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1. RESUMO 

 

O Marketing Subliminar é uma ferramenta estratégica de vendas utilizada pelas 

organizações com o propósito de estimular o desejo de adquirir um produto através de 

três técnicas: o Som, o Cheiro e as Cores, trabalhando em conjunto o Marketing Sensorial 

e as Mensagens Subliminares. Este artigo tem por objetivo verificar o Marketing 

Subliminar como ocasionador de vantagem competitiva para as organizações e de que 

maneira a sua atuação pode interferir no comportamento do consumidor. Para tal, foi 

aplicada uma pesquisa de campo juntamente com um estudo-piloto visando à 

minimização de erros nos resultados finais, tendo como objeto/fonte estudantes 

concluintes do ensino médio, para o estudo-piloto, e estudantes ingressantes no ensino 

superior do curso de Odontologia. No desenvolvimento da pesquisa foi analisada a forma 

de atuação do Marketing Subliminar no processo de escolha de um chocolate, 

desenvolvido em dois ambientes, um com componentes que remetem ao desejo de 

consumo e outro sem associação com esse produto. Com os resultados obtidos percebe-

se que as influências externas desenvolvidas no ambiente de exposição de um produto 

podem agregar valor a uma marca, pois desperta nos consumidores emoções ocultas em 

seu subconsciente, as associando as suas características. A inclusão de estímulos 

sensoriais, como no caso do estudo elementos olfativos e audiovisuais, juntamente com 

mensagens subliminares que são assimiladas pelo subconsciente dos indivíduos desperta 

o desejo de consumo pelo produto, tornando-o distinto e mais atrativo do que o exposto 

no ambiente sem influência, sendo determinante na sua decisão de preferência de 

aquisição. 

 

Palavras-chave:Influências. Mensagens Subliminares. Estímulos Sensoriais. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Lindstrom (2009), há pouco tempo atrás, os empresários não 

possuíam conhecimento sobre o comportamento de seu consumidor, muito menos criar 

ambientes favoráveis de consumo, por isso, muitas vezes, para compor suas Estratégias 
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de Marketing repetia os movimentos uns dos outros, acreditando apenas na sorte. 

Atualmente, em virtude dos avanços tecnológicos e dos estudos na área da Neurociência, 

é possível delimitar estratégias eficientes baseado agir de seu mercado consumidor, 

conquistando o tão desejado sucesso. 

 As táticas do Marketing Subliminar visam direcionar o público alvo de uma empresa 

a despertar o desejo de consumo em sua mente, a partir do despertar dos três sentidos 

envolvidos: a audição, a visão e o olfato, para que possa inserir mensagens subliminares 

na exposição desses produtos no ambiente do estabelecimento. 

Por haver escassez de conteúdo sobre esse tema no Brasil, há certa credibilidade 

no estudo, uma vez que proporciona aos empresários desenvolver o ambiente físico de 

exposição do produto que comercializa, gerando um diferencial que pode colocá-lo a 

frente de seus concorrentes, trabalhando o fator mais importante para a prosperidade de 

qualquer empreendimento, o seu consumidor.  

Uma pesquisa similar foi realizada nos Estados Unidos por Schifferstein, Talke e 

Oudshoorn (2011), em que os pesquisadores observaram o decorrer das atividades de 

três casas noturnas e, com informações sobre os frequentadores e suas preferências de 

consumo de bebidas alcoólicas aplicaram três odores diferentes no ambiente (laranja, 

hortelã-pimenta e água do mar), para melhorar a atividade dançante e a avaliação da 

casa noturna nos quesitos clima, música e consumo. Nos dias em que os testes foram 

aplicados houve uma maior movimentação no estabelecimento, comprovando a 

viabilidade de usufruir de estímulos subliminares como estratégias mercadológicas. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da aplicação de uma pesquisa de campo, e 

com os resultados espera-se apresentar informações relevantes sobre os benefícios de 

uma boa gestão da marca associados a uma abordagem subliminar, podendo afetar a 

decisão de compra do consumidor e aumentar a competitividade de uma organização.   

 

 

3. OBJETIVO GERAL  

 

 Investigar o marketing subliminar como ferramenta de estratégica de venda para as 

empresas e como sua atuação pode interferir no comportamento do consumidor, 

destacando as influências externas como fator determinante na decisão de compra. 
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3.1 Objetivo Específico 

 

 Conhecer o marketing subliminar e sua forma de atuação; 

 Distinguir quais são as influências externas e como elas agem no processo 

decisório de compra; 

 Observar através da pesquisa como o consumidor se comporta quando exposto as 

influências do marketing subliminar. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para atender o objetivo foi aplicada uma pesquisa de campo, a partir das 

considerações teóricas dispostas na literatura, juntamente com um estudo piloto visando à 

minimização de erros nos resultados finais.  

Para a aplicação prática do estudo, foi utilizado um produto de fácil agrado para 

minimizar as chances de rejeição durante a pesquisa. Assim, o chocolate foi escolhido 

como atrativo, e para eliminar as chances de reconhecimento da marca, duas barras de 

um quilo que foram derretidas e transformadas em pequenos bombons de dez gramas. 

Foi definido como objeto-fonte pessoas jovens pouco esclarecidas sobre publicidade e 

propaganda e que consumissem o produto, aplicando o teste piloto com os estudantes 

concluintes do ensino médio, e do primeiro ano do curso superior para o oficial. 

Um questionário foi utilizado a partir de um roteiro previamente elaborado como 

ferramenta para a coleta de dados desta pesquisa, sendo aplicado após os indivíduos 

adentrarem nos dois ambientes desenvolvidos para a execução do estudo, conforme 

descrito abaixo: 

Fluxograma 01: Etapas do desenvolvimento da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Etapa 1 

•Interação dos estudantes no primeiro ambiente 
(neutro); 

Etapa 2 

•Interação dos estudantes no segundo ambiente 
(influência subliminar); 

Etapa 3 
•Aplicação do questionário. 
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O estudo piloto foi realizado com o terceiro colegial da Escola Estadual Rubens de 

Oliveira Camargo em Rubinéia-SP, constituído por 51 estudantes, compreendendo uma 

amostra de 49,02%, enquanto que o experimento oficial foi realizado com os estudantes 

do primeiro semestre do curso de Odontologia, composto por 75 estudantes, compondo 

uma amostragem de 40%. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento de um estudo piloto é de grande valia por fornecer diretrizes 

para aprimorar a pesquisa antes de ser aplicada no grupo principal, minimizando 

possíveis falhas de execução. Dessa forma, aplicamos o estudo piloto com 25 estudantes 

do colegial da Escola Estadual Rubens de Oliveira Camargo em Rubinéia-SP em que 

desenvolvemos dois ambientes, descritos no quadro abaixo: 

Quadro 01 – Apresentação dos ambientes do teste piloto. 
AMBIENTE SEM INFLUÊNCIA AMBIENTE COM INFLUÊNCIA 

SENTIDOS OLFATIVOS 

O aroma do recinto foi sutil, a fragrância usada 
foi a de lavanda para não surtir efeito durante a 
degustação. 

Foi borrifada no ar a essência de chocolate não 
diluída em água, para potencializar o seu 
aroma e surtir oresultado desejado.  

SENTIDOS AUDIOVISUAIS 

•O vídeo passado foi elaborado com cores frias 
em tons esverdeados, fazendo o inverso da 
mensagem subliminar, não despertando o 
desejo de consumo. 
•As imagens em ambos os vídeos eram as 
mesmas, mas neste não se fez uso de 
mensagens ocultas. 
•Foi utilizado um fundo musical irregular, com a 
mistura de notas rápidas e lentas deixando os 
participantes inseridos em um ambiente neutro, 
sem nenhum tipo de fator subliminar sugestivo 
de compra. 

•O vídeo foi desenvolvido com cores em tons 
amarelados e alaranjados, sendo cores que 
despertam fome e a atenção do público, 
estimulandoo desejo pelo produto degustado. 
•Entre as imagens e frases utilizadas no 
experimento foram inseridas mensagens 
subliminares remetendo ao chocolate da sala 
02 a cada 0,05 frames de segundos, 
aparecendo com efeito de flash, deixando 
somente o cérebro captar a informação 
inserida. No decorrer do vídeo aparecia a 
palavra Nestlé a cada 0,5 segundo em letras 
embaralhadas, deixando os indivíduos 
propensos à escolha dessa marca. 
•O fundo musical utilizado foi de notas rápidas 
e alegres, deixando o público animado e 
confiante ao fazer a degustação do chocolate. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em ambos os ambientes as carteiras foram organizadas a formar um labirinto para 

que os participantes pudessem caminhar até a degustação e a observação dos vídeos, a 

decoração foi modesta, apenas uma toalha branca na mesa e os recipientes contendo os 
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bombons de chocolate. A aplicação do experimento oficial foi realizada com um grupo de 

30 estudantes do curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul em 

duas salas conforme o quadro a seguir: 

Quadro 02 – Apresentação dos ambientes do experimento oficial. 
AMBIENTE SEM INFLUÊNCIA AMBIENTE COM INFLUÊNCIA 

SENTIDOS OLFATIVOS 

A fragrância utilizada foi de pêssego, 
remetendo a idealização de consumo de 
produtos naturais, fazendo o inverso da 
mensagem subliminar proposta para o estudo. 

O aroma do ambiente manteve-se o mesmo 
que o do teste piloto. 

SENTIDOS AUDIOVISUAIS 

Manteve-se o mesmo vídeo utilizado no teste 
piloto. 

A alteração feita nesse vídeo foi a inserção da 
imagem da logo da Nestlé a cada 0,003 frames 
segundos, aparecendo com efeito de flash, 
sendo imperceptível a olhos humanos, 
deixando somente o cérebro captar a 
informação inserida. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A decoração dos recintos manteve-se a mesma que a do teste piloto, uma mesa 

com uma toalha branca por cima e ao centro o recipiente com os bombons. Já a 

elaboração do layout dos ambientes não foi em forma de labirinto, foram usadas fitas de 

isolamento para diminuir o espaço e não dispersar os participantes, mantendo-os no 

campo de visão para assistir ao vídeo. Foram posicionadas em pontos estratégicos 

plaquinhas informando qual o nome do chocolate presente na sala, diminuindo possíveis 

equívocos ao preencher o questionário.  

Com base nos resultados da experiência foi possível verificar se o Marketing 

Subliminar utilizado como estratégia de vendas, pode gerar vantagem competitiva para as 

organizações, influenciando diretamente o processo de escolha e aquisição de um 

determinado produto exposto em um ambiente físico planejado. 

 

 

6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DO EXPERIMENTO  
 

 Depois de realizadas alterações na forma de aplicação do questionário e de 

apresentação do produto, obtivemos os resultados a serem apresentados abaixo. 

Manteve-se a terceira sala para a aplicação do questionário com 30 estudantes do 

primeiro ano do curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul. 
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Dentre os participantes, 97% relataram que apreciam chocolate e apenas 3% 

desgostam. Logo em seguida, avaliaram aos chocolates expostos nas salas, 91,5% 

atribuíram nota 05 (ótimo) e 8,5% nota 03 (regular) ao chocolate da sala com influencia 

subliminar. Ao chocolate da sala sem influencia, 74,2% deram nota 05 (ótimo) e 25,8% 

nota 03 (regular). Nenhum chocolate recebeu nota 01 (ruim). Sobre a marca do chocolate 

utilizado, apontaram o resultado: 

Gráfico 01 - Opções de Marcas. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.   

 Em relação a diferenças perceptíveis nos ambientes de exposição, 60% 

perceberam algo, enquanto que 40% relataram o oposto. Dentre os resultados positivos, 

apresentam-se as causas: 

Gráfico 02 - Diferenças entre os Chocolates. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.   

 Foi questionado a cerca da preferência dos vídeos exibidos, atingindo um 

percentual de 53% para o que continha mensagens subliminares e 47% para o neutro. A 

razão de escolha do vídeo é apontada no gráfico a seguir: 

  

Nestlé Garoto Arcor Lacta Cacau

Show

Hershey's Melken

60% 

30% 

7% 3% 0% 0% 0% 

Sabor Cheiro Textura Aparência Coloração

55,6% 

40,7% 

3,7% 0,0% 0,0% 
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Gráfico 03 - Comparativo entre a preferência dos vídeos exibidos. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.   

 Questionados sobre sua escolha de aquisição, 73% comprariam o chocolate do 

ambiente que continha estímulos subliminares e 27% o do ambiente neutro. Apresenta-se 

no gráfico abaixo a as causas de sua predileção: 

Gráfico 04 - Comparativo entre a preferência de aquisição dos chocolates degustados.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores.   

A partir da análise dos resultados obtidos nesse experimento, podemos perceber 

que a inclusão de mensagens subliminares no ambiente de exposição de um produto 

surte efeito na forma como o indivíduo o julga e o escolhe, comprovando o que Lindstrom 

(2009) relata sobre a associação sensorial e a sua interferência na decisão de preferência 

de consumo das pessoas. 

Dentre os participantes, 97% consomem chocolate e 3% desgostam do produto. 

Analisando os questionários em que os indivíduos responderam que não gostam de 

chocolate assinalaram que preferem o chocolate da sala 02, pode-se perceber com isso 

que o os estímulos subliminares alteram decisões de consumo das pessoas, rebatendo as 

considerações de Guéguen (2010), que as mensagens subliminares só surtem efeito em 

indivíduos que estejam pré-disposto a consumir o produto degustado. 

Observa-se que, ao avaliar os chocolates, o exposto na sala com influencia obteve 

uma maior porcentagem no quesito ótimo, 91,5%, em relação ao da sala neutra, 74,2%, 

sendo perceptível uma preferência ao chocolate influenciador. Nota-se nitidamente a 

indução ao analisar que 60% dos participantes definiram que o chocolate degustado é da 

marca Nestlé (gráfico 01), sendo que era da marca Melken, chocolate da segunda linha 

Cores Frases Imagens Som

44,4% 40,0% 50,0% 42,9% 
55,6% 60,0% 50,0% 57,1% 

Vídeo sem Mensagens Subliminares Vídeo com Mensagens Subliminares

Sabor Textura Layout do

Ambiente

Aparência

do Produto

Musica Aroma

22,2% 28,8% 27,9% 24,4% 26,2% 22,6% 

77,8% 71,2% 72,1% 75,6% 73,8% 77,4% 

Vídeo sem Mensagens Subliminares Vídeo com Mensagens Subliminares
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da Garoto, muito utilizado para confeitaria. O índice da própria Garoto foi de 30%, seguida 

pela Arcor 7% e Lacta 3%. A partir desses dados pode-se concluir mesmo que o sabor da 

do chocolate da Garoto estivesse perceptível, o reconhecimento de um logotipo altera a 

forma como um indivíduo julga um produto, mesmo que esse reconhecimento seja 

assimilado apenas pelo seu subconsciente. 

 Em relação às divergências entre os ambientes, 60% relataram que houve 

alterações enquanto que 40% não perceberam nada. Questionados sobre os fatores 

dessas alterações, 55,6% foi pelo sabor, 40,7% pelo cheiro e 3,7% pela textura (gráfico 

02). Com isso, constata-se que o aroma agradável presente em um ambiente, surte efeito 

direto na maneira como o indivíduo o julga, desde que esteja correlacionado ao produto 

exposto, influenciando diretamente a sua decisão de consumo. 

Dentre os participantes 53% demonstraram preferência pelo vídeo que continha as 

mensagens subliminares, por causa de suas cores (56,6%), frases (60%) e som (57,1%) 

comparados ao vídeo neutro (gráfico 03). As imagens mantiveram o mesmo percentual, 

50% para cada, já que esse quesito não foi modificado. Fica suscetível a conclusão de 

que a mudança das cores e do som altera a percepção das frases e imagens do 

audiovisual, pois cores quentes remetem a sensação de fome e alerta, e quando 

associados a notas musicais animadas induzem a preferência o participante. 

Referente à escolha de aquisição, 73% optam pelo chocolate da sala com indução 

subliminar, enquanto que 27% prefeririam o neutro. Comparando os motivos para tal 

predileção (gráfico 04), apresenta-se uma diferença significativa, principalmente para o 

sabor (77,8%), aroma (77,4%), aparência do produto (75,6%) e a música (73,8%). 

Percebe-se o agir do Marketing Subliminar nesses três itens, que através de estímulos 

subliminares visuais, olfativos e sonoros surtem efeito na aparência e no sabor de um 

produto, validando o que Andreasi (2011) expõe em seus estudos. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com os resultados obtidos nesse estudo, percebe-se que o mercado consumidor 

anseia por experiências inesperadas no ato da compra, e que a utilização de elementos 

olfativos e audiovisuais associados a mensagens subliminares referenciando a marca da 
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empresa, implementa no subconsciente do consumidor uma predileção, agregando valor 

ao produto comercializado. 

 Todos os esforços de uma organização voltados a agrega valor a um produto pode 

propiciar vantagem competitiva para as organizações, visto que o mercado está cada vez 

mais acirrado e, para conquistar um lugar de destaque é necessário compor estratégias 

de diferenciação. 

 Sendo assim, o Marketing Subliminar, quando bem planejado e empregado, auxilia 

as organizações, seja ela de qual porte e segmento abrange, a conquistar a aceitação e 

preferência de consumo de seus produtos, podendo ser vital nas estratégias de expansão 

de mercado.  
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