORRÊA (2004), DIAS (2003), GIGLIO (2005), WOLF (2009), CERVO (2007), ZEFF, R. L.; ARONSON (2000) e 
Revistas eletrônicas. A propaganda é algo que quando bem utilizada vem para somar a uma empresa e ao produto. Traz consigo resultados, pois 
o produto torna-se conhecido. De uma forma mais simplificada, pode-se definir a palavra propaganda como uma propagação de ideias, teorias, 
com um objetivo final. Ela utiliza o processo da comunicação para atingir seu público-alvo. O processo de decisão do consumidor representa as 
etapas que os consumidores passam antes, durante e depois de fazerem alguma compra. Começa quando os consumidores reconhecem que têm 
uma necessidade não satisfeita e querem fazer alguma coisa para mudar essa situação, geralmente aqui entra o poder de persuasão da 
propaganda, pois ela cria no consumidor o desejo de obter algo, instigando-o. O passo seguinte é a busca de informação, quando os 
consumidores procuram se lembrar de experiências passadas ou procuram em fontes externas. Atualmente, as propagandas nas redes sociais 
têm desempenhado importante função nessa etapa do processo. A terceira etapa é a avaliação das alternativas. É crucial conhecer quais são os 
atributos mais importantes para o cliente, pois é muito provável que ele abra mão de algumas características do produto para satisfazer sua 
necessidade. A quarta etapa é o ato da compra, é importante garantir que o produto divulgado esteja acessível. Muitas empresas tentam fazer 
desse momento algo memorável, proporcionando uma experiência única para seus consumidores. A última etapa do processo de decisão do 
consumidor é o pós-compra. Diversas empresas erram essa etapa, perdendo a oportunidade de saber se o produto foi capaz de satisfazer as 
necessidades do consumidor e de construir um relacionamento duradouro. Entre as possíveis alternativas para tornar-se uma empresa 
competitiva e reconhecida nos dias de hoje, a propaganda é a que merece maior destaque. Através de seu poder de comunicação, alcança 
praticamente todos os níveis da sociedade, atingindo qualquer público-alvo. Uma propaganda bem planejada oferece a oportunidade de uma 
organização aumentar sua participação de mercado, as vendas, além de gravar seu nome na memória do consumidor, algo extremamente 
importante para uma marca que deseja tornar-se preferência. Quando o produto é divulgado, tem o intuito de influenciar através de linguagem 
sedutora e persuasiva, fazendo com que o público tenha a ideia de consumir satisfazendo seus desejos e necessidades imaginárias, a propaganda 
estimula o consumidor à aquisição de produtos, elevando as marcas, a moda, as tecnologias e tendências do mercado. O consumo pode tornar-se 
desenfreado, levando a pessoa à compulsão por compras.
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