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sobre a chamada
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retrospectiva histórica e fundamentação teórica
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O autor faz uma revisão das origens da expressão "propaganda
subliminar" e do seu percurso histórico a partir dos eventos de 1957, nos
EUA, que deram notoriedade ao assunto. Em seguida, a partir de
considerações teóricas sobre as formas pelas quais se processa a
comunicação publicitária, procura demonstrar que carecem de fundamento
as afirmações de que tais ações possam atingir os seus objetivos fora dos
limites de percepção dos receptores.
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ABSTRACT

The author reviews the origins of the expression "subliminal
advertising" and its development after the 1957 events — in the USA
- which gave the subject its present notoriety. This is followed by
theoretical considerations about the process of advertising
communication, which aim at demonstrating as baseless the claims
that such actions may take place below the human threshold of
perception.
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ORIGENS

A Enciclopédia Internacional de Propaganda — compilada pelos
editores da revista especializada norte-americana Advertising Age (2003)
- informa que o termo subliminar foi usado pela primeira vez em 1824,
pelo pedagogo e psicólogo alemão Johann Friedrich Herbart,2 para definir
a percepção abaixo do limite (em latim, sub limen) do estado consciente.
Referências a essa possibilidade ocorrem na literatura especializada por
volta de 1900, e o primeiro artigo publicado em inglês sobre o assunto
data de 1938 e apareceu no Journal of Psychology.

Contemporaneamente, a expressão "propaganda subliminar" tem
sido atribuída a uma série razoavelmente abrangente de circunstâncias,
como, por exemplo, o uso de mulheres em atitudes sexualmente
instigantes e/ou pouco vestidas, o testemunho de uma personalidade
conhecida, a inserção de cenas de consumo num filme ou num programa
de TV, assim como a introdução camuflada de figuras, palavras, cores,
sons, aromas etc. numa mensagem, com finalidades publicitárias. Apesar
de alguns deles terem-se tornado comuns, contudo, todos esses
artifícios não podem ser descritos corretamente como "subliminares",
uma vez que não se situam abaixo do limite da percepção, mas podem
ser facilmente observados no estado consciente. De fato, apenas as
imagens ou sons que não podem ser conscientemente observados
poderiam ser descritos, literalmente, como subliminares.

Na história da comunicação de massa, a primeira experiência com
mensagens subliminares foi feita pela BBC inglesa, em 1956, durante um
programa de TV, projetando uma informação com 4 palavras no tempo
subliminar de 1/25 de segundo, sem produzir qualquer resultado. Nos EUA,
duas emissoras de TV fizeram testes semelhantes, em 1958, também
inconclusivos. A CBC do Canadá projetou, na tela, durante um de seus
programas, a frase "telefone agora" e não constatou sequer o desejo de telefonar
entre os telespectadores pesquisados.

O termo propaganda subliminar parece ter ocorrido, pela primeira
vez, em 1957, em diversas experiências -hoje aceitas como fictícias-de
um certo James McDonald Vicary, que havia trabalhado em institutos de
pesquisa de mercado e recorreu a estratagemas, afim de apresentar-se
como especialista na matéria para montar uma empresa própria e

2 1776-1841. .

conquistar clientes para a "nova técnica ." (Bighetti, 2003) Vicary
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pretendeu aumentar as vendas de pipoca e refrigerante em um cinema,
através da projeção de palavras de estímulo, na tela, abaixo dos limites
da percepção. Há informações de que Vicary teria confessado, em
1963, que as experiências foram fabricadas. Esse personagem
desaparece completamente de cena, a partir dos anos 60. De qualquer
modo, experimentos semelhantes aos que descreveu, em condições
cientificamente controladas, nunca conseguiram obter resultados
mensuráveis. (ROGERS, 1992-1993, pg. 12).

Os estudiosos da comunicação publicitária geralmente apresentam
duas razões para justificar a grande popularidade que conquistou, nas mentes
das pessoas, a tese da propaganda subliminar. Uma delas teria sido o
ambiente político dos EUA, nos anos 50, em que pontificava o senador
Joseph McCarthy com suas investigações sobre ubíquas conspirações de
inspiração comunista entre cidadãos e instituições considerados acima de
todas as suspeitas (hoje comprovadamente inocentes), assim como as
histórias sinistras sobre técnicas de "lavagem cerebral", que teriam levado
soldados americanos a desertar durante a guerra na Coréia.

A outra foi a publicação, em 1957, do livro TheHidden Persuaders,
pelo jornalista Vance Packard, que se tornou imediatamente um fantástico
best-seller - sem dúvida, também em função do clima político - ao
denunciar que o público norte-americano estava sendo manipulado pela
mídia de massa. A propaganda era incluída - e merecia destaque especial
- entre outras coisas pelo fato de as principais agências e anunciantes, na
ocasião, estarem utilizando, embora em caráter experimental, as técnicas
de pesquisa motivacional para obter informações sobre os fatores que
determinavam o comportamento dos consumidores.(PACKARD, 1985)

Parece que, desde então, a idéia de que pudesse haver um tipo de
propaganda denominado "subliminar" não mais deixou o cenário social,
sucedendo-se indivíduos que obtiveram fortuna, notoriedade - ou ambos
explorando essa noção. Nos EUA, podemos citar Subliminal Seduction
(KEY, 1972) e outros; e, no Brasil, Propaganda Subliminar
Multimídia (CALAZANS, 1992). Esses livros foram, também, muito
usados por alunos e professores da área, em trabalhos e teses na nossa
opinião, principalmente pelas noções sedutoras e atraentes do tipo de
ficção científica que gerou filmes de grande sucesso, como Laranja
Mecânica (1971) e a série Matrix. Tão recentemente quanto no ano de
1990, a própria USP promovia - em seu campus, no âmbito de um
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curso sobre Inovações em comunicações e artes - um seminário de
dia inteiro sobre "Propaganda Subliminar Multimídia".3

O professor Stuart C. Rogers, do Daniels College of Business,
da Universidade de Denver, observa que,

"se existisse mesmo propaganda subliminar, teria havido uma
proliferação de empresas e profissionais oferecendo esse tipo de
serviços, assim como livros e manuais ensinando como a utilizar".

Além disso,

"se essa técnica realmente funcionasse, os governos do
mundo já teriam recorrido a ela para eliminar os abusos contra
crianças, o uso de drogas, excesso de bebida ou a evasão de
impostos" (ROGERS, Op. cit)

Pesquisas

Algumas pesquisas sobre utilização de técnicas subliminares
foram feitas por acadêmicos e profissionais da área de propaganda e
marketing. As mais significativas parecem-nos ter sido as realizadas
sob a supervisão da professora Martha Rogers, da Universidade
Estadual de Ohio, que determinaram - de um lado - a intensidade e
persistência da credulidade pública a respeito da propaganda
subliminar e - de outro - a quase total ausência de evidência de
utilização dessa suposta técnica pelos profissionais da área.

Em 1993, Rogers conduziu uma pesquisa telefônica junto a
400 famílias da região de Toledo, estado de Ohio, obtendo - entre
outros resultados - o de que 74,3% dos respondentes já tinham
"ouvido falar" de propaganda subliminar; 61,5% acreditavam que
os anunciantes (e suas agências) utilizavam a técnica e 72,2%
achavam que esse tipo de mensagem poderia alcançar sucesso para
a venda de produtos e serviços. (ROGERS, 1993)

Em 1994, foi a vez dos profissionais. Através do correio, a
equipe supervisionada por Rogers consultou 750 profissionais de

3 Anuário de Inovações em
Comunicações e Artes, ECA/
USP, p. 343-353, 1990.

propaganda para saber se - em algum momento de suas carreiras
- haviam deliberadamente recorrido a técnicas subliminares para
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provocar reações previsíveis nas suas audiências. O resultado foi de que
93% responderam com um claro Não.(ROGERS, & SEILER, 1994)
Esse estudo convalidou uma pesquisa anterior, conduzida com menor
rigor estatístico, entre 100 diretores de arte de agências americanas - de
1984 - que havia identificado apenas 2 profissionais respondendo Sim,
por terem "suspeitado de que havia ingredientes subliminares" em
campanhas das quais haviam participado. (HABERSTROH, 1984)

Considerações teóricas

Além do acima exposto - sobre o histórico da atividade subliminar
na propaganda e as pesquisas realizadas sobre o tema - há considerações
de ordem teórica que podem ser formuladas a respeito - primeiro - dos
modernos conceitos de marketing, como técnica de viabilizar e facilitar a
colocação de produtos e serviços no mercado e como isso se relaciona
com os mecanismos de decisão de compra dos consumidores e - em
seguida- do que se sabe, atualmente, sobre as técnicas da propaganda
comercial, que praticamente excluem a possibilidade de persuadir quem
quer que seja através de mensagens transmitidas abaixo de seus limites
de percepção.

Decisões de compra

As teorias sobre o comportamento do consumidor
reconhecem um grande leque de fatores que influenciam as suas
decisões de compras. O modelo de estímulo-resposta, por
exemplo, mostra que, expostos aos instrumentos do composto
de marketing e a outros estímulos - não controláveis pelas
empresas -, os consumidores reagem de acordo com suas
próprias características, que são afetadas por fatores culturais,
sociais, pessoais e psicológicos, e fazem suas decisões de
compra - categorias de produto, marcas, revendedores, época
de compra e quantidade comprada. Como no gráfico que
segue.(KOTLER, 2000, p. 183)

Para Kotler e seus seguidores, são os fatores culturais que
exercem a maior influência sobre o comportamento do consumidor.
No quadro, a cultura é o conjunto de valores, percepções,
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preferências e comportamentos adquiridos ao longo da vida de
uma pessoa, num processo iniciado a partir da infância. As
subculturas oferecem um referencial de valores e comportamentos
mais próximos para seus membros e referem-se a nacionalidades,
religiões, grupos étnicos etc. Finalmente, todas as sociedades
humanas apresentam alguma forma de estratificação social
hierarquizada, cujos integrantes tendem a partilhar de valores e
comportamentos razoavelmente homogêneos.

Os fatores sociais exercem grande influência nas decisões
de compra. As pessoas pautam seus comportamentos em grande
parte a partir e em função dos grupos sociais com os quais
interagem. A Sociologia define grupos como conjuntos de
pessoas que compartilham de um interesse comum ou que têm
uma base de interação. Os grupos podem ser classificados como
primários ou secundários. Família, vizinhos, colegas de trabalho
são classificados como grupos primários. Nesses grupos, ocorre
uma interação freqüente e informal, sendo caracterizados por
sentimentos de lealdade, identificação, envolvimento emocional,
cooperação e relações amigáveis. Já os grupos secundários -
grupos religiosos, profissionais, entre outros - são constituídos
por pessoas unidas por laços menos íntimos, onde ocorre
interação menos freqüente e mais formal. As pessoas são
influenciadas também pelos grupos de referência, ou seja, grupos
aos quais não se pertence diretamente, mas aos quais as pessoas
podem referir-se no estabelecimento de padrões de
comportamento ou outros aspectos. Esses grupos podem ser
de aspiração, aos quais as pessoas gostariam de pertencer, ou
de dissociação, quando seus valores e comportamentos são
rejeitados.

Nos grupos a que pertencem, as pessoas ocupam posições,
também denominadas status - que podem ser de parentesco
(pai, mãe, filho...), de prestígio (presidente, rei), de ocupação
profissional, entre outros. Cada status corresponde a papéis
sociais, que são os comportamentos esperados e aceitos pelo
grupo para os ocupantes de cada posição social. (STEWART e
GLYNN, 1978)
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As pessoas reagem de modo diferente aos fatores culturais e
sociais. As diferenças individuais também são explicadas por fatores
como estilo de vida e personalidade. O estilo de vida mostra a
maneira como as pessoas optam por se relacionar com o ambiente
externo. As pessoas podem adotar um estilo pessoal conservador,
de engajamento social, orientado para conquistas profissionais,
entre muitos outros. A personalidade - que envolve elementos como
autoconfiança, domínio, autonomia, sociabilidade, entre outras -
também influencia no comportamento de consumo.

Além das necessidades de origem fisiológica, as pessoas
também são movidas por necessidades psicológicas - como
necessidade de reconhecimento, estima ou posse. A tensão gerada
pela não-satisfação dessas necessidades gera impulsos
(motivações). Através de processos pessoais de percepção e
aprendizagem, vão-se desenvolvendo suas crenças e atitudes.

As ações de marketing - nas quatro ferramentas que compõem
o composto de marketing - são feitas levando-se em conta esses
fatores, além dos demais impulsos internos não controláveis pela
empresa. Assim, decisões sobre características de produtos, canais
de distribuição, preço ou comunicação são feitas de acordo com o
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ambiente externo à empresa os estímulos econômicos, tecnológicos,
políticos e culturais, além das características dos compradores.

As empresas utilizam-se de diversos meios para se comunicar
com seus clientes e demais públicos que possam afetar sua atuação.
Podemos relacionar, entre outras: propaganda, mostruários
(displays), embalagem, amostras, cupões, mala direta, concursos,
merchandising, venda pessoal etc.

Ação da propaganda

A propaganda é um dos elementos do composto promocional, sendo
definida nos seguintes termos: "Qualquer forma paga de apresentação
impessoal e de promoção de idéias ou serviços por um patrocinador
identificado."(KOTLER, 2000)

Isso nos leva ao segundo ponto, que é a natureza complexa do
processo de comunicação pelo qual passa um anúncio a fim de atingir os
seus objetivos. Como em outros processos comportamentais, não se
sabe exatamente como a propaganda atua na mente das pessoas. Diversos
modelos existem - baseados nas teorias da comunicação - e foram
desenvolvidos compilados por Kotler no quadro abaixo:
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É comum a todos os modelos a idéia de que o resultado comportamental
ao estimulo da comunicação publicitária ocorre em "estágios'', desde o mais
superficial - cognitivo - aos mais profundos - afetivo e comportamental-
ativo. Através de um processo que nem sempre é de caráter técnico, pois
apóia-se fortemente na intuição dos profissionais, resultante da experiência
acumulada, cabe ao criador de um anúncio específico a decisão sobre o
enfoque mais adequado que deverá usar na mensagem.

Além disso, para percorrer esse caminho, uma mensagem publicitária
o anúncio teria de preencher mais algumas condições bem básicas: ser clara,
pertinente, original e persuasiva.(PENTEADO, 2000)

Para concluir, gostaria de citar novamente o professor Stuart Rogers: "Os
resultados de estudos em psicologia, realizados desde 1957, indicam o que se
pode considerar como truismo: estímulos fortes produzem reações fortes; estímulos
fracos,respostas fracas." (ROGER, 1992-1993, p. 12) Logo, mensagens que
possam ser dirigidas às pessoas abaixo dos seus limites de percepção resultariam
em efeitos tão mínimos se é que resultariam em algum - que, ainda que sua
existência fosse comprovada, jamais poderiam produzir, em pessoas de qualquer
idade, uma mudança em seu comportamento.
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