
A propaganda subliminar pode ter sido 
proibida oficialmente no final dos anos 
1950, mas continua "vivíssima", ron
dando nossos sentidos, onde e quan
do menos esperamos. Para meu livro 
Buyology, realizei uma série de expe
riências de pesquisa científica, com o 
objetivo de descobrir os caminhos que 
os anunciantes usam para penetrar em 
nossa mente racional e fazer com que 
abramos a carteira. (Se você tem algu
ma dúvida sobre a persuasão sublimi
nar, converse com alguém que tenha 
estado em um cassino de Las Vegas. 
Não há relógios, nem qualquer forma 
de saber as horas, em lugar algum. Os 
visitantes ouvem o ruído distante de 
moedas caindo em uma bandeja e sen
tem o impulso de fazer suas apostas.) 

A seguir, cinco estratégias que os 
anunciantes usam para se instalar na 
mente dos consumidores. 

1. Fiz outra vez! 

Você foi subliminarmente convenci
do de que juntar um pedaço de limão 
a uma cerveja Corona é um costume 
mexicano de tempos ancestrais? Acha 
que umas gotas dessa fruta melho
ram, de alguma forma, o sabor da 
cerveja? A verdade é que o hábito de 
tomar cerveja Corona com limão sur
giu em 1981, quando o barman de um 
restaurante introduziu um pedaço de 

limão no gargalo de uma garrafa de 
Corona e apostou com um amigo que 
faria disso um ritual. Graças a esse 
simples ato, que se espalhou como 
rastilho de pólvora, atribui-se o cré
dito à marca mexicana, que superaria 
a Heineken como a cerveja que mais 
vende no mercado norte-americano. 

Quanto mais estressados estamos 
(e estes últimos tempos não têm sido 
nada tranquilos, principalmente do 
ponto de vista financeiro), mais ten
demos a adotar, inconscientemente, 
rituais íntimos, familiares e reconfor
tantes. E o pessoal de marketing sabe 
disso e explora esse fato. 

2. A importânc ia do peso 

Nossa opinião sobre o valor de deter
minado objeto é fortemente influen
ciada por nossa sensação ao segurá-lo 
nas mãos. A maioria de nós prefere que 
nossos aparelhos eletrônicos sejam 
pequenos, compactos e estilizados. 
Quanto menor e mais leve a câmera 
digital ou o gravador, mais inovadora 
é a tecnologia ali contida, certo? Mas 
não é bem isso o que realmente acon
tece. Muitos dos controles remotos de 
televisão e reprodutores de MP3 hoje 
no mercado pesariam a metade se 
não tivessem em seu interior tiras de 
alumínio absolutamente inúteis, que 
servem para que os clientes acreditem 

ter nas mãos algo substancial, sólido e 
digno de'seu alto preço. 

Fiz, certa vez, um teste. Dei a um 
grupo de pessoas um controle remo
to de TV leve e outro pesado. 0 que 
disse a maioria sobre o modelo leve? 
"Está quebrado." E, mesmo ao com
provar que o aparelho funcionava per
feitamente, os usuários continuaram 
achando que era de qualidade inferior. 

3. A m ú s i c a de nossa mente 

As lojas sabem que a música de ritmo 
mais rápido que as batidas do coração 
induz os clientes a comprar mais rapi
damente... e menos. Quanto mais len
to for o ritmo da música, mais tempo 
os clientes passam na loja e maior a 
possibilidade de adquirirem mais a l 
guma coisa. Na realidade, em muitos 
supermercados e lojas de varejo se 
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