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Já reparou como algumas ações promocionais 
parecem ser tentadoras para os consumidores? Ter 
apenas bons preços e condições de pagamento 
já não são mais diferenciais em um mercado 
tão competitivo. Existem diversas técnicas 
promocionais que podem fazer a diferença, e há 
estudos da psicologia apontando que algumas 
ações são capazes de atrair a atenção e persuadir 
as pessoas a tomarem decisões mais rápidas ou 
baseadas naquilo em que a empresa está focando.

Os estudos da psicologia chamam isso de “gatilhos 
mentais”. São técnicas de persuasão que se 
relacionam com aspectos instintivos, emocionais 
e sociais presentes em todos nós. O professor 
da área Robert Cialdini estudou e estabeleceu 
seis princípios que podem ajudar a influenciar as 
pessoas durante uma venda. Vamos conhecer os 
gatilhos mentais e aprender como usá-los?R
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1
De maneira geral, os consumidores tendem a dar mais 
atenção e se mostram mais abertos a serem convencidos 
quando são colocados à frente de pessoas ou marcas 
que eles já conhecem e que possuem alguma afinidade 
com eles. As pessoas têm a tendência de se aproximar e 
de se relacionar com aquelas que se parecem com elas.

GATILHO DA “AFINIDADE”

COMO USAR?

É muito importante conhecer bem seus 
consumidores para que a empresa possa 
adaptar sua forma de apresentação e de 
comunicação com estilo pessoal, gostos, 
preferências e rotinas de seus clientes.



2 GATILHO DA 
“AUTORIDADE”

Os consumidores tendem a obedecer ou reagir em favor 
daqueles que consideram autoridade em um determinado 
assunto. Isso ocorre pois eles valorizam as ideias de 
indivíduos ou marcas que detêm conhecimento. Para ser 
considerado uma autoridade no seu mercado, é preciso ter 
postura, conteúdo e frequência de atuação no seu meio.

COMO USAR?

Apresente certificações, formações 
técnicas, avaliações dos clientes, votações, 
resultados de pesquisas de satisfação, 
citações na imprensa, parceria com outras 
autoridades reconhecidas, entre outros.



3 GATILHO DA “COERÊNCIA 
E COMPROMISSO”

Esse princípio aponta que as pessoas buscam razões coerentes ou 
parecidas com aquelas que elas acreditam para dar maior atenção a 
argumentações e ideias novas. Em geral, elas observam quando seu 
negócio começa algo e tem o compromisso de dar continuidade.

COMO USAR?

Confirme o entendimento das necessidades do seu 
cliente, crie compromissos públicos, se engaje em causas 
que sejam valorizadas pelas pessoas, entre outros.



4 GATILHO DA “ESCASSEZ”

Esse gatilho está ligado à relação entre oferta e 
procura, pois as pessoas têm a tendência de valorizar 
itens com oferta restrita ou quantidades limitadas. 
Além disso, produtos raros costumam ser mais caros.

COMO USAR?

Faça ações de tempo limitado, ofereça 
produtos exclusivos, crie benefícios 
para os primeiros compradores, 
destaque as últimas peças, entre 
outros.reconhecidas, entre outros.



5 GATILHO DA 
“PROVA SOCIAL”

Esse gatilho leva em consideração a tendência das pessoas 
a acreditar que se várias pessoas estão fazendo algo, elas 
devem estar certas. A opinião de terceiros (mesmo que 
sejam desconhecidos) é muito mais valorizada do que a 
das próprias empresas. Esse gatilho é especialmente válido 
quando temos pouco conhecimento sobre um produto.

COMO USAR?

Publique casos de sucesso, depoimentos, 
apresente tendências, conte com 
influenciadores, formadores de opinião, 
notícias veiculadas na imprensa, entre outros.



6 GATILHO DA 
“RECIPROCIDADE”

Esse gatilho diz que as pessoas se sentem 
inclinadas a retribuir por favores recebidos, mesmo 
quando eles nem sequer foram solicitados. O ser 
humano costuma retribuir as concessões recebidas.

Dica de leitura: confira o livro “As Armas da 
Persuasão” de Robert Cialdini, professor de 
Psicologia da Universidade do Estado de Arizona.

COMO USAR?

Ofereça brindes, amostras, realize testes, 
proponha simulações, degustações, entre outros.
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