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RESUMO 

 Analisar um assunto como mensagens Subliminares envolve ciência, ética, 

preocupação e até ocultismo, todavia este trabalho faz um apanhado geral 

demonstrando conceitos básicos como Marketing, Marketing de Relacionamento e 

Mensagens Subliminares focando de maneira objetiva os aspectos que formam 

este universo. Assuntos como: a contextualização histórica, formas de Mensagens 

Subliminares e a fisiologia do fenômeno são abordados com o intuito de 

sedimentar um conceito. 

 

  Ao iniciar o capítulo 2 com um fechamento conceitual do capítulo anterior o 

documento pretende demonstrar que o conceito, por ser relativamente novo e 

envolto nas brumas da ignorância, está em franca mutação e pode sofrer 

alterações no decorrer dos próximos anos. Demonstrar utilizações e formas de 

aparecimento das mensagens Subliminares o texto visa alertar para a pluralidade 

das iniciativas neuro indutoras, bem como alertar para o surgimento de um novo 

mercado consumidor, o público GLS, e o pioneirismo subliminar que envolve este 

seguimento.  

 

 Introduzindo o assunto PNL (Programação Neuro-Linguística) o documento 

se propõe a abordar tais técnicas e aproximá-las de forma comparativa com as 

técnicas subliminares, criando assim um padrão. Entretanto conceituar e 

apresentar características deste assunto se torna primordial e desta forma o 

capítulo 3 apresenta conceitos, bases científicas e os aspectos norteadores da 

Neuro-Linguagem. 

 

 No Quarto capítulo é apresentada uma coletânea de leis e aspectos éticos 

os quais são relevantes nos aspectos que envolvem a difusão subliminar, também 

surgem análises éticas (mais ainda, conceito e contextualizações sobre o assunto). 
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INTRODUÇÃO 

 

Você sabe o que é Mensagem Subliminar? 
Talvez não, mas com certeza já foi vítima dela. 

 
 
 A Mensagem Subliminar é dotada de uma arte a mais. A arte da persuasão inconsciente. 
Ela trabalha com o subconsciente das pessoas. Dá-se o nome de mensagem ou propaganda 
subliminar toda aquela mensagem que é transmitida em um baixo nível de percepção, tanto auditiva 
quanto visual. Embora não possamos identificar esta absorção da informação, o nosso 
subconsciente capta-a e ela é assimilada sem nenhuma barreira consciente, e aceitamo-la como se 
tivéssemos sido hipnotizados. Por definição, subliminares são as mensagens que nos são enviadas 
dissimuladamente, ocultas, abaixo dos limites da nossa percepção consciente e que vão influenciar 
nossas escolhas, atitudes, motivar a tomada de decisões posteriores. Subliminares são mensagens 
que entram na nossa mente de contrabando, como um vírus de computador que fica inerte, latente, 
e só é ativado na hora certa. 
 
 Desmistificar é o ofício da ciência, partindo desta premissa fica mais simples perceber 
porque tratar deste assunto tão turvo, mal explicado, baseado em empirismos e por tantas vezes 
mesclado ao ocultismo. Provar a existência, conceituar, analisar as características e, por 
conseguinte os efeitos deste modelo são intuitos deste documento. 
 
 
 Abandonando o lado empírico e desembarcando na ciência é necessário questionar até 
onde esta forma de propaganda por ser utilizada pelo já tão saturado mercado de Marketing Global, 
desta forma é função deste relatório gerar uma utilização ética e mais proveitosa para tais 
conhecimentos. 
 
 
 O Brasil é um país cheio de talentos ‘nacionais’ com critérios, valores e estratégias de 
utilização completamente ‘importada’, todavia, deficitário em códigos e legislações que rejam as 
atividades relacionadas à gestão, produção, venda e a outros dentre eles o Marketing.Tendo como 
conhecimento inicial que as Mensagens Subliminares atuam abaixo da linha da consciência 
humana e desta forma não são susceptíveis aos filtros dos julgamentos lógicos. Podemos deduzir 
de forma preliminar que este tipo de iniciativa dificilmente se encaixaria aos padrões éticos, desta 
forma torna um desafio válido propor uma ampla discussão envolvendo a sociedade e os utilitários 
destes artifícios e a partir desta sugerir uma adequação das estratégias subliminares ao cotidiano 
sem que isso signifique um “estupro” mental. 
 
 
 Os objetivos intrínsecos a esta obra podem ser divididos em 3 classes: 
 
 

• Elucidar: Provar a existência do fato gerador da pesquisa, as mensagens subliminares, bem 
como as formas em que são utilizadas. Outro objetivo importante e a compreensão de 
algumas mistificações que envolvem o assunto é o exemplo de casos apresentados em 
sites na Internet. Como objetivo secundário temos a explicação fisiológica dos fatos e seus 
efeitos sobre o alvo. 

 
• Adequar: Analisando pelo prisma da questão ética, o objetivo primário desta classe é propor 

o desenvolvimento de novas estratégias para utilização das mensagens subliminares de 
acordo com os padrões éticos e de uma conduta não nociva. É intuito deste lançar as bases 
para um estudo mais aprofundado de um código, seja ele, civil, penal, ético ou uma conduta 
moral visando a boa utilização deste artifício. 
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• Potencializar: Após ter explicado das origens aos efeitos, este trabalho de conclusão de 
curso será direcionado para conhecer métodos utilizando mensagens subliminares e os 
resultados alcançados para diagnosticar possíveis falhas de procedimentos, direcionar 
iniciativas e desenvolver novas estratégias que busquem potencializar a ação das 
mensagens subliminares. 

 
• Discutir: através do debate, aspectos relevantes ao processo que envolve Mensagens 

Subliminares, Ciência, Esoterismo, Religião, ignorância ou saber enclausurado. Afinal as luz 
da ciência e do saber devem pairar sobre as sombras da ignorância, quebrando mitos e 
criando saber.  

           Hoje com a atual tecnologia existem sofisticados aparelhos subaudíveis /visuais, ondas de 
rádio, etc...que fazem o experimento de Jim Vicary parecer brincadeira de criança. As mensagens 
subliminares são empregadas para ensinar idiomas enquanto o estudante dorme, para vender 
produtos e até eleger Presidentes da República. Existem grandes empresas que colocam vírus nos 
computadores que fazem piscar na tela (efeito flicker) frases como "trabalhe mais rápido", para 
aumentar a produtividade dos empregados. Também supermercados instalam som ambiente com 
frases "sou honesto" e "roubar é errado", a fim de reduzir os índices de furtos entre os clientes, e 
bancos agem de forma semelhante para estimular aplicações financeiras. 

           
  Nem todo o subliminar é mau e nocivo; veja, além das artes, os subliminares didáticos e 
terapêuticos para curar fobias e traumas psíquicos. 
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CAPÍTULO I 

CONHECENDO AS REGRAS DO JOGO  

...Que Deus dê forças aos meus inimigos para que de pé possam aplaudir meu 

triunfo. 

 

 Acreditar no oculto, mesmo que de forma científica, causa o estranhamento. 

Todavia as ciências como Física e Química, de caráter absolutamente exato e 

racional, reservam um espaço para o que ultrapassa a barreira do saber humano – 

o imponderável e inexplicável. Ao romper a tenra linha que divide o ‘achismo’ e a 

Ciência exata, muitos duvidam dos métodos de investigação, pois estes podem 

estar fora do padrão cartesiano, todavia ao concluir estas pesquisas (como esta 

que durou três anos) chegamos a uma conclusão simples: O Mundo não é 

cartesiano e a Ciência deve se adequar a esta realidade para que melhor possa 

esclarecer sobre os fenômenos do Mundo. 

 

 Buscando um fator histórico para ponderar sobre o inexorável e a ciência 

temos que salientar ‘avanços científicos‘ que causaram impacto em toda uma 

sociedade. Galileu Galillei, com o Heliocentrismo, Circunagevação de Fernão 

Magalhães, a Lâmpada elétrica de Thomas Edson, A invenção dos irmãos Limiere, 

o avião de Santos Dumont. Todos ‘sonhos loucos’, devaneios de desequilibrados 

ou pura inocência.      

 

 Utilizar uma visão científica para abordar um assunto que é envolto em 

brumas de mistérios e que envolve preceitos religiosos, bem como desejos 

humanos reprimidos requereu um cuidado especial e uma postura informativa. 
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O que é marketing? 

 

Várias correntes de pensadores definiram marketing, cada um deles dando ênfase a um de 

seus seguimentos e agregando novos elementos que tornaram o assunto um dos mais polêmicos 

dentro do mundo acadêmico. 

 

 

Em um mundo onde tendências se dissolvem em minutos e correntes se formam de 

maneira ‘standalônica', conceituar se torna uma tarefa para muitos, porém fixar conceitos não se faz 

tão simples. Assim, basear estudos nos conceitos de grandes autores se torna mais confiável e 

atraente para os pesquisadores, no entanto é fato importante salientar que de acordo com RINKE 

(1990, p.39) “Para dobrar o índice de sucessos, triplique o índice de fracassos”. 

 

 

 O marketing foi inicialmente concebido como uma atividade de negócios, com a intenção de 

aproximar produção e consumo. De acordo com os princípios do marketing, uma empresa deveria 

estar permanentemente voltada para seu ambiente, de forma a: 

 

o elaborar produtos que atendam as necessidades e desejos dos consumidores;     

 

o praticar preços de acordo com o que os consumidores estivessem dispostos a pagar;     

 

o tornar estes produtos acessíveis ao mercado, realizando a distribuição adequada; e     

 

o comunicar aos consumidores sobre a existência e benefícios de seus produtos.      

 

 

Durante séculos as organizações, empresas e corporações utilizaram o marketing sem se 

preocupar com seus reais objetivos que de acordo com LARUCCIA (2000, p.) "manter o foco nas 

necessidades do consumidor, integrar as atividades da organização para satisfazer essas 

necessidades e obter objetivos a longo prazo através da satisfação do cliente". 

 

 

Usando a vasta experiência dos grandes pesquisadores para definição de marketing pode-

se citar a conceituação da A.M.A. (American Marketing Association) "Marketing é o processo de 

planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, 

organizações e eventos para criar trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e 

organizacionais". 
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Para KOTLER (1998, p. 27): 

"É um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros". 

 

 

LAS CASAS (1997, p. 18): 

“É a área do conhecimento que engloba atividades concernentes às relações de troca, 

orientadas para satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 

determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de 

atuação e impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade". 

 

 

De acordo com Laruccia (2000, p.) "a essência do Marketing é o processo de troca, em que 

duas ou mais partes se dão algo de valor, com objetivo de satisfazer necessidades recíprocas" e 

completas posteriormente conceituando o marketing como: "O processo de criar e resolver as 

relações de troca". 

 

 

Para aprofundar-se no assunto deve-se seguir a linha de raciocínio que reza KOTLER 

(1998, p. 28) ao citar as necessidades, desejos e demandas como ponto de partida para todo ciclo 

do marketing e conceitua-os a posteriori: 

 

 

"Necessidade Humana: é um estado de privação de alguma satisfação básica... Essas 

necessidades não são criadas pela sociedade ou empresas. Existem na delicada textura biológica e 

são inerentes à condição humana." 

 

 

"Desejos são carências por satisfações específicas para atender às necessidades... Os 

desejos humanos são continuamente moldados e re-moldados por forças e instituições." 

 

 

"Demandas são desejos por produtos específicos, respaldados pela habilidade e disposição 

de comprá-los." 

 

 

Baseando-se nessas teorias pode-se direcionar o estudo do marketing como sendo o 

estudo das relações comerciais que visam suplementar as necessidades específicas, individuais e 

singulares do Homem, usando para isso estratégias de mercado. 
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Ainda usando os conhecimentos de KOTLER (1998, p. 14) quando este remete seus 

leitores à idéia da não cartesianidade de que "Marketing não é como a geometria euclidiana" tendo 

em vista que o marketing estuda relações humanas e estas são mórficas, dado a influência que 

sofre de todo meio ambiente, da natural insatisfação humana e de comportamentos psicológicos 

singulares e por vezes patológicos (vide exemplo do fenômeno conhecido como consumismo). 

 

 

Em todo o decorrer da História o marketing flutuou seu foco por vários elementos que 

compõem uma relação comercial. Primeiro existiu o tempo do mercado livre, sem regras, onde as 

demandas (leia-se necessidades) regiam as relações de troca: a Era dos Commodities, onde o 

marketing gerou parte de seus preceitos básicos. 

 

 

Em um período posterior onde os negociantes se concentravam em baixar seus preços e 

produzir em larga escala, tendo em vista que se o produto fosse bom se auto venderia e aumentaria 

o mercado, mas poucos perceberam que essa iniciativa acabou por gerar um ‘flood’ no mercado. 

Foi a era do Produto. 

 

 

Avanços tecnológicos nivelaram a concorrência, agora existia uma grande oferta e uma 

disputa por mercados, existia a necessidade de um diferencial, algo que levasse ao bem-estar do 

consumidor, e aí veio a era dos Serviços... O marketing é colocado como tábua de salvação das 

empresas. 

 

 

Mas como o mundo gira de maneira desenfreada, novas mudanças chegaram e estão 

fazendo nascer a nova tendência: o Encantamento. Esse que leva o cliente como fonte e 

mantenedora do mercado, que não trabalhará mais o marketing de massa, e sim o marketing direto, 

por vezes inconsciente, baseado nos estímulos cerebrais abaixo da linha da percepção, conhecidos 

como mensagens subliminares. Esta tendência se foca na indução via transmissão de sensações e 

experiência, não de um simples produto ou serviço e tem um valor agregado muito maior. 

 

 

Existe hoje dentro do mundo do marketing, uma corrente que deposita na necessidade 

humana e na constante insatisfação com o meio que o cerca a função de servir como referencial 

para elaboração de estratégias e campanhas. Tendo como pensamento de base que o marketing é 

fruto da necessidade humana, ninguém melhor que o próprio indivíduo para orientar uma empresa 

ou determinado produto – Todavia a ciência busca inovar e desta forma as empresas buscaram 
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fazer o caminho oposto induzindo os clientes a aceitarem um determinado modus operandi ou um 

produto. Nasceram então as novas tendências como a Qualidade Total, 5 S, Marketing Direto, 

Marketing de Relacionamento e o assunto deste projeto, as Mensagens Subliminares. 

 
Falando diretamente para leigos, Marketing é a ciência que estuda, desenvolve e utiliza técnicas 

usadas para convencer.  

 

• Convencer você, pois você realmente precisa daquele novo produto, com um novo Design e 

que custa 3 vezes o valor de mercado e que faz a mesma função do seu antigo. 

 

• Convencer a empresa, pois mesmo que um produto seja de sucesso um dia esse sucesso 

vai acabar e ai, “Meu Deus, o eu será de Nós? Portanto já que a vida é efêmera vamos 

aumentar a verba para criação de novas campanhas de Marketing. 

 

• Convencer o profissional que ele é uma marca e, portanto, deve ter um Consultor de 

Marketing, acho eu a ideia é criar uma nova profissão – O Personal Marketer,  que irá 

segui-lo indicando o eu ele deve ou não fazer, afinal ele mesmo sendo um cara 

desconhecido, e gostando disso, é alguém VIP. 

 

• Convencer o Cliente, pois afinal usar letra em itálico no cartão de visitas é démodé e está 

fora dos padrões do Marketing moderno, Como diria Kottler.  

 

• Convencer ele mesmo de que seu trabalho é a salvação das empresas, que sem ele nada 

vai para frente, que o Marketing é o mais importante fator em uma venda e que afinal ele (o 

profissional) é a alma do negócio.   

 
Outros Conceitos de Marketing 

 

 Outro conceito apresentado é que Marketing se configura em um processo gerencial que 

tem por objetivo final o consumidor, onde os estímulos de necessidade e desejo são muito 

trabalhados para obterem sucesso no lucro da empresa, mas, além disso, é necessária uma grande 

estruturação para poder satisfazer estes desejos e necessidades, a fim de obter produtos com 

qualidade e custo baixo.   

 

 

 Para a American Marketing Association (www.ama.org em abril de 2001)  Marketing é a 

execução das atividades de negócios que encaminham o fluxo de mercadorias e serviços, partindo 

do produtor até os consumidores finais.”  
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 “O processo na sociedade pelo qual a estrutura da demanda para bens econômicos e 

serviços é antecipada ou abrangida e satisfeita através da concepção, promoção, troca e 

distribuição física de bens e serviços”. (Ohio State University – apud Apostila de Gestão) 

 

 

 A administração de marketing pode ser definida como a análise, planejamento, 

implementação e controle de atividades destinadas a criar, desenvolver e manter trocas com os 

públicos-alvos, com o propósito de atingir os objetivos da organização. Portanto, as organizações 

sem fins lucrativos podem se beneficiar da prática de atividades de marketing, principalmente se 

forem bem planejadas e integradas aos objetivos organizacionais. 

 

 

 

O Marketing com foco no cliente – Marketing de Rela cionamento 

 

A atual condição de igualdade do mercado decretou o fim do tempo onde o mais importante 

para uma empresa era ganhar mercado, lançar novos produtos e fazer campanhas para um grande 

número de consumidores, massificando esses. 

 

 

Gerir um processo de marketing é algo mais amplo: é gerar mercados futuros, solidificar 

mercados já dominados (fidelização), é adequar sua empresa às novas concorrentes, é evoluir seu 

produto às novas necessidades do consumidor e é manter marcas vivas, de acordo com CALIXTA 

(1998, p. xi) "sejam quais forem os objetivos de marketing que uma empresa possa almejar, o foco 

das atenções estará no ativo intangível mais notado por seus clientes e aliados: a marca". 

 

 

Para SEYBOLD (2001, p. 45)' "A revolução baseada no cliente tem três princípios: os 

clientes têm sempre o controle, o valor agregado de uma empresa deriva do valor dos seus 

relacionamentos com seus clientes, e a experiência assume grande importância. Por isso, está 

errado só investir na aquisição e na retenção do cliente. É preciso apostar mais na qualidade de sua 

experiência com a empresa”. 

 

 

Para consolidar as afirmações de CALIXTA, SEYBOLD (2001, p. 67) conclui-se: "O primeiro 

passo é criar uma forte marca, que inclua uma personalidade com a qual o cliente possa relacionar-

se". 
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Ao citar os tópicos acima, conceitos inovadores e em moda surgem, como é o caso da 

fidelização, que de acordo com a analogia feita para a Internet e que se aplica ao mercado 

convencional por REICHHELD e SCHEFTER (2001, p. 76) "muitos executivos concentram seus 

esforços em atrair clientes, mas quase ninguém pensa em como conservá-los. Esse é um grave 

erro, porque, nos negócios eletrônicos, o cliente fiel anda mais importante do que nunca". 

 

 

Para BRETZKE em entrevista para o cite www.crm-online.hpg.com.br  em janeiro de 2001 

"Marketing de Relacionamento é o marketing do database contínuo, individualizado e 

personalizado, no qual as respostas não são por meio de publicidade ou propaganda de forma 

direta, e sim acrescidos por informações singulares de cada cliente e que servem para conduzir 

uma comunicação contínua". 

 

 

Como qualquer teoria nova o Marketing Subliminar se encontra no primeiro estágio de uma 

ideia, apesar de já estudado há algumas décadas, onde as pessoas duvidam da veracidade dos 

fatos, quando existe uma explosão no número de iniciativas de pesquisa e quando é necessário um 

aprofundamento ético - científico para que discrepâncias ideológicas não venham a desviar, ou 

‘contaminar’, o novo campo científico que se abre.  

 

 

 É fato importante analisar que vários dos aspectos que envolvem as mensagens 

subliminares são dúbios ou constituem apenas mitos, seja devido à falta de acompanhamento 

científico adequado, seja consequencia da fertilidade da imaginação humana ou mesmo por causa 

da hiper abertura dos fatos a leigos (em uma análise feita por Internet, no mês de junho de 2002, foi 

constatada a existência de 35 981 Sites relativos ao assunto: Mensagem Subliminar no Brasil).   

 

 

Conforme KOTLER (1998 p. 59) "o desenvolvimento de consumidores mais leais aumenta o 

faturamento da empresa. Entretanto, ela precisa gastar para aumentar a lealdade de seus 

consumidores". Sendo essa uma característica do Marketing Subliminar, ela teria que demonstrar 

resultado a curto e médio prazo, esta necessidade gera excessos e estes por sua vez invadem o 

campo ético já atuando em áreas como política, induções neurais, mercado de consumo e visando 

uma modelagem da cultura. Re-alinhando conceitos e buscando uma saída focada nos preceitos da 

Bioética e no bem estar social, bem como nos resultados financeiros e nas regras de mercado o 

tempo estimado de retorno do investimento passaria a ser mensurado de maneira mais prolongada 

(de médio a longo prazo) e os métodos de utilização seriam mais amenos e de conhecimento 

público (leia-se consentimento informado) o que reduziria os apelos filosóficos que envolvem a 

utilização subliminar de estímulos.  
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Um breve histórico sobre Mensagens Subliminares 

 

 

O Conceito Subliminar tem seus precursores no filósofo grego Demócrito (400 A.C.) que 

afirmou que nem tudo o que é perceptível pode ser claramente percebido. O filósofo grego 

citava que existe a possibilidade da 

existência de uma Ciência e a de fatores 

sensitivos como fonte de conhecimento, 

respondendo assim a Pitágoras.  

 

“Há duas formas de conhecimento 

(gnóme): o legítimo (gnesíe) e o ilegítimo 

(skotíe). Ao ilegítimo pertencem todos 

estes: a visão, a audição, o olfato, o 

paladar e o tato. O legítimo, porém, está 

separado daquele “   

 

Ainda discorrendo sobre Demócrito é 

importante salientar outra parte de sua 

obra onde defendeu, com efeito, que os 

átomos fora de nós  (leia-se tudo que nos 

cerca) poderiam afetar diretamente os 

átomos da nossa alma  (uma referência direta a psique humana) sem a intervenção dos 

órgãos dos sentidos – ou através deles sem que percebamos.  

  

O mote continuou sendo estudado por Platão em "Timeu" que 

utilizando termos do tratado Hipocrático as revoluções da Alma 

(algo como os períodos de alterações aos quais as pessoas se 

submetem) que duravam 7 anos – seria esse um número 

cabalístico? Ou mais um fator Subliminar envolvido? Não. 

Poderíamos dividir os ciclos heptanários desta forma:  

 

• A infância (0 a 7 anos) – a fase da 

amamentação onde a criança tem iniciada sua 

formação como ser humano e onde iria adquirir as características de seus 

ancestrais – através do leite. O término desta fase é a troca de dentição, afinal 

caem os dentes de leite.       

• A Juventude (8 a 14 anos) – onde os conceitos de intelecto são moldados, algo 

muito semelhante ao que temos hoje com crianças aprendendo conceitos de 

raciocínio, inteligência e aspectos de aprendizado e a fase de ruptura seria o 
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nascimento do Dente Siso. Não é difícil co-relacionar com aspectos que até hoje 

vigoram na sociedade ”moderna”, analise a frase: “Agora você é uma moça, pois 

nasceu o Dente Ciso, o dente do juízo”. 

• A Adolescência (15 a 21 anos) – É importante salientar que a expectativa de vida 

nesta época era baixa, cerca de ..............(?) , e que neste período mulheres já 

deveriam ser mães e homens guerreiros ou cidadãos. A palavra Adolescente vem 

do verbo latino Adolscere que por sua vez descende de Adolescentis, que significa’ 

em crescimento’. De acordo com o Guru Max Gehringer: a palavra Adulto 

descende de Adultus que nada mais é que o particípio  passado de Adolscere, ou 

seja... Adulto é quem não mais cresce. Cultura inútil sempre vem bem... agora 

voltando.  Assim sendo esta fase é a de formação social, onde aspectos políticos 

(na concepção grega da palavra) seriam fomentados. 

• A Fase Adulta (22 a 28) – É a fase do saber e do conhecer. Fase de iniciar na 

Ciência, na política aprendendo para se tornar senador (nada muito diferente de 

hoje) 

• O envelhecimento (28 a 50) – Na Ética, onde se concentram seus escritos mais 

famosos, Aristóteles considera que o ser humano progride somente até os 50 

anos, portanto, com sua concepção distorcida de velhice, ele percebia os idosos 

como pessoas diminuídas, que não mereciam confiança e por isso precisavam ser 

afastadas do poder, não devendo exercer cargos de importância política. Era 

considerada uma fase de bônus, como em um vídeo-game, poucos chegavam a 

essa idade     

 

O Assunto Subliminar foi explanado por 

Aristóteles na obra "Perva Naturalia" com a 

teoria dos "Umbrais da Consciência", uma 

análise biológica que correspondeu aos 

seus anos finais de vida, onde caracterizou 

uma egotrip – uma viagem de imersão no 

ser humano. Seria Aristóteles o pai da 

Psicologia por abordar: assuntos Sobre a 

alma (Perí psichês) - Um termo que nos 

remete a dois outros usados 

posteriormente por Freud Psique e Para 

Psique? Seria ele um religioso, pois em 

Parva Naturalia já citava estudos sobre a 

memória e a reminiscência (continuidade 

da Alma) unindo ciência e religião? Seria um Místico, pois na mesma obra citou o Sonho e 

a sua Adivinhação? De certo era um cientista, pois atribui uma causa uma determinada 

consequência e a partir delas gerou um postulado.  



 18

 

Desta forma é importante salientar que a Ciência e o ‘achismo’ sempre andaram juntos, 

pois se não fosse o Segundo para saciar, mesmo que de maneira incorreta e parcialmente, 

a necessidade intrínseca do Ser Humano de explicar, o Primeiro teria que lidar com a 

pressão de ser a única fonte de conhecimento.   

 

 

Citando o professor Calazans “Montaigne em 1580 e Leibniz em 1698 com as ‘Percepções 

inadvertidas que tornam-se óbvias por meio de suas consequências, sendo que os 

estímulos subliminares começam a ser mensurados quantitativamente pelo contemporâneo 

de Freud, Doutor Otto Poetzle , que em 1919 estabelece a relação estatística de causa-

efeito entre estímulo subliminar e reação fisiológica; seguidos de Teóricos da Comunicação 

de Massas como os canadenses Marshall MacLuhan e Wilson Brian Key, e europeus como 

o italiano Umberto Eco ; até mesmo no Brasil, pesquisadores do porte e reputação do físico 

Mário Shemberg e do Filósofo das novas tecnologias Vilém Flusser abordam as 

tecnologias subliminares em suas obras.  

 

Ainda baseado em estudos anteriores “em junho de 1934 a tese de doutorado de Collier 

em Psicologia Experimental detalhou publicamente os esquemas de construção de um 

projetor de diapositivos de alta velocidade, o Taquicoscópio (Táquion em grego significa 

veloz e escópio é visor-projetor) cujas imagens chegam a 1/3000 de segundo, causando 

reações fisiológicas ao sinal subliminar (C.F. "Propaganda Subliminar Multimídia", Summus 

Editorial, p. 24) . “ 

 

 

 

 

 

O primeiro Registro Histórico do que se convencionou chamar de 

Mensagem Subliminar (ou como o Mestre Flávio Calazans denomina 

brilhantemente de Midiologia Subliminar) em 1957, quando pesquisador Jim 

Vicary, pesquisador de Marketing, afirmava ter ministrado um determinado 

conteúdo de maneira imperceptível à consciência humana, usando o 

equipamento de sua empresa, "Subliminal Projection Company", projetando 

a cada 5 segundos sobre o filme "Picnic" a frase "Beba Coca" e “Coma 

pipoca” na velocidade de 1/3000 de segundo cada vez, aumentando em 57,7% as vendas no 

intervalo.  
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Atividades semelhantes são utilizadas ainda hoje em cinemas do Brasil, quando de maneira 

‘espontânea’ surge um cheiro de pipoca, fresca e quente, proveniente dos dutos de ar condicionado. 

Esta estratégia trabalha sistemas cognitivos paralelos como o olfato. Façamos o seguinte teste:  

  

Lembre de uma pessoa. Essa pessoa é um conjunto de impulsos eletromagnético enviados por eles 

para que seus receptores (sentidos) enviem ao cérebro para que os receptores neurais codifiquem 

transformando esses sinais em sensações que, por sua vez nada mais são do que indutores de 

alterações físicas e biológicas. Por isso frases como: “O frio é Psicológico” o que realmente é 

verdade, pois a Psique influencia na Matéria. Partindo deste ponto pacífico continuemos o teste. A 

imagem da pessoa (impulsos dentro delas convertidos em sinais para que seus olhos possam 

captar), seu cheiro, seu ‘toque’ e as lembranças que você teve ao lado dela, são associados no 

Cérebro. De maneira simplista podemos metaforizar o Cérebro e o computador, sendo as 

experiências (sensações) os arquivos que são guardados juntos, quando de uma pesquisa 

(voluntária ou induzida) surgem os resultados das buscas associados. Ou seja, você sente o cheiro 

e lembra-se da pessoa e de momentos que passaram juntos. Esta técnica é largamente utilizada 

em cursos de memorização, leitura dinâmica e PNL (programação Neuro- Linguística), bem como 

na hipnose.  

Agora vamos fazer um segundo exercício: Troque as seguintes palavras: 

• Impulsos eletromagnéticos por átomos de Fora de nossa Alma 

• Sentidos por átomos internos da nossa alma 

Chegamos ao conceito inicial de Demócrito 

 

Voltando ao contexto histórico, nenhum dos detalhamentos dos estudos de Vincary havia sido 

liberado para o público, nem para a comunidade científica, nenhuma evidência surgiu para dar 

suporte a sua teoria, mas existia algo de novo no ar. Isso era indiscutível. Para podermos criar esse 

cenário façamos um exercício de Abstração: Imagine um país paranóico por natureza como os 

USA, durante a guerra fria, em um ano conturbado onde Jimmy Hoffa (Líder sindical) desaparece e 

os indícios levam para o FBI gerando desconfiança dos órgãos reguladores e O Major John Glenn 

voa com seu F8U (um jato supersônico) da Califórnia (costa oeste) até Nova York (costa leste) em 3 

horas 23 minutos e 8 segundos, batendo o recorde de velocidade, fruto da tecnologia mais 

avançada do mundo até aquela época.  Façamos uma Análise: 

 

Paranóia + Medo + Desconfiança + Tecnologia = Ambiente perfeito para mentes férteis criarem 

teorias sobre conspirações, objetivos puramente econômicos e controle de massa... ops! Vamos 

mudar de assunto, pois podemos estar sendo vigiados.   

 

Anos após o Experimento inicial, quando desafiado pela BBC a reproduzir o mesmo efeito 

alcançado com o experimento inicial, Vicary admitiu que os resultados de seus estudos haviam sido 

manipulados. Todavia, seu experimento era foco de grande discussão, criando um clima de dúvida 
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que pairava sobre a mídia mercadológica, posto que se tornara possível ‘enganar’ o consumidor 

(realmente isso só ocorreu naquela época).     

 

De acordo com o Levantamento já em 22 de junho de 1956, a BBC de Londres realizou, sob a 

supervisão técnica de James McCloy, a projeção de mensagem subliminar na velocidade 

taquicoscópica de 1/25 de segundo inserida na programação veiculada com objetivo de pesquisar 

reações nos telespectadores.  

 

Em 1973 o Livro Sedução Subliminar alegou que as mensagens subliminares e suas técnicas 

estavam sendo utilizadas na publicidade de forma descriteriosa e em larga escala. A paranoia da 

América do Norte ergue-se novamente com força total. Quem acreditava se transformou em 

portador da verdade, quem não acreditava assumiu que poderia estar errado e o mito tomou 

proporções inimagináveis, sendo necessário que a comissão federal de comunicação norte-

americana interferisse. Esta por sua vez ao analisar o caso superficialmente declarou as técnicas 

subliminares “contrárias aos interesses do povo americano” algo como uma censura, ou 

desaconselhamento público. Tendo como exemplo que USA, um país que demonstra orgulho de ter 

a emenda constitucional da liberdade de impressa. 

 

 

Somente em 1974 houve o registro de adaptação da tecnologia subliminar à Televisão com 

objetivos comerciais, quando a frase "Compre-o" foi inserida sobreposta a um "frame"  (1/30 de 

segundo) por 4 vezes durante o comercial de 30 segundos do jogo para crianças "Kusker Du" nos 

Estados Unidos da América.  

 

 

Entretanto, nos anos 1980-1990 grandes empresas colocaram vírus nos computadores que fazem 

piscar na tela (efeito flicker) frases como "trabalhe mais rápido" para aumentar a produtividade dos 

empregados. Também supermercados instalam som ambiente com as frases "sou honesto" e 

"roubar é errado" alegando obter bons resultados mensuráveis estatisticamente (O processador 

MARK VI reduziu em 30% o índice de furtos em uma rede com 81 supermercados em 4 estados 

dos USA); e bancos agem de forma semelhante para estimular aplicações financeiras (CF 

"Propaganda Subliminar Multimídia" p.53).  

 

Dados demonstram que ainda nos dias atuais 75% a 80% da população Norte Americana acredita 

que existem meios de comunicação utilizando deliberadamente técnicas de midiologia Subliminar, 

seja de qual forma. Este é o mesmo público que acredita que os experimentos Subliminares não 

obtiveram nenhum resultado significativo. Ou seja, para esses, a mensagem subliminar existe, mas 

não funciona. Chega a ser dicotômico avaliar uma sociedade com tais preceitos, pois se de um lado 

existe o fato gerador como pode não existir resultado?  Como há causa sem conseqüência? Tudo é 

realmente possível para quem ainda espera o Elvis Presley voltar e as guerras acabarem. Mas 
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existe um fato que é realmente inexplicável. Como um povo que não acredita nos resultados das 

Mensagens Subliminares gasta aproximadamente 50 milhões de Dólares por ano com produtos de 

Auto-Ajuda de cunho subliminar. *   

Dados fornecidos por Rogers, Martha and Smith, Kirk H., (1993) "Public Perceptions of 
          Subliminal Advertising," Journal of Advertising Research  

          (Mar./April) 
 
 

As análises da psicologia humana, nos aspectos referentes às Mensagens Subliminares, contaram 

com inúmeras participações, dentre elas podemos citar: Aristóteles ao pesquisar sobre a alma (Perí 

psichês) e os sonhos, buscando co-relacionar os aspectos oníricos com fatores metafísicos. Josef 

Breuer que juntamente com Freud ao condicionaram experiências mentais aos fatos provenientes 

de experiências vividas. Viktor Frankl e “Psicoterapia e visão do mundo", explorando a questão 

filosófica dos significados e dos valores bem como o termo utilizando em Duesseldorf, Frankfurt, e 

Berlim, pela primeira vez o termo Logoterapia. Alferd Adler como sua visão da unidade funcional do 

ser humano e seu trabalho com interpretações de sonhos. 

 

Na atualidade, um conjunto de fatores psicossomáticos influencia no comportamento do Indivíduo 

tornando clara a necessidade de busca pelo conhecimento interno e o crescimento, sem controle, 

das ‘ciências’ da alma. Um exemplo é a “Psicologia Transpessoal” cujo um dos maiores 

representantes é provavelmente o Dr. Pierre Weil o fundador da "Universidade Holística de Brasília" 

nas quais são utilizados possíveis métodos psicológicos de introjeção de ideologias de massa ou de 

consumo, aplicados sutilmente sobre nossas famílias através principalmente da mídia em todas as 

suas vertentes, conceito esse que pode ser analisado como um predecessor do conceito de 

Mensagens Subliminares. 

 

Todavia seguindo a problematização das ciências que é a evolução de um conceito visando a 

quebra de paradigmas sem causar maiores turbulências à sociedade, questiono: Qual é o custo 

deste aprofundamento teórico? A sociedade está pronta para receber certas verdades? O lado 

turvo, que é sempre mais atraente que as verdades, pode ser dissipado como a luz da verdade?   

 

É fato importante ser levantado que não existem dúvidas sobre a Psicologia e suas Escolas, mas 

sim uma preocupação com a ética e com possíveis distúrbios causados por exposições à neuro-

indutores, abusos, deturpações conceituais, perversões éticas e culturais e (ou) atitudes 

inescrupulosas ou dogmáticas por parte daqueles que manuseiam tais métodos. É com essa 

disposição mental, que procuraremos abordar e responder as questões envoltas neste assunto. 
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O que são Mensagens Subliminares? 

 

 Esse tem sido o nome usado no meio para designar mensagens ocultas em determinados 

meios de comunicação, sendo os principais filmes e músicas. Esta nomenclatura absorve outro 

significado se este livro estiver sendo utilizado por pesquisadores: assim as percepções 

subliminares são um conjunto de cognições inconscientes induzidas por meio externo que 

dispostas e agrupadas no campo de memorização da mente humana formam um pool de 

informações facilmente acessadas por um estímulo externo que atua como catalisador.  

 

 

 Analisando de maneira superficial, segundo alguns "especialistas" os filmes e músicas são 

minuciosamente preparados contendo em seu interior, mensagens que não são captadas pelo 

consciente, mas que são enviadas diretamente para o inconsciente, passando assim a exercer uma 

forte influência inconsciente no comportamento humano, induzindo e direcionando suas atividades. 

 

 

Podemos exemplificar a Mensagem subliminar, de maneira simplista ao extremo, da seguinte forma: 

Um professor em sala de aula ministra dado assunto, no decorrer da aula expositiva ele estala os 

dedos e cita, sem pretensões, um determinado autor, o aluno esperto copia isso em um 

determinado ponto do caderno... em um futuro próximo o professor novamente induz o aluno a criar 

uma referência, exemplo estalando os dedos e comenta sobre a obra Y, novamente sem maiores 

aprofundamentos, dado mais um tempo o professor novamente direciona o aluno para o seguinte 

raciocínio ... “Plac (barulho de dedos) o movimento Z”, dado mais um corte no tempo, um novo ator 

é incrementado o estilo W que é fruto do movimento Z. Se estas ligações forem feitas de maneira 

correta, ao estalar de dedos do professor as informações seriam acessadas  pelo Cérebro gerando 

uma ligação entre  X Y Z e W , desta forma criando um elo entre as partes. Algo semelhante a um 

link de computador que após acessado executa uma determinada função para a qual foi 

programado. 

 

 É relevante salientar que existem linhas e frequências abaixo da consciência humana e que 

as informações que utilizam este meio para serem absorvidas são percebidas de maneira límpida e 

‘crua’, pois são desprovidos dos fatores sociais, éticos, culturais e filosóficos. 

 

 

 Analisando a etimologia do termo Mensagem Subliminar encontramos que a palavra 

“Subliminar” veio da fusão de duas palavras latinas: “SUB” = “abaixo de” e “LIMEN”= limiar, 
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portanto, mensagem subliminar é a mensagem ou propaganda abaixo do limiar de percepção 

consciente.  

 

 

 Nós não podemos vê-la, ouvi-la ou percebê-la de alguma forma. No entanto, acredita-se 

que pode influenciar o comportamento através de estímulo direto ao subconsciente com palavras, 

sons, imagens ou essências aromáticas. Sendo assim, pode ser possível manipular o 

comportamento do indivíduo em diversas áreas.  

 

 

 Uma forma interessante de analisarmos a existência destes estímulos e a eficácia deles na 

associação entre um impulso neural e a execução induzida de ato é o fato de ao ouvirmos uma 

determinada canção lembrarmos uma pessoa, ou de vermos uma pessoa bocejando e 

imediatamente bocejarmos também, ou até quando sentimos um aroma e junto com ele um 

determinado sabor.    

 

 

 Muitos já ouviram falar de tal mensagem, mas o que é isto? Isto são mensagens inseridas 

em figuras, filmes, textos ou músicas, mas em uma forma em que o consciente do indivíduo não 

consegue identificar, mas tais mensagens ficam gravadas em seu subconsciente, e um dia, elas 

vêm a tona remetendo esse indivíduo a executar um impulso natural atrelado àquele estímulo 

inicial. 

 

 

 Estas formas de persuasão podem estar ligadas diretamente com os nossos prazeres 

inibidos, retraídos, que são eles: o sexo, a morte e a autodestruição, como também aos mais banais 

como sentir-se bem ou amar. Todavia é importante lembrar que se o sentimento é positivo não 

precisa ser camuflado e desta forma não necessitaria de ser instalado de forma subliminar.  

 

 

 Ao analisar as Mensagens Subliminares é importante ressaltar alguns aspectos: O sexo 

apesar de um prazer e ser reprimido pela sociedade vem ganhando espaço dia-a-dia na cultura 

ocidental e este fator pode, ou não, ter relação com os estímulos neurais, nota-se que o sexo é o 

tipo de interação humana de maior controle moral. Desde pequenos os humanos são interessados 

por ele, e desde pequenos isto é retraído pelas convenções sociais e os princípios da moralidade.
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 Analisar o trinômio Sexo, morte e autodestruição se torna mais simples trazendo estes 

valores para uma situação rotineira, exemplo: Ao executar uma pesquisa mental sobre os filmes em 

cartaz no último ano surgirão dados como: 

 

o Um números expressivos de filmes com cenas de morte sejam eles filmes de ação, 

terror, suspense ou drama. 

 

o Um número grande de filmes com cenas relacionadas a sexo.  

 

o Um número grande de personagens envolvidos em problemas pessoais 

apresentando um quadro quase depressivo ou por vezes com distúrbios mentais 

nítidos. 

 

o Os valores financeiros alcançados com a exibição destes filmes em comparação 

com filmes de enredo infantil (o que definitivamente não os livra das Mensagens 

Subliminares). 

  

Façamos um exercício de abstração: memorize os 10 filmes em cartaz no cinema atualmente (a 

definição do local cinema aumenta a dimensão da pesquisa tendo que as exibições dos filmes são 

um reflexo dos fatores mercadológicos que envolvem a indústria do cinema e o apelo ao público é 

mais relevante deles). Após faça um triângulo nos lados escreva: SEXO – VIOLÊNCIA – MORTE 

analisando a sinopse ou vendo o filme (esta opção é mais proveitosa) marque para cada filme os 

pontos dentro do triângulo, exemplo: Pulp Ficcion (tem SEXO 1, Tem VIOLÊNCIA 1 e tem MORTE), 

Quem vai ficar com Mary (tem SEXO 1, tem VIOLÊNCIA 1, mas não tem MORTE)... terminada  esta 

atividades perceberemos que :  

 

o Todos os filmes apresentarão um dos três fatores 

o Mais de 70% apresentará dois fatores em conjunto 

o Aproximadamente 45% apresentarão os três fatores combinados. 

o E que esses 45% serão os mais lucrativos, se avaliada as bilheterias.  

 

 

 

 É fato importante salientar que a função do cinema é exatamente esta proporcionar aos 

expectadores uma oportunidade de fugir da realidade e se transportar para o corpo da personagem 

e realizar atividades que ele nunca teria possibilidade (ou coragem) de fazer no mundo real.  

  

 

 Para o desenvolvimento deste documento será utilizada a seguinte definição própria para o 

termo Mensagem Subliminar: 
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 Dá-se o nome de mensagem ou propaganda subliminar toda aquela mensagem que é 

transmitida em um baixo nível de percepção, tanto auditiva quanto visual. Embora não possamos 

identificar esta absorção da informação, o nosso subconsciente capta-a e ela é assimilada sem 

nenhuma barreira consciente (de cunho social, ético, cultural ou filosófico), e a aceitamos de 

maneira direta.  

 

 

 Por definição, subliminares são as mensagens que nos são enviadas dissimuladamente, 

ocultas, abaixo dos limites da nossa percepção consciente e que vão influenciar nossas escolhas, 

atitudes, motivar a tomada de decisões posteriores. Subliminares são mensagens que entram na 

nossa mente de contrabando, como um vírus de computador que fica inerte, latente, e só é ativado 

na hora certa. 

 

 

 Existem especulações sobre a origem deste processo de ‘bombardeio’ neural, existe a 

vertente que defende a concepção acidental deste material de propaganda, outros propõe a 

atividade de indução baseada em mensagens neuro transmitidas como um ‘estupro mental’ tendo 

que a vítima perde o poder de escolha ao ser invadido por Mensagens Subliminares.   

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os táticos notaram que os pilotos e os atiradores não eram 

capazes de distinguir bem as silhuetas de aviões vistos à distância. Em algumas situações, os 

pilotos e atiradores derrubavam até mesmo as aeronaves amigas. Para resolver o problema, os 

psicólogos da força aérea americana desenvolveram o taquistoscópio, que é apenas uma máquina 

capaz de fazer piscarem palavras, números ou imagens por variados períodos de tempo numa tela 

visível. Começando pela exibição de imagens grandes de aviões amigos e também de aviões 

inimigos em ritmo lento, e aumentando gradualmente a velocidade de exposição e diminuindo o 

tamanho das imagens, os pilotos podiam ser rapidamente treinados para reconhecer mesmo 

representações espectrais de diferentes aviões quando exibidas em apenas um centésimo de 

segundo. De fato, os atiradores de navios foram treinados para identificar mais de duas mil silhuetas 

seguidas sem nenhum erro. 

 

 

O Objetivo das Mensagens Subliminares consiste em alcançar um nível de inserção maior que os 

das campanhas tradicionais, mas de uma maneira imperceptível aos olhos e ouvidos do público 

alvo. Influenciar a decisão de um grupo de clientes é a função da propaganda e isso é tão lícito 

quando qualquer outra atividade empresarial, os meios para que esta indução aconteça é que são 

discutíveis, por exemplo: os milhares de Outdoors nas ruas tirando a atenção dos motoristas e 

ocasionando acidentes de carros não mais são que um bombardeio de Mensagens Liminares. O 

que remete ao foco da discussão: A forma como é abordado o público alvo, ou seja, o termo “SUB”.   
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Segundo prof. Flávio Calazans, as mensagens podem se desenvolver dos seguintes modos:  

Receptor  Base  Técnicas  Veículos  

Visão Física 
Projeção taquicoscópica, visão periférica, 
impressos iconesos, discursos gráficos 

Cinema, TV, computador, vitrines, 
palanques políticos, neon, fotos, 
logotipos, HQ, outdoors, etc. 

Audição Física 

Engenharia de som subliminar, fundo 
musical (jingle, slogans, imperativos, 
rima/refrão, perguntas com resposta 
embutida, boatos 

TV, rádio, teatro, palanque 
político, etc. 

Tato Física Texturas Tipo do papel dos impressos, 
embalagens 

Olfato Química Essências, fragrâncias, feromônios 
Tinta dos impressos, teatro, 
palanque político 

Paladar Química Sabores 
Alimentos, cigarros, pasta de 
dentes 

 

 

 Baseado nos conceitos da Bioética os quais citam que atualmente o limite da ciência é o 

ético, um exemplo é a clonagem humana: já é possível clonar o Ser Humano, já existem recursos 

tecnológicos, financeiros e humanos, então o que impede esta prática? A Ética. O quão este 

preceito é forte? Por quanto tempo essa barreira ideologia existirá? Será que ela já ruiu? Assim são 

as Mensagens Subliminares simples de serem criadas, de custo baixo, tecnologicamente viáveis e 

de fácil absorção. Qual é o limite? 

 

 

 Outro fato importante é a Mensagem Subliminar consentida, por exemplo, as logomarcas 

das redes de televisão que surgem no canto superior da tela durante algumas transmissões, esta é 

uma utilização explícita dos impulsos neurais, pois enquanto teu foco de visão está centralizado no 

meio da tela a visão periférica está enviando esta imagem (da logomarca) até o sub-consciente. 
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Tipos de Mensagens Subliminares 

 

 Subliminar Ambiental : Mídia Exterior 

 Durante todo o processo de focalização de uma determinada imagem, ou até mesmo em 

um momento de desconcentração é possível notar a existência de impulsos neuro transmitidos pela 

visão, audição e olfato que sugestionam uma informação.  Enquanto a visão fóvica consciente foca 

o nome legível em letras grandes ou simplesmente se dirige um carro concentrado, passam 

despercebidos pela consciência várias imagens ao fundo, ruídos, poluição visual indiferenciada, 

outdoors e placas que são captadas pela visão periférica e enviadas ao córtex cerebral sendo 

armazenadas. Em um determinado momento (seja ocasião de uma compra ou até mesmo uma 

propaganda) essas informações voltam a ser analisadas pelo Cérebro Humano gerando sensações 

como familiaridade com a marca, aproximação com a proposta da marca, necessidade de compra, 

dentre outras.  

 Este tópico ressalta a importância e o fundo subliminar dos anunciantes. Pois mesmo AA 

colocações dos outdoors podem ser estrategicamente planejadas para que exerçam uma maior 

penetração no público alvo.   

 Um exemplo é quando do conhecimento de uma nova marca, por vezes existe um 

sentimento de proximidade, afinidade e confiança nesta marca que é inexplicável, pois nunca houve 

nenhum relacionamento direto (nenhuma compra, nenhum comentário ou nenhuma campanha de 

marketing). 

 

Vejamos alguns exemplos de Mídia Exterior que se utilizam de mensagens subliminares: 

 Analisemos o exemplo da cerveja Inglesa 

Samuel Adams que buscou em seu Outdoor 

associar seu produto, uma cerveja mais 

encorpada e forte, com a suavidade e 

delicadeza de uma mulher. Essa inserção 

busca transmitir para o consumidor (em sua 

maioria homens em 

pubs) que estando com a 

Cerveja ele está perto 

das mulheres.  

 

É possível neste caso verificar que as Cervejas não utilizam Mensagens 

indutivas apenas nos países de primeiro mundo. A antártica por sua vez utiliza 
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 um casal, no mesmo efeito da Samuel Adams.  

Preste atenção para reparar.  

 

Essa tendência de mesclar realidade com 

 subliminar normalmente busca associar um  

produto (ou marca) com uma instituição.  

O casal, A Mulher, O grupo... sempre lembrando de um aspecto psicológico relevante: O Ser 

Humano é um ser inclusivo, portanto busca socializar-se com outros de mesma espécie para que 

não seja excluído. Os profissionais da área de marketing utilizam isso todo o tempo. Ex.: Stilo (Fiat) 

você tem ou não tem. 

A revista masculina Playboy dentro de 

seu espírito singular que mistura 

sensualidade, criatividade e inovação, 

sempre andou lado a lado com 

mensagens subliminares. Desde a 

escolha de sua logomarca (que será 

analisada capítulos a frente). Todavia 

desta vez eles se superaram, este 

outdoor foi vinculado em vários países 

do mundo (Dinamarca, USA, 

Inglaterra...) e apresentava uma 

característica especial... ao chover ele 

trocava de layout surpreendendo.   

 

 

  

Ainda seguindo a linha de campanhas internacionais e 

similares nacionais este outdoor circulou pelas maiores 

capitais do Brasil fazendo uso das estratégias 

subliminares para passar uma boa mensagem. 
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Algumas ocorrências subliminares não 

são premeditadas e sim frutos de 

acasos, analisar a intenção de uma 

campanha se torna complicado, tendo 

em vista que não temos contato direto 

com o idealizador. Todavia avaliando 

as possibilidades de que, com a 

iniciativa, ocorra qualquer tipo de lucro 

podemos supor a intenção ou 

coincidência no fato. 

 

 

 

Subliminar Eletrônico: Merchandising 

O Subliminar tem seu potencial melhor aproveitado quando inserido dentro da programação normal 

do que nos intervalos comerciais, burlando assim, os mecanismos de defesa do consumidor que é 

trocar de canal na hora dos intervalos comerciais e utilizando a atenção despendida para a 

programação normal com o intuito de facilitar a absorção subliminar. 

Se aplicarmos isso à prática veremos que ao focar a atenção em um determinado assunto que nos 

interessa ‘baixamos a guarda’ e desta forma estamos susceptíveis à atuação das Mensagens 

Subliminares. Exemplificando façamos a seguinte busca mental: quantas vezes você já se pegou 

assistindo um canal e se perguntado inconscientemente ”o que estou fazendo aqui?” ou “por que 

estou vendo esse canal?”. Outro exemplo deste fato é quando dirigimos nossos carros com um 

itinerário familiar, ou seja, quando fazemos sempre o mesmo caminho, em determinado momento 

nosso Cérebro liga uma espécie de ‘piloto automático’ e nos desligamos das atividades, pois aquele 

já se tornou um reflexo condicionado. Algo que se assemelha a um transe. 
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 Existem várias técnicas de propaganda subliminar. Uma delas é o uso de um aparelho 

denominado de taquicoscópio e métodos similares, com o envio de mensagens que aparecem em 

frações de segundos em telas de cinema, TV ou Internet, sendo captadas apenas pelo inconsciente. 

Outra modalidade é o merchandising e mecanismos semelhantes de mensagens subliminares, 

captadas pela visão periférica das pessoas. Figuras ou palavras mescladas em imagens, de forma a 

serem captadas inconscientemente, obtêm o mesmo efeito. 

Apresentemos uma definição preliminar para o termo Merchandising, de Acordo com a AMA – 

American Marketing Association – como sendo o termo mercadoria e, portanto, o conceito aplicado 

a esta realidade seria o de inserir mercadoria, em veículos de comunicação, de maneira indireta um 

determinado produto. Burlando assim mecanismos de defesa dos consumidores. De forma análoga 

seria uma estratégia de contato surpresa com o possível cliente (prospect). 

 Durante anos foi permita a utilização de rodapés e/ou cabeçalhos nas transmissões de 

televisão americanas após a comprovação dos efeitos comerciais destas mídias a utilização foi 

proibida. Todavia não é difícil projetar os lucros referentes a 24 horas de exibição contínua. 

 O Merchandising, como é conhecida esta técnica subliminar, tem sido constantemente 

usada por empresas como Coca-Cola e Nike em filmes. Um exemplo seria o filme Blade Runner de 

1982 que se enquadra na categoria subliminar e De volta para o futuro de 1988. Todo o quadro é 

preenchido por uma poluição visual urbana com dezenas de anúncios, nunca focalizados 

plenamente graças ao rápido tempo das mudanças de enquadramento, movimento ágil da câmera 

focando os atores em ação e a edição com rápidos e frequentes cortes que estonteiam o 

espectador e monopolizam sua atenção, como um vídeo clipe.  

 O cenário fundo subliminar é imperceptível graças à edição veloz. Não há tempo de efetuar 

uma varredura fóvica pela tela. Assim, o espectador focaliza os atores e deixa-se envolver pela 

trama narrativa, enquanto sua visão periférica recebe subliminarmente as dúzias de anúncios que 

pagaram o filme.  

 Evoluindo a definição de Merchandising pode ser definido como toda a inserção comercial 

em shows, novelas, filmes e eventos, porém não é um comercial direto do produto. Quem não se 

lembra de já ter visto em alguma novela um personagem bebendo aquela cerveja cujo rótulo e 

marca aparecem claramente na imagem. Atualmente este Merchandising já vem sendo utilizado de 

maneira mais aberta, quando atores da novela Malhação (programa exibido pela Rede Globo de 

Televisão, focado no público jovem) surgem utilizando determinado cartão de crédito, usando 

determinado xampu para cabelo, ou até mesmo defendendo alguma causa e apresentando sua 

logomarca. Inserido em histórias como filmes ou novelas, quanto mesmo aparece o produto, melhor 

é o resultado do merchandising. Basta que se perceba a sua presença. 
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Por Exemplo no Filme Homem – 

Aranha 2 ( Spiderman2) em cenas 

consecutivas estas imagens 

aparecem. Na primeira o personagem, 

o repórter Peter Parker tem boas  

lembranças a cerca de sua namorada  

Mary Jane Watson e no canto superior 

esquerdo da tela, local privilegiado no 

campo de visão, pois apresenta uma 

das que melhores zonas de fixação de 

marcas, surge a palavra EAT – no Inglês coma. Na cena seguinte um corte aberto de câmera cobre 

a rua e uma logomarca surge: O Fast-Food mais famoso do mundo. Mc Donalds. Podemos fechar 

os olhos e ignorar, seria apenas um acaso, todavia gostaria de salientar que a cadeia de 

Lanchonetes é a que mais está 

envolvida em casos de uso subliminar 

e questionar o porquê não aparece 

nessa rua uma loja de jóias, 

computadores ou até outra lanchonete 

como Taco Bell, Next up, Carl Jr., 

Dunkin' Donuts, Wendy's, Domino's, 

Kentucky Fried Chicken,  King Burgers 

ou outra das 1.700 franquias 

americanas de lanchonetes que 

apresentam  lojas em Nova York, onde se passa a trama do filme. 

Um outro bom exemplo de mistura de ficção e realidade está no filme MATRIX onde personagens 

são induzidos a reagir à sensações induzidas por máquinas, sem consentimento informado, durante 

um determinado transe, para que as pessoas não percebam a realidade que os cercam. Qualquer 

semelhança não é mera coincidência. Analisando o filme existem várias referências a midiologia 

subliminar, bem como a filosofia evolucionista e outros preceitos relevantes a este livro, portanto 

segue uma dica de cinema: Assistam para analisar este filme, suas metáforas, seus takes rápidos, 

suas ideias escondidas e também o show de efeitos especiais.      

Analisemos esta imagem do Filme MATRIX 
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quando o personagem principal NEO – vivido pelo ator Keanu Rives – um fugitivo do sistema que 

oprime e que manipula as mentes humanas – se encontra com o Agente Smith – um robô 

funcionário do sistema que busca a padronização, buscando e caçando os heterogêneos 

(resistência). E de repente que surge o símbolo de mais uma multinacional do mercado de Serviços, 

logo essa responsável por uma grande evolução no mercado, quando abdicou de produzir insumos 

(produtos) para ofertar Serviços, escapando da homogenia que existia no mercado e usando esta 

diferença como vantagem competitiva. Fazendo uma alusão ao poder de empresas líderes do 

mercado e sua tendência a uniformizar suas atividades – o filme MATRIX pode ser comparado, em 

seu fator polêmica, com o vídeo The Wall do Pink Floid. Vamos nos questionar: por que a Warner 

Brothers iria fazer, sem custo nenhum, uma propaganda para HP? 

 

Ou mesmo em uma partida de futebol notar a existência de várias placas colocadas ao longo do 

campo exibindo marcas ou nomes de produtos. Dado importante para ser avaliado é a diferença de 

valores para utilização destas placas devido ao local onde estão situados para outro. Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As áreas verdes tinham valor tão menor que em muitos estádios do país deixaram de 

existir, as áreas amarelas tem um bom valor, devido às câmeras a focalizam mais vezes, todavia as 

áreas de maior valor são as vermelhas, pois além de estarem sendo focalizadas várias vezes ainda 

estão perto dos gols o que faz atenção do espectador se voltar para o futebol deixando-o 

desconcentrado e mais susceptível as mensagens subliminares.  

  

Uso de Cores -  

Área Reservada as câmeras de Televisão 
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 As cores sempre estiveram presentes no cotidiano do Ser Humano, sempre fascinados pelo 

lado subjetivo das cores refletindo assim fatores sócio-culturais e econômicos, de maneira recíproca 

as cores atuam na percepção sensorial do indivíduo. A função do uso das Cores na Publicidade 

está intimamente ligado a três aspectos: 

• Atrair a atenção. 

• Familiarizar o público alvo com a propaganda. 

• Transmitir sensações cognitivas ao público. 

 

Estas sensações ou Mensagens devem ser claras e diretas, para que possa ser assimilada pelo 

público. Todavia é necessário lembrar que as diferentes cores afetam o ser humano de formas 

também diferentes. Somente uma cor estanque não garante o bom entendimento e sim ela em um 

contexto, para que o parâmetro de comunicação com o público seja transmitido com exatidão, 

podendo assim ser entendido de forma transparente – e para executar tais processos a ferramenta 

de mídia tem infinitos 6 segundos, em média, de atenção do público. Analisando de maneira mais 

simples a função agora das cores é facilitar o acesso e reter a atenção do público alvo, aumentando 

assim o tempo de visibilidade da peça publicitária.     

 

O pesquisador Herman Rorschach no início do século vinte foi um dos primeiros a chamar atenção 

para o estudo do fenômeno das cores no comportamento humano, visto que esta poderia despertar 

emoções latentes e reações diferentes em pessoas, o que nos remete novamente aos filósofos 

gregos Demócrites e Aristóteles. Padronizar e analisar essas reações era o desafio agora.  

 

Fisiologicamente a interpretação primária das cores acontece no sistema límbico que se liga ao lado 

emocional, sendo que os impulsos eletromagnéticos das cores estimulam (ou inibem) glândulas 

como Hipotálamos, Pituitária e Pinel– órgãos referentes ao sistema nervoso simpático e para-

simpático, exatamente onde sensações de fome, sede, sono, alegria, tristeza, prazer, desejo, 

vontade... são codificadas.  

 

Ao observamos pelo prisma psicológico um indivíduo exposto às cores é possível perceber que a 

atenção se direciona para as cores primárias. Esse fenômeno é fruto de como os receptores do 

cérebro atuam. Comparando o ser humano com um beija-flor a diferença, neste aspecto é apenas o 

Instinto. 

 

As mensagens subliminares também podem ser jogadas de outras formas como através da 

utilização premeditada de cores que induzem a determinados sentimentos e que remetem o usuário 

a uma idéia. Esta utilização é extremamente simples e corriqueira.  Exemplos 
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Cores preta e vermelha, onde preto indica abafado e o vermelho calor 

Abafado + calor = sensação de SEDE. 

 
   
 
 
 
 
 
 

Cores amarela e vermelha, onde o amarelo indica vazio e o 

vermelho calor 

Vazio + calor sugere FOME (também sede) de comida quente 

 

 Esses são exemplos clássicos, mas que servem para ilustrar as quais essas estratégias são 

utilizadas no mundo da Publicidade. Para provar a existência desta teoria é proposto um desafio: 

Em uma praça de alimentação de um shopping qualquer verificar quantas cadeias de fast food que 

não tenham essas cores como bases de sua decoração e/ou logomarcas?   
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O que essas logomarcas têm em comum? E esse exercício mental será proposto novamente mais a 

frente deste livro ao estudarmos sobre logomarcas e Mensagens Subliminares.  

 

As cores Amarelo, Vermelho e Branco que apresentam um tempo de percepção 0,1 seg. e que 

também atuam nas funções metabólicas e de homeostase hipotalâmica, mas que porcaria é essa? 

Simples elas apenas  despertam fome e estimulam as atividades do sistema gástrico. Ou seja, o 

amarelo significa ‘venha comer’ e o vermelho ‘vá embora’. 

 

 A preferência pelas cores está ligada à faixa de idade, à cultura, ao clima, à moradia, à 

classe social ou mesmo à própria saúde. Sendo assim, para que a embalagem ou peça publicitária 

chame a atenção do comprador, estimule a renovação da compra e impulsione o consumidor a ficar 

fiel à sua marca, devem ser levados em consideração todos os fatores acima citados além do 

"despertar da atenção através da imagem colorida", "a continuidade da atenção do consumidor 

sobre a embalagem" e "o efeito e a decisão do consumidor através da influência que a embalagem 

exerce". 

 

 O produto está diretamente relacionado a vários elementos como "a imagem da marca", "a 

imagem da indústria produtora", "a qualidade do produto ou serviço", "a utilidade do produto ou 

serviço", "o preço" e "a presença do produto através de uma distribuição eficiente, bem como é 

influenciado pela "situação econômica", "os esforços da concorrência", "a publicidade", a "promoção 

de vendas", “esforços de merchandising” e "as técnicas de relações públicas“. 

 

 A embalagem é um fator de diferenciação por sua forma, cor e texto além de ser um veículo 

publicitário direto e atuante. Poderá, desse modo, sugerir o nível de qualidade de seu conteúdo, ou 

seja, deverá identificar rapidamente o produto, refletir a sua essência e a sua finalidade. "Se o 

técnico conseguir que a embalagem desperte no comprador a vontade de manuseá-la, o elemento 

tátil, aliado à lembrança do produto," ganhará um significativo mérito em relação às demais, pois 

tornará o produto facilmente distinguível entre os outros da mesma espécie. 

 

 As cores básicas são as que possuem mais força e nisso não está envolvido o julgamento 

estético, mas sim um estímulo fisiológico que pode mesmo alterar a respiração ou até modificar a 

pressão arterial. Já as cores suaves são o oposto. Em suma: "as qualidades básicas que a cor pode 

oferecer à embalagem são: visibilidade, impacto e atração". O amarelo, o verde e o vermelho são 

consideradas visíveis em uma embalagem.  

 

 Existem fatores muito importantes que devem ser considerados embora estejam fora da 

embalagem propriamente dita, como o ângulo de visão, a clareza da apresentação e a capacidade 

de visualização rápida. A luminosidade interfere em alto grau na visibilidade sendo a cor amarela a 

mais eficiente neste caso e em segundo a cor laranja. A cor branca, bem como os tons pasteis 

devido sua luminosidade, dá a ilusão de maior tamanho, pois há a ligação física entre tamanho e 
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claridade, já com azul ocorre o oposto, pois a imagem é vista menor. Cores escuras dão a 

impressão de serem mais pesadas que claras. Um importante cuidado a ser tomado é no caso de 

cores que possibilitam um jogo óptico, formando pós-imagens negativas que prejudicam a visão e a 

compreensão. 

 

 Assim sendo, um display deve apresentar como qualidade primordial a harmonia de todos 

estes elementos para que possa integrar, eficientemente, os vários produtos expostos sem deixar 

de atrair o consumidor. 

 

Em relação à cor na marca, mesmo estando sujeitas aos processos de mudanças, geralmente 

mantém-se fixas para que, uma vez memorizadas, constituam o pedestal da promoção de vendas, 

sejam como a presença do dono no produto. 

 

 A cor dos anúncios na imprensa e nos cartazes são imprescindíveis, pois atuam 

diretamente na sensibilidade do receptor aumentando a potência das sensações e impressões. O 

anúncio de alta qualidade requer matizes suaves e de pontos contrastantes usando somente 

discriminações tonais. Deverá conter contrastes mais violentos se tiver como intenção um caráter 

mais dramático, ou seja, deve variar de acordo com o caso. 

 

 No caso dos cartazes comerciais, sua única função é a de produzir um impacto instantâneo, 

pois ele é feito para ser olhado rapidamente e, se não possuir clareza no significado da mensagem, 

pode se tornar negativo quanto aos efeitos da comunicação. Por isso deve ter desenho simples, 

seguir uma estrutura formal, as áreas serem compactas (sem acidentes de superfície) e possuir 

cores preferencialmente sem gradação. Para letras a serem lidas à distância utiliza-se, de 

preferência, o amarelo e o azul. 

 

 Outros itens onde as cores refletem bons resultados são os catálogos, folhetos, 

mostruários, calendários, amostras, brindes, entre outros subsidiários da publicidade e do ponto de 

venda. "Dependendo do produto, catálogos e folhetos devem usar cores sóbrias, não muito fortes, 

para evitar a dispersão de memorização de produto apresentado”. 

 

 

 

As cores aplicadas à atividade publicitária e socia l 

 

VERMELHO: (tempo de percepção 0,02 seg). Aumente a atenção, é estimulante e motivador. 

Ligado a anúncios que indicam calor e energia, artigos técnicos e ginástica; Profissionais de Vendas 

adoram essa cor pois remete uma agressividade (no caso de energia de atuação). É uma cor 

intimamente ligada a libido e, por conseguinte pode ser explorada de forma sensual.  Portanto se 

você vai concorrer uma vaga na área de vendas, pode preparar para sair de casa igual ao Papai 
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Noel, mas cuidado com a pressão arterial, pois este é o efeito colateral, tendo que esta cor interfere 

no sistema simpático que gerencia a adrenalina.   

 
 

LARANJA : usados em casos semelhantes ao vermelho, porém de forma mais moderada; grande 

apelação para o apetite, denota alegria e é facilmente percebido pelas crianças. Sendo fácil notar tal 

aspecto em uma volta rápida por um shopping center nos sábados à tarde.    

  

AMARELO : visível à distância; pode dispersar em alguns casos ou indicar luminosidade 

dependendo de como for utilizado. É importante salientar que quanto mais claro o amarelo mais 

será a sensação de ofuscação que este irá demonstrar.    

 

VERDE: Com pouca força sugestiva, porém estimulante oferece sensação de conforto e repouso 

costuma caracterizar produtos frios. Vem sendo largamente utilizado pela área médica com o intuito 

de demonstrar o conforto das instalações e estimular a aquisição.   

 

AZUL : grande poder de atração; neutraliza inquietações; aplicado em anúncios que caracterizam 

frio; O azul (tempo de percepção 0,06 seg.) corresponde a ondas curtas de intensidade fraca, atua 

nos neurônios com mais suavidade que outras cores e ajuda no equilíbrio dos mesmos. Pintar 

clínicas médicas, salas de parto, celas e presídios de Azul poderia ser uma iniciativa válida. – Neste 

momento me vem à cabeça uma professora de primeiro grau chamada Tia Beth que fazia 

relaxamentos ao som de Enya e com frase do tipo: “A cor azul acalma e relaxa” – uma visionária, 

afinal na década de oitenta já estava fazendo o que os ‘psicólogos - consultores’ de Gestão de 

Pessoas (antigo RH) fazem. Pena que ela cobrava barato e esses ‘especialistas’ cobram uma 

fortuna para fazer esse tipo de dinâmica e cantar “nada do que foi será, de novo do jeito que já foi 

um dia...” passando uma bola gigante em escritório pelo Brasil.   

 
ROXO: acalma o sistema nervoso; usado em anúncios de artigos religiosos, viaturas, acessórios 

funerários, ou seja, se você tem um plano de saúde, uma academia, um salão de beleza ou uma 

casa noturna evite esse cor afinal ‘yo no creio en las  brujas...’ 

  

PÚRPURA e OURO: representam valor e dignidade; usado em artigos de luxo, desta forma torna-

se imprescindível lembrar que estas são características ideais de um político, desta forma por que 

ninguém lança uma logomarca política com essas cores? Acredito ser para não associar o 

candidato ao luxuoso (ou ao rico) da cor ouro. Todavia não é desta forma que a psique humana 

absorve tal pigmento.   

 

MARROM: esconde a qualidade e o valor, por isso é pouco recomendado em publicidade; pode 

transmitir sensação de chocolate e assim, em doses cavalares, sendo você homem será irresistível 

para as mulheres de TPM, se tornando um ímã, afinal neste período a mulher que sofre um declínio 

hormonal que transmite a sensação de tristeza, ansiedade e frustração, combatido única e 
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exclusivamente (se não contarmos Prozac e similares) pela Serotonina hormônio responsável pela 

sensação de felicidade, oriundo do chocolate. Outros dois aspectos que te transformará no terror da 

TPM são: o fato das mulheres perderem uma quantidade considerável de sangue durante o período 

menstrual e o chocolate ser grande fonte de ferro, e que grande parte das mulheres gosta de 

chocolate.  

  

VIOLETA : entristece o ser humano, também não é muito indicado o seu uso. Torna o visual mais 

‘carregado’ aconselhável apenas para aquela visita a casa da sogra, do cunhado que te pede 

dinheiro ou reuniões de condomínio, pois desta forma já que você está deprimido que todos fiquem 

também ora!   

 

CINZA: atitudes neutras e diplomáticas; é muito usado em publicidade;   

PRETO: pouco recomendável tendo em vista que transmite ao ser humano um sentimento de 

frustração, porém como tudo na vida esse exemplo também tem dois lados, um positivo e outro 

negativo, afinal preto emagrece, é elegante, chama a atenção durante o dia, demonstra 

sobriedade... Façamos um teste: Imagine uma campanha publicitária em um fundo preto, surja a 

sogra, com o contracheque de salário mínimo, indicando um aumento dos combustíveis e ao fundo 

a voz dramática do Cid Moreira, devidamente acompanhada pelo tema da vitória do Ayrton Senna, 

contando uma piada. Veiculando essa propaganda em um domingo à noite, verificaremos alguns 

aspectos: Uma elevação no número de divórcios, a crença vertiginosa na venda de antidepressivos,  

um incremento no número de suicídios e de ‘sogricídios’ (se é que isso existe).        

 

AZUL E BRANCO : estimula denota simpatia e transmite sensação de paz  visando produtos que 

necessitam transmitir segurança e estabilidade, como um anúncio de companhia aérea.  

 

 

     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia existem empresas fora deste padrão e um bom exemplo delas é uma empresa 

novata no mercado, que se tornou líder utilizando técnicas novas de mercado. Foca em tecnologia, 

tripulação de jovens e redução de custos a Gol - Linha Aéreas Inteligentes despontou do anonimato 

para a liderança isolada do mercado. Apostar na quantidade e não na qualidade foi a política que a 
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Gol absorveu de seu público alvo: O Jovem. Este direcionamento, fruto de segmentação de 

mercado, é expresso até na Logomarca da empresa.  

 

AZUL E PRETO : sensação de antipatia; transmite preocupação; desvaloriza a mensagem. Desta 

forma me questiono. Se o Branco é catalisador das demais cores como compõe os anúncios, e Azul 

e Preto denotam antipatia, preocupação e perde de valor, quem combinaria estas cores? Não 

sei...teoricamente alguém que não tenha acesso a estas informações, alguma instituição que não 

seja de nenhuma área do saber ou que tenha dificuldades para aprender.  

 

No entanto façamos mais um exercício de raciocínio – aplique mentalmente uma cor azul sobre um 

plano branco e escreva com letras pretas. O que temos? Logomarcas de Instituições de Ensino 

Superior – as tão famosas faculdades e universidades. 
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AZUL E VERMELHO : estimulante da espiritualidade. Tenha como exemplo as logomarcas de 

Instituição de Ensino com origens religiosas. O que nos remete a um questionamento, será que 

estes padrões também se refletem em países e suas bandeiras?  

 

 

 

 

VERMELHO E VERDE: estimulante, porém de pouca 

eficácia publicitária, as torcidas do Fluminense e da 

Itália que digam.   

 

AMARELO E VERDE : pode produzir atitude passiva; pouco eficiente na publicidade por isso que 

enfrentamos problemas de popularidade pelo mundo a fora? Devemos pedir para o Ministério do 

Comércio Exterior contratar uma boa equipe de ‘Marketeiros’ para tentar mudar essa imagem e 

vender o ‘produto – Brasil’ com maior facilidade.  

 

O USO DE CORES GRADATIVAS E ORDEM DE AUMENTO DE INT ENSIDADE: Ao citar cores 

intensas entenda as de longos comprimentos de ondas – azul, verde, amarelo e laranja, 

intensificam a circulação sanguínea e atuam sobre a musculatura, no sentido de aumentar sua 

força.  Ou seja, se você pensa em tomar ‘bomba’ (vulgos esteroides anabolizantes) ou Viagra para 

sair com aquela gata, não precisa mais.  

 

BRANCO:  é fato que o branco não é uma cor e sim a soma de todas as cores, desta forma para 

quem identificou o branco como paz e tranquilidade cometeu um terrível engano, pois para o 

Sistema Nervoso Humano ao captar a cor branca são inseridas todas as cores. Esse se encontra 

em contato com o maior número de informações em menor espaço de tempo, algo como uma 

metralhadora de estímulos, sendo desaconselhado para salas de aulas, quartos e dificultar que um 

paciente relaxe. 
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Backward Masking 
 Estando atrelados aos sentidos e à percepção destes, as Mensagens Subliminares utilizam 

artifícios para alcançar os objetivos propostos. Desta forma a mensagem subliminar auditiva foca-se 

em prover informações por intermédio de reproduções fonográficas.  

 

Muitos pesquisadores comparam esses fenômenos de rodar discos ao avesso com 

mitologia popular – as famosas lendas urbanas – como não tomar leite e comer manga.  Outros 

afirmam que embora o Backward Masking seja usado extensivamente pelos psicanalistas e 

psicoterapeutas, há pouca evidência direta para os efeitos do fenômeno em respostas neurais. 

Monitorando o córtex cerebral de indivíduos expostos as BackWard Masking,  a MIT – 

Massachusetts Institute of Technology, avaliou que estes estimulados pelos impulsos do Backward 

Masking respondiam a impulsos espontâneos na casa de 20 milissegundos.  

 

Além disso, fatores como volume excedendo a tolerância em decibéis, do sistema nervoso 

causando irritação a qualquer pessoa, mais nos jovens que ainda não apresentam uma fisiologia 

completamente desenvolvida; a freqüência das marcações rítmicas direcionando para um estado 

pré-hipnótico (frenesi) e sinais auditivos enviados acima ou abaixo do espectro audível do ser 

humano podem ser consideradas Mensagens Subliminares.  

 

Pessoas envolvidas em fórum de discussão pela internet creditam tais tipos de atitudes a grupos 

interessados em propagar o uso de drogas, pois a combinação de tais fatores atuaria no Cérebro 

Humano com efeito semelhante a de um alucinógeno. Portanto terminado o feito natural seria 

necessário a manutenção, fazendo com que os jovens busquem drogas. É inegável que existe uma 
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linha de raciocínio lógico nesta afirmação, mas a veracidade dos fatos não pode ser comprovada. 

No entanto existe uma falha: O Disco é uma invenção do século 20, bem como a mídia, do modo 

que conhecemos, e antes deste período não existia a necessidade do uso de drogas? Não foram 

encontrados vestígios de cocaína nas múmias do Egito? Os Índios sempre fizeram uso do 

‘cachimbo da paz’? Essa iniciativa seria apenas um “up-grade”?  

 
 
 

Muitas destas informações são gravadas de forma inversa nos Discos e Compact Discs . 

Desta forma, assim que reproduzidos de maneira normal eles não passam de sons soltos, sem 

nexo ou até indecifráveis, à primeira vista, mas que o cérebro, a máquina mais incrível de todos os 

tempos, pode captar e inverter absorvendo a mensagem embutida. Este fenômeno é explicável 

tendo como referencial que a atividade mental não é linear e, por conseguinte teria facilidade em 

montar um quebra cabeças tão simples.  

 

 

 A utilização deste processo não é nova tendo que na década de 70 músicos e bandas como 

Eagles, Pink Floid, Led Zeppelin e Raul Seixas utilizaram este meio para emitir suas opiniões de 

maneira disfarçada.  

 

 No aspecto veracidade alguns exemplos deste tipo de Mensagem Subliminar deixam muita 

a desejar, pois a interpretação sobre o que se ouve é muito particular e podem estar contaminados 

de outras visões não científicas, envolvendo misticismo, achismo, pactos com demônios, etc. 

Existindo porém mensagens facilmente decifráveis que acredito ser fruto de estratégias de 

marketing, as mensagem indiretas – onde você só vai entender o que ouvir após alguém te dizer o 

que realmente ouvir e as indecifráveis que povoam o imaginário das pessoas que buscam encontrar 

alguma coisa. Ao avaliarmos este processo nos deparamos com uma comparação inevitável, que 

discorreremos posteriormente ao abordarmos o ponto PNL, a busca por inclusão. Se todos ouviram 

também tenho que ouvir.    

 

 

Os estudos do pesquisador Jonh Vokey propõem um exercício experimental: Grave a frase 

“Jesus Loves You” ( Jesus ama você) e ouça de traz para frente... você vai ser surpreender ao 

perceber que é capaz de entender algo semelhante a “We Smell Sausege” (Nós Cheiramos 

Salsicha), principalmente se você for após ler esse livro.  

    

 Partamos da seguinte premissa: que uma mentira dita mil vezes se torna verdade, assim 

esses casos de Backward masking se propagam pela internet como sendo fatos reais e por várias 

vezes não apresentam fatos comprobatórios. É fato que o Ser Humano busca o que não conhece, 

que o turvo é mais atraente financeiramente que o transparente e que a criatividade dos 

profissionais de marketing é maior que a curiosidade de uma mulher. Baseado nestas três 
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premissas torna-se claro que a tecnologia existe, mas que ainda não desenvolvida para um 

determinado fim, pois as mensagens que são facilmente decifradas (não necessitam do uso da 

criatividade) o que denota a estas um caráter menos induzido – procurar ouvir algo e acabar por 

ouvir, e não espontaneamente – existem. Estas apresentam cunho de Marketing e não de apologias 

ou discursos políticos.    

 

No entanto vale lembrar que não existe a gradação do pecado, tanto faz pré-pecado, 

pecadinho, pecado e pecadão, significando com isso que se existe uma invasão subliminar deve 

haver investigação e culpados.  

 

  As mensagens ou propagandas subliminares são veiculadas nos mais diversos canais de 

comunicação como TV, cinema, rádio, histórias em quadrinhos, revistas, RPG, fliperamas, vídeo 

games, músicas, informática, teatro, jornais, outdoors, embalagens, bonecas, vitrines, etc. O grande 

questionamento é: Este tipo de propaganda fere as normas do bom senso e do livre arbítrio, pois 

não nos dá opção de escolha, seja na compra de um produto, uma filosofia ou ideal político? 

 

 

 

 

 

 

Fisiologia 

 Analisando a Fisiologia do ser humano e estudando as formas de utilização das Mensagens 

Subliminares é possível entender a forma como estes impulsos neurais funcionam e direcionam as 

atividades das pessoas. Entretanto devemos primeiro conhecer alguns conceitos do processo: A 

absorção de imagens e sons de forma subliminar, a atuação destes na psique humana e os reflexos 

condicionados frutos de estímulo. Temos que denotar atenção especial a está área de atuação 

afinal trata-se de saber como a mente humana transforma as informações dos sentidos em 

percepção consciente.  

Reeditando conhecimentos de Platão, que considerava a visão, em seu sentido concreto, 

responsável pelas evoluções racionais do ser humano, pois as desinências que diferem os homens 

se encontram na suas visões diferentes, dos mesmos fatos, como cita em “parelha Alada”. Se 

analisarmos a Semiótica da palavra “idéia” pode-se perceber que derivam de Idein que significa Ver 

e que seu sentido só foi alterado, para o conceito que utilizamos até hoje, por intermédio de uma 

onda neo-classicista que emergiu da Europa no século XV. Em contraposição temos filósofos 

essencialistas que abrem mão de quaisquer informações originárias dos sentidos humanos, como é 

o caso de Descartes, que acreditava exclusivamente na propriocepção.    
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O estudo das ciências cognitivas tomou vulto ao percebemos que estamos intimamente ligados aos 

sentidos que nos cercam e principalmente a visão tendo que os demais sentidos podem converter-

se em imagens, pelo cérebro, Exemplo: Imagine uma coisa amarga e logo você estará associando 

ao verde do jiló ou outro emissor deste sentido.   

 

 

Imagem: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson R. O Corpo Humano. São Paulo, Ed. Ática, 2000. 

É importante perceber a proximidade dos segmentos responsáveis pelos Sentidos em 

contraposição à visão, que se encontra em uma área maior e mais afastada, conotando um estado 

de, sem trocadilhos infames, supervisão das demais funções.   

Ao detalharmos o aparelho responsável pela captação de imagens se torna impossível negar a 

influência das Mensagens Subliminares, pelo menos no tange as cores.  
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Segundo Key, a retina, parte do mecanismo ótico responsável pela absorção de imagens e emissão 

para o cérebro humano, é composta por camadas celulares disposta de forma gradativa. A mais 

internada das camadas é composta por células gaglionares, sendo a única fonte de emissão de 

sinais provenientes da retina, projetando as imagens pelos axônios até o nervo ótico que converte e 

envia para o cérebro. Na retina temos células fotossensíveis: Cones e Bastonetes, que quando 

excitadas produzem estímulos e impulsos nervosos criando a sensação de cor.   

 

As células cônicas são responsáveis pela transmissão de 

imagens nítidas e se dividem em três espectros: A que 

absorve luz vermelha, a de luz Verde e a de luz azul – 

exatamente as cores primárias e que também figuram como 

cores fortes no estudo de cores. O que nos remete ao 

seguinte raciocínio: se o cérebro tem uma estrutura 

especial para receber tais informações de cor, porque o 

Homem Marketeirus não pode aproveitar isso para induzir 

sensações? Afinal estamos ajudando ao ser humano, de 

acordo com Lamarck, afinal não usando iremos atrofiar e 

imagina um mundo sem cores.    

 
Outras Células são os bastonetes que são responsáveis 

pela visão periférica, o que corresponde ao Fundo para a 

Psicologia da Gestalt e pela percepção das mensagens subliminares visuais, tendo que o recurso 

utilizado é exatamente este, dissiparem a atenção trabalhando a captação da mensagem que se 

esconde no fundo através da visão periférica, utilizando para isso as células bastonetes.    

 

Após os estudos de Cooper e Shepard, na década de 70, foi possível afirmar a rotação mental da 

imagem, o que nos possibilitou supor que o mesmo efeito pode ser realizado com sons – validando 

as Backward Masking. O experimento: mostrando a múltiplos estudantes letras da escrita latina em 

diferentes posicionamentos e medindo quanto tempo as pessoas levavam para decidir se o 

caractere era ou não uma imagem espelhada do original. Foi observado que quanto mais a letra 

estivesse fora da sua posição normal, mais tempo seria necessário para uma resposta correta. 

Assim, concluiu-se que essa demora era devida ao tempo despendido pelas pessoas para 

realizarem a rotação do objeto observado.     

 

Com Kosslyn e seus teste ficou comprovado que a imagem é parte preponderante da formação do 

raciocínio, por exemplo: uma pessoa associa imagens familiares antes das desconhecidas, sendo 

que as primeiras tornam-se referenciais para as segundas. Façamos o seguinte teste: Ao 

memorizar um caminho novo, marcamos pontos de referenciais neurais, e desta forma seguimos 

pontos mais familiares para chegar a pontos futuros. Algo que convencionei chamar de teoria João 

e Maria afinal esses personagem marcaram o caminho com migalhas de pão, exatamente como 

fazemos ao estudar, decorar um texto ou preparar uma apresentação. Essas migalhas de pão, são 
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viés de mentalização que servem para nos nortear e podem ser rompidas, às vezes de maneira 

simples, outras através de tratamentos terapêuticos.  

 

Outro exemplo para ilustrar a Teoria João e Maria (TJM) são as fobias e traumas que adquirimos 

durante a infância, fruto de uma experiência traumática (um referencial mental – uma migalha) e 

que nos gera um determinado bloqueio.   

 

As mensagens subliminares utilizam exclusivamente da TJM, pois ao enviar estímulos que 

adentram o inconsciente humano estas se tornam migalhas para que posteriormente sejam ligadas 

e atuando como catalisadores de um determinado sentimento seja ele qual for.  

 

Com o taquiscocópio, provou-se que o cérebro reage às imagens projetadas a uma velocidade de 

exposição de até 1/3.000 de segundo, 

 

A existência de ‘Estímulos Subliminares’, que são estímulos situados abaixo da linha neural que 

corresponde à percepção humana consciente. Baseado em alguns estudiosos do assunto, estes 

estímulos podem fazer com que um indivíduo adquira determinados hábitos de que a própria 

aprendizagem não tem consciência. Daí o uso dissimulado da projeção de flashes ultra velozes de 

estímulos abaixo do limiar da percepção, acreditam alguns em filmes cinematográficos ou 

televisivos. 

 

O postulado referente às imagens se aplica aos sons, haja vista aos fundos musicais de filmes, não 

digo trilhas sonoras e sim fundos musicais. Podemos utilizar como exemplo o filme de Gênio Alfred 

Hitckok – Psicose, em sua cena mais clássica – o assassinato no chuveiro, a trilha de suspense se 

tornou tão imortal quanto a imagem. Ainda abordando o assunto fundo musical (lembrando o 

conceito de fundo para Gestalt) podemos perceber sutilmente quando as cenas mais importantes 

terão os seus desfechos, pois há uma alteração no fundo musical, seja ampliando o sentimento de 

mistério, o ritmo das batidas (Beats) ou simplesmente com uma pausa dramática.   

 

 Proponho o seguinte exercício: escolha um filme de suspense e apenas ouça – o indicando, 

através das alterações de temas, quais eventos estão ocorrendo. Ex.: Cena de Ação, Cena de 

suspense, momento romântico...      

 
Um exercício que costumo adotar em minhas aulas para desenvolver esse lado dos alunos é a 

utilização de um CD com vários takes (pedaços) com 15 segundos de uma trilha sonora, para que 

os alunos coloquem no papel as sensações que estes sons lhe remetem. 

 

É fato importante salientar que a partir do momento que você direciona a sua atenção 

exclusivamente para os sons, como nos exemplos anteriores, se descaracterizam as mensagens 

subliminares, pois as informações estão sendo passadas de forma direta, mas o exercício serve 
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para mostrar que enquanto você focaliza suas atenções no mocinho ou no bandido, você se torna 

mais sugestionável. 

 

Existem relatos de um jingle feito para os veículos da Chevrolet cujo ritmo melódico era em um ciclo 

de 72 batidas por minuto, o que provocava, subliminarmente, memórias inconscientes no ouvinte do 

ritmo cardíaco da mãe o amamentando, persuadindo-o a amar e sentir-se protegido pelo automóvel-

mamãe. Fazendo com que o público alvo regredisse a um estágio psicológico infantil, fazendo e 

com que este consumidor se sentisse culpado em não comprar o carro, afinal ele estava rejeitando 

a mãe. Até que ponto é possível ‘brincar’ com sentimentos tão importantes como a maternidade 

com um foco mercadológico? 

Hoje, as telenovelas usam o merchandising, inserindo os produtos (motos, sorvetes, sandálias, 

bancos, perfumes, roupas, etc.) na narrativa de modo aparentemente inocente e inofensivo. Mas 

estas aparições são muito mais caras que as inserções comerciais normais - caras por terem efeitos 

maiores e melhores sobre o consumidor.  

Segundo a Semiótica da Cultura, de V. V. Ivanov, o signo, que possui um significante e um 

significado, é interpretado pelos dois hemisférios do cérebro:  

o Significado: hemisfério direito - tempo real e imagens concretas (todo); 

o Significante: hemisfério esquerdo - abstrações e estruturas lógicas (partes). 

Segundo estudos psicofísicos, a mente humana possui algo que é denominado "Limiar", este seria 

um ponto estatisticamente determinado em que um estímulo provocaria uma reação consciente do 

indivíduo. Para cada espécie de sensação - auditiva, visual e etc. - existem basicamente dois 

limiares diferentes, o Limiar absoluto e o Limiar Diferencial, ambos definem respectivamente a 

quantidade e a variação mínima para a resposta ao estímulo. 

 

 

Para a Psicologia, subliminar é todo estímulo produzido abaixo do limiar da consciência ou, 

segundo a ONG Mensagem Subliminar (em seu site), é qualquer estímulo não captado ao nível de 

consciência por estar abaixo dos limites sensoriais receptores. 

 

 

É admitida a existência de "Estímulos Subliminares" que são estímulos situados abaixo do limiar da 

percepção, acreditam alguns estudiosos do assunto, que estes estímulos podem fazer com que um 

indivíduo adquira determinados hábitos de que a própria aprendizagem não tem consciência. Sendo 

essa mais uma amostra do Efeito Flicker.   

 

 Alguns estudos de percepção aos estímulos subliminares são executados com os pacientes 

completamente anestesiados, por tanto inconscientes, e recebendo  induções subliminares. Após os 
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pacientes acordarem estes são surpreendidos por exames que comprovam a atividade induzida 

durante o período de inconsciência, que em um sentido mais amplo aborda toda latência, 

abandonando o lado tátil para se tornar o lado afetivo. Este momento conhecido como Inconsciente 

é uma ruptura no tangível e visível para aproximar-se do lúdico ou ausente, direcionando as 

atividades do campo racional para o campo do reflexo condicionado.       

 
Adentrando o conceito psicológico de Reflexo Condicionado temos que: reflexão é o fato de algo 

incidir sobre uma superfície e parte desta energia ser absorvida e outra ser retornada para o meio, 

data vênia o termo Reflexo do lat. reflexu "voltado para trás", "revirado", "retorcido". Adj. Que se 

volta sobre si mesmo; reflexivo (Dicionário Aurélio).   

 

Para a fisiologia é a resposta de um órgão efector, submetido a uma estimulação, proveniente de 

receptores neurais, táteis ou agentes nervosos, podendo essa resposta ser involuntária e 

espontânea. De uma maneira geral se trata de uma reação involuntária ou não, sensorial ou motora, 

a um estímulo exterior. 

 

Os reflexos Congênitos ou Incondicionados: são os intrínsecos ao Ser Humano e se enquadram em 

categorias referentes à sobrevivência da Espécie, se aproximando muito dos Instintos amimais 

como, por exemplo: 

 

• Proteção: seja auto-proteção que é mais comum entre membros adultos do sistema social, 

principalmente entre aqueles na faixa etária de procriação. Podemos abstrair analisando 

nosso dia-a-dia e situações corriqueiras, como a quantidade de jovens que praticam 

esportes radicais serem muito superior as de adultos, que por sua vez é menor que de 

idosos. Surpreendam-se ou não o número de idosos praticando esportes radicais é 

relativamente maior que a de adultos. Outro aspecto ilustrativo deste processo é a 

passagem da juventude onde nada é perigoso para a fase adulta (normalmente relacionado 

a eventos sociais como casamento e nascimento de filhos). Como se casar tornasse 

alguém mais maduro, se isso fosse verdade não existiriam separações litigiosas, crimes 

passionais e disputas por custódias seriam casos raros – buscando apenas o próximo 

tópico.  

 

• Defesa da prole: é fato que os Homens são animais – racionais, todavia animais, e como 

tais garantir a preservação da espécie é função essencial, e desta forma os reflexos 

incondicionados atuam. Analisemos alguns aspectos: Mães que se colocam em risco de 

vida para salvar filhos. Questionemos para nossas leitoras que já tiveram seus filhos o que 

elas fariam para salvar as vidas deles? E nos tornemos perplexos com as respostas. 

Apesar disso as respostas virão acompanhadas por uma justificativa afetiva, como: Amor de 

Mãe – quando na verdade estes sentimentos são tão ou mais mesquinhos que quaisquer 

outros, pois na realidade eles buscam a preservação da espécie e uma conclusão do ciclo 

de vida da genitora (Nascer, Crescer, Reproduzir e Morrer). Ao analisar minhas palavras 
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cartesianas e frias posso despertar estranheza e muitos deverão rebater tais ideias com 

frases do estilo: “Ele deve ser revoltado com os pais”, “Deve ser órfão”, “a Mãe bebe e bate 

no Pai” ou “Ele é cartesiano porque não tem filhos”. O que é totalmente incorreto tendo que 

ofereço neste livro apenas uma nova visão salpicada de novos questionamentos, seguindo 

mais um. Se o Instinto materno é tão poderoso, por que mães não se jogam na frente de 

balas para salvar os filhos de outras? Por que mulheres fazem abortos? Se o Amor de Mãe 

é tão forte por que não abdicar totalmente de sua carreira profissional e do lazer para ser 

exclusivamente Mãe, tendo filhos todos os anos? Afinal se o amor é tudo por que não 

aumentar as fontes de amor?       

 

Em uma organização social segura da Extinção a defesa da prole toma caráter afetivo, no 

entanto havendo um período de risco total para espécie, o “assassinato de criar” é utilizado no 

mundo animal.   

     

• Busca por alimentação – Quem você não mataria por um Big Mac, naquelas horas de fome. 

Deixando a brincadeira de lado sigamos o raciocínio que demonstrar que o reflexo alimentar 

é um dos mais poderosos, tenha como exemplo o seu cachorrinho doméstico – aquele 

poodle chatinho que você tem em casa. Dócil, fiel, carinhoso, inofensivo até você tentar 

tomar a tigela de ração dele... E ele te ataca, para defender sua sobrevivência. Com o 

perdão da comparação agimos assim também, para defender os nossos passamos por 

cima de qualquer um. O ladrão desesperado de fome é capaz de transformar o roubo em 

latrocínio para garantir sua sobrevivência. Por mais que domestiquemos cachorros há 

séculos eles sempre terão o Instinto animal, assim como nós. Existe sim uma diferença, 

eles não são providos de razão para questionar seus atos, entretanto a razão pode ser 

turva quando da raiva, do ódio, da necessidade, do risco de vida...    

 

• Sexuais – Procriar é uma das quatro fases do Ser Humano (Reproduzir) e desta forma 

podemos avaliar que realmente existe a necessidade masculina de marcar o maior número 

de fêmeas possível. Não é uma justificativa, mas sim um reflexo animalesco do homem. 

Ainda não estão comprovados os efeitos dos fenormônios, vendidos pela Internet, no poder 

de atração dos machos, mas teoricamente é possível que estes alcancem os resultados 

esperados, afinal a Natureza faz isso há milênios, pois não acredito que nas cavernas os 

homens eram Metro-Homens, tivessem assuntos interessantes, sofisticados e ainda não 

existia a figura do dinheiro. 

 

Outros estereótipos que podemos avaliar aqui é o padrão de Beleza, tanto masculino quanto 

feminino, onde a mulher deve apresentar seios grandes (moda do silicone) por aparentar ser 

boa ama de leite, quadril largo, pois é sinal de ser boa parideira e bonita para aprimorar a 

espécie. Já no Homem o porte físico é importante, pois demonstra saúde física e sexual, afinal 

o período no qual a mulher pode procriar é curto e a escolha do parceiro é importante. Com o 
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advento do dinheiro foi substituído um pouco da busca pelo corpo que era a certeza de caça 

farta.  

    

Trazendo para um exemplo cotidiano do poder da combinação dos sentidos na vida das pessoas, 

Cito exemplo: Duas pessoas se conhecem em uma Festa: 

 

• Eles se olham e se avaliam o que ativa o neocortex, chamando a atenção da visão para a 

outra pessoa e deixando o fundo livre para inserção de sedimentos subliminares – como o 

“fundo musical e o cheiro da outra pessoa.”  

 

• A avaliação agora se torna biológica e excludente, pois a visão busca diferenças evitando o 

geneticamente menos provido.  

 

• Continua com a busca por padrões conhecidos: traços do Pai, amigos, irmãos e o que está 

na mídia. Este último também pode ser induzido, como por exemplo, a figura de Jesus 

Cristo que apresenta traços europeus quando na verdade deveria apresentar traços árabes.  

Diariamente bombardeados por conceito de beleza onde os extremos são excluídos 

acabamos por dar ênfase à padronização. Todos magros, todos magros. Todos cabeludos, 

todos cabeludos. Criando novas tendências.   

 

• Simultaneamente se avaliam dentro de seu tempo e cultura: numa sociedade propensa a 

sucumbir a pragas e escassez de alimentos, mulheres mais cheinhas eram sinônimos de 

saúde e fortaleza. 

 

• Existe também a busca por traços de uma espécie na outra, por exemplo, mulheres de 

queixo mais quadrado, demonstrando a força e denotando parceria. Mulheres que buscam 

rostos andrógenos ou atualmente os Metro-Homens como o Inglês David Beckham, sendo 

esse fenômeno fruto da mídia e suas inserções de padrões inalcançáveis de beleza.   

  

Elas são mais seletivas  - No caso feminino também existe um fator adicional e mais abstrato: 

o poder (também ocorrem mudanças com o tempo e cultura) 

 

Segundo pesquisas, como as mulheres geneticamente têm menos oportunidades para procriar 

(o número de gametas femininos é menor do que o de espermatozóides), elas buscam no 

selecionado a capacidade de prover e proteger seus filhos. Trocando em miúdos, 

companheiro, se você é fora dos padrões de beleza e tua fama de bom amante não te precede 

é bom começar a se preocupar. 
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Os reflexos Adquiridos ou Condicionados são réplicas frutos de estímulos de origens diferentes dos 

primitivos provocando–as, por meio de associação ao estímulo normal em condições 

preestabelecidas para se obter o chamado condicionamento.  

 

Estes apresentam um cunho dirigido, e ausente de espontaneidade que encontramos no anterior. 

Todavia estes podem ser tão estruturados e oferecer resultados tão bons quantos. É fato que os 

Reflexos condicionados são uma tentativa de eliminar a propriedade racional do ser, buscando 

aproximar cada vez mais o Homem de sua besta interior. Enquanto mais bem elaborado o processo 

e mais rápida a reação, mais próxima e semelhante do reflexo congênito estamos. Vejamos o 

exemplo de um lutador de boxe que treina habitualmente para que seus movimentos sejam 

automáticos, diminuindo assim o tempo de reação. Este processo é uma internalização de um 

conceito, transformando a reação que deveria ser pensada em reflexo e encurtando o delay entre 

ação e reação. 

 

Essa fenomenal arma de Marketing pode ser bem explorada por profissionais da área tendo que o 

ser humano já transformou em interno o desejo de consumo, sendo apenas necessário criar os 

vínculos neurais (migalhas da TJM) para que o reflexo condicionado atue sem maiores problemas.     

 

Baseado nos estudos de Pavlov as mentes utilizam-se das ondas de estímulos e pensamentos que 

lhe são familiares, por exemplo, o pássaro tem a necessidade de comer e o alpiste é algo que pode 

ser forjado (um hábito). São nesses reflexos condicionados da psique humana que servem como 

catalisadores de pensamentos elementares transformando–os em processos inconscientes da 

conjugação mediúnica, ou seja, emissão e recepção de ondas. Desta forma as mensagens 

subliminares ganham representatividade quando abandonam um caráter empírico para denotar um 

caráter científico.  
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CAPÍTULO II 

    BOMBARDEIO VARIADO  

 

...Para quem não sabe onde vai, qualquer vento é contra. 

 

De acordo com RINKE “se o objetivo é dobrar o sucesso é necessário triplicar os 

erros” Ao introduzir esse capítulo como um fechamento para o capítulo anterior é 

uma tentativa de demonstrar a volatilidade dos conceitos desta área. 
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Bombardeio Variado  

 

Solidificando conceitos 

   

  Um dos aspectos que vem sendo mais negligenciado nas pesquisas sobre os meios 

de comunicação de massa é justamente a questão dos mecanismos da mensagem subliminar, 

uma linha de pesquisa cercada de preconceitos, "tabus", desinformação e ignorância, sendo um 

aspecto até mesmo omitido ou apagado da História por alguns pesquisadores. Devido a este 

quadro teórico lacunoso, fazem-se necessárias algumas digressões e recapitulações no intuito 

de esclarecer melhor alguns aspectos do corpo teórico que baseia a Tecnologia Subliminar.   

 

Com este intuito o capítulo se inicia: o que é realmente subliminar e o que é liminar? Com o que 

devemos nos indignar? Quais tipos? 

   

Sendo fruto da criatividade do Homem – que de acordo com um amigo é a mais mágica de 

todas as habilidades, pois transforma o inexorável em tátil, o absurdo em plausível e o comum 

em singular – as formas subliminares encontraram um meio propício para ‘procriar’ e sem 

regras para guiá-las, algo que convencionei chamar de Anarquia Midiológica, pois se tratou de 

um período onde tudo podia e nada era admitido.   

 

 

 

 

Onde estão as Mensagens Subliminares? 

 
O uso das Mensagens Subliminares evolui de maneira livre e no compasso da criatividade 

dos utilitários destas ideias, tendo como base que não existe (no Brasil) uma legislação que 

regulamente a inserção e as políticas de neuro marketing, incluindo PNL – Programação Neuro-

Linguística (que receberá uma atenção especial neste documento), deixando sob a 

‘responsabilidade’ dos agentes de Marketing e Publicidade o discernimento entre o ético e o 

antiético. 

 

 

 Ao responder o questionamento do tópico pode-se afirmar que teoricamente em todo lugar. 

Pois de outdoor até livros, passando por filme e programas esportivos, tudo pode ser utilizado como 

meio de contato entre agente causador e cliente passivo. 
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 O primeiro caso de propaganda subliminar, assumido, veio a público por meio de uma 

publicação no jornal 'Sunday Times' de Londres, em 10 de junho de 1956, através de seu 

correspondente em Nova York. 

 

 

 A utilização de artifícios subliminares juntamente com a Programação Neuro-Linguística 

está associada em várias vertentes como, por exemplo na religião: O nascimento da conversão 

religiosa que supõe-se ser uma espécie de lavagem cerebral observado no Revivalismo da 

comunidade Cristã em 1735, e analisando em caráter científico até mesmo o nascimento de 

qualquer religião, pois grande parte delas são oriundas de um profeta que alega ter contato com um 

ser superior que através de mecanismos neuro transmissores (sonhos, visões, audições, 

imagens...) enviou suas mensagens e seus ensinamentos, tendo como base que o ser humano 

necessita de ‘crenças’ para sobreviver, o início das atividades Subliminares remete ao pensamento.   

 

 

 Para melhor entender o tema é proposto um exercício mental: Analisar a postura dos 

Pregadores que passo a passo conduzem seus rebanhos induzindo sentimentos e resultados 

fisiológicos. É necessário neste ponto salientar a eficiência das experiências com placebos e 

pacientes, nas quais medicamentos sem princípios ativos funcionaram de maneira perfeita em 

pacientes doentes. 

 

 

 O Pregador também faz uso da Programação Neuro-Linguística  utilizando a técnica da ‘Voz 

Ritmada’, assim como advogados, hipnotizadores, palestrantes, narradores e até mesmo cantores. 

Para converter, o Pregador obedece a um processo que é composto por cinco passos, são eles: 

 

 

o Decognição: no qual o pregador utiliza técnicas de relaxamento, desvio de atenção 

e quebra de concentração. Por exemplo, músicas antes dos cultos. 

 

o Técnica de Venda do Fanatismo: na qual, supostamente, apenas os que realmente 

crêem irão presenciar o fenômeno, sendo que os incrédulos serão excluídos, como 

o Ser Humano em sua natureza teme a exclusão, de qualquer meio, poucos 

admitirão a incapacidade de verificar a veracidade do evento. Se sugestionando 

mentalmente que são obrigados a ver (nesse caso ver significa acreditar 

cegamente). 
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o Técnicas de Persuasão: a utilização de comandos simples como “Sim! Sim!” e 

“Não! Não!” fazendo com que os ouvintes repitam, participando assim do processo. 

Esta técnica funciona como um adestramento utilizado em animais, no qual 

palavras curtas com certa entonação funcionam como ativadores de um reflexo pré 

determinado. 

 

o Técnica Intercalada: Que são as mais explícitas no quesito Subliminar e onde os 

locutores utilizam de efeitos vocais como o Vibrato, o vício de fala, a hiper entoação 

e as ondas ELF (Frequências extremamente baixas) induzindo o ouvinte a uma 

espécie de transe. Atividade parecida com os palestrantes e professores que 

utilizam a modulação para evitar o relaxamento dos alunos tornando-os mais 

atentos.  

 

o Técnica da Única Esperança: propor uma atividade particular para que o ouvinte 

esteja constantemente ligado ao Pregador. Um exemplo disso é o ato de rezar (em 

todas as orações) ele liga à religião. Todavia se o DEUS (em qualquer religião) é 

onipresente qualquer pensamento positivo seria o bastante.  

 
  

 Como as mensagens subliminares ou ocultas são enxertadas ou inseridas na mídia em 

geral, de maneira tal que a percepção não seja consciente, teoricamente elas estão, ou poderão 

estar em qualquer lugar sem que sejam percebidas.  

 

 Ao abordar o assunto Técnicas de Inserção em Mensagens Subliminares (TIMS) constata-

se que existem várias formas de TIMS, cada qual endereçada a órgãos dos sentidos específicos, 

sendo os principais a visão e a audição. 

 

Gostaria de dedicar um parágrafo aos odores que fazem um trabalho cognitivo importante e 

que por vezes são esquecidos, táticas envolvendo cheiros são usuais, mas em associação com 

outros métodos subliminares. Exemplo o cheiro da pipoca recém feita nos dutos de ventilação dos 

cinemas, fomentando assim a vontade dos expectadores. É imprescindível lembrar o exemplo onde 

sentimos um cheiro e lembramos de uma pessoa e de uma sensação, essas âncoras  (TJM) se 

usadas de maneira correta pelo Marketing podem-se tornar de extremo valor para as vendas, pois 

imagina você sentir um determinado cheiro e isso acionar um processo onde uma vontade 

avassaladora de sentir um determinado prazer que só é provido pela aquisição de um bem de 

consumo. Assemelha-se muito com o poder que a droga tem sobre o viciado.   
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Imagens embutidas   
 Os casos de imagens embutidas mais antigos nos levam até da Vinci, que muitas vezes 

utilizava a pintura para registrar cenas ou traumas de sua infância. A primeira vista quando vemos 

um quadro, uma pintura ou uma foto, não percebemos conscientemente uma outra imagem que 

está "embutida", ou em segundo plano.  

 

 É muito grande o acervo de material subliminar que temos encontrado no mundo das artes. 

Muito provavelmente a maioria dos artistas nem sequer sabia o que era subliminar. Os enxertos que 

fizeram nos quadros, eram reflexos ou arquivos escondidos na zona de penumbra mental, ou seja, 

sentimentos reprimidos de infância.  

 Alguns exemplos: 

 

 

 

Ao analisar a figura  de salvador Dalli podem ser vistas duas 

imagens distintas em um plano detalhado alguns escravos 

ao fundo e no plano geral a imagem de um velho.  

(Fonte: Lanners, Edi - O livro de ouro das ilusões-

Ed.Tecnoprint (Grupo Ediouro) 1982-pag.104) 
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Esta rosa, por exemplo, é um caso típico de mensagem 

subliminar induzida. Com cunho afetivo e sexual podemos 

perceber um casal no centro da rosa se beijando, se 

analisarmos mais de perto perceberemos as meias da mulher 

e seus sapatos e ao fundo a entrada de uma catedral 

londrina, com sua arquitetura em curvas.  

 

Este quadro apresenta uma criança 

olhando para o alto, todavia observando 

o detalhadamente percebe-se que o 

pescoço dela é uma mão, ou seja, a 

criança está sendo estrangulada.   

 

 

Ao analisar este quadro que se chama ZEUS é amor e está 

no museu internacional de Nova Iorque (NYIM) podemos ver 

no plano principal a imagem de Zeus e em um plano mais 

detalhado 2 amantes se beijando. 

 

 

A temática mórbida envolve 

várias nuances da arte 

subliminar, todavia associado ao amor, dois dos temas mais 

fortes da arte em geral.  

Neste quadro pode ser percebida nitidamente uma caveira 

ao fundo, e um casal em seus olhos.  

    

  

 

Neste outro exemplar podemos trabalhar nitidamente com 

duas referências a de ilusão de ótica e de perspectiva, ambas 

discussões 

iniciadas na 

Grécia antiga, 

que foi conquista 
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e destruída por Roma. Seria este um quadro de protesto? Seria apenas uma estratégia de 

demonstrar a perspectiva?  Sendo um quadro educativo, por que a figura do Romano? Esta 

obra foi repetida séculos depois pelo Japonês Shigeo Fukuda em 1985. 

 

O mesmo afeito apresentado por esse elefante estudado pela primeira vez por D. H. Schuster, 

engenheiro, na década de 50.  

Este parece ser um caso típico de ilusão de ótica, pois não remete a nenhum significado especial. 

 

Com o intuito de advertir 

sobre os riscos da 

colonização do Oeste 

americano esse quadro foi 

pintado, é possível 

perceber rostos na 

paisagem, na verdade são 

10 faces nas pedras. 

 

 Um caso semelhante ao da rosa, 

tendo em vista que pertencem á 

mesma coleção é essa folha 

onde podemos identificar um 

corpo feminino nu. Todavia 

existem palavras escondidas 

nas laterais da obra o que 

caracteriza uma inserção 

subliminar. Outro detalhe 

importante é que as cores do 

fundo são tons de pele e as 

marcas como se fossem veias desta pele.    

 

 

 

 

 

Você, leitor, consegue ver golfinhos nesta obra? Eles fazem a silhueta do casal de amantes. Uma 

imagem indutiva, todavia mal executada, pois o que deveria ser subliminar (o Sexo) ficou explícito 

tornando os golfinhos Subliminares. Há não ser que estejamos lidando com uma ONG que cuida da 

procriação   de golfinhos e que busca novos membros. O que realmente não acredito 
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Mais exemplos de arte subliminar podem ser vistos nas 

próximas páginas, sempre acompanhados de suas 

interpretações midiológicas e seus sentidos indiretos: 

 

Neste exemplo de pinturas em 

ladrilhos podemos perceber a 

dicotomia entre Anjos e Demônios – algo que sempre 

perturbou religiosos de todas as épocas. O Homem e sua 

eterna batalha do bem contra o Mal. 

 

 

Neste quadro podemos ver exatamente um quadro de 

Mensagem Subliminar, pois o quadro tem a função de parecer 

uma cena envolvendo uma mulher, um homem e um cão 

deitado. Todavia ao observarmos percebemos um autorretrato 

do pintor. Exatamente como nos quadros seguintes.  

 

É possível perceber a alternância entre primeiro e segundo 

plano nas obras deste autor.  

 

 

Percebam as semelhanças entre os Quadros 
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Este auto retrato é creditado a Leonardo Da Vinci, 

Gênio da Renascença que além de pintor e escultor 

era também inventor, físico, químico e médico. É 

possível perceber no retrato sinais que o remetem ao 

interior pobre da Europa (homem em seu jumento) que 

até então era quase desconhecido pela burguesia das 

grandes cidades como Milão – onde Da Vinci pintou o 

quadro. Demonstrando um caráter informativo e 

panfletário da obra.   

 

Nesta Obra chamada de Don Quixote dela Mancha, 

podemos observar um grande trabalho de união de 

efeitos subliminares, pois podemos reparar que a 

figura dos personagens Don Quixote e Sancho Pansa 

montados sobre seu meio de transporte, 

combatendo os gigantes da Europa (Que de 

acordo com o livro são: os Moinhos de Vento – 

mas em uma referência direta a burguesia 

focada na captação de lucros). No fundo da 

obra podemos perceber que existem no céu 

dois rostos identificados como o autor da obra e 

sua amada, podemos perceber também rostos 

de bestas e de homens que simbolizam a 

transformação dos homens em feras 

proveniente da ganância exacerbada. É 

importante ressaltar que nas partes brancas 

podemos ver rosto agonizantes, que simbolizam 

as pessoas oprimidas pela burguesia. Para 

quem possa interessar a figura do velho é a de 

Don Quixote que por sua vez já é uma 

representação do 

autor Miguel de 

Servantes. 

      

Qualquer semelhança não é mera coincidência. O autorretrato retrato 

acima buscava sintetizar a obra de Don Quixote e sua luta contra os 

‘moinhos de vento’ e caracterizar o herói como um lunático, afinal lutar 
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contra a burguesia é impossível, tenhamos como exemplo a história recente.    

 

 

Apresento aqui mais dois exemplos de arte subliminar, pois tanto no primeiro que nos mostra 

cavalos malhados camuflados no gelo, temos também a figura dois que nos remete a uma 

referência religiosa matando um dragão, por isso deduzo ser São Jorge e em um plano afastado 

temos uma imagem de anjo.  

 

 

Nesta imagem tornarei esse livro 

interativo. Farei um teste. O que você 

vê? Mande-me um E-mail 

respondendo essa pergunta e ganhe 

um prêmio.   

 

 

 

 

 

As inserções subliminares podem 

estar nos lugares mais inusitados, 

até mesmo um inocente cartão de Natal, pode conter uma forte apologia às drogas, por exemplo. 

Especialistas dizem que frequentemente tem encontrado a palavra “maconha”, seu nome científico 

“cannabis sativa” ou o símbolo da erva, de forma subliminar em capas de CD, cadernos escolares, 

adesivos e até em forma de cartão de Natal.  
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 Essas mensagens têm como público alvo, principalmente jovens e adolescentes. “Mesmo 

sabendo que toda forma de apologia às drogas é considerada crime de acordo com as leis 

brasileiras, as pessoas insistem em sua utilização”, conclui o professor Flávio Calazans em 

entrevista concebida à radio CBN no mês de junho de 2002, citando os artigos 287 e 288 do Código 

Penal Brasileiro. 

 

 Apologia de crime ou criminoso 

     Art.  287 - Fazer, publicamente, apologia de fato  
     criminoso ou de autor de crime:  

  Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou  
  multa. 

 

  Quadrilha ou bando 

     Art.  288 - Associarem-se mais de três pessoas, em  
    quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: 

  Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

  Parágrafo único  - A pena aplica-se em dobro, se a  
 quadrilha ou bando é armado. 

 

 

 

Propagandas   
 A propaganda subliminar é um artifício muito utilizado das mais diferentes formas, seja em 

um banner, um outdoor, uma página na Internet, uma peça publicitária, uma campanha de rádio ou 

a capa de um CD. Seguem-se alguns exemplos: 

 

 

Esta foi uma obra da Disney 

que buscou apoiar a 

‘liberdade‘ francesa diante 

de alguns assuntos como 

legalização das Drogas. 

Podemos perceber 

nitidamente que o gato com 

trombone segura um cigarro 

de maconha, ao fundo 

podemos perceber a Torre 

Eiffel, monumento máximo 

que identifica a cidade luz. 

Em um dos decalques que a 
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gatinha de laço rosa mostra temos a folha da cannabis ativa, reparem nos olhares dos gatinhos 

rolando e rindo de nada, um quadro típico de euforia após o uso de THC – princípio ativo da 

Maconha. E como argumento final sobre a logo no canto direito temos a seguinte frase: Legalize It – 

ou seja: Legalize isso.    

 

 

 Todos os artifícios possíveis para uma empresa são utilizados no processo de vendas, pois 

a venda é a sobrevivência da mesma, e assim criasse o binômio da longevidade empresarial se não 

vendo não vivo e se não vivo não vendo. Desta forma várias técnicas foram utilizadas com o passar 

dos anos algumas eticamente corretas outras de duvidosa classificação. Vide o exemplo das 

empresas que vendem cigarro, que associam a marca do produto com beleza, saúde, 

esportividade, sensualidade e elegância, quando na verdade é provado que o cigarro envelhece 

precocemente, provoca câncer, dificulta a respiração reduzindo as performances esportivas, 

provoca problemas sexuais e é considerado algo completamente deselegante pelas convenções 

sociais. 

 

É possível perceber vários camelos fumando ao fundo, na região da 

genitália do ator do comercial da Camel, você consegue perceber a 

cara de um camelo? Demonstrando um estado de excitação. O que 

isso significa? Ao fumar Camel você fica viril e excitado.  

 

Quase sempre, os comerciais de cigarro mostram esportes para lá de 

radicais, cenas repletas de emoção, um fundo musical empolgante 

apresentando bandas de Hard Rock (o Estilo de Rock que mais frisou 

o Rockstar garanhão, sex symbols,  eternamente jovens e sem 

preocupação com o resultado de suas atitudes - leia-se Guns ‘n 

Roses, Bon Jovi, Van Hallem) e perigo, ao ritmo contagiante do jeito 

que o fumante gosta. 

 
 Com certeza, o objetivo dessas campanhas publicitárias tabagistas é mostrar através 

dessas imagens, tudo aquilo que o fumante gostaria imensamente de fazer ou praticar, mas não 

pode, porque o cigarro não deixa. 

  
  

O L&M é voltado para um público alvo cujo perfil é jovem, 

geralmente homens, que gostam de azul, gostam de música, 

especialmente o Rock. Isto explica as notas musicais nas nuvens e 

a 'baqueta' de baterista onde as placas estão fixadas e o apelo do 

Evandro Mesquita (cantor de rock) quando o cigarro foi lançado: "A 

gente se encontra na 66". 
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Ainda falando sobre  

Em marcas de cigarros temos o caso mais interessante em minha opinião, o Cigarro FREE que traz 

indícios subliminares até em seu nome, pois se tem uma coisa que o fumante não é, mas sonha em 

ser é livre (Free em inglês). Tendo que o vício nunca permitirá sua liberdade, afinal ele é 

dependente de algo.  

Mas a empresa Souza Cruz se supera a cada campanha da marca, pois inicialmente usava a 

seguinte peça:  

Onde focava a estratégia na palavra sonho, mostrando imagens bucólicas e pessoas jovens, 

bonitas, inteligentes, 

modernas, bem 

sucedidas e fumantes. O 

que realmente não 

condiz com a verdade 

sobre o tabagismo, pois 

a nicotina envelhece 

precocemente, 

sobrecarrega a pela 

deixando-as menos 

bonitas, sem querer 

criticar, mas fazer uso de 

uma substância que 

comprovadamente mata 

e traz várias doenças fatais não é uma medida muito inteligente e no que tange o lado bem 

sucedido é fato que as pessoas que fumam recebem menos que as pessoas na mesma função que 

não fumam. Todavia, a conotação subliminar apresentada é a seguinte: Fumando free você entra 

no mundo dos sonhos e lá você pode ser tudo o que quiser. 

Em uma outra iniciativa, durante o grande debate que envolveu as campanhas de cigarro e a sua 

regulamentação, a Souza Cruz lança uma iniciativa subliminar de verdade. Ao fazer uso dos dizeres 

‘Excesso’ e ‘Moderação’ para compor um complexo jogo de palavras que o cérebro humano adora 

solucionar.  Vejamos o exemplo: Crie em Excesso Fume com moderação, você consegue ver a 

jogada? O foco principal é o centro da frase. Excesso Fume  e o cérebro humano que funciona 

melhor com ordens diretas e simples. Encara da seguinte forma: fume em excesso. Ponto para eles. 

Todavia e se tiverem em um cartaz na rua dispostos de forma diferente? Não tem problemas o 

cérebro humano tende a associar extremos também, utilizando diagonais como padrão de 

referência (lembre-se das logomarcas das emissoras de tv). Vejamos esse exemplo também: 

Colabore em Excesso 
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Ou seja – Fume em Excesso e colabore com moderação 

Fume com moderação 

Matando dois coelhos com uma só cajadada, pois ao mesmo tempo incentiva o consumo de cigarro, 

diminui a colaboração com a campanha antitabagismo. Dois pontos para eles. 

Porém ainda não satisfeitos conseguiram de novo, atribuíram um fator novo ao hábito de fumar... A 

diversão. E transmitiram um sentido de infância ao hábito de fumar atingindo novos seguimentos de 

mercado – Adultos que querem ser crianças e crianças que querem ser adultos.  

 

É possível perceber a razão da atriz fazer movimentos rítmicos ao redor do seio? Lógico. Neste 

momento, homens (fruto do desejo sexual) e mulheres (por motivo de competitividade natural ao 

sexo feminino) focalizam suas atenções para o busto atriz estando facilitado o trabalho de inserção 

da marca que se encontra nas garrafas e nas paredes do bar. 
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O mesmo exemplo que é utilizado por esta personagem conhecida como a Hipnotizadora? Porque 

não usar uma roupa menos decotada? Ou fazer o movimento deixando outra parte do corpo em 

evidência? Essas são as táticas.  

 A sinestesia de sons e imagens vem, na verdade, preencher um vazio psicológico. O 

fumante fica impossibilitado fisicamente de fazer o que é mostrado nos comerciais, mas, se fumar 

aquela determinada marca, subliminarmente é como se ele estivesse fazendo e essas fantasias 

tornam-se reais para ele, quando fuma determinadas marcas.  

 

 A utilização da mídia no que se refere às Mensagens Subliminares pode ser comprovada de 

várias formas, vide o exemplo do CD do cantor Belo – Ex- Soweto.  

Ao abrirmos o encarte do CD ao 

meio percebemos a face de um 

monstro que muitos 

caracterizaram como o demônio, e 

que isso havia influenciado nos 

problemas legais que o cantor 

enfrentou durante o lançamento 

deste disco. Mas na verdade esse 

desenho faz uma referência à 

saída de Belo de sua gravadora antiga e de seu grupo (Soweto) no qual em entrevista afirmou: “eu 

era visto como um monstro por todos”. Assim nada de especial houve senão um troco ou jogada de 

marketing. E isso não deve desaprovar a imagem do rapaz, sobre o que ele fez pagará para a 

justiça e a sociedade deve relevar as lembranças e detrimento do seu talento.  
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Buscando acertar alvos mais específicos as empresas utilizam 

artifícios que envolvem mensagens neurais simples como, por 

exemplo, a sacola da empresa Benetton  

 

 

 

 

Esta era a imagem, o que é possível ver? Você se sente mais 

sexy com essa roupa ? 

 

E agora? 

 

 A utilização de meios subliminares é grande e pode ser facilmente avaliado em outros 

estudos, e só foram aqui apresentados para salientar a forma como essa atividade influi a decisão 

de compra.  

 

Nesta peça publicitária temos 

uma conotação tipicamente 

sexual, analisemos a forma 

como a personagem pega na 

garrafa e o rosto de prazer da 

outra personagem. Esta é uma 

bebida que foca seu público – 

alvo nos jovens, época de 

ebulição hormonal e problemas 

de concentração (o que facilita a 

assimilação de Mensagens 

Subliminares).  
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A marca de desodorantes AXE, que sempre focou seus esforços 

para mostrar que o usuário se torna mais sexy usando seus 

produtos, desta vez atuou de maneira excepcional, quando 

apresentou a seguinte peça, que aqui aparece em frames. No 

primeiro pedaço algo que identificamos com um corpo de 

mulher, a câmera vai afastando e se transforma em um rapaz 

aplicando AXE, ou seja, com AXE as mulheres estão sempre 

perto de você. Ou meramente uma associação entre AXE e 

Mulheres. Um primor de propaganda.  

 

A Candy A 

Candy 

Shoes, por 

sua vez, 

não economizou no erotismo e nas figuras 

famosas ao apresentar o teen star Suggar 

Ray, e uma modelo sentada em uma pose 

para lá de sensual com um foguete decolando 

para sua genitália. A mensagem é com Candy 

Shoes ‘o foguete decola’, atrelando a marca à 

sensualidade e a sensualidade com o intuito 

de acertar o público teen, pois utiliza um sex 

symbol com grande representação junto a 

esse público.  

 

 

 

As empresas brasileiras apostando 

na impunidade também dirigem 

seus esforços para internalizar 

conceitos eróticos, ou por vezes 

aflorar preceitos existentes, em 

públicos alvos cada vez mais 
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infantis.  No exemplo ao lado nada salta aos olhos, correto?   

 

E agora? Podemos perceber um seio saindo da blusa da 

personagem? Se questionados a respeito destes fatos 

afirmações como: “A maldade está nos olhos de quem vê” e 

“Essa prova foi adulterada” serão utilizadas. Todavia é 

desnecessário contra argumentar. Podemos até creditar essa 

obra aos “irresponsáveis” que desenharam esta caixa, mas as 

empresas deveriam buscar minimizar esses fatos, 

demonstrando assim que tais mensagens são ocasionais e 

não propositais, ganhando em credibilidade.   

 

 

Vamos analisar uma trilogia da Club, uma bebida para o 

público jovem Europeu e Norte Americano. Na primeira peça 

temos uma imagem normal de um dia na praia, o sonho de 

vários Europeus, principalmente depois de severos invernos.  

O que você percebe? 

Aparentemente nada. Mas, as 

repare de novo.  

Consegue perceber pessoas em 

posições sexuais?  

Seguindo o mesmo estilo 

mostramos a segunda 

propaganda da série. 

 

Nesta temos uma Pool 

Party (festas realizadas 

em piscinas) e nela 

novamente temos 

pessoas em posições 

eróticas como o casal na 

borda da piscina, o casal 

no canto esquerdo, o 

homem tomando cerveja 

perto do rapaz de short 
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branco na mesa de sinuca. O rapaz jogando sinuca com o taco perto da menina junto ao muro de 

pedra. O rapaz de short azul deitado na espreguiçadeira e a menina de biquíni verde. A loira com 

um pano 

amarelo nas 

mãos e o rapaz 

indo de 

encontro a seus 

seios. 

Na terceira 

parte temos 

mais casos.  

Analise-os. 

Você consegue 

perceber o 

casal do fundo, 

ele de camisa 

banca sentado 

na cadeira e ela 

de pé? E o homem de amarelo com a loira de preto e o rapaz de camisa branca segurando 

uma Club? A Garota de mão para ao alto e a mão do rapaz ao seu lado? O mesmo rapaz, 

com a outra mão na jovem de calça preta e por fim o casal do canto inferior direito, o que 

ela faz com a Club escorrendo?  

 

Continuando análise de material 

subliminar temos: A sutil 

propaganda do KY um gel 

lubrificante que é utilizado na 

lubrificação auxiliando a 

penetração sexual. Esta peça 

demonstra uma delicadeza sem 

precedentes. Afinal fazer 

propaganda de Funerária, 

Remédio para hemorróidas e gel 

lubrificante não é uma função 

simples, pois apesar de muita gente precisar, 

todos torcem para que não seja agora.  A 

argúcia se repete neste exemplo, que é auto-

explicativo.   
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A utilização do Sexo como referência subliminar se faz necessário do momento que existe 

intrinsecamente um bloqueio para esse assunto, se tratando de um tema ‘’vedado’ e assim 

causando dificuldades de inserção. O objetivo das mensagens subliminares é aflorar 

sentimentos existentes e adormecidos que são potencialmente lucrativos para as empresas. 

         

 Vejamos o exemplo deste Furgão 

fotografado na Alemanha, existe um apelo 

sexual nele, que, todavia deve ser 

interpretado da seguinte forma: Qual é o 

público alvo de uma padaria? Mulheres e 

assim sendo a figura do Pênis seria 

apreciada. Um raciocínio simples que por 

vezes pode funcionar, mas nem sempre. 

Trabalhar com inserções subliminares requer 

estudo, afinco e conhecimento da psique humana, senão se torna como esse exemplo, algo 

engraçado mas sem resultado, parafraseio o antigo presidente Vargas: “O Homem se mede 

por suas atitudes e  estas por seus resultados” Vide exemplo seguinte: 

 

 

Aqui temos uma capa brasileira de um caderno 

com temas infantis que deliberadamente 

desrespeitou seu público alvo, ministrando uma 

campanha subliminar sem base teórica e que 

possivelmente não obteve os resultados 

esperados. Assim a inserção de uma Palavra de 

baixo calão na capa do caderno deve ter se 

tornado apenas uma tentativa infrutífera e de mau 

gosto. Certa vez questionado sobre o crime 

perfeito, um ladrão profissional respondeu que 

perfeito era aquele crime que ninguém 

percebia e 

não o mais 

ousado. 

  

A Nestlé 

pro 

exemplo foi 
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sutil e cautelosa a usar uma subliminar, Usou um morango no canto da tela com aparência de órgão 

sexual feminino. Nada de extravagante, arrojado, sofisticado, apenas prático e eficiente. Parabéns! 

Bom gosto é difícil no mundo subliminar.   

 

 

 

Essa marca de sabonetes foi fundo e de maneira inteligente buscar um mercado que cresce ano 

após ano, o de homens que utilizam cosméticos e 

sabonetes especiais. Primeiramente houve a 

necessidade de se quebrar um paradigma de que 

homem que se cuida é homossexual. Em um segundo 

momento o raciocínio guiou os responsáveis pela peça 

para a seguinte pergunta: O que um homem que se 

cuida busca? Mulheres. É fato que o instinto de 

reprodução é algo extremamente forte no Homem. Se 

cortarmos o cabelo é para agradar as mulheres, se 

vamos para academia o intuito é esse mesmo, se 

trabalhamos para ser bem sucedido é para ter as 

melhores mulheres e prover para ela o que elas 

necessitam, se escrevemos um livro... não isso não... 

Isso não impressiona mulheres. Tendo que a Mulher é a 

razão de ser do Homem nada melhor para simbolizá-la 

que sua parte mais escondida e venerada. Ao que se 

assemelha essa rosa?      

 

Seguindo a linha do Furgão 

Alemão essa campanha faz 

uma referência direta ao Sexo, 

quando dispõe pães em forma 

de órgão sexual masculino e 

conclui com a frase “Pão é 

Vida”. Analisando psico -

socialmente podemos 

averiguar que um dos males 

que aflige o público feminino é 

a crise nos relacionamentos, 

principalmente em países desenvolvidos, um número superior a 70% das mulheres inglesas 

reclama, pelo menos uma vez ao dia, de seus relacionamentos (The Sun – abril de 2002), uma fuga 

para a depressão é comer. 
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Este tipo de iniciativa sexual não é nova, há muito anos o Homem vem em uso de aspectos 

relativos ao sexo para vender mais, vejamos um exemplo antigo: 

Apenas um cartaz correto? Se invertermos a 

figura e inserirmos uma linha preta na parte de 

baixo temos... 

 

Uma mulher se masturbando. A ideia é 

exatamente essa, promover uma mensagem 

que não pode ser captada diretamente. 

 

 

Em vários segmentos as Mensagens 

Subliminares estão presentes, por exemplo: 

uma empresa que vende vinho e procura associar sua imagem ao amor, 

ao sexo e às grandes paixões, como seria o anúncio dela senão assim:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Percebe-se a presença de dois rostos 

humanos no corpo do cálice, simbolizando um 

encontro, a cor vermelha escura além de simbolizar o amor, assim como rosas vermelhas, também 

tem um tom mais escuro lembrando o vinho e a maturidade dele. Analisando bem esta metáfora é 

possível perceber que o público alvo é o de faixa etária mais alta, seja por ainda manter os 

preceitos românticos, por possuírem um poder aquisitivo maior ou até por serem um nicho de 

mercado crescente. Assim como o vinho o amor melhora com o tempo, é possível ler isso?  

 

A Pespi cola também não ficou para trás e deu sua ‘subliminadazinha’ ao inserir 

luzes néon em sua lata quando juntas duas formavam a palavra SEX o que 

poderia ser bem vista já que as latas eram empilhadas nos pontos de venda. 

 

Sutil mas pouco eficiente, pois se você pedisse uma lata só, ou não fosse até o 

balcão para pegar seu refrigerante nunca seria exposto a mensagem que foi 

inserida. 
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Tenho que agradecer com toda sinceridade ao professor Flávio Calazans pelos lindos exemplos 

subliminares que tive acesso e sua Homepage, por isso, não retirei os links, mas pela homenagem 

a uma pessoa que merece do que como sugestão subliminar, acredite quem quiser. 

   

Você caro 

leitor consegue 

perceber que 

as pipocas são 

rostos de 

grandes nomes 

do cinema 

como os três 

patetas? 

E que existe 

uma pessoa 

ajoelhada na 

frente do 

banco? Espero 

que sim, pois 

isso significa que você já está ficando atendo para os detalhes subliminares. 

 

TV e Cinema 
 O Cinema sempre foi um grande foco de Mensagens Subliminares, diz a lenda que o 

primeiro caso de propaganda subliminar veio a público por meio de uma publicação no jornal 

'Sunday Times' de Londres, em 10 de junho de 1956, através de seu correspondente em Nova 

York. Que relatou experiências realizadas em uma sala de projeção em um subúrbio da grande 

Manhattam. Essa experiência teria sido realizada num período de seis semanas, com um total de 

45.669 pessoas que frequentaram um cinema de New Jersey – uma média diária de 

aproximadamente 1.088 pessoas sendo usadas como cobaias para o experimento científico.  

 
Neste ponto questiono: até onde a ciência tem permissão para avançar e a que custo seríamos 

forçados a pagar pela ‘evolução’? Este questionamento é o que gerou os comitês de éticas na 

pesquisa, comitês de éticas na empresas e a sociedade brasileira de bioética. 

 
 Voltando ao autor da pesquisa, James Vicary, também conhecido como Jim Vincary, 

pesquisador de mercados e psicólogo social especializado em técnicas motivacionais – ou seja, 

naquela época já existiam as tais palestras motivacionais, instalou neste cinema um segundo 

projetor, um taquistoscópio, capaz de projetar imagens com a velocidade de 1/3.000 de segundos, 

ou seja, totalmente imperceptíveis de forma consciente aos olhos humanos. Este aparelho projetava 
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slides com as frases 'Eat Popcorn' (coma pipoca) e 'Drink Coke' (beba Coca) respectivamente, a 

cada 5 segundos sobre a tela, durante a projeção do filme "Picnic", com Kim Novac ('Férias de 

Amor' no Brasil), enquanto as pessoas assistiam ao filme, sem saber da experiência.  

 

 Indago agora se o efeito do aumento do consumo seria fruto das experiências subliminares 

ou apenas um incentivo promovido diretamente pelo filme que apresentava cenas onde 

personagens comiam alegremente?  

  

Segundo Ronnie Cuperfain e Keith Clarke, os resultados seriam otimizados caso fossem usadas 

imagens, ícones, no lugar de textos verbais – começa a ganhar mais força a questão da logomarca. 

Ambos sugerem que o emprego de Mensagens Subliminares projetadas no campo visual esquerdo 

(direcionadas assim ao hemisfério direito do cérebro) são mais eficazes quando são empregadas 

imagens – não te faz isso te questionar o porque das emissoras de televisão colocarem seus 

símbolos no canto superior esquerda? Vide Exemplo: 

 

 

 

Tendo como base o trabalho de Packard – que anos antes advertiu sobre o possível retorno que o 

merchandising subliminar poderia render e sobre a psicosedução junto aos consumidores 

americanos. Packard apresentou um argumento para a persuasão com a arte e a importância da 

análise emocional no composto mercadológico, do gabarito, e da manipulação psicológica. ‘Os 

persuadores escondidos’ eram a primeira tentativa aberta de informar potencial deste novo 

fenômeno – Wilson Brain Key descreve em seu livro Subliminal Seduction uma técnica de edição de 
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imagem que gera um mosaico de impressões visuais, chamado efeito Mc Luhan ou Perceptual 

Overload, e cita os comerciais de TV da Coca-Cola, nos quais até quatro tomadas são mostradas 

em um só frame, mostrando pessoas e cenários diferentes. Fato este que satura o consciente que 

não consegue forçar um sentido, aceitando a cachoeira de imagens inconscientemente. Ora, tal 

edição em ritmo de vídeo clipe, muitas tomadas ou cenas em segundo, é um claro exemplo da 

fórmula proposta. Isso se apresenta com facilidade nos ‘clipes’ publicitários que a MTV (Music 

Television) exibe em seus horários comerciais. Sempre carregando uma postura pós-moderna 

essas curtas peças apresentam as características acima citadas, e desta forma podendo esconder 

mensagens subliminares. Analisando sites na Internet encontrei:  

 

Em novembro de 2002 a MTV foi processada, conforme Cláudio Julio 

Tognolli na Revista Consultor Jurídico, 5 de novemb ro de 2002. O juiz 

da 12ª Vara Cível de São Paulo, Paulo Alcides Amara l Salles, concedeu 

liminar a pedido do Ministério Público. Os promotor es Deborah Pierri, 

Motauri Ciochett e Vidal Serrano, que atuam em defe sa dos 

consumidores e da infância e adolescência, ingressa ram com ação 

civil pública contra a MTV Brasil. De acordo com o MP, a vinheta "no 

plano consciente veicula imagens regulares com o lo gotipo da MTV, 

mas quando as imagens do referido clipe são submeti das à velocidade 

mais lenta, percebe-se que as mesmas trazem cenas e xplícitas de 

prática sexual chamada de sadomasoquismo". 

 

 Não é possível verificar a veracidade do fato, todavia cabe uma investigação mais detalhada.  

 

Ainda sobre a MTV gostaria de salientar um destes spots publicitários onde existem várias imagens 

de coisas não correspondentes fazendo movimentos de entra-e-sai que iniciam em um ritmo mais 

suave e vão aumentando juntamente com o ‘beat’ da música e no final acontece uma erupção de 

água, simulando uma ejaculação, proveniente de um chafariz que tem a forma de um pênis. Este 
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realmente não dá para esconder, nem questionar. Esta propaganda passa constantemente durante 

a programação normal da emissora, independente de horário.  

 

 Ao analisar as informações assim e o que foi citado sobre Merchandising se torna nítida a 

existência de uma relação entre o Cinema & TV e as Mensagens Subliminares, pontos relevantes 

neste interesse são o alcance das iniciativas, a facilidade a absorção e a falta de uma legislação. 

 

Ao observamos alguns exemplos como o Filme Blade2 onde o personagem de Wesley Snipes é um 

Vampiro do bem e caça vampiros do mal. Este filme é repleto das inserções semânticas – onde os 

sentidos das metáforas são 

próximas a uma crítica social, 

mas o que mais chama a atenção 

é o folder promocional do filme.  

 

Você consegue perceber algo? 

Um rosto? É muito 

disfarçadamente, mas seria difícil 

para olhos humanos 

identificarem, portanto usando 

um programa de computador 

trocamos as matrizes coloridas 

por seus negativos e aí está o 

resultado:   

 

E agora você consegue perceber um rosto demoníaco no 

fundo da imagem? Este é o Antagonista do filme, o 

responsável por causar todo mal do mundo e assim sendo a 

mensagem passada é o mal se esconde no fundo de tudo.  

E qual seria a razão para que o fundo fosse branco? 
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Exatamente confundir os sentidos fazendo com que ele absorva mais da cores e deixando o 

expectador mais susceptível.  

 

Este é o cartaz promocional de um filme que 

rendeu milhões de dólares de lucro e várias 

premiações mundiais – O Silêncio dos 

Inocentes, que trata de um assassino com 

patologias psicológicas.  

 

No dorso da Borboleta que tampa a boca da 

criança existe uma imagem subliminar com 

pessoas nuas em forma de um crânio humano. 

  

 Em uma clara referência ao bloqueio 

sócio-cultural que esses temas encontram na sociedade e sobre o quão reprimidos esses 

sentimentos são. Uma análise simples é que quando questionados sobre sexo por crianças os 

adultos tende a se sentirem pressionados e evadem da conversa, ou simplesmente adiam esta. 

Quando questionados sobre a morte a resposta é a mesma, transformando esses assuntos em 

‘tabus’ e gerando uma repressão na criança. 

 

  Em outra hipótese o assunto é até abordado, todavia utilizando metáforas sem nenhum 

cunho de verdade (caroços de melancias, repolhos, cegonhas...) o que gera uma confusão na 

criança, pois grande parte delas já teve acesso a essas informações por meio de colegas, filmes, 

novelas,... E simplesmente procuram uma informação de uma fonte confiável, no caso os pais e 

logo estes metem. 

Torna-se desnecessário 

salientar o trauma que o 

atentado de 11 de Setembro 

causou aos Norte 

Americanos e sendo o 

Homem-aranha um típico 

morador de Nova York, seria 

complexo que ele não 

fizesse uma referência 

subliminar ao evento. 

É o fator subliminar 

envolvido novamente com a 

política e atuando de 

maneira a não deixar 

esquecer do fato ocorrido e que mudou o rumo histórico do Mundo. 
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 Os estúdios da mega produtora Wall Disney World é responsabilizada por um grande 

número de atividades subliminares como, por exemplo, nos filmes Rei leão, 1001 Dálmatas, Mickey 

– Fantasia,... e o caso mais impressionante o Filme Bernardo e Bianca. Veja abaixo: 

 

 

 

 Essa imagem foi apresentada no filme a Disney e nela é nítida a visualização de uma 

mulher nua e uma revista pornografia. Sobre o assunto a Disney negou qualquer comentário por 15 

anos até que em 2001 assumiu o ‘erro’. 

 

 

 

"Pela primeira vez na história da companhia, a Disn ey admite ter em encontrado 

imagens subliminares num de seus filmes de animação " (Folha de S.Paulo-15.01.99 ), 

conforme um comunicado oficial emitido pela própria Disney em 08.01.99. O prejuízo da 

Disney com o recolhimento de quase 4 milhões de fit as nos Estados Unidos, chegou 

a 78 milhões de dólares (Veja-20.01.99). 

 Alguns fatos para serem analisados: Na tarde do dia 16/dez/97, quase 12 mil crianças 

japonesas foram afetadas pelas cenas de Pokemon, desenho animado que nasceu de um mini-
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game, virou desenho animado e agora filme no cinema. Do total das pessoas afetadas pelo 

Pokemon, que é uma junção das abreviaturas de Pocket (bolso) e Mon (monster=monstro), 600 

precisaram ser internadas em hospitais locais (fonte: Veja de janeiro de 98) 

Ainda sobre os 'Pokémon': Quatro alunos de segundo grau foram presos na Filadélfia, por atacar 

outros estudantes a fim de furtar cartões com exemplares de Pokémon. Um estudante de 14 anos, 

foi esfaqueado em Quebec, no Canadá, em uma briga também pelos cartões. Na Carolina do Sul, 

um menino foi acusado de quebrar uma vitrine para roubar cartões no valor de 250 dólares. (Revista 

Educação). Este desenho foi banido da TV na Turquia. O governo tomou esta medida depois que 

duas crianças morreram depois de se jogarem da varanda dos apartamentos onde moravam. Elas 

teriam feito isso influenciadas pelos superpoderes dos personagens dos desenhos. 

 O estudante Vitor Alexandre dos Santos, 21 anos, matou em dez/98, a avó, o tio, a tia e a 

mãe para cumprir uma missão designada por 'vozes do além'. Os crimes ocorreram em 

Mirandópolis (SP) onde morava, e suas relações com "Spawn, o Soldado do Inferno" são muito 

evidentes. A forma como ele agia lembra o personagem do filme, do qual o estudante anotou um 

trecho do texto, que depois foi encontrado pela polícia. Spawn estrangulava as vítimas com as 

mãos.  A exumação dos corpos revelou que Vitor quebrou o hióide - osso do pescoço - dos 

parentes, conforme constatado pela perícia. (Folha de S.Paulo-16/dez/98) 

 Nesta etapa da pesquisa é fato importante salientar que através dos meios de comunicação 

as pessoas são influenciadas, vide exemplo de Dancin’ Days novela da Rede Globo de Televisão 

que foi precursora do movimento Cluber que hoje toma conta dos clubes noturnos do Brasil e O 

Filme Top Gun – Ases Indomáveis onde o ator Tom Cruise interpretava um piloto da força aérea 

americana fez com que a procura pelo alistamento militar neste seguinte aumentasse em 1025%.    

Toy Story e Toy Story 2 - 2000 Em alguns exemplares da edição especial dos DVDs destes filmes, 

lançados nos EUA, contavam com um item no mínimo embaraçoso: no meio do segundo filme 

estrelado pelos bonecos Woody e Buzz Lightyear, foi encontrada uma cena recheada de palavrões 

da comédia Alta Fidelidade. Depois de constatar o problema, levantado por consumidores que 

reclamaram do conteúdo impróprio para um desenho infantil, a Disney retirou das prateleiras os 

produtos 'defeituosos'. [Revista Veja - 1º/nov/2000] 

 

O vídeo de "Uma Cilada para Roger Rabbit" chegou ao mercado com uma cena em que o 

personagem Baby Herman fazia coisas bem adultas ao passar sob o vestido de uma mulher. A 

sequência durava o tempo de uma piscada de olhos, mas mais uma vez virou um pesadelo para a 

Disney... (Revista Veja - 1º/nov/2000) 
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Este vídeo apresenta um outro detalhe importante. Veja as imagens: 

 

 

 

 

Falta alguma coisa? Uma 

calcinha, por exemplo? A pior 

parte são as poses da 

personagem, devemos ter em 

mente que estamos lidando 

com crianças que necessitam de 

ídolos e que por sua vez repetem 

suas ações. 

           Outros fatos no mínimo 

estranhos: Em fev/00, o país assistiu chocado a uma cena brutal. O menino D.J.G, de 9 anos, deu 

40 facadas nas costas de sua amiga M.D.N., de 7 anos, enquanto assistia a um programa de TV. O 

menino disse à polícia que agiu inspirado no filme "Brinquedo Assassino", que havia visto na 

televisão uma semana antes. No filme, o boneco Chucky 'incorpora' o espírito de um criminoso e 

passa a matar as pessoas. Trata-se de uma produção americana de 1988 que fez tanto sucesso 

que teve mais duas continuações, uma delas a 'Noiva de Chucky'. A menina só não morreu porque 

a faca utilizada era denteada. (Jornal da Tarde-10/fev/00, Revista Educação mar/00) 

 Keith Flaig, de 14 anos, apanha uma faca de caça e rasga a garganta de Nicholas Watts, 

seu melhor amigo. Logo após, pega uma pistola calibre 20 e atira na irmã de Nicholas, de 10 anos. 

Depois vai a procura da mãe do garoto e desfere-lhe um tiro fatal no rosto. Por último, Keith coloca 

a arma na boca e se suicida. Parece enredo de videogame, mas não é. O crime ocorreu em 
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Portland, uma cidade pacata nos EUA. A polícia só tem uma pista: O jogo de videogame macabro 

que jogavam no computador. (Revista Veja-24/jan/96). 

Os atores Ernie Sabella e Nathan Lane disseram que os personagens que interpretam ('Timão', o 

siricate e 'Pumba', o javali) no filme foram 'os primeiros personagens homossexuais’ da Disney a 

aparecerem na tela (N.Y.Times, 12.06.94). 

Nos vídeos-clipe também acontecem mensagens subliminares, por exemplo na regravação do The 

Who que o Limp biskit fez - Behind 

Blue Eyes percebemos uma imagem 

em uma prancheta a palavra é 

Gothika pesquisas sobre a palavra e 

descobri que é de um filme sobre 

uma Dra. que é suposta assassina 

do marido, mas ela não se lembra de 

nada, e ela é vítima de um espírito 

vingativo.... 

Todavia não existe nada de 

ocultismo nisso, simplesmente é o 

nome do filme que a atriz que 

contracena com  a banda, Halle 

Berry, estrelou no ano passado. E, 

diga-se de passagem, para qual a banda re-gravou a música. Não deixa de ser subliminar, pois faz 

um marketing do filme, mas tira o caráter supersticioso do fato. 

 

Outras formas de inserção foram feitas 

e por incrível que parece, bem 

executadas aqui no Brasil, o desenhista 

Maurício de Sousa criador dos 

quadrinhos de maior sucesso no país – 

a Turma da Mônica usou e abusou de 

Mensagens Subliminares, vejamos 

alguns exemplos. Esse é um Quadrinho 

do Horácio (Almanacão de Férias, N° 

19, Ed; Globo – Junho de 1996). 

1° O Personagem acorda no Pico da 

Montanha e inicia diálogo com um 

colega. 

 
Colega : Não sei o que deu em você 
para dormir no alto "DAQUELA 
MONTANHA" Horácio 
Horácio : Nem eu. Mas eu acordo tão 
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bem... tão revitalizado! 
 
Bom, o que acontece é o seguinte: No 1º quadro ele aparece bocejando de sono, mas se notarmos 

bem as sequências era como se ele estivesse tendo um orgasmo e logo após viesse aquela 

vontade de dormir que dá após o orgasmo – fruto de uma diminuição do metabolismo natural e do 

relaxamente provocado pelo diminuição da testosterona., e a parte branca no pico da montanha 

seria o sêmen, como ele mesmo diz na frase  “MAS EU ACORDEI TÃO BEM... TÃO 

REVITALIZADO " e faz uma cara de feliz e no fundo do último quadro se nota muito nitidamente a 

figura de uma mulher deitada onde as montanhas seriam os seios de uma mulher, o matinho no 

canto esquerdo o seu cabelo, Etc. E na frase do colega do Horácio aparece as palavras "DAQUELA 

MONTANHA" grifadas fazendo a conexão direta com a mulher. Tire suas conclusões analisando as 

imagens. 

 

Neste Quadrinho de 1984, Maurício de Sousa defende as Diretas Já, movimento brasileiro de luta 

contra ditadura militar, cada ramo artístico ajudou com o que pode e os quadrinhos de Maurício 

também.  

 

Sendo uma prova tão cabal do uso,  

 

fica aqui apenas um agradecimento por essa por essa iniciativa, apesar do uso errado. 
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Ainda seguindo a análise de quadrinhos temos esse belo exemplo de pornografia focada no público 

infantil. Favor reparar nos personagens ao fundo, temos um casal fazendo sexo embaixo da árvore 

no canto inferior – onde a mulher faz top less, temos também uma pessoa fazendo sinais obscenos 

com o dedo na água 
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Seguindo com nossa análise temos um efeito parecido com o da montanha na revista em quadrinho 

do Horácio – do desenhista Maurício de Sousa, só que em forma de fotografia.  

Essas são as montanhas de Machu Pichu no Equador.  

 

Você consegue perceber um rosto? 

Queixo, boca, nariz e olho? 

Desta forma podemos sugerir que esta 

imagem passa em seu fundo uma 

mensagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Ops!!! Você 

conhece 

essa 

banda? 

OutKast 
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com seu sucesso, música mais premiada do ano- Hey Ya. Mas tem um detalhe que passa 

desapercebido graças a dança esdrúxula do André 3000 (vocalista). Existe um caixão no 

meio do palco e está cheio de flores. 

Detalhe importante da banda que é composta por dois rappers que estavam brigados durante as 

gravações. O motivo era uma música chamada Roses. Então essa foi uma indireta mais do que 

direta que o problema de Roses havia morrido. Afinal para um bom entendedor meia mensagem 

subliminar basta. 

 

 

 

Política 
Anos e anos se passaram e desde o início dos tempos, o Homem, que já foi classificado 

como econômico, social e agora apresenta um caráter político, sempre buscou  formas de 

influenciar e técnicas para direcionar intenções. Este processo vem evoluindo 

gradativamente deste do nascimento da comunicação, quando ainda na caverna o Homem 

teve necessidade de passar uma experiência vivida para outro com o intuito de que este o 

admirasse, evitasse repetir seus erros ou simplesmente fizesse algo que lhe fora solicitado. 

A obrigatoriedade de determinação de um pensamento e sua subordinação de um indivíduo 

a um ideal ou objetivo tem encantado líderes durante toda história, da Grécia antiga e seus 

parlatórios, até a ONU atualmente buscando aprimorar seus próprios discursos ou apenas 

em busca do conhecimento, entre outros. 

 

Com o passar do tempo os métodos que eram exclusivos foram apresentados para a 

sociedade em geral, tenha como exemplo o gigante número de cursos para oratória, afinal o 

conhecimento não pode ser represado nem escondido por muito tempo. Todavia, ao serem 

esclarecidos perderam parte de sua eficiência, tornando necessário um up-grade nas 

técnicas – um processo de aprimoramento de técnicas imperceptíveis, que executam suas 

funções sem serem notadas e que portanto não permitem discussões, tornando-se indolor a 

manipulação. 

 

Neste documento você vai achar exemplos de métodos que apresentam dificuldade de 

percepção direta e são consideradas formas alternativas de manipulação que lidam diretamente 

com o subconsciente das pessoas.  
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A sugestão neural, conhecida com manipulação, que pode ser individual ou de massa, é o 

condicionamento e indução mental através de impulsos exteriores – o que caracteriza 

semelhantemente às mensagens subliminares. Desta forma relembramos a TJM, pois são 

implantadas migalhas que servem de ancora para o desencadeamento de um determinado 

processo.  Um exemplo bem interessante são as campanhas de cerveja com seus slogans de 

assimilação banal repetidos a exaustão.   

 
Outra forma é a interpretação visual que associada a um conjunto de estímulos sonoros influencia 

no comportamento emocional do Ser Humano. O que me remete a questionar – na ausência do 

juízo de valor, seja sobre obra ou qualquer outro aspecto: O que líderes como Gêngis khan, Che 

Guevara, Dalai Lama, Gandhi, Hitler, Moisés e até Jesus Cristo tinham em comum? O carisma. Que 

é o conceito de Carisma? Citando a revista Marie Claire de Março de 2000 temos: 

 

 

“Carisma é um dom. Para os católicos, uma força divina, para as teorias 

modernas, uma característica de grandes líderes e, para o dicionário 

Aurélio, um conjunto de "qualidades especiais derivadas de sanção divina, 

mágica, diabólica, ou apenas de individualidade excepcional". O verbete 

amplia o significado do termo ao lembrar que o carisma também pode ser 

"diabólico" - e a história confirma que líderes capazes de influenciar 

multidões inúmeras vezes canalizaram esse poder para a destruição ou 

simplesmente para obter vantagens pessoais. 

 

Seriam as referências do termo diabólico ou aos fatos ‘inexplicáveis’ frutos de uma inovação 

científica, para os padrões das épocas em que ocorreram, que se concentravam nas mãos de 

poucos e a estes atribuíam vantagens competitivas? É importante lembrar que apesar da 

impossibilidade de represar conhecimento é normal a manutenção do mesmo dentro de um círculo 

pequeno de privilegiados – tenha como exemplo a época feudal conhecida como idade das trevas – 

onde o conhecimento estava dentro da igreja, de posse do Clero. Este monopólio de conhecimento 

já foi chamado de concorrência monopolista e hoje é chamado de vantagem competitiva.  

 

Na teologia católica, os dons divinos são concedidos aos que têm missões 

especiais junto à comunidade, como o pastor, o profeta, o apóstolo e o 

mestre. A vocação carismática está ligada ao conhecimento profundo das 

ciências, aos mistérios da fé, à cura dos doentes e aos milagres. 

Na saga que é a realização desta ’missão’ o ‘profeta’ necessita de amparo, de apoio que será 

proveniente dos ‘fieis’ – que por definição são os que acreditam – e isso estimula o Ser Humano a 

se sentir parte de um grupo, como já foi falado somos animais sociais e buscamos a inserção em 
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grupos: os que acreditam. Estes, por suas vezes, tendem a externar a eterna luta pessoal do bem 

contra o mal, creditando toda razão de existir o mal aos membros de outro grupo: Os que não 

acreditam.   

 

 

 

A origem da palavra é grega e significa "graça". No Olimpo, o conceito 

ganha um tempero profano. Zeus teria atribuído dons especiais às "cárites", 

três deusas menores do séquito da carismática-mor, Afrodite, deusa do 

amor e da beleza. A função do trio era animar os banquetes. Eufrosina 

representa a alegria, Aglaia é puro brilho, e Talia, símbolo da amabilidade e 

da elegância. Na banda masculina, a força está com Zeus - divindade 

máxima e chefe político - e seu filho Hermes, o deus da comunicação, 

famoso pela maestria no uso da palavra e do bom humor. É curioso notar 

que Hermes é patrono dos comunicadores, diplomatas, comerciantes e 

também dos vigaristas.  

 

Foi o sociólogo alemão Max Weber quem ampliou na era moderna o 

conceito de carisma, que passou a significar um conjunto de qualidades 

excepcionais de liderança, especialmente no campo político. Hoje, dentro 

das empresas, o carisma das chefias pode definir não apenas o sucesso, 

mas também a harmonia do trabalho de equipe. As qualidades de um chefe 

carismático revelam uma sensibilidade refinada para compreender e inspirar 

grupos.  

 

O que Weber chamou de dominação carismática, ligando o povo a líderes por afeto ou devoção 

mística parece reascender nestes casos; Sendo esta uma característica de sociedades primitivas 

em sua obra, em oposição ao racionalismo presente de nossos dias. Portanto, há uma inversão do 

pensamento weberiano nestes casos. A aceitação da autoridade é retribuída pela sensação de 

força, segurança e comunhão fraternal. Esse exemplo pode ser estudado hoje, às vésperas da 

eleição norte-americana, quando o líder nas pesquisas apresenta como seu principal feito a defesa 

do país contra o terrorismo.   

Apoiados pela Mídia, grupos políticos focam seus esforços na redução das margens interpretativas 

(padronização) que por sua vez gera uma sensação de conforto inércia - surgindo a linha de 

produção de pensamentos do canal 4, onde figuras geram conhecimento e esse conhecimento se 

torna balizado pela falácia do apelo a autoridade. Grande exemplo disto é o Cantor Caetano Veloso, 

que esporadicamente a mídia publica opiniões controversas e que se tornam modismos – vide 
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exemplo quando o mesmo alegou para a Revista Veja que a “Tiazinha” cantava bem. É uma opinião 

dele e isso deve ser respeitado, mas para um povo que busca referenciais históricos e não os 

encontra, afirmações assim funcionam como o som de um berrante guiando o gado.   

 

É importante salientar que a passividade mental abre espaço para a manipulação e que manipular, 

antes de tudo, é afastar do sujeito seu poder de decisão. 

 

Partindo para casos práticos temos que em setembro de 2000, no decorrer da campanha 

presidencial norte-americana, o candidato republicano à eleição, George Bush, em um filme de 

televisão veiculou críticas ao programa do candidato democrata Al Gore. Ao criticar o sistema de 

reembolso de remédios, a equipe de publicitários de Bush (chefiada por Alex Castellano, que 

anteriormente já tinha empregado subliminares para o candidato Bob Dole em outra eleição 

presidencial) inseriu, em um "frame" (uma divisão de tempo de varredura da tela equivalente a uma 

parte entre trinta divisões de um segundo, 1/30 de segundo) a palavra "RATS" (ratos) sobreposta à 

frase "bureaucrats decide". Alex Castellano declarou ao jornal NEW YORK TIMES que a inserção 

em um frame foi "acidental". 

 

 



 90

 O filme foi veiculado 4.400 vezes em cobertura nacional antes de ser denunciado e 

cancelado, e teve um custo aproximado de US$2,5 milhões, muito caro para ser deixado ao acaso e 

ter este tipo de "Acidente" tão polêmico em uma campanha presidencial na qual até bonés de 

eleitores contendo logotipos de times de basebol são digitalizados e apagados para evitar 

antipatias. Tal expediente de Mensagem Subliminar teria sido empregado objetivando a recuperar a 

queda de Bush nas pesquisas, à época, empatado com Gore. 

 

 Mas acreditar que estes artifícios são usados apenas nos países de primeiro mundo e sua 

ganância por vitórias e seu mercado sem regras é um engano, pois existem indícios de que na 

campanha eleitoral para presidência da república de 2002 Mensagens Subliminares foram utilizadas 

veja abaixo: 

 

 Todavia essa mensagem não surtiu o efeito esperado e o candidato Luis Inácio “Lula” da 

Silva se sagrou presidente da república com uma grande margem de aceitação pública e assim 

continua, mas é incontestável que houve uma tentativa (mesmo que mal sucedida) de utilizar 

impulsos neuro transmitidos sorrateiramente. 

 

Façamos uma nova análise?  A campanha do Governo Brasileiro que utiliza como garotos 

propaganda o jogador de futebol “Ronaldo – O fenômeno” e o cantor “Herbert Viana” e que 

teoricamente busca elevar a auto-estima do povo brasileiro, pois demonstra ‘voltas por cima’ e 

sucesso após passarem os problemas. Esta é uma receita muito comum nos USA onde no final o 

mocinho que trabalhou duro, ganha dos mais fortes, mais preparados e que utilizaram de atos 

ilícitos para vencer. Podemos analisar como um culto ao bom, mas podemos também pesquisar a 

intenção do Governo Brasileiro com essa propaganda, vejamos: 
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• O clipe começa com imagens boas de esperanças – semelhante com o governo Lula 

que foi considerado a possibilidade para uma melhoria no país. 

• Em um segundo momento temos as grandes vitórias: – Herbert Viana e os paralamas 

do sucesso no Rock’n Rio e Ronaldo campeão mundial em 1994 com a Seleção 

Brasileira de Futebol. Que tem uma relação direta com a chegada de Lula ao poder. É 

fato salientar que esta parte salienta que o trabalho contínuo deles (inclusive Lula – 

candidato por 12 anos) gerou frutos.    

• Em um terceiro estágio temos as crises – Herbert e o acidente aéreo e Ronaldo e as 

fraturas no joelho. Desta forma podemos comparar com as crises que o governo Lula 

vem enfrentando.  É importante ressaltar que neste momento as manchetes nos jornais, 

que surgem todo tempo durante a propaganda, demonstram o ceticismo dos 

‘especialistas’ sobre os personagens. Algo que se assemelha muito com o ocorrido com 

o presidente Lula que externamente era apontado como uma incógnita, bem como 

internamente era criticado por nunca ter administrado nada publicamente. 

• A grande virada – Os personagens após muito esforço e confiança de todos 

conseguem se recuperar e realizar grandes feitos. Mas tudo graças ao apoio popular 

(bem exemplificado quando surge no caso de Herbert Viana um grupo de jovens com 

cartazes e dizeres de credibilidade). A mesma mensagem que o governo tenta passar: 

“O apoio popular é necessário para que as mudanças ocorram, dê-nos um voto  de 

confiança”. Há um detalhe interessante, a imagem que mais tempo fica no ar é a do 

Ministro da Cultura – Gilberto Gil, que passou por momentos difíceis, no aspecto político 

nos últimos meses, beijando o artista Herbert Viana – traduzindo o governo apoia.  

• Analisemos a Frase “Sou Brasileiro não desisto Nunca”, ou seja, eu votei no Lula e não 

desisto nunca. Porque não usar outras frases motivadoras como “Sou Brasileiro sou 

bom”, “sou Brasileiro sou talentoso”... afinal por que anexar uma característica que não 

é tão comum a todo povo brasileiro, mas sim a um seguimento: O nordestino que foge 

da seca para a capital (São Paulo) e lá constrói sua vida. Essa história se assemelha 

com a de certo Presidente da República com o mandato em andamento?  

 

Música 

Também há os subliminares sonoros, onde podemos averiguar a existência em  jingles e até as 

trilhas sonoras. Há quem aponte como berço dessa variante a técnica nazista de compor músicas 

com ritmos em 72 a 80 ciclos, que afloram memórias inconscientes do ritmo cardíaco da mãe 

amamentando a criança, deixando a pessoa vulnerável à mensagem. 

 

 Não é fato novo que a música acalma as feras, se ela têm esse poder sobre as mentes 

irracionais o que podem fazer sobre as mentes providas de raciocínio lógico? Atuar de maneira 
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subliminar no aspecto auditivo é um artifício muito utilizado (Backward Masking), todavia as 

Mensagens Subliminares visuais são muito utilizadas no meio fonográfico. 

 

 

 Não é raro encontrar uma pessoa em estado catatônico diante de uma cena de filme ou de 

uma música. O  que produz esse efeito é o que produz esse efeito é o grau de concentração no 

qual a pessoa entra ao ver/ouvir este material. Na música o responsável por isso é a cadência 

rítmica que funciona como um pêndulo de hipnose. O que remete aos questionamentos: o que 

existe de real no flautista que encantava ratos ou no encantador de cavalos?  

 

Sendo a expressão artística mais apta a despertar emoções e sentimentos, 

algumas formas musicais tem o poder de formar padrões de comportamento "Os vários tipos de 

música, baseados nos vários modos, distinguem-se pelos seus efeitos sobre o caráter - um, por 

exemplo, operando na direção da melancolia, outro na da efeminação, um incentivando a renúncia, 

outro o domínio de si, um terceiro o entusiasmo, e assim por diante, através da série"(Aristóteles).  

 

Analisemos: uma pessoa que escuta Heavy Metal, Punk Rock, Hard Core e afins, essa 

pessoa busca, com este estilo de música, extravasar suas frustrações e angústias Portanto o ritmo 

tem que ser energético, em tons menores – o que denota um ar de tristeza nas melodias e com 

letras que vão de depressão ao protesto. Em outro exemplo buscamos bandas de SKA, um Reggae 

misturado com Rock ‘n Roll, que apresenta a mesma vibração energética, acompanhada de 

acordes em tons maiores e letras cômicas.  Denotando um sentido de alegria no ar. 

 

  

           Não é incomum encontrar casos na medicina de pessoas que passaram mal em 

determinados ambientes como clubes noturnos, festas e shows, sem nenhuma motivação aparente 

nem ao menos a ingestão de qualquer substância que poderia gerar esse fenômeno. Estes 

fenômenos são normalmente atrelados a alimentação, consumo de bebidas alcoólicas, 

desidratação, falhas na alimentação e uma gama de possibilidades, todavia um ouvinte exposto a 

determinada frequência e RPM (rotações por minuto - como são medidos os compassos por parte 

dos Disc Jockeys) pode, fisiologicamente, apresentar quadro de vertigem. 

 

A isso somam-se sinais ocultos (subliminares). Trata-se de sons muito elevados, acima do limite da 

percepção do ouvido humano. Trata-se de uma harmonia da ordem de 30.000 oscilações por 

segundo. Os ouvintes não os percebem, porque trata-se de ultra-sons.  

 

Se o assunto é mensagem subliminar, não há como passar despercebido do Álbum Branco dos 

Beatles. Trata-se de um disco duplo lançado no ano de 1968 e que aparentemente é totalmente 

despretensioso. Sua capa é totalmente e branca e muitas das músicas são resultados de 

brincadeiras feitas pelos músicos em estúdio. É o que podemos chamar de lobo em pele de 
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cordeiro. É na despretensão que reside o maior perigo. O Álbum Branco acaba sendo o embrião 

dos movimentos liberais e até do Rock demoníaco da década seguinte.  

 

 A música "Ob-la-di, ob-la-da" lançada neste disco tem uma melodia e arranjos típicos de 

música para crianças, não fosse a letra que remete a transgressão sexual. No final da história de 

amor, o pai da família retratada termina mudando de sexo.  

 

 Outra música, "The continuing story of Bungalow Bill", remete ao estilo infantil. Porém a letra 

conta a história de Bungalow Bill e sua mãe, dois personagens com personalidade perigosamente 

violenta. A música soa como um estímulo a violência doméstica.  

 

 Uma das mensagens mais pesadas e comprometedoras deste disco, porém está no final do 

lado A do primeiro disco. John Lennon declama em tom libidinoso versos que descrevem o contato 

quase sensual entre um dedo e um gatilho. Dois sentimentos perturbadores são abordados aí: a 

prática do sexo e da violência. Uma mostra de que John foi um dos instrumentos mais eficazes de 

difusão de comportamentos nada cristãos.  

 

 Para finalizar esta rápida análise dos Beatles o comentário do Estudante de Jornalismo 

Joelson Giordani  sobre a “música ‘Helter Skelter’. O que vem a ser ‘Helter Skelter’ ? Não há 

tradução, nem ao menos uma gíria. A não ser pelo fato de que no final da década de 60, Charles 

Manson comandou um bando que invadiu um apartamento e cometeu uma chacina em massa. Na 

parede o grupo deixou a mensagem "Helter Skelter". Estariam os Beatles, fazendo uma apologia a 

este crime bárbaro?  

 As subliminares audíveis são muito usados no cinema para se conseguir um estado 

alterado de consciência algo como às sugestões pós-hipnóticas. Analise o seguinte caso "Uma 

tropa de soldados marchando em uníssono, ao atravessar uma ponte. O somatório das vozes, da 

cadência da marcha, da altura e principalmente da frequência dos sons, se estiverem na mesma 

frequência das vibrações das moléculas da estrutura daquela ponte, podem fazê-la ruir em poucos 

segundos. A destruição da ponte, antes mesmo dos soldados atravessá-la.”  

A música influencia no comportamento humano, exemplo disso são os seguintes dados britânicos 

aumento do suicídio entre os jovens, é que entre os anos de 1952 e 1962 este índice (suicídios) 

aumentou em 50%. As pesquisas já mostraram que 18% dos suicídios praticados na juventude, 

entre outros atos de violência, devem ser atribuídos à influência de alguma música. Todavia é 

prematuro caracterizar essa informação, pois vários aspectos contribuíram para isso e desta forma 

os dados não podem ser encarados com dados científicos. 

Pesquisando me deparei com uma informação que me chamou a atenção: 
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A revista Time, em 10 de setembro de 1979, publicou um artigo intitulado "Vozes 

Secretas". O artigo dizia que aproximadamente 50 lojas de departamentos nos 

Estados Unidos e no Canadá haviam instalado um dispositivo que tocava músicas 

com mensagens subliminares anti-roubo ("Eu sou honesto", "Eu não roubarei", "Se 

eu roubar, serei pego e preso"). A mensagem variava aqui ou ali e era tocada 9000 

vezes por hora. As mensagens eram tocadas em alta velocidade e disfarçadas pela 

música ambiente das lojas. As pesquisas mostraram que os roubos e danos a 

mercadorias caíram 37 % nas lojas em que se usaram as mensagens subliminares. 

Outro fato para ser avaliado: Na madrugada de 06 de Janeiro de 1985 em S.Paulo, Roberto 

Agostinho Peukert Valente, um jovem de 18 anos, quando ouvia música rock tarde da noite, ficou 

totalmente fora de si, ao ser repreendido pela mãe. Irado, depois de 20 minutos, acabou matando 

os pais e mais 3 irmãos a tiros e facadas.07.01.85 - Depois de preso, foi apurado que era aficionado 

pelo som das bandas Chilliwack (do Canadá), Yes, Eletric Light Orchestra e Pink Floyd. 

(Isto É:16.01.85 - Jornal da Tarde:13.07.85 - Folha da Tarde:13.07.85.) 

Outro Exemplo: Mônica Granuzzo Pereira, estudante carioca de 14 anos de idade, foi 

assassinada por 'apreciadores' do Heavy Metal ( rock pesado), que segundo se relatou na época, 

ouviram vários destes discos antes de cometerem o crime. 

 Em outubro de 1984, John McCollum , de 19 anos, se matou com um tiro na cabeça 

enquanto ouvia Suicide Solution (A solução Suicida), de Ozzy Osbourne. Ele ainda estava com 

fones de ouvido quando o corpo foi encontrado. 

(Folha de São Paulo :23.01.86) 

Então vejamos esta: 5 meninos ingleses, de 10 anos, cortaram os pulsos depois de assistirem ao 

clipe do cantor de rap americano Eminem. A polícia de Londres descobriu que os garotos tinham 

assistido o vídeo Stan, que mostra um suposto fã do cantor cometendo suicídio. A música, que é 

uma parceria entre o rapper e a cantora britânica Dido, diz: "Estou deprimido. Às vezes me corto 

para ver o quanto sangro". Nenhum dos meninos ficou ferido com gravidade. (Diário Popular-

18/07/01)  

O estudante de medicina Mateus da Costa Meira, que em Novembro de 1999 estava com 24 anos, 

disparou tiros de submetralhadora numa plateia de 40 pessoas que assistia o filme "Clube da Luta" 

num cinema do MorumbiShopping, em S.Paulo. Meira repetiu exatamente as mesmas sequências 

que verificamos no game Duke Nuken. Desde a entrada no cinema, no banheiro, a escolha e 

regulagem da arma, enfim tudo é uma infeliz repetição na vida real do que ele via nas cenas do 

game. Em sua casa foram encontradas dezenas de provas que Mateus da Costa Meira era viciado 

além do Crack e Cocaína, em games, dos quais fazia pirataria para conseguir algum dinheiro. Final 

Trágico: 3 mortos e vários feridos.(Folha de S.Paulo/O Estado de S.Paulo-05/nov/99) 
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Logomarcas 

 
Para início se faz necessário conceituar:  

 

Logomarca marca ou logo deve passar a síntese da filosofia de uma empresa envolvida com 

produtos ou serviços. Deve ser diferenciada em relação às outras marcas do meio a que se destina. 

Deve se distanciar de modismos para que obtenha durabilidade. E, sobretudo, deve ter capacidade 

de comunicação com o público alvo (definição do Site da AMA – Agencia Americana de Marketing).  

 

O que é um logotipo ou "logo", para os íntimos: Trabalho voltado para um nome, grafia ou tipo. 

Pode ser o nome da empresa ou produto escrito de forma não-convencional.  Pode ser um ícone ou 

imagem trabalhada em formas e cores que passe a ideia que a marca quer fixar junto ao seu 

público. Desta forma por associação de conceitos temos que logomarca e um trabalho que associa 

a grafia ou nome a uma imagem, símbolo, sinal ou desenho gráfico.  

Consolidando o conceito temos: É a identidade visual de uma empresa. Quando bem elaborada, 

ajuda a fortalecer a imagem do seu negócio.  Deve ser explícita, dinâmica, moderna para poder 

aparecer. A logo hoje em dia ganhou o  papel  principal  nas empresas a ponto de em alguns casos 

ser mais valiosa do que todo o patrimônio bruto da empresa. Acredite mas é verdade. A Coca Cola, 

Nike, Mc Donald's são exemplos claros, porque na realidade, hoje, nós não consumimos os 

produtos e sim a marca. 

 Analisando a questão do coelhinho da Playboy: O coelho é um animalzinho que, devido a 

sua docilidade e aparência sempre despertou, em especial nas crianças, um carinho todo especial. 

Haja vista que, o coelhinho 'roubou' a cena na Páscoa, que no hebraico (Pesah) significa "passar 

por cima" ou "poupar" aludindo ao fato onde os israelitas foram poupados, quando o anjo da morte 

passou por cima de suas casas que tinham o sangue do cordeiro aspergido, ferindo mortalmente 

apenas os primogênitos egípcios. A verdade, é que o capitalismo consumista sepultou estes 

significados e hoje, quando se fala em Páscoa, a imagem que nos vem, é a do coelho, dos ovos de 

chocolate e presentes.  

 

 Estas imagens vão saindo do nosso inconsciente e logo vem o impulso consumista: - 

compre, coma, etc. Infelizmente, o conceito que o mundo tem hoje sobre Páscoa, a exemplo do que 

ocorre com o Natal, é puramente comercial. Mas afinal, que tem o coelho com o ovo? Ora se 

analisarmos bem, os dois tem a ver com fertilidade. O coelho selvagem, por exemplo, do qual 

descende o nosso coelho doméstico, chega a ter quatro ninhadas por ano, podendo ser cada uma 

de quatro a dez filhotes. Já o doméstico, pode atingir até 10 kg de peso, tem seis ou sete ninhadas 

por ano com 10 a 15 filhotes cada uma. O casal pode atingir a incrível marca de até 105 filhotes por 

ano.  
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 Quando a Revista Playboy começou a pensar numa 

logomarca que pudesse representá-la, não poderia deixar 

de lado, além da docilidade, carisma, beleza, a fertilidade e 

virilidade do coelho. Era necessário, porém, que isto fosse 

implantado de maneira que não agredisse o público leitor, já 

tão acostumado com a revista sem 'logomarcas’. Uma vez 

definido o animalzinho pelas características já citadas, a 

silhueta do bichinho começou a ser enxertada nas capas de 

maneira sutil e subliminar.   

O uso de letras como logomarcas e de mensagens 

subliminares nas letras é outra técnicas como podemos ver 

a seguir: 

 

A Revista Veja de 2002 mostra o rosto do ex-ditador 

Saddam Hussein com as palavras Ameaça/Pretexto. 

Transmitindo a seguinte informação: A guerra do 

Iraque era por que Saddam é uma ameaça ou ele foi um 

simples pretexto para a invasão, sendo o objetivo 

verdadeiro o Petróleo. 

 

A mesma Veja mostra o rosto do Presidente Norte- americano 

George W. Bush com as seguintes palavras: Paz/Guerra, fazendo 

uma referência a política utilizada por ele para garantir a paz. Os 

famosos ataques preventivos.  

 

A Veja utiliza o mesmo 

artifício para caracterizar Osama Bin Laden, terrorista acusado 

de arquitetar o ataque ao WTC – World Trade Center, em 

Nova York. Aqui se trata de um cartaz de procurado. Seja Vivo 

ou Morto. 

 

O mesmo efeito pode ser 

observado na palavra Liar – Mentiroso em inglês, ele simboliza um rosto 

e usa deste artifício para se camuflar entre as demais imagens no 

campo de visão.  
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O Espetáculo de sucesso CATs utiliza em sua logomarca aspectos que ligam a figura do gato com 

as danças. Atenção para os olhos, não parecem pessoas dançando?  

Usando este artifício a logomarca já transmite de assertiva sua mensagem (identificar o produto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um novo nicho de mercado 
 

Analisando o mercado consumidor moderno podem ser vistas algumas novidades e novos 

nichos de mercado. A especialização nos nichos de mercado é a estratégia mais utilizada no 

momento, devido à concorrência na velocidade de um click, da melhoria das condições dos 

produtos, das facilidades de compra e a mobilidade das entregas. Quem tem seu seguimento de 

mercado tem que segurá-lo e quem não tem terá que lutar por um lugar ao sol. Todavia a 

‘modernidade’ abre as portas para uma faixa mercadológica recente: o público GLS.  

Com a alcunha de público GLS há um grande mercado consumidor em expansão em que as 

pessoas têm propensão a gastar mais com artigos de luxo e a antecipar tendências de consumo 

que depois são absorvidas também pelo público heterossexual - ou seja, multiplicadores de moda. 

Realmente o sonho de toda marca, alguém que divulgue suas novas tendências fazendo com que 

as novas coleções ganhem as ruas. 
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 A psicóloga Adriana Nunan  em seu livro Homossexualidade: do preconceito aos padrões 

de consumo, proporcionou-me uma nova visão, sem estereótipos e preconceitos, pois afinal sou 

profissional da área de Marketing e se eu vendo cigarro que aumenta a propensão ao Câncer e 

Cerveja que até criança pode tomar por que evitar um nicho de mercado? Apenas por ser 

Heterossexual? Todos temos direitos iguais e opiniões diferentes.  

 

Temos neste caso um nicho especializado, crescente (tenha como dado que a primeira 

passeata do movimento gay – Orgulho Gay 97 tinha aproximadamente 2000 participantes, no 

mesmo evento de 2003 mais de 1 milhão de participantes e em 2008 contou com a presença de  

3,4 milhão de pessoas) e com um grande poder aquisitivo. Podemos acompanhar o crescimento do 

movimento GLBTS pelo gráfico criado a partir de números oficiais presentes no site 

www.paradasp.org.br 
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Considerado, por muito tempo, um público invisível, pois, por causa de preconceitos sociais, 

não podia assumir sua condição. Portanto não encontramos muitas pesquisas sobre o assunto, 

campanhas em horários nobres na televisão ou produtos direcionados. O que caracteriza um 

desperdício de propects em um mercado tão competitivo. 

 

Nos últimos cinco anos, de acordo com Adriana Nunan, o número de estabelecimentos dirigidos ao 

público gay dobrou no País:  

 

• 200 empresas, focadas em serviços como o de boates, bares, restaurantes, agências de 

viagem, saunas, hotéis, academias de ginástica, feiras de moda alternativa, festivais de 

cinema, organização de raves e sites. 

 

 

Um dos responsáveis pela organização desse empresariado é Franco Reinaudo, dono da 

operadora de turismo Álibi - que faturou R$ 1 milhão em 2002. Ele é também um dos fundadores da 

Associação dos Empresários GLS do Brasil (AEGB), que reúne 38 empresas, segundo 

levantamento do próprio grupo, e faturaram juntas, R$ 150 milhões em 2000. Um lucro realmente 

tentador.  



 99

 

 

Avaliando as vantagens deste público são encontrados alguns aspectos: 

 

o O Público GLS é crescente e assim sendo a empresa que investir neste 

nicho poderá projetar aumento nas receitas ao longo dos anos 

o A necessidade de auto-afirmação, respeito e inserção social é uma 

preocupação deste público, o que transmite para o que ele compra um peso 

maior.  

o A instabilidade emocional derivada de relacionamentos mais rápidos e da 

falta de aceitação social transforma o homossexual em um bom 

consumidor, pois aspectos emocionais debilitados levam a uma busca 

momentânea de prazeres banais. Comprar, usufruir os divertimentos 

noturnos e até usar drogas (o que não é exclusividade deste seguimento). 

o A abertura cultural que é peculiar do público gay é outro fator que auxilia as 

empresas de perfil agressivo no mercado e suas iniciativas inovadoras. 

Tendo sempre em mente que o Gay por natureza já quebrou a barreira das 

convenções sociais. 

o Em um país como Brasil onde conhecimento, cultura e contatos são 

moedas fortes e estão intimamente ligados aos ganhos financeiros, o 

público GLS tem um poder aquisitivo alto. 

o Outra característica marcante deste segmento é a importância dada ao 

serviço, por isso o atendimento é peça fundamental para se ter sucesso 

junto ao mercado.  

o Em um processo de compra a família é um dado muito importante, vide 

exemplo das concessionárias de veículos e montadoras que focam suas 

campanhas na família e nas mulheres, como o homossexual não tem 

família dependente dele a decisão de compra, bem como os recursos são 

mais simples de serem conseguidos. 

Sendo um mercado consumidor com tantos predicados por que a publicidade não se direciona para 

eles? Para o vice-presidente de criação da agência Leo Burnett, Ruy Lindberg, o fato de a 

publicidade não falar com esse público é uma forma clara de preconceito: "Não vejo, por enquanto, 

uma atitude comercial nas grandes empresas em relação a esse mercado. Ainda temos muito chão 

pela frente". Washington Olivetto, presidente da Agência W/Brasil, reconhece que há muita 

autocensura no ramo: 

 “Durante muito tempo, a publicidade teve preconceito com todas as minorias. Isso ainda acontece, 

mas hoje muitos anúncios atingem o público GLS mesmo sem ter uma linguagem explícita. É 

importante ressaltar que, sob a ótica do consumo, essas pessoas fazem parte do universo 

heterossexual. Eu não preciso colocar um gay vendendo um carro para atingir o comprador gay. “ 
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O publicitário diz que a falta de anúncios na G reflete, na verdade, um problema de todas as 

publicações segmentadas. Opinião também compartilhada por Nizan Guanaes, redator-presidente 

da África Publicidade, que acredita que somente o crescimento da economia justificará a 

segmentação do mercado. 

Olivetto credita a falta de pesquisas sólidas sobre o mercado GLS brasileiro ao fato de serem as 

empresas de grande alcance de público as que mais investem em pesquisa. Ele crê que dados de 

pesquisas feitas nos EUA - principalmente as relativas ao também chamado "mercado de solteiros" 

- podem valer para o Brasil. "Uma característica interessante do público GLS em geral é sua 

capacidade de experimentar e implantar produtos que depois são adotados pelos heterossexuais", 

observa. 

Esse, por sinal, é um assunto que tem chamado cada vez mais atenção da mídia internacional. Um 

fenômeno alimentado pelo comportamento vaidoso de ídolos heterossexuais como David Beckham, 

Ben Affleck e Justin Timberlake. 

 

Ao analisar estes dados não há como negar que este mercado é promissor, todavia 

empresas já perceberam isso e investiram neste seguimento e de maneira subliminar como, por 

exemplo, a fabricante de cigarros Malboro utilizando imagens mais que suspeitas dos seus 

comerciais. Sabe-se que o público alvo dos fumantes dessa marca é formado por brancos, cuja 

faixa etária pode variar de jovens a adultos mais maduros, geralmente intelectuais e homossexuais 

latentes.  

 

"Venha para o mundo de Marlboro...", diz o slogan. Ao analisar os comerciais do cigarro da 

marca ficou constatado que não existem mulheres? Ora, no mundo de Marlboro não existem 

mulheres. Quase sempre são homens fortes, com feições bem trabalhadas, um tom rústico e cheios 

de vida. O homossexualismo latente reprime a vontade de manifestar publicamente seus desejos ou 

preferência sexual. Logo, quando fuma Marlboro, o usuário 'entra' no mundo de Marlboro, e 

imediatamente começa a conviver com estes homens, rodeado de cavalos (ícone sempre associado 

à força e virilidade) e da natureza.  

 

Psicologicamente, para o fumante o cigarro é uma 'fuga' inconsciente, ou seja, ele pode 

fazer todas as coisas nas suas fantasias sem ser reprimido pela sociedade. 

 
 
 Há muito tem se falado do 'L' e do 'B', que juntos formariam um órgão sexual masculino 

apontando para uma provável nádega vermelha. O cigarro, de acordo com uma informação que 

teria vazado da agência que preparava a campanha, teria a principio como público alvo o 

homossexual latente que gostaria de se relacionar com negros.  
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CAPÍTULO III 

PNL – Qualquer semelhança não é mera coincidência  

...Que sucesso seja nossa sombra hoje, e sempre. 

 

 Assuntos correlatos são comuns em várias áreas, seja devido a 

interdisciplinaridade que envolve a cultura e as áreas do saber, todavia analisar as 

atividades de forma separada é ocorrer em um erro de avaliação.  

 

 Este capítulo tem como função aproximar conhecidos ‘irmãos’ e que são 

sistematicamente separados, pois um é sedimentado diretamente na psicanálise e 

o outro assunto ainda é visto com certo preconceito.  
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PNL – Qualquer semelhança não é mera coincidência.   

PNL – Programação Neuro-Linguística  

 O que é PNL?  
 A programação neuro-linguística (em inglês, neuro-linguistic programming, NLP) foi 

essencialmente desenvolvida por dois autores, Richard Bandler e John Grinder. 

 

 

 A programação Neuro-Linguística  (PNL) trata da forma como cada pessoa "codifica" as 

suas experiências anteriores e como essas "codificações" influenciam posteriormente as suas 

atitudes, crenças e comportamentos. Trata também, e principalmente, da forma como é possível 

alterar essas "codificações" e, como consequência, permitir às pessoas terem mais opções e 

mudarem os seus comportamentos. 

 

 

 A Programação Neuro-linguística representa uma atitude e uma maneira de estar no mundo 

que não podem ser transmitidas simplesmente num texto. É um modelo de como as pessoas 

estruturam sua experiência profissional. É uma maneira de entender e organizar a fantástica e bela 

complexidade do pensamento e da comunicação do ser humano.  

 

 

 Uma ciência que auxilia o homem a utilizar seu cérebro de maneira favorável para alcançar 

os resultados que deseja. É um estudo das experiências internas, que oferece um meio de 

autoconhecimento, acesso e desenvolvimento do potencial criativo. Sua abordagem é prática, dá 

resultados e é cada vez mais utilizada em muitas disciplinas no mundo inteiro.  

 

"A Programação Neuro-linguística é um processo educacional de como usar melhor o nosso 

cérebro". Richard Bandler (entrevista na revista voice junho/90)  

 

 

 É difícil fazer uma síntese porque é um campo de estudo muito amplo. A Neuro-linguística 

estuda o ser humano, estuda a excelência do ser humano no que quer que ele faça. Numa definição 

técnica, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. 

 

 

 Em resumo, é como funcionamos dentro da nossa cabeça, como fazemos para ficarmos 

alegres, tristes, para nos decepcionarmos. É como fazemos para gostarmos de nós mesmos ou 

não. Enfim, como é que o ser humano funciona. A Neuro-linguística ensina o ser humano a usar os 

recursos que ele tem em seu próprio benefício, para ser mais feliz, mais resolvido. Para ser um 
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ponto de influência positiva no sistema no qual ele opera que é a família, o trabalho, os amigos. 

 

 Base científica 

 

 A PNL reúne e usa, por vezes com profundas alterações, alguns conceitos de vários 

autores e disciplinas.  

 

Fonte  Conceito  Uso 

Pavlov Reflexo Condicionado "Programação" de certos reflexos e comportamentos 

Freud Inconsciente 

Muitas das nossas atitudes, crenças e 

comportamentos não encontram a sua justificação 

em ideias conscientes, mas em estruturas 

inconscientes. 

Miller, Galanter e 

Pribam. 
Percepção e Estrutura 

A capacidade de percepção do cérebro humano e a 

estrutura do comportamento humano. A PNL utiliza 

estes dois conceitos na noção de estratégia mental 

Watzlawick e 

Escola de Palo 

Alto 

Sistemas de Percepção e 

Sistemas de 

Representação 

As noções de sistemas de percepção e sistemas de 

representação como ativistas da mudança 

Maslow Pirâmide das Necessidades 

Uma nova necessidade emerge quando as 

anteriores estão satisfeitas e, portanto, já não são 

suficientes. 

Carl Rogers Congruência e Incongruência Diferença entre o que o indivíduo diz e o que ele faz 

Milton Erickson 
âncora e Modelos de 

hipnoterapia 

Uma âncora é a conexão neurológica entre um 

estímulo e um tipo de representação que lhe foi 

associada num dado momento 

Chomsky 
Estruturas profundas e 

Estruturas de superfície 

Tal como a gramática generativa de Chomsky 

também nos modelos mentais existem estruturas de 

superfície e estruturas profundas 

Informática 

Modelos, feedback, 

programação, software, 

hardware, programar, 

modelizar, processar, etc. 

A PNL "reutiliza" vários conceitos quer da cibernética 

(feedback), quer da informática. 
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 Histórico 
 
 Segundo definição de Joseph O’Connor e John Seymur, autores do livro Introdução a 

Programação Neuro-linguística, PNL é a arte e a ciência da excelência das qualidades pessoais. É 

a arte porque cada pessoa imprime sua personalidade, seu estilo aquilo que faz, algo que jamais 

pode ser apreendido através de palavras ou técnicas. E é ciência porque utiliza um método e um 

processo para determinar os padrões que as pessoas usam para obter resultados excepcionais 

naquilo que fazem. 

 

  

 Segundo ainda o mesmo livro, a PNL começou a desenvolver-se no início da década de 70 

a partir de trabalho conjunto de John Grinder, na época professor de Linguística, e Richard Bandler, 

um psicólogo que também se interessava por psicoterapia. Juntos, os dois estudaram três grandes 

terapeutas: Fritz Perls, fundador da escola terapêutica chamada Gestalt; Virginia Satir, uma 

terapeuta familiar habituada a resolver problemas nessa área considerados intratáveis por outros 

especialistas; e Milton Erickson, um hipnoterapeuta reconhecido mundialmente. 

 

  

 Nem Bandler nem Grinder, segundo os autores, pretendiam iniciar uma nova escola de 

terapia, mas apenas identificar os padrões utilizados por esses excepcionais terapeutas, a fim de 

ensiná-los para outras pessoas. Nenhum dos dois estava, também, preocupado com teorias, mas 

em produzir modelos de terapia que funcionassem na prática e pudessem ser ensinados, mas 

resolveram partir da premissa de que qualquer terapeuta bom seria eficiente em qualquer linha em 

que atuasse. Então travaram conhecimento com os terapeutas de mais destaques em diversas 

áreas e passaram a estudá-los, observando o que faziam e o que dava certo. 

 

  

 

 As descobertas que fizeram a partir do trabalho dos três terapeutas avaliados, que tinham 

personalidades muito diferentes, mas que usavam padrões semelhantes, foram relatadas em quatro 

livros publicados entre 1975 e 1977. Em 1976, se reuniram para reavaliar suas conclusões e 

descobertas e se perguntaram que nome dariam àquilo. 

 

 

 A resposta foi Programação Neuro-linguística, uma expressão que compreende três ideias: 

a Neuro, que reconhece o fato de que todo comportamento nasce de processo neurológico; a 

Linguística, (que indica que usamos a linguagem para ordenar pensamentos e comportamentos e 

nos comunicarmos com os outros; e programação, que se refere à maneira como organizamos 

nossas ideias e ações a fim de produzir resultados. 
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 Iniciando então a Programação Neuro-linguística (PNL). Mas ela não deve ser considerada 

uma linha terapêutica. Pode ser usada desta forma, ou como um agregado de qualquer linha 

terapêutica. O melhor é que seja encarada como uma linha gerencial, de administração. Pode ser 

vista, também, como uma linha que estuda os relacionamentos, como auto-ajuda e uma espécie de 

sugestão mental. 

 

 

 

 

Aspectos Básicos 
A PNL baseia-se em vários pressupostos: 

 

o O mapa não é o território - Cada indivíduo constrói o seu mapa mental. Cada mapa 

mental é o resultado da forma como cada um apreende a realidade onde se insere. As 

pessoas atuam mais em função do seu mapa da realidade de que da realidade ela 

mesma. 

 

o A experiência forma a estrutura - O pensar, o memorizar, o sentir têm uma certa 

estrutura. Quando se muda a estrutura, muda-se a experiência subjetiva e, portanto, a 

forma de reagir a certos estímulos. 

 

o O cérebro e o corpo fazem parte do mesmo sistema - O pensamento do indivíduo 

influencia a sua atitude corporal, as suas reações físicas e reciprocamente. Quando se 

muda a forma de pensar, mudam-se as reações físicas e a atitude corporal. 

 

o As pessoas têm todos os recursos de que precisam, imagens mentais, sons, sensações 

que são a base de todos os recursos mentais e físicos. Os recursos que temos hoje são 

mais vastos do que aqueles que tínhamos quando a "programação" original foi gerada. 

Esses recursos podem ser utilizados para alterar essa "programação" e os 

comportamentos nocivos a ela eventualmente associados. 

 

o Não podemos não comunicar - As pessoas estão sempre a comunicar, no mínimo a 

comunicar de forma não verbal, e, muitas vezes, a parte não verbal é a mais 

significativa. 

 

o O significado da comunicação é a resposta que obtermos. 

Comunicar bem é fazer com que o outro perceba e entenda o que queremos transmitir. 

O resultado da comunicação é o feedback que obtemos. 
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Uma visão sobre a PNL 

  

 “Televisão na sala, TV a cabo no quarto, rádio no carro, Walkman durante o Cooper matinal, 

outdoors espalhados pelas principais ruas e avenidas, mensagens por telemarketing, folhetos 

promocionais em cada cruzamento, o carteiro entregando malas diretas e o porteiro do prédio 

trazendo os jornais e revistas da chamada grande imprensa diariamente, fax de promoções em lojas 

e shoppings consumindo bobinas de papel no escritório, a bela moça no supermercado insistindo 

para que eu prove um pedacinho de chocolate ou qualquer outro produto, convites para seminários 

de comunicação empresarial e grandes eventos planejados por profissionais de relações públicas, 

multimídia, Internet, network, e-mails chegando a todo instante. Todas essas são possibilidades de 

invasão de uma mente, parece que os comunicólogos não se cansam de estudar novas maneiras 

de nos atingir de forma até inconsciente, para que”compremos" uma idéia, frequentemos um evento 

ou consumamos um produto...  

 

É função do profissional de comunicação saber gerar o interesse público a partir de seu trabalho e 

muitos destes munidos de conhecimentos utilizam artifícios escusos como Mensagens Subliminares 

e atividades que envolvem. A neuro-lingüística. O ato de escrever ou falar é um fato libertador, pois 

é uma forma de resgatar lembranças em processos de realização pessoal e profissional. A 

informação é a matéria prima da notícia do fato em si. A comunicação é a forma pela qual se pode 

transmitir essa informação. É aí que reside o segredo do sucesso, exatamente neste COMO, pois 

além de ser agradável para quem a recebe, a comunicação bem feita garante como retorno a 

credibilidade e deve dessa forma utilizar seus meios como a neuro-linguística para facilitar sua 

absorção... 

 

 Os profissionais de comunicação social estão tendo que aprimorar seus conhecimentos e 

procedimentos (por vezes não muito ortodoxos) a cada dia, assimilando novos conceitos e 

aprendendo novas técnicas para transmitir informações de maneira mais precisa e eficiente para a 

opinião pública e os veículos, que agem com a ética sempre ameaçada pela vertiginosa velocidade 

com que se produz a notícia. É inegável que a revolução tecnológica dá tons dramáticos aos 

desafios da comunicação... 

 

 De um lado a informação massificada, pela vertente eletrônica, atingindo a todos 

indiscriminadamente e por vezes de forma subliminar. De outro, a vertente pessoal, em ritmo 

descendente. É por isso que, a cada dia, sente-se a necessidade da comunicação humana ser re-

estudada, desenvolvida para que se enriqueça a linguagem que vai fortalecer a comunicação... 

 

 E por linguagem, aqui, devemos compreender não só a palavra falada, mas também, a 

postura corporal e o tom da voz de quem informa. Informação é poder e Albert Merabian no seu 
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livro Silent Messages, o poder de influência das palavras não passa de 7%, enquanto a forma como 

as palavras são ditas e a fisiologia representam 38% e 55% deste poder, respectivamente... 

 

Programação Neuro-linguística é um conjunto rico de ferramentas e técnicas de comunicação, 

através das quais o indivíduo aprende a se conhecer melhor, viver melhor e a atuar de maneira 

positiva nas situações que o cercam. Ensinando a usar melhor a mente, a PNL fornece ferramentas 

para que profissionais da área de comunicação social aprendam a utilizar seus próprios recursos 

internos para enfrentar situações difíceis... 

 

 A programação Neuro-linguística possibilita ao ser humano usar mais a sua capacidade 

mental tornando-o mais influente e direcionando às pessoas ao seu redor, aprendida e armazenada 

durante a vida, de forma objetiva, substituindo padrões limitadores, como dificuldades de linguagem, 

expectativas, conflitos e comportamentos indesejados, por padrões possibilitadores, que são re-

estruturações, mudança de atitudes, motivação, competência, estados e comportamentos 

desejados. É, sobretudo, um modelo de comunicação que estuda como as pessoas se relacionam e 

como se comunicam consigo mesmas.”Revista YOUNG, janeiro de 1997 – Gilberto Craidy Cury. 

 

 

 MSB X PNL 

 

 Analisando as possibilidades advindas do uso da PNL na sugestão de pessoas, esta 

trabalhada de maneira conjunta com as Mensagens Subliminares (MSB) podem constituir um 

pacote importante de recursos persuasivos.  

 

 

 Ao conhecer as formas de utilização da neuro-linguística o usuário se torna mais apto a 

‘dirigir’ as pessoas ao seu redor, sugestionando-as e direcionando-as para a execução de 

atividades.  

 

 Tendo como conceito que não existe conhecimento ruim e sim utilizado para a prática o 

mal, o assunto neuro-linguística se torna motivo para estudos éticos e filosóficos, pois este oferece 

vantagens e confere habilidades que podem ser usadas positivamente ou não. 
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CAPÍTULO IV 

LEIS, ÉTICA E UTILIZAÇÃO POSITIVA  

...as várias vertentes que forma um assunto são apenas meios e devem ser 

distintas de fins, sejam eles escrupulosos ou não. 

 

“Não faça com os outros, o que não queres que faças com você”. 

Conhecimento popular 

 

 

 Jogar sobre o assunto uma visão ética e legal para o uso das Mensagens 

Subliminares é propor novas formas de utilização para estes artifícios. Sendo 

membro da sociedade e estando susceptível aos efeitos provocados pelas 

mensagens emitidas de forma subliminares. 
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Leis, ética e utilização positiva 

legislação 

 A natureza racional do ser humano incita à regulamentação e o seguimento de padrões, 

sejam eles éticos, sociais, culturais ou legais. Partindo deste ponto todas as atividades humanas 

apresentam, deste do início dos registros históricos, uma tendência a enveredar-se para a 

classificação e normatização das atividades.   

 Ao analisar as atividades de Propaganda Subliminar e PNL (Programação neuro-linguística 

e suas disparidades de uso, bem como o poder de persuasão que estas técnicas utilizam torna-se 

necessária uma discussão mesmo que superficial sobre a legislação que regulamentará este 

segmento. 

 Atualmente no Brasil o uso de artifícios desta natureza não é regulamento (leia-se legislado) 

por nenhum órgão de sociedade civil ou governamental, desta forma fica a cargo somente dos 

preceitos éticos envolvidos no assunto. 

 A lacuna deixada pela falta de normatização legal serve como incentivo para iniciativas 

subliminares, tendo que o aspecto ético é abandonado ficando a cargo somente da interpretação do 

código de ética dos publicitários uma intervenção contra tais técnicas ou não. Esse problema é 

comum em vários países do Mundo, já no Brasil o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 

Publicitária (Conar) recomenda atuar utilizando como referência o Código de Ética dos Publicitários 

e, nele, não há qualquer referência à propaganda subliminar. Mas fazendo uma interpretação mais 

aprofundada verificamos que o artigo 20 do código condena a técnica ao afirmar que "as 

mensagens devem ser ostensivas e assumidas". O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 

36 também veta os anúncios disfarçados   

 

Código de Ética dos Publicitários. Artigo 20 – A propaganda é sempre ostensiva. A 

mistificação e o engodo que, escondendo a propaganda, decepcionam e confundem o público, são 

expressamente repudiados pelos profissionais de propaganda. 

 

Código de Defesa do Consumidor. Artigo 36 –- A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. 
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Parágrafo único  - O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu 

poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 

sustentação à mensagem. 

 

 

A falta de legislação é atribuída a uma possível não existência de tais aspectos subliminares, o que 

de fato é ridículo, após 150 páginas de provas. Todavia vale relembrar que o átomo era apenas 

uma suposição na Grécia antiga, o Heliocentrismo é coisa de herege, os navios que ‘caíam’ no 

mundo era uma verdade irrefutável, a psicologia também não tinha sido referendada por conselho 

científico até pouco tempo e o universo era infinito, e se expandia, até muito pouco tempo. As 

verdades estão sendo mostradas pelos capazes, bloqueadas pelos interessados e ignoradas pelos 

necessitados.  

 

Alguns fatos a serem debatidos:  

Philip Kottler, eleito como "pai do marketing" pelos membros da AMA (American Marketing 

Association), utiliza o estudos de Freud para justificar o potencial da pesquisa motivacional. No livro 

"Princípios de Marketing", escrito por ele e Armstrong, dizem que "para Freud, as pessoas não têm 

consciência da maioria das forças psicológicas que moldam seu comportamento. Segundo ele, à 

medida que as pessoas crescem, reprimem muitos dos seus impulsos, os quais nunca são 

eliminados nem perfeitamente controlados. Aparecem em sonhos, em atos falhos, em 

comportamentos neuróticos ou obsessivos, ou em último caso, em psicoses. Portanto, Freud sugere 

que ninguém chega a compreender por completo suas motivações. (...) A pesquisa motivacional 

coleta informações de pequenas amostras de consumidores para descobrir os motivos mais 

profundos que os levam a escolher certos produtos". 

A partir deste estudo ficou impossível dissociar o produto e a propaganda da satisfação das 

necessidades humanas. Pois, "o ponto de partida para o estudo do marketing reside nas 

necessidades e desejos humanos. A humanidade precisa de comida, ar, água, roupa e abrigo para 

sobreviver. Além disso, as pessoas desejam recreação, educação e outros serviços". 

O que nos remete a uma análise aprofundada da temática subliminar e sua relação com o código de 

ética dos publicitários, como se segue. 

Citando que a Mensagem subliminar é um conjunto de sinais que não podemos ver, ouvir 

ou perceber de alguma forma. No entanto, que pode influenciar o comportamento através de 

estímulo direto ao subconsciente com palavras, sons, imagens ou essências aromáticas. Sendo 

assim, pode ser possível manipular o comportamento do indivíduo em diversas áreas. Façamos 

uma correlação com o artigo 1° que descreve:  I - A Propaganda é a técnica de criar opinião pública 

favorável a um determinado produto, serviço, instituição ou ideia visando a orientar o 



 112

comportamento humano das massas num determinado sen tido . Os termos ‘criar’ e ‘orientar’ 

poderiam ser substituídos por inserir e induzir. Ora se o primeiro artigo já defende a inserção e 

indução do comportamento humano não há mais o que ser discutido. Existindo sim um foco 

‘pantaneiro’ onde os publicitários tocam seus berrantes televisivos e o gado consumidor é tangido 

para um novo pasto.   

No artigo 3° temos: O profissional da propaganda, para atingir aqueles fins, jamais 

induzirá  o povo ao erro;  jamais lançará mão da inverdade; jamais disseminará a desonestidade e o 

vício . Como falar em não induzir ao erro se a utilização de Merchandising durante a programação 

normal só tem seu potencial máximo quando pegam os consumidores em momentos de 

desatenção, aproveitando de um erro para ter maior assimilação da mensagem? Não induzir ao 

vício? Campanhas de Cigarro, apologia à drogas e bebidas alcoólicas? 

 

O conceito de certo ou errado não pode ser gerido exclusivamente por um código de 

conduta moral, algumas vezes se faz necessária a intervenção da justiça no que se refere ao juízo 

de bem estar e lucro. Veremos posteriormente o que o Código de Defesa do consumidor alega 

sobre o assunto.  

Art. 4º  - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades  dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 

saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua 

qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: 

I - reconhecimento da vulnerabilidade  do consumidor no mercado de 

consumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta ; ... 

VI - coibição  e repressão  eficientes de todos  os abusos praticados no 

mercado  de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 

indevida de inventos  e criações industriais das marcas e nomes 

comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 

consumidores; 

Torna-se impossível não salientar às palavras, necessidades que no contexto está inserido 

como algo já existente no ser humano e cuja qual o código de ética do publicitário cita “Criar”. Isso 

re-edita a eterna discussão sobre se o Marketing (leia-se aqui todo processo – Publicidade, 
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Propaganda, Marketing, Vendas...) é fruto da necessidade ou gera necessidade. Essa incoerência 

entre os documentos demonstra um descompasso entre as iniciativas, apresentando claramente 

que para um o consumir é visto como pessoa e para o outro visto como meio de obtenção de lucro. 

Outro aspecto interessante é o uso do termo iniciativa direta... Interpretem como quiser.  

 

 Ainda analisando o artigo em seu inciso VI, que cita como função do código defender o 

consumidor, é relevante evidenciar a preocupação em inibir TODOS os abusos realizados pelo 

Mercado citando até a utilização indevida de inventos – como a Mensagem Subliminar. Mas para 

quê regulamentar algo que ninguém sabe se existe?  

Art. 6º  - São direitos básicos  do consumidor: 

I - a proteção  da vida, saúde  e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento  de produtos e serviços considerados perigosos 

ou nocivos; 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 

serviços, asseguradas a liberdade de escolha  e a igualdade nas 

contratações; 

IV - a proteção contra a publicidade  enganosa e abusiva,  métodos 

comerciais coercitivos  ou desleais, bem como contra práticas  e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

Realmente agora temos um caso jurídico. Se analisarmos os direitos básicos, reparem novamente 

básicos, do consumidor temos o direito à proteção e à saúde será que a psique humana se 

enquadra neste aspecto, pois mente sã corpo são? O que me remete ao filme Matrix onde se os 

personagens morressem em seus sonhos estariam mortos na vida real, pois não há corpo sem 

mente. Questiono-me o estupro mental nativo da utilização das mensagens subliminares não fere 

este princípio?  

Este mesmo artigo faz menção a outros aspectos como garantia do poder de escolha, o que não 

acontece na midiologia sublimar, onde as mensagens são embutidas de maneira dissimulada sem 

que as pessoas tenham o direito de discernir sobre sua assimilação ou não.   

Todavia nenhum comentário seria completo sem evidenciar o inciso IV o direito do consumidor de 

ser defendido contra publicidade abusiva e métodos comerciais coercitivos. Quase uma descrição 

dos métodos subliminares. 
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Art. 10  - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou 

serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança. 

Essa deliberação acima enquadra empresas de publicidade? Afinal teoricamente não se sabe o mal 

que a indução subliminar pode causar ao cérebro humano, mais ainda, não se sabe nem se existe. 

Quem sabe não existe, talvez não exista, provavelmente não existe, com certeza nunca existiu – 

seguindo o exemplo nazista de Hitler: uma mentira dita mil vezes se torna verdade.  

Art. 31  - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações  corretas, claras,  precisas, ostensivas  e em língua portuguesa  sobre 

suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores. 

Este artigo realmente não enquadra as mensagens subliminares que são dissimuladas em sua 

característica básica e já elimina logo o ‘pesquisador subliminar’ que tentar entrar em um shopping 

center em são Paulo ou no Rio de Janeiro e aplicar sobre um filme as frase ‘Eat Pop Corn’ e “Drink 

Coke’, ou seja vamos adequar o experimento aproveitamos e chamamos Jim de Jaime e Wilson 

Brian Key de Wilson chave.   

Art. 36  - A publicidade  deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente , a identifique como tal. 

Realmente contra fatos não há argumentos. Subliminar pode ter quaisquer características exceto de 

fácil e imediata identificação. 

Art. 37  - É proibida  toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 

modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro  o consumidor a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 

origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

§ 2º - É abusiva , dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer 

natureza, a que incite à violência,  explore o medo  ou a superstição , se 

aproveite da deficiência de julgamento  e experiência da criança, 

desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir  o consumidor 

a se comportar  de forma  prejudicial ou perigosa  à sua saúde ou 

segurança. 
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§ 3º - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão 

quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

Vamos analisar os artigos acima começando pela definição de enganosa que expressa ser aquela 

que induz o consumidor a um erro. Mas o que é certo e errado? Quem define isso? Continuando a 

análise com a conceituação de abusiva temos como sendo a que incita violência, explore o medo ou 

a superstição – exatamente o trinômio básico do mundo subliminar, afinal esses são sentimentos 

reprimidos. Quando o parágrafo faz referência ao proveito tirado da deficiência de julgamento ele se 

direciona para as crianças, mas todos nós adultos ou não temos limites de consciência que devem 

ser respeitados. Outro aspecto é quando cita a capacidade de uma propaganda em induzir um 

comportamento perigoso – algo típico das mensagens subliminares.  

Ainda sobre os abusos temos: 

Art. 39  - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância  do consumidor,  tendo em 

vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe 

seus produtos ou serviços; 

O que definitivamente se assemelha às mensagens subliminares.  

Pode ser citada também A Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, é composta de 77 

(setenta e sete) artigos e sete Capítulos, sendo os referentes a este assunto: 

o Capítulo 1 - 

� O artigo 19 prevê pena para aquele que fizer apologia de qualquer tipo de crime 

ou incitar à prática de crimes, utilizando-se, para tanto da Imprensa. 

� O Artigo 27 também pode ser analisado, principalmente ao que se refere ao 

inciso oito (VIII)  

O Art. 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de 
manifestação do pensamento e da informação: 

I – a opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica ou 
desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou 
difamar; 

II – a reprodução, integral ou resumida, desde que não constitua 
matéria reservada ou sigilosa, de relatórios, pareceres, decisões ou 
atos proferidos pelos Órgãos competentes das Casas Legislativas; 

III – noticiar ou comentar, resumida ou amplamente, projetos e atos 
do Poder Legislativo, bem como debates e críticas a seu respeito; 

IV – a reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, a crônica 
ou resenha dos debates escritos ou orais, perante juízes e 
tribunais, bem como a divulgação de despachos e sentenças e de 
tudo quanto for ordenado ou comunicado por autoridades judiciais; 
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V – a divulgação, a discussão e a critica de atos e decisões do 
Poder Executivo e seus agentes, desde que não se trate de matéria 
de natureza reservada ou sigilosa; 

VII – a crítica às leis e a demonstração de sua inconveniência ou 
inoportunidade; 

VIII – a crítica inspirada no interesse público; 

VIII – a exposição de doutrina ou idéia.”   

 

 

o Capítulo 2 

� Art. 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, 

praticarem abusos no exercício da Liberdade de manifestação do pensamento 

e informação ficarão sujeitos às penas desta Lei e responderão pelos prejuízos 

que causarem.  

 

� Art. 19. Incitar a prática de qualquer infração às leis:  

         Pena - 1/3 (um terço) da prevista na lei para a infração    

        provocada, até o máximo de 1(um) ano de detenção, ou multa          de 

1(um) a 20 (vinte) salários mínimos da região. 

§ 1.°. Se a incitação for seguida da prática do cri me, as 

 penas serão as mesmas cominadas a este.  

 

§ 2.°. Fazer apologia de fato criminoso ou de autor  de crime:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa de 1 

(um) a 20 (vinte) salários mínimos da região.  

 

 

Ética e Bioética nas Mensagens Subliminares 

 

Contextualizando historicamente, a ética é fruto de movimentos Gregos nos séculos V 

e IV antes de Cristo andando intimamente ligada com a filosofia. Pitágoras – o fundador da 

escola pitagórica, nasceu em Samos pelos anos 571-70 a.C. Em 532-31 foi para a Itália, na 

Magna Grécia, e fundou em Crotona, colônia grega, uma associação científico-ético-política, que 

foi o centro de irradiação da escola e encontrou partidários entre os gregos da Itália meridional e 

da Sicília. Pitágoras aspirava - e também conseguiu - a fazer com que a educação ética da 

escola se ampliasse e se tornasse reforma política; isto, porém, levantou oposições contra ele e 

foi constrangido a deixar Crotona, mudando-se para Metaponto, aí morrendo provavelmente em 

497-96 a.c. – a  partir do orfismo iniciou algumas reflexões morais indicando a supremacia do 

intelecto sobre sensitivo defendendo uma vida destinada para a formação mental do ser. Em 

contraponto os sofistas – teóricos partidários do sofisma, que é uma distorção da verdade, 
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baseado em raciocínios lógicos fundados em premissas falsas, ou seja, uma distorção da 

verdade, ou episteme – defendiam postura incrédulas a este respeito por não acreditarem em 

sistemas morais absolutos.  

Outro estudioso do aspecto ético foi Platão ao apoiar que “o mal não existe por si só, é 

apenas um reflexo imperfeito do real, que é o bem, elemento essencial da realidade”. Afirmava 

que, “na alma humana, o intelecto tem que ser soberano, figurando a vontade em segundo lugar 

e as emoções em terceiro, sujeitas ao intelecto e à vontade”. 

Já na visão Aristotélica a vida só tem seu objetivo quando da existência da felicidade, 

tendo que essa é fruto da razão, as virtudes intelectuais e morais se tornam formas de alcançar tais 

objetivos. Todavia foi na ótica do Epicurismo acreditava estar no prazer humano – principalmente o 

intelectual – caminho para a realização do ser. 

 

No fim da Idade Média, São Tomás de Aquino viria a fundamentar na lógica aristotélica os 

conceitos agostinianos de pecado original e da redenção por meio da graça divina.  

 

À medida que a Igreja medieval se tornava mais poderosa, desenvolvia-se um modelo de ética que 

trazia castigos aos pecados e recompensa à virtude através da imortalidade. A Reforma protestante 

provocou um retorno geral aos princípios básicos, ligando-os à tradição cristã. A responsabilidade 

individual passou a ser considerada mais importante do que a obediência à autoridade ou à 

tradição. Esta transformação levou, indiretamente, ao surgimento da ética secular moderna.  

     

 “O declínio da ciência aristotélica foi acompanhado pela crítica às concepções da ordem 

moral que dependiam de uma metafísica teológica. Os fundamentos metafísicos tomistas da ética 

(São Tomás (1224-1274)), que consistiam numa espécie de cristianismo aristotelizado, deram lugar 

a um voluntarismo teológico mais nominalista, segundo o qual as nossas obrigações derivavam das 

ordens de Deus” Stephen Darwall, Department of Philosophy – University of Michigan 

 

Thomas Hobbes, no Leviatã (1651), atinha seu raciocínio na premissa de que os seres 

humanos são por natureza maus e que devem ser oprimidos por um estado forte, o que denotava 

um sentido absolutista a sua obra.  

 

“Para contextualizar a leitura de Hobbes, e para perceber quão radical foi a ruptura 

com o passado para que ele contribuiu, é útil referir os elementos principais do 

pensamento tomista e escolástico ortodoxo, que no essencial consistiu numa 

combinação do artistotelismo com o cristianismo.  

A)   Esta tradição incorporava a metafísica teleológica de Aristóteles: qualquer 

categoria natural ou espécie, incluindo a nossa, é definida em parte pelo seu telos 

distinto. A vida boa de um indivíduo é determinada pela sua natureza enquanto 

ser humano: consiste na vida boa para um indivíduo humano.  
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B)   Dado que a natureza como um todo é teleológica, quando cada indivíduo busca o 

fim próprio da sua espécie está a desempenhar o papel que lhe compete na 

ordem total – e isto também se aplica aos seres humanos individuais. Assegura-

se assim uma verdadeira harmonia de interesses.  

C)   O cristianismo acrescentou os seguintes elementos:  

1.    A natureza foi criada por Deus como um todo teleológico.  

2.    O pensamento racional faz parte do funcionamento especificamente humano, 

e este envolve a capacidade de seguir directivas cuja observância nos 

permite alcançar o nosso bem enquanto seres humanos. Estas directivas 

constituem uma lei natural e emanam de Deus. Ele manda-nos obedecer-lhes 

para nosso próprio bem. Assim, por oposição às outras criaturas, alcançamos 

o nosso bem seguindo directivas que nos foram dadas para nosso próprio 

bem.  

J. B. Schneewind descreve a imagem resultante como o modelo ético da Corporação 

Divina. Imaginemos indivíduos que fazem parte de um esforço cooperativo para realizar 

um bem sumamente valioso e que cada tipo de criatura tem um papel a desempenhar na 

realização desse bem. Algumas criaturas desempenham instintivamente o seu papel, mas 

outras (as racionais) tornam-se conscientes da sua função através das directivas do seu 

patrão. O patrão atribui tarefas infalivelmente e sabe-se infalivelmente que ele atribui 

tarefas, mas embora cada indivíduo saiba isto ninguém conhece o grande plano. As 

directivas são sempre universais (para a espécie), categoricamente prioritárias e 

susceptíveis de ser seguidas.“Stephen Darwall, Department of Philosophy – University of 

Michigan 

 

Para Baruch Spinoza, a razão humana é o critério para uma conduta correta e só as necessidades 

e interesses do homem determinam o que pode ser considerado bom e mau, o bem e o mal. 

 

Façamos um apanhado na influência ética pelo contexto histórico: 

• Newton – comprovação de uma ordem racional sublime. 

• Rousseau  – em Contrato Social, devolve o caráter bondoso ao ser humano e relaciona o 

mal ético aos problemas sociais. 

• Kant  – Incluiu ao fator moralidade a propriedade de não ser julgado pelas consequências 

dos atos e sim por sua natureza filosófica, ou seja, o inferno não  está cheio de boas 

intenções. 

• Benham  – nas teses de utilitarismo – sugere o princípio da utilidade como fator 

motivacional da felicidade. 

• Hegel  – o mundo é consequência de “disciplinar a vontade natural descontrolada, levá-la a 

obedecer a um princípio universal e facilitar uma liberdade subjetiva”. 
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• Darwin  – Ética Evolutiva de Spencer estava comprovada – afinal a moral é um conjunto de 

hábitos adquiridos durante toda a vida. 

• Nietzche  – Defendendo que a conduta moral é característica do fraco, para que este não 

atrapalhe a realização do forte. 

• Kropotkin  – cogitou que as espécies só podem sobreviver com ajuda mútua.  

 

  A ética moderna demonstra influências da psicanálise de Sigmund Freud  e das 

doutrinas behavioristas. Freud atribuiu o problema do bem e do mal em cada indivíduo à luta entre o 

impulso do eu instintivo para satisfazer a todos os seus desejos e a necessidade do eu social de 

controlá-los ou reprimi-los.  

 

Tais homens começaram a corromper o ideal grego da verdade, levando o povo à decadência, pois 

criar falsos argumentos e torcer a verdade a seu favor pode ser feito por qualquer pessoa, desde 

que esta tenha conhecimento. Nesse momento de liberdade criadora própria da mente humana, que 

pode tecer argumentos válidos tanto para o bem quanto para o mal, é que deve haver a regulação 

da ética. 

 

“O saber que se intitula ética tem por objeto de estudo a ação moral 

e suas tramas. Esse saber ético não possui natureza puramente 

normativa, como afirmam alguns autores, não dedicando 

exclusivamente à compreensão do dever-ser ético. Porém, há que 

se dizer que em suas pretensões de estudo se encontram 

englobadas as normas morais. Ou seja, a deontologia, o estudo das 

regras morais, é parte das preocupações do saber ético.” 

 

 

Como se pode perceber, a ética estará sempre calcada nas regras morais, porém 

acima delas. Sócrates, percebendo que a moral do povo enfraquecia, enfrentou os sofistas em 

praça pública, pois, sendo ele um homem de conhecimento, poderia vencê-los dentro de sua 

própria técnica, dessa forma, tentando resgatar a virilidade moral do grego, através de uma 

atitude reguladora, a ética. O compromisso, em última análise, com os bons propósitos, com o 

norte moral e a saúde social era a intenção de Sócrates. 

 

 

 
 No que tange a discussão ética pode ser esquecido que uma mensagem possui um 

contexto ou digamos um corpo coerente - ou às vezes incoerente de ideias - e que o mesmo não 

pode ser dito do estímulo, este é um "ato" isolado que pode até integrar o corpo de uma mensagem 

- e, mormente o faz - mas ele em si não é mensagem, e, se há algo nele de mensagem, deve ser 
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entendido como um fragmento que isolado de seu contexto - ou diga-se corpo - perde totalmente o 

significado.  

 

 Logo, para que haja conteúdo num estímulo, ele deve ter um corpo bem maior do que o 

suposto, o que certamente é o filme, a peça, o out door - ou a música - em si, que na verdade é um 

aglomerado de estímulos que formam muitas vezes não apenas uma mensagem, mas, várias. 

 

 

Proposta de Uso 

 

Antes de finalizar este documento é necessário concluir que se torna inconteste a existência dos 

impulsos neurais utilizados abaixo do limite da consciência humana e a sua fisiologia, bem como as 

várias vertentes e possibilidade de utilização destes artifícios, seja de forma isolada ou de forma 

combinada. 

 

Neste documento foram abordados fatores históricos, éticos, sociais, jurídicos, fisiológicos, 

comerciais, gerenciais e publicitários do assunto com a intenção de absorver o maior número de 

campos que nos forem possíveis. Sei que um projeto nunca termina, ele chega a um ponto 

determinado, mas estará sempre em evolução constante. 

 

 

 Apresentando metáforas e exemplos práticos da existência das Mensagens Subliminares, assim 

como: conceitos, histórico, formas, legislação e outros tópicos relacionados, torna-se possível 

estimar os efeitos que estas práticas podem gerar. 

 

Concebido o conhecimento científico que possibilitou essa inserção destas mensagens neurais e 

testado de forma ostensiva utilizando vários meios de comunicação e o ser humano como cobaia, 

cabe à sociedade normatizar, moralizar e acompanhar de forma avaliativa a evolução e o bom uso 

da ciência, sempre seguindo os preceitos da Bioética: Fazer o Bem; Não fazer o mal, Autonomia e 

Justiça, afinal não existe ciência ruim e sim mau uso. 

 

Devemos nos perguntar até onde devemos ir? Quais os reais motivos? Até que ponto nós estamos 

preparados para abdicar por conta dos avanços científicos? Quais as consequências de nossos 

atos para nossos netos? 

 

 

Todavia o projeto se tornaria infértil se não existissem considerações finais propondo 

utilização para estas mensagens subliminares. 
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 Ao verificar o poder dos impulsos subliminares e suas formas de utilização torna-se natural 

o questionamento que envolve a natureza maléfica de seus usos, todavia como citando 

anteriormente não existe mau conhecimento e sim má utilização destes conhecimentos.  As 

mensagens subliminares também podem ser usadas para inserir informações úteis na mente de 

alguém e não apenas comandos e ordens de consumo, mas a nossa sociedade não está pronta 

para tal nível tecnológico, onde informações são inseridas em mentes (como foi feito no filme de 

ficção científica MATRIX,1999 – Warner Bros). 

 

 

 Utilizações sadias e proveitosas no aspecto social, poderiam ser testadas, entretanto a 

barreira não é tecnológica apenas e sim ética, pois os impulsos neurais direcionadores são 

vislumbrados em seres humanos e sendo um preceito da Bioética não promover testes com seres 

humanos, qualquer iniciativa por mais bem intencionada que ela seja estará ferindo os padrões de 

ética. Mas até onde a ética deve ser respeitada? Qual é seu limite? Apenas o bom senso pode 

delimitá-lo, sendo esta uma variável conceitual aberta cada indivíduo tem sua visão.       

 

 

 Pode ser feita uma análise em forma de criação de cenários para que seja avaliado o bom 

uso das Mensagens Subliminares e para que sejam propostas soluções para problemas 

corriqueiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aprendizado  – Subliminares Educacionais 

Desenvolver novas estratégias de ensino e métodos didáticos sempre foi uma atividade demorada e 

fruto do empirismo. Entretanto desta vez a utilização de subliminares por parte de docentes poderia 

criar facilidades para o aprendizado. 

 

Seres humanos sentem, percebem e reagem a muitos estímulos não detectados conscientemente. 

Ultrassons, infrassons, radares, microondas e várias formas de radiação podem produzir reações 

corporais sem o conhecimento consciente. Assim sendo, há vários níveis de sensibilidade nos seres 
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humanos. Mesmo quando dormindo ou com certas áreas cerebrais anestesiadas, outras áreas do 

cérebro podem perceber certas coisas e causar reações corporais a estímulos. 

 

Questionando a psicólogos, psicoeducadores e pedagogos fui informado que apenas parte do que 

se aprende é fixado e que boa parte dos conteúdos poderia ser absorvida via hipnose.  

 
Outro artifício é concentração da atenção captando a atenção do indivíduo, usando efeitos 

subliminares, e direcionando para uma faixa neural que proporcione um melhor aprendizado. Evitar 

distrações e aumentar a capacidade de assimilação é o objetivo deste artifício, todavia ela diminui a 

faculdade crítica do indivíduo, tornando ele um receptáculo de informações e não um debatedor. 

Keith E. Barenklau na Academia Internacional de Segurança, Houson, Texas, usou um 

taquistoscópio para treinar futuros motoristas para reconhecerem e responderem rapidamente a 

situações potencialmente perigosas para colisões de veículos. Barenklau experimentou vários 

períodos de treinamento e descobriu que 20 minutos deram os melhores resultados. Em razão da 

intensa concentração necessária, o aprendizado dos estudantes parecia cair rapidamente após a 

passagem de 25 minutos. De três a quatro sessões de vinte minutos com pausas de 5 minutos 

foram conduzidas em cada dia de aula. Os estudantes obtiveram tamanho sucesso no 

reconhecimento de situações de colisão que este método poderia, obviamente, ser usado em outras 

áreas de treinamento. 

 

Te indago: o quão mais as crianças aprenderiam se ao invés de dispersos em sala de aula elas 

tivessem uma maior facilidade de concentração?   

 

 

No treinamento Físico - Tendo que a teoria behaviorista defende o comportamento humano como 

sendo a manifestação de sistemas de crenças internas, desta forma como as mensagens 

subliminares não podem agir como aguilhoamento para condicionar uma melhoria física, é fato 

lembrar que a mente supera o corpo, tenha como exemplos os monges chineses que executam 

tarefas impossíveis para seres normais apenas com a utilização de um imenso poder de 

concentração. Atuando junto ao comportamento humano podem apresentar efeitos de melhoras e 

mudanças de atitudes. Paralelo as atividades psicológicas temos uma possibilidade de evolução 

fisiológica vide efeito placebo e o Jorei (igreja messiânica)    

 

Pesquisando encontrei “Mensagens subliminares também podem ajudar na proteção do sistema 

imunológico neste processo. As células do corpo são naturalmente criadas com mecanismos de 

preservação. A autodestruição ocorre quando atitudes negativas do subconsciente conflitam com 

este saudável comportamento das células. Mensagens subliminares podem ser usadas como uma 

ferramenta para reparar estes padrões negativos subconscientes e trazer benéficas mudanças e 
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crescimento pessoal. Naturalmente, como qualquer técnica de aprendizado, os resultados variam 

tremendamente de pessoa para pessoa.” 

 

 

Tratamento de Fobias : As fobias humanas poderiam ser tratadas com o uso destes estímulos em 

seções controladas, a partir do conhecimento do paciente, onde essas pessoas portadoras que 

qualquer fobia seriam expostos a uma carga intensa de estímulos subliminares. 

 

 

Na quebra de alguns tabus : As pessoas temem alguns profissionais como os Odontólogos, por 

sugestões mentais que condicionam visitas ao dentista à dor. Por vezes o pior dos estímulos é o 

sonoro (ruído emitido pelo equipamento odontológico). A utilização de métodos neuro transmitidos 

poderia trazer resultados promissores acalmando e transformando o medo em satisfação.  

 

Correção de conduta moral : O sistema carcerário que tem em sua função básica a índole 

correcional e que não apresenta resultados positivos no que se refere a este assunto poderia utilizar 

em seus ambientes, cargas controladas de estímulos visando a reeducação e a socialização do 

detento. Tendo por conceituar atitude a maneira coerente e peculiar de respondermos a 

determinados estímulos podemos dividir suas atividades em lógicas (pensamentos e raciocínio), 

sociais (crenças e hábitos) e afetivos (sentimentos e emoções). A forma de direcionar tais atitudes 

com a utilização dos seguintes processos: Satisfação das necessidades (como citou Maslow em 

sua pirâmide das necessidades humanas), Associação (pois assim funciona o cérebro – de forma 

associativa) e por fim as transferências.  

 

Ainda sobre o assunto durante as pesquisas uma pergunta veio à tona: por que alterar hábitos é 

mais difícil que os aprender? 

É que alteramos o componente pensamento-crença, sem afetar o sentimento e 

tendências reativas. Estudos da Psicologia Social tem mostrado que existe 

primeiramente dificuldade de persuasão , principalmente nos crédulos, que 

dependem do líder e dificultam a absorção de proposições alheias. Esses 

psicólogos verificaram que a estratégia para mudar um componente da atitude 

realinha todos os outros componentes na mesma direção. Quanto maior o tempo 

que um automatismo foi recalcado mais difícil é sua mudança. Veja-se, por 

exemplo, a obsessão que segue várias encarnações. Como rebentar de uma vez os 

laços que estão jungidos por longo tempo. 

Atenuando os níveis de estresse : O estresse é o mal que mais afeta as pessoas no século XXI, 

seja de forma sintomática ou no fator redução da qualidade de vida. Os impulsos Subliminares 

poderiam ser utilizados de forma a tranquilizar as pessoas e ‘desconectarem’ essas de seus 

problemas, acalmando (via técnica intercalada) ou através de subfrequências sonoras. 
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Na minimização dos efeitos da TPM : Os fatores hormonais não podem ser alterados, todavia lidar 

com este desequilíbrio tão comum entre as mulheres em idade fértil pode ser mais simples 

utilizando sugestões neurais. 

 

No fator social : As campanhas publicitárias que sempre utilizaram os impulsos Subliminares 

poderiam ser combatidas com o mesmo artifício, auxiliando assim pessoas a pararem de fumar. 

Evoluções sociais como a defesa do meio ambiente, a limpeza das ruas, o bem estar comum 

poderiam ser embutidos em campanhas (de forma consentida e controlada) promovendo avanços 

sociais. 

  

Na terapia de Casais ou na relação pais e filhos : Utilizando preceitos Neurais as induções 

positivas poderiam ser promovidas visando o melhoramento das relações e do convívio familiar, 

facilitando assim a manutenção da célula primordial ao ser humano – a família. 

 

No combate à violência : Ao ver um programa que com cenas de violência e sexo poderiam ser 

inseridas mensagens promovendo a paz e a tranquilidade, bem como o uso da camisinha. 

 

Na melhora da auto-estima : Mensagens Subliminares poderiam atuar nesta área, bem como na 

preparação mental de um paciente no que se refere a um pré-operatório. 

 

Estas são apenas algumas das atividades positivas que podem ser desenvolvidas no que se refere 

às Mensagens Subliminares e a Programação neuro-linguística.  
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ANEXO 1 

TESTE SUBLIMINAR 

 

 
Ao analisar este documento surgiram novos testes psicológicos que se assemelham a Mensagens 

Subliminares como demonstrado abaixo, responda de maneira sincera e o resultado será 

interessante. 

A linha rocha é reta ou curva? 

 

 

 

 

 

 

Você tem uma sensação de profundidade? 

 

 

 

 

 

 

 As linhas horizontais são retas ou curvas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Focalize os pontos brancos, você vê também pontos 

negros? 
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Qual das esferas centrais é mais?  

Quantas cores existem neste quadro? 

 

    Qual dos seguimentos centrais é maior?  

 

 

 

 

 

 

 

As respostas dos testes anteriores demonstram o quão susceptível às mensagens subliminares o 

indivíduo está.  

o O primeiro Quadro é fruto de uma ilusão de ótica, devido ao fator perspectiva visual e as 

linhas aparecem de forma curva, todavia são retas. 

 

o O segundo Quadro é o fator profundidade e a disfunção ocasionada por este efeito 

visual. O papel é plano e, por conseguinte, a figura também é, entretanto nossa visão 

busca transformar o bi dimensional para tri dimensional. Analisando estes conceitos fica 

claro que a mente humana tenta transformar em realidade tudo que a certa (como 

imagens, impulsos elétricos ou Mensagens Subliminares). Quantas vezes sentimos dor 
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sem ao menos sermos tocados simplesmente por um efeito do cérebro que transporta o 

sentimento alheio para nós. 

 

o  O terceiro Quadro mostra o poder de indução de uma imagem sobre a mente humana, 

grande parte das pessoas avaliadas (85,2%) observaram diferenças onde só há 

similaridades. 

 

o Este Quadro (o quarto quadro) é o que de maneira mais simples se aproxima dos 

efeitos das Mensagens Subliminares, pois é fato que as telas de equipamentos 

eletrônicos piscam em uma determinada frequência, mais rápido que as de inserção de 

Mensagens Subliminares, todavia a diferença de tonalidades (branco e preto) faz com 

que o cérebro humano atrase o processamento desta informação gerando um efeito 

subliminar. 

 

o Efeito de aproximação é o que ocorre na próxima imagem quando o cérebro humano 

associa o tamanho das esferas centrais às que a circundam. 

o Este sexto Quadro mostra a uma simples ilusão de ótica semelhante às utilizadas nas 

logomarcas. Só existindo duas cores (Verde e Rosa) lembrando sempre que Branco é a 

ausência de cores 

 

o Mais um efeito de aproximação que ocorre na última imagem, pois quando o cérebro 

humano associa o tamanho das pontas das setas para ‘fora’ ou pra ‘dentro’ faz com a 

este conceito se associem vários fatores subliminares. 
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 ANEXO 2 

OUTRO TEXTO DO AUTOR 

PMPH 

 

 
 - Preceitos da Macro importância   
dos Princípios Humanos   
 

 
Por:Flávio Alexandre Cavalcante 

 PMPH – PRECEITOS DA  MACRO VALORIZAÇÃO DOS PRINCÍPI OS HUMANOS 

Concorrência desleal, estratégias de mercado cada vez mais arrojadas, espionagem industrial, 

compra de pessoas e a vulgarização da ética. Todas essas características estão presentes no 

selvagem mundo dos negócios. Onde foram parar os conceitos humanos que regiam as relações 

entre pessoas?  Confiança, credibilidade, verdade e outros valores estão sendo sucumbidos pela 

ganância desmedida, métodos escusos e o tão famoso 'jeitinho brasileiro'. Corremos um sério risco 

de que em um futuro próximo a lealdade torne-se um artigo de luxo, no entanto o mundo corporativo 

está começando a prevenir-se para que não cheguemos a este extremo. Os conceitos como 

lealdade, ética e filantropia estão voltando a ser moda, ou seja, o PMPH volta às mãos dos 

headhunters e com isso valores esquecidos estão retornando ao currículo dos candidatos.      

Essa retomada dos Preceitos da Macroimportância dos Princípios Humanos é definitivamente 

importante para a carreira de qualquer pessoa, pois está comprovado que algo deveras raro de ser 

valorizado são os princípios da natureza humana, haja vista que cresce de maneira incomum o 

número de seitas e cultos que se propõem a zelar por esses princípios. Mas durante uma palestra 

com o tema: Novas tendências na gestão de RH - O Brasil é um grande consumidor de tudo. 

Ministrada por um alto executivo de uma multinacional, depois de prolongadas horas falando sobre 

capital intelectual, remuneração fixa e estratégica, novas tendências, forma de participação nos 

lucros, motivação e todos os assuntos que, nós palestrantes de Gestão de Pessoas, adoramos de 

falar ocorreu de este interlocutor apresentar um raciocínio definindo que ética é mais importante que 

competência, pois o primeiro tem-se e o segundo, adquire-se. 

De acordo com meus conhecimentos, existem maneiras de quantificar os esforços dos funcionários, 

mesmo que sejam esses intangíveis por intermédio de análises de resultados. Assim sendo, 

sabemos que também existem políticas para aumentar a participação do funcionário através do 

'Commitment'. Outra variante deste quadro é o Talento que de acordo com os gurus da Gestão de 

Pessoas existem 14 maneiras de selecionar um talento sendo, portanto, mais fácil qualificá-lo. O 

terceiro fator que atua no gráfico é o caráter.  

Caráter é importante, porém é algo que não se quantifica. Como administrá-lo? Como adquiri-lo 

para a empresa no processo de seleção? Como quantificá-lo ou qualificá-lo se é uma variante 

completamente subjetiva, afinal caráter para uns é ser correto nas decisões para outros é admitir a 

opinião alheia?         

PMPH 
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Alguns artifícios vêm sendo usados pelos selecionadores, todavia será que trabalho comunitário 

demonstra caráter? Ou quem sabe demonstre uma preocupação social? Ainda não se sabe ao 

certo, mas é importante falar da satisfação causada pela solidariedade com o próximo, lembrar do 

poder anti-stress que essas atividades impactam sobre os trabalhadores e, na pior das hipóteses, o 

profissional que tem tais atividades nos currículos tem menos propensão ao stress.   

 

Para pensar 

Qual porcentagem da sua atividade você usa feelings? Qual ferramenta de gestão ou de qualquer 

área que é 100% eficiente? Por mais que tenhamos desenvolvidos ciências não acaba recaindo 

sobre o Ser Humano a definição do correto (do ético)? Quantas das pessoas que você convive, na 

escola – trabalho – igreja – sociedade, você escolheria para dividir a vida, ser o pai (ou mãe) dos 

seus filhos? Quais os preceitos que essa pessoa apresenta para ser ‘o escolhido’? Quais aspectos 

do comportamento humano você prima nas suas relações sociais?  Quanto dos fundamentos 

religiosos-éticos-familiares você já abriu mão para se adequar ao mundo moderno?  

 

E seus filhos quais abrirão mão? E seus netos? Seus Bisnetos? Sobrará algum principio ético 

humano nas pessoas? 
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ANEXO 3 

CÓDIGO DE ÉTICA 

DOS PROFISSIONAIS 

DE MARKETING 

 

RESOLUÇÃO 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING E NEGÓCIOS (ABMN) e a ESCOLA SUPERIOR 

DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM), na qualidade respectiva de organismo agregador e de 

entidade formadora dos profissionais de marketing, RESOLVEM aprovar o presente.  

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

A ser observado, compulsoriamente, pelos profissionais associados à primeira e pelos professores, 

alunos e funcionários da segunda - que possam ser definidos como profissionais de marketing - e 

recomendado como padrão a todas as demais pessoas e instituições relacionadas direta ou 

indiretamente à atividade de marketing.  

Capítulo I 

Definições e Âmbito 

Art. 1º Para os efeitos da presente Resolução considera-se profissional de marketing qualquer 

pessoa - trabalhando como autônoma ou empregada - independentemente de cargo, profissão ou 

função, cuja atividade profissional compreenda com caráter preponderante a participação 

permanente e/ou poder de decisão em áreas estratégicas de marketing, assim consideradas a 

criação e desenvolvimento de estratégias de preço, distribuição, comunicação e promoção de 

quaisquer produtos ou serviços.  

Art. 2º Consideram-se como integrantes do presente Código, no que disser respeito a atividades 

exercidas por profissionais de marketing, os seguintes documentos emitidos até esta data por 

entidades afins à ABMN e à ESPM:  

a) o Código Brasileiro de Auto Regulamentação Publicitária do Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária – CONAR;  

b) o Código de Ética do Marketing Promocional da Associação do Marketing Promocional - AMPRO;  

c) o Código de Auto Regulamentação do Marketing Direto da Associação Brasileira de Marketing 

Direto – ABEMD;  

d) o Código Internacional para a Prática da Pesquisa Social e de Mercado, adotado pelas 

associações profissionais de pesquisa brasileiras – SBPM, ANEP e ABIPME.  

Art. 3º Além e acima das normas citadas no artigo anterior e das demais que integram este Código 

de Ética, espera-se do profissional de marketing que, como pessoa e cidadão, tenha sempre 
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presente em suas ações profissionais e pessoais, a norma ética essencial que proíbe prejudicar 

deliberadamente a quem quer que seja.  

Capítulo II 

Deveres para com a Sociedade 

Art. 4º O profissional de marketing deverá, como toda pessoa, cumprir os deveres essenciais de 

cidadania, inclusive e especialmente:  

a) procurar contribuir para o constante progresso das instituições e do bem estar da população do 

Brasil, valorizando e defendendo a livre iniciativa como modelo básico mais adequado para orientar 

a organização econômica nacional;  

b) respeitar de forma rigorosa o direito à privacidade dos cidadãos com quem se relacione;  

c) zelar para que, do exercício de suas atividades não resulte, direta ou indiretamente, qualquer 

agressão ou prejuízo ao meio ambiente do planeta e ao patrimônio cultural do país - respeitando 

também o idioma português como parte da cultura nacional - e ainda qualquer espécie de 

discriminação por motivos de ordem étnica, religiosa, política, cultural, de gênero, nacionalidade, 

estado civil, idade, aparência ou classe social.  

d) colaborar para o desenvolvimento da profissão buscando sempre, para si mesmo e para os 

demais profissionais, maior capacitação e constante atualização e mantendo-se consciente da 

necessidade de colaborar com a formação profissional de gerações futuras;  

e) conhecer, cumprir e fazer cumprir este Código de Ética e propagar seus preceitos entre os 

colegas de profissão.  

Capítulo III 

Deveres em relação às ações estratégicas de marketi ng 

Art. 5º Nas atividades relacionadas a ações estratégicas de marketing deverá o profissional de 

marketing:  

a) procurar certificar-se, tanto quanto seja possível e razoável, que os produtos e serviços que 

oferece ao mercado são adequados aos fins propostos, alertando sempre seus clientes, com 

clareza e nitidez, de qualquer potencial consequência negativa, ou restrição que possa advir da 

utilização de tais produtos e serviços;  

b) informar sempre, de forma clara e completa, a todos os seus clientes efetivos ou potenciais, os 

critérios de remuneração de seus produtos e serviços, sempre sem deixar qualquer dúvida sobre o 

respectivo valor final total;  

c) identificar com exatidão a origem e qualquer outra informação relevante para aferir sua 

confiabilidade de qualquer dado de pesquisa de mercado que utilize na comunicação, evitando 

qualquer apresentação que possa induzir a erro ou conclusão falsa.  

d) abster-se de utilizar qualquer forma de processo coercitivo, inclusive ameaça ou promessa de 

recompensa, para manipular ou influenciar por qualquer forma em benefício de sua organização, de 

seus clientes ou de seus produtos e serviços os canais de distribuição e de comunicação.  

e) não utilizar qualquer forma de venda, promoção ou comunicação que possa induzir em erro seja 

por omissão de dados relevantes ou pela apresentação falsa ou distorcida de informações e dados.  
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Capítulo IV 

Deveres no exercício cotidiano da profissão 

Art. 6º No exercício individual e cotidiano de suas funções o profissional de marketing deverá:  

a) aceitar sempre todas as responsabilidades inerentes à atividade profissional;  

b) buscar com diligência os resultados de natureza material ou institucional que tenham sido 

estabelecidos na estratégia de marketing da instituição para a qual trabalhe;  

c) manter sigilo absoluto sobre qualquer informação que não seja de caráter público e a que venha 

ter acesso, direta ou indiretamente, no exercício de sua atividade profissional e cuja divulgação 

possa, ainda que minimamente, prejudicar seus clientes ou a instituição em que trabalha;  

d) não apresentar como seu – total ou parcialmente – o trabalho de outra pessoa.  

e) ao participar de reuniões ou encontros sobre assuntos de proveito coletivo, em que haja 

potenciais conflitos de interesses, informar previamente aos demais participantes da existência 

desse conflito.  

Capítulo V 

Este Código entra em vigor nesta data e somente poderá ser modificado por disposição conjunta de 

seus instituidores. 

 

Rio de Janeiro , 8 de maio de 1999 

Associação Brasileira de Marketing e Negócios 

Presidente 

Escola Superior de Propaganda e Marketing Presidente   

EQUIPE DE CRIAÇÃO 

DO  

CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL DE MARKETING 
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ANEXO 4 

CÓDIGO DE ÉTICA 

DOS PROFISSIONAIS 

DE PROPAGANDA 

I - A Propaganda é a técnica de criar opinião pública favorável a um determinado produto, 

serviço, instituição ou idéia, visando a orientar o comportamento humano das massas num 

determinado sentido. 

II - O profissional da propaganda, cônscio do poder que a aplicação de sua técnica lhe põe 

nas mãos, compromete-se a não utilizá-la senão em campanhas que visam ao maior consumo dos 

bons produtos, a maior utilização dos bons serviços, ao progresso das boas instituições e a difusão 

de idéias sadias. 

III - O profissional da propaganda, para atingir aqueles fins, jamais induzirá o povo ao erro; 

jamais lançará mão da inverdade; jamais disseminará a desonestidade e o vício. 

IV - No desempenho do seu mister, o profissional da propaganda agirá sempre com 

honestidade e devotamento com seus comitentes, de modo a bem servir a eles e à sociedade. 

V - Nas relações entre os seus colegas, o profissional de propaganda pautará sua conduta 

pela estreita observância das definições, normas e recomendações relativas à ética da profissão, 

restringindo sua atividade profissional ao setor da sua escolha, assim elevando, pelo respeito 

mútuo, pela lealdade e pela nobreza da atitude, o nível da sua profissão no País. 

Definições, normas e recomendações 

I – DEFINIÇÕES  

1. São considerados profissionais da propaganda somente os componentes, empregados 

e colaboradores das entidades mencionadas nos Artigos 2, 3, 4, 5 e 6 destas definições, e cuja 

função seja exercida no SETOR DE PROPAGANDA da entidade. 

2. O anunciante, também chamado cliente, é a entidade firma, sociedade ou indivíduo que 

utiliza a propaganda. 
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3. Agência de propaganda é a firma organizada para exercer as funções definidas pela 

ABAP e que realiza a propaganda para o cliente e promove negócios para os veículos de 

propaganda, que a reconhecem como tal e a ela pagam comissão. 

4. Veículos de propaganda são os jornais, revistas, estações de rádio, TV, exibidores de 

cartazes e outras entidades que recebem autorizações e divulgam a propaganda, aos preços 

fixados em suas tabelas. 

5. Representantes de veículos são organizações especializadas, ou indivíduos que tratam 

dos interesses dos seus representados, em geral sediados em outras praças, dos quais recebem 

remuneração, e para os quais também contratam propaganda. 

6. Corretor é o indivíduo registrado no veículo onde funciona como intermediário da 

publicidade remunerada, estando sujeito à disciplina e hierarquia do veículo. 

7. Publicidade remunerada pode ser ou não ser propaganda. 

8. Comissão é a retribuição, pelos veículos, do trabalho profissional, devida 

exclusivamente às agências e aos corretores de propaganda. A comissão se destina à manutenção 

das agências e dos corretores de propaganda e não poderá ser transferida aos anunciantes. 

II – NORMAS 

9. Os veículos de propaganda reconhecem a necessidade de manter os corretores e as 

agências como fontes de negócios e progresso dos seus empreendimentos e, por isso, a eles 

reservam o pagamento da comissão com exclusão de quaisquer outros indivíduos ou entidades. 

10. A tabela de preços dos veículos é pública e igual para todos os compradores, dentro de 

iguais condições, incumbindo ao veículo observá-la, e fazê-la observar por todos os seus agentes 

ou prepostos, cujo reconhecimento como tal poderá ser cancelado por infração deste dispositivo. 

11. Aos veículos de propaganda fica naturalmente reservado o direito de dar ou não crédito 

à agência, não sendo lícito, porém, negar-lhe a comissão e recusar-lhe a divulgação do anúncio 

quando pago à vista. Excetuem-se os casos em que a matéria não se enquadre dentro da ética ou 

quando a agência haja deixado de ser reconhecida pelo veículo, do que lhe deve ser dado aviso 

com 90 dias de antecedência. 

12. A comissão percebida pelo corretor não é, necessariamente, a mesma concedida às 

agências que dão "delcredere" efetivo e fazem as cobranças das contas dos veículos aos 

anunciantes. 
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13. Todo trabalho profissional de propaganda faz jus à paga respectiva nas bases 

combinadas, na falta destas prevalecendo o preço comum para trabalhos similares. Em caso de 

dúvida poderá ser o preço avaliado por três profissionais indicados, a pedido, pelo presidente da 

A.B.P. ou suas similares estaduais. É proscrita por desleal a prestação de serviços profissionais 

gratuitos ou por preços inferiores aos da concorrência, a qualquer título, excetuados, naturalmente, 

os casos em que o beneficiário seja entidade incapaz de remunerá-los e cujos fins sejam de 

inegável proveito social coletivo. 

14. Os veículos faturarão sempre em nome dos anunciantes, enviando as contas às 

agências por elas responsáveis, para cobrança. 

15. Com o objetivo de incentivar a produção de idéias novas, de que tanto necessita a 

propaganda, presume-se sempre que a idéia pertence à Empresa criadora e não pode ser 

explorada sem que esta dela se beneficie. 

16. É imoral deturpar ou apresentar de maneira capciosa elementos de pesquisa ou 

estatísticas. Recomenda-se também que sempre que tais dados sejam utilizados como elemento 

fundamental de persuasão, mencione-se sua fonte de origem. 

17. O plágio ou a simples imitação de outra propaganda é prática condenada e vedada ao 

profissional. 

18. O profissional de propaganda deve conhecer a legislação relativa a seu campo de 

atividade, e como tal é responsável pelas infrações que, por negligência ou omissão intencional, 

levar o cliente a cometer, na execução do plano de propaganda que sugeriu e recomendou. 

19. O profissional de propaganda respeita as campanhas de seus competidores, jamais 

procurando destruí-las por atos ou impedindo a sua divulgação. Nos textos que usa, exalta as 

vantagens de seus temas, sem que isso envolva críticas ou ataques diretos ao competidor. 

20. A propaganda é sempre ostensiva. A mistificação e o engodo que, escondendo a 

propaganda, decepcionam e confundem o público, são expressamente repudiados pelos 

profissionais de propaganda. 

21. A obrigação dos veículos para com o anunciante limita-se exclusivamente à divulgação 

da matéria autorizada no espaço determinado de acordo com as especificações técnicas ou o uso 

do tempo contratado pelo anunciante, não devendo este, de forma alguma, pretender influir na 

opinião do veículo. As obrigações mútuas são de caráter estritamente comercial. 

22. É taxativamente considerada imoral a alegação do volume de verbas de propaganda, a 

fim de obter mudança de atitudes dos veículos, influenciar decisões ou conseguir vantagens não 

obtidas por outrem, em igualdade de condições. 
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III – RECOMENDAÇÕES 

23. O profissional de propaganda que trabalha para uma determinada entidade não deve 

emprestar sua colaboração a outra empresa que, por vezes, está competindo com aquela que lhe 

paga o salário e lhe deseja a oportunidade de progredir na profissão. 

24. Todos os profissionais de propaganda se comprometem, nos limites de sua 

competência, a assegurar, por suas ações, por sua autoridade e influência, o cumprimento deste 

Código, devendo empenhar-se pela neutralização dos menos escrupulosos que comprometem a 

seriedade da profissão. 

25. É imoral, por prejudicar o povo, qualquer fixação de verbas de propaganda imposta por 

convênios, entre anunciantes indicada direta ou indiretamente pelos sindicatos, associações, cartéis 

ou pelos Governos federal, estaduais ou municipais. Outrossim, a firma, representante ou vendedor 

que receber verbas, percentagens ou bonificações para propaganda, não poderá, sem quebra de 

honestidade comercial, deixar de aplicá-las em propaganda, quer dando-lhes outro destino ou, 

simplesmente, as incorporando aos seus lucros. 

26. É imoral a utilização de idéias, planos ou material de uma agência de propaganda por 

parte do cliente que porventura dela se venha a desligar, quer tal utilização seja feita diretamente, 

quer por intermediário de terceiros, sem consentimento prévio da agência criadora. 

27. A utilização de propaganda deve ser incentivada, pois o ideal seria que todas as idéias, 

todos os serviços e todos os produtos fossem simultaneamente apregoados em todos os pontos do 

País, na mais livre concorrência, para a mais livre escolha de todos os cidadãos. 

28. Recomenda-se que as Associações de Propaganda em cada cidade do País tomem a 

iniciativa de instituir comissão local de Ética de Propaganda, a qual terá como orientadores de suas 

normas os princípios estabelecidos neste Código. 
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ANEXO 5 

CÓDIGO DE DEFESA  

DO CONSUMIDOR 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º  - O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 
pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 
Federal, e artigo 48 de suas Disposições Transitórias. 

Art. 2º  - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço 
como destinatário final. 

Parágrafo único - Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3º  - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

§ 1º - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista. 

CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA NACIONAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO  

Art. 4º  - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho; 
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III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (artigo 170, da Constituição 
Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, 
com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança 
de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de 
consumo; 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, 
inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas 
e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; 

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 

Art. 5º  - Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Poder Público 
com os seguintes instrumentos, entre outros: 

I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente; 

II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público; 

III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de 
infrações penais de consumo; 

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de 
litígios de consumo; 

V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do 
Consumidor. 

§ 1º - (Vetado.) 

§ 2º - (Vetado.) 

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR 

Art. 6º  - São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento 
de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem; 
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IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos 
e serviços; 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, 
administrativa e técnica aos necessitados; 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

IX - (Vetado.) 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

Art. 7º  - Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou 
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 
derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Parágrafo único  - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 
reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 

CAPÍTULO IV 
DA QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, DA 

PREVENÇÃO E DA REPARAÇÃO DOS DANOS  

SEÇÃO I 
DA PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA  

Art. 8º   - Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde 
ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de 
sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu respeito. 

Parágrafo único  - Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações 
a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Art. 9º  - O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 
segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou 
periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. 

Art. 10  - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou 
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. 

§ 1º - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de 
consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. 

§ 2º - Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior  serão veiculados na imprensa, 
rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.  
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§ 3º - Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou 
segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
informá-los a respeito. 

 

SEÇÃO II 
DA RESPONSABILIDADE PELO 

FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO 

Art. 12  - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - sua apresentação; 

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

§ 2º - O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido 
colocado no mercado. 

§ 3º - O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando 
provar: 

I - que não colocou o produto no mercado; 

II - que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Art. 13 - O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior , quando: 

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; 

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou 
importador; 

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Parágrafo único  - Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de 
regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. 

Art. 14  - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 
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I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido. 

§ 2º - O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

§ 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de 
culpa. 

Art. 15  - (Vetado.) 

Art. 16  - (Vetado.) 

Art. 17  - Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. 

  

SEÇÃO III 
DA RESPONSABILIDADE POR 

VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO 

Art. 18  - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados 
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas. 

§ 1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

§ 2º - Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo 
anterior , não podendo ser inferior a 7 (sete) nem superior a 180 (cento e oitenta) dias. Nos 
contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de 
manifestação expressa do consumidor. 

§ 3º - O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em 
razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 
características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. 
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§ 4º - Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso  I do § 1º deste artigo , e não sendo 
possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 
diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do 
disposto nos incisos II e III do § 1º  deste artigo. 

§ 5º - No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o 
fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. 

§ 6º - São impróprios ao uso e consumo: 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. 

Art. 19  - Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre 
que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, 
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - o abatimento proporcional do preço; 

II - complementação do peso ou medida; 

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos 
vícios; 

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos. 

§ 1º - Aplica-se a este artigo o disposto no § 4º do artigo anterior . 

§ 2º - O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o 
instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. 

Art. 20  - O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 
consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as 
indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

§ 1º - A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por 
conta e risco do fornecedor. 

§ 2º - São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 
deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de 
prestabilidade. 
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Art. 21  - No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto 
considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição 
originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, 
quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. 

Art. 22  - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único  - Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste 
artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 
prevista neste Código. 

Art. 23  - A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e 
serviços não o exime de responsabilidade. 

Art. 24  - A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, 
vedada a exoneração contratual do fornecedor. 

Art. 25  - É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 
obrigação de indenizar prevista nesta e nas Seções anteriores . 

§ 1º - Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente 
pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores . 

§ 2º - Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são 
responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. 

SEÇÃO IV 
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO  

Art. 26  - O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

I - 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis; 

II - 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis. 

§ 1º - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do 
término da execução dos serviços. 

§ 2º - Obstam a decadência: 

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e 
serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; 

II - (Vetado.) 

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 

§ 3º - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 
evidenciado o defeito. 

Art. 27  - Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 
produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo , iniciando-se a contagem do prazo a 
partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 
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Parágrafo único  - (Vetado.) 

  

SEÇÃO V 
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  

Art. 28  - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento 
do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração. 

§ 1º - (Vetado.) 

§ 2º - As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são 
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. 

§ 3º - As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
deste Código. 

§ 4º - As sociedades coligadas só responderão por culpa. 

§ 5º - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

  

CAPÍTULO V 
DAS PRÁTICAS COMERCIAIS  

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 29  - Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as 
pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 

SEÇÃO II 
DA OFERTA 

Art. 30  - Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 
meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 
fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art. 31  - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

Art. 32  - Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de 
reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. 

Parágrafo único  - Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período 
razoável de tempo, na forma da lei. 
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Art. 33  - Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do 
fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação 
comercial. 

Art. 34  - O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus 
propostos ou representantes autônomos. 

Art. 35  - Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia e eventualmente antecipada, 
monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

  

SEÇÃO III 
DA PUBLICIDADE  

Art. 36  - A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 
identifique como tal. 

Parágrafo único  - O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu 
poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 
sustentação à mensagem. 

Art. 37  - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 
inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 
em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

§ 2º - É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 
violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência 
da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se 
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

§ 3º - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 
informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

§ 4º - (Vetado.) 

Art. 38  - O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária 
cabe a quem as patrocina. 

  

 

SEÇÃO IV 
DAS PRÁTICAS ABUSIVAS  
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Art. 39  - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: 

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou 
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades 
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; 

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer 
qualquer serviço; 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do 
consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; 

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de 
seus direitos; 

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO; 

IX - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu 
termo inicial a seu exclusivo critério; 

X - Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços; 

XI - Aplicar índice ou fórmula de reajuste diversos do legal ou contratualmente estabelecidos; 

XII - Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu 
termo inicial a seu exclusivo critério. 

Parágrafo único  - Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na 
hipótese prevista no inciso III , equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de 
pagamento. 

Art. 40  - O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio 
discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as 
condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. 

§ 1º - Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 (dez) dias, 
contados de seu recebimento pelo consumidor. 

§ 2º - Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser 
alterado mediante livre negociação das partes. 

§ 3º - O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação 
de serviços de terceiros, não previstos no orçamento prévio. 

Art. 41  - No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de 
tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o 
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fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, 
podendo o consumidor exigir, à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 

  

SEÇÃO V 
DA COBRANÇA DE DÍVIDAS  

Art. 42  - Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, 
por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 
salvo hipótese de engano justificável. 

  

SEÇÃO VI 
DOS BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES  

Art. 43  - O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86 , terá acesso às informações 
existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 
bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1º - Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em 
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período 
superior a 5 (cinco) anos. 

§ 2º - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 

§ 3º - O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir 
sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração 
aos eventuais destinatários das informações incorretas. 

§ 4º - Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 
e congêneres são considerados entidades de caráter público. 

§ 5º - Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, 
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou 
dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. 

Art. 44  - Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de 
reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los 
pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. 

§ 1º - É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer 
interessado. 

§ 2º - Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior  e 
as do parágrafo único do artigo 22  deste Código. 

Art. 45  - (Vetado.) 

 



 148

CAPÍTULO VI 
DA PROTEÇÃO CONTRATUAL   

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 46  - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não 
Ihes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 

Art. 47  - As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 

Art. 48  - As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos 
relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, 
nos termos do artigo 84 e parágrafos . 

Art. 49  - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de sua 
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio. 

Parágrafo único  - Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 
imediato, monetariamente atualizados. 

Art. 50  - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. 

Parágrafo único  - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de 
maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em 
que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente 
preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de 
instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações. 

  

SEÇÃO II 
DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS  

Art. 51  - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 
de produtos e serviços que: 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer 
natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de 
consumo entre o fornecedor e o consumidor-pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em 
situações justificáveis; 

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste 
Código; 

III - transfiram responsabilidades a terceiros; 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 

V - (Vetado.); 
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VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor; 

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor; 

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral; 

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja 
conferido ao consumidor; 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual 
direito Ihe seja conferido contra o fornecedor; 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, 
após sua celebração; 

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. 

§ 1º - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a 
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo 
do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 

§ 2º - A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua 
ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. 

§ 3º - (Vetado.) 

§ 4º - É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério 
Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que 
contrarie o disposto neste Código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre 
direitos e obrigações das partes. 

Art. 52  - No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e 
adequadamente sobre: 

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 

III - acréscimos legalmente previstos; 

IV - número e periodicidade das prestações; 
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V - soma total a pagar, com e sem financiamento. 

§ 1º - As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão 
ser superiores a 2% (dois) por cento do valor da prestação. 

§ 2º - É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, 
mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. 

§ 3º - (Vetado.) 

Art. 53  - Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em 
prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito 
as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em 
razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. 

§ 1º - (Vetado.) 

§ 2º - Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição 
das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica 
auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. 

§ 3º - Os contratos de que trata o caput  deste artigo  serão expressos em moeda corrente nacional. 

 

SEÇÃO III 
DOS CONTRATOS DE ADESÃO  

Art. 54  - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 
competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

§ 1º - A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. 

§ 2º - Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, cabendo a 
escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior . 

§ 3º - Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 
ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. 

§ 4º - As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

§ 5º - (Vetado.) 
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CAPÍTULO VII 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Art. 55  - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas 
áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição 
e consumo de produtos e serviços. 

§ 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, 
industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no 
interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do 
consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. 

§ 2º - (Vetado.) 

§ 3º - Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar 
e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e 
atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e 
fornecedores. 

§ 4º - Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de 
desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o 
segredo industrial. 

Art. 56  - As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em 
normas específicas: 

I - multa; 

II - apreensão do produto; 

III - inutilização do produto; 

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 

V - proibição de fabricação do produto; 

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; 

VII - suspensão temporária de atividade; 

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; 

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 

XI - intervenção administrativa; 

XII - imposição de contrapropaganda. 

Parágrafo único  - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 
administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por 
medida cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo. 
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Art. 57  - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 
a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à 
União, ou para Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21 de maio de 1993). 

Parágrafo único  - A multa será em montante nunca inferior a 200 (duzentas) e não superior a 
3.000.000 (três milhões) de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice 
equivalente que venha substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 06 de setembro 
de 1993). 

Art. 58  - As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de 
produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto 
e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante 
procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de 
quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. 

Art. 59  - As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da 
atividade, bem como a de intervenção administrativa serão aplicadas mediante procedimento 
administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de 
maior gravidade previstas neste Código e na legislação de consumo. 

§ 1º - A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando 
violar obrigação legal ou contratual. 

§ 2º - A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato 
desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. 

§ 3º - Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não 
haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. 

Art. 60  - A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática 
de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos , sempre às 
expensas do infrator. 

§ 1º - A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência e 
dimensão e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de 
desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 2º - (Vetado.) 

§ 3º - (Vetado.) 

  

TÍTULO II 
DAS INFRAÇÕES PENAIS  

Art. 61  - Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo 
do disposto no Código Penal  e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. 

Art. 62  - (Vetado.) 

Art. 63  - Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: 

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 
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§ 1º - Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas 
ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. 

§ 2º - Se o crime é culposo: 

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. 

Art. 64  - Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou 
periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado: 

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

Parágrafo único  - Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente 
quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste 
artigo. 

Art. 65  - Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade 
competente: 

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

Parágrafo único  - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão 
corporal e à morte. 

Art. 66  - Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de 
produtos ou serviços: 

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. 

§ 1º - Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 

§ 2º - Se o crime é culposo: 

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. 

Art. 67  - Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: 

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. 

Parágrafo único  - (Vetado.) 

Art. 68  - Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança: 

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

Parágrafo único  - (Vetado.) 

Art. 69  - Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade: 

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. 

Art. 70  - Empregar, na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usados, sem 
autorização do consumidor: 
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Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. 

Art. 71  - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, 
afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o 
consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer: 

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. 

Art. 72  - Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em 
cadastros, banco de dados, fichas e registros: 

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano ou multa. 

Art. 73  - Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, 
banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata: 

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. 

Art. 74  - Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com 
especificação clara de seu conteúdo: 

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. 

Art. 75  - Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste Código incide nas 
penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou 
gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, 
oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de 
serviços nas condições por ele proibidas. 

Art. 76  - São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código: 

I - serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade; 

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo; 

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento; 

IV - quando cometidos: 

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior 
à da vítima; 

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos 
ou de pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não; 

V - serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros 
produtos ou serviços essenciais. 

Art. 77  - A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao 
mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ou crime. Na 
individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, 1º, do Código Penal . 

Art. 78  - Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou 
alternadamente, observado o disposto nos artigos 44 a 47 do Código Penal : 

I - a interdição temporária de direitos; 
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II - a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do 
condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação; 

III - a prestação de serviços à comunidade. 

Art. 79  - O valor da fiança, nas infrações de que trata este Código, será fixado pelo juiz, ou pela 
autoridade que presidir o inquérito, entre 100 (cem) e 200.000 (duzentas mil) vezes o valor do 
Bônus do Tesouro Nacional - BTN, ou índice equivalente que venha substituí-lo. 

Parágrafo único  - Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá 
ser: 

a) reduzida até a metade de seu valor mínimo; 

b) aumentada pelo Juiz até 20 (vinte) vezes. 

Art. 80  - No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a outros crimes 
e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do 
Ministério Público, os legitimados indicados no artigo 82, incisos III e IV , aos quais também é 
facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. 

  

TÍTULO III 
DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 81  - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único  - A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, 
de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 
de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais 
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica-base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. 

Art. 82  - Para os fins do art. 81, parágrafo único , são legitimados concorrentemente: 

I - o Ministério Público; 

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por 
este Código; 
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IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre seus 
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a 
autorização assemblear. 

§ 1º - O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo Juiz, nas ações previstas no artigo 
91 e seguintes , quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou 
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 

§ 2º - (Vetado.) 

§ 3º - (Vetado.) 

Art. 83  - Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis todas 
as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

Parágrafo único  - (Vetado.) 

Art. 84  - Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz 
concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado 
prático equivalente ao do adimplemento. 

§ 1º - A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 
autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 

§ 2º - A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (artigo 287 do Código de 
Processo Civil ). 

§ 3º - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao Juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o 
réu. 

§ 4º - O Juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 
prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º - Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o Juiz 
determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, 
desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Art. 85  - (Vetado.) 

Art. 86  - (Vetado.) 

Art. 87  - Nas ações coletivas de que trata este Código não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação 
autora, salvo comprovada má-fé, em honorário de advogados, custas e despesas processuais. 

Parágrafo único  - Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao 
décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 88  - Na hipótese do artigo 13, parágrafo único , deste Código, a ação de regresso poderá ser 
ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, 
vedada a denunciação da lide. 

Art. 89  - (Vetado.) 
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Art. 90  - Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Código de Processo Civil  e da 
Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não 
contrariar suas disposições. 

  

CAPÍTULO II 
DAS AÇÕES COLETIVAS PARA A DEFESA 

DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

Art. 91  - Os legitimados de que trata o art. 82  poderão propor, em nome próprio e no interesse das 
vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente 
sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. 

Art. 92  - O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. 

Parágrafo único  - (Vetado.) 

Art. 93  - Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; 

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou 
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil  aos casos de competência 
concorrente. 

Art. 94  - Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados 
possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de 
comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. 

Art. 95  - Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 
responsabilidade do réu pelos danos causados. 

Art. 96  - (Vetado.) 

Art. 97  - A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus 
sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82 . 

Parágrafo único  - (Vetado.) 

Art. 98  - A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 
82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, 
sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. 

§ 1º - A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 
deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. 

§ 2º - É competente para a execução o Juízo: 

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; 

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. 

Art. 99  - Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento 
danoso, estas terão preferência no pagamento. 
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Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao 
fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de 
decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 
patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. 

Art. 100  - Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem habilitação de interessados em número compatível 
com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82  promover a liquidação e execução 
da indenização devida. 

Parágrafo único  - O produto da indenização devida reverterá para o Fundo criado pela Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

CAPÍTULO III 
DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Art. 101  - Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do 
disposto nos Capítulos I e II deste Título , serão observadas as seguintes normas: 

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o 
segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta 
hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do 
Código de Processo Civil . Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a 
informar a existência de seguro de responsabilidade facultando-se, em caso afirmativo, o 
ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide 
ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. 

Art. 102  - Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o 
Poder Público competente a proibir, em todo o Território Nacional, a produção, divulgação, 
distribuição ou venda, ou a determinar alteração na composição, estrutura, fórmula ou 
acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde 
pública e à incolumidade pessoal. 

§ 1º - (Vetado.) 

§ 2º - (Vetado.)  

CAPÍTULO IV 
DA COISA JULGADA  

Art. 103  - Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada: 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese 
em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de 
nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do artigo 81 ; 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior , quando se tratar da hipótese prevista no 
inciso II do parágrafo único do artigo 81 ; 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus 
sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 81 . 

§ 1º - Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I  e II não prejudicarão interesses e direitos 
individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 
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§ 2º - Na hipótese prevista no inciso III , em caso de improcedência do pedido, os interessados que 
não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título 
individual. 

§ 3º - Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16 , combinado com o art. 13 da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente 
sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o 
pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à 
execução, nos termos dos artigos 96 a 99 . 

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior  à sentença penal condenatória. 

Art. 104  - As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 81 , não 
induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e III  do  artigo anterior  não beneficiarão os autores das 
ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

  

TÍTULO IV 
DO SISTEMA NACIONAL 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Art. 105  - Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - os órgãos federais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. 

Art. 106  - O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito 
Econômico - MJ, ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política 
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor; 

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por 
entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação; 

V - solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra 
os consumidores, nos termos da legislação vigente; 

VI - representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no 
âmbito de suas atribuições; 

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que 
violarem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores; 

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, 
bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e 
serviços; 

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de 
entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais; 



 160

X - (Vetado.); 

XI - (Vetado.); 

XII - (Vetado.); 

XIII - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

Parágrafo único  - Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do 
Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-
científica.  

TÍTULO V 
DA CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO  

Art. 107  - As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de 
categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por 
objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e 
características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de 
consumo. 

§ 1º - A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e 
documentos. 

§ 2º - A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. 

§ 3º - Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data 
posterior ao registro do instrumento.  

TÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 109  - (Vetado.) 

Art. 110 - Acrescente-se o seguinte inciso IV ao artigo 1º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985: 

"IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo." 

Art. 111 - O inciso II do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso 
ou coletivo." 

Art. 112 - O § 3º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"§ 3º - Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa." 

Art. 113 - Acrescente-se os seguintes §§ 4º, 5º e 6º ao artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985: 
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"§ 4º - O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo Juiz, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem 
jurídico a ser protegido. 

§ 5º - Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito 
Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. 

§ 6º - Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante cominação, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial". 

Art. 114  - O artigo 15 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 15  - Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que 
a associação autora Ihe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual 
iniciativa aos demais legitimados". 

Art. 115  - Suprima-se o caput do artigo 17 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passando o 
parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação: 

"Art. 17  - Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diferentes responsáveis pela 
propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das 
custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos". 

Art. 116 - Dê-se a seguinte redação ao art. 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985: 

"Art. 18  - Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". 

Art. 117 - Acrescente-se à Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 
renumerando-se os seguintes: 

"Art. 21  - Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for 
cabível, os dispositivos do Título III  da Lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor". 

Art. 118  - Este Código entrará em vigor dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua 
publicação. 

Art. 119  - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 
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ANEXO 6 

COMO CRIAR 

SUGESTÕES SUBLIMINARES 

Como Criar Sugestão Subliminar Com Mensagens Eficie ntes  
Há vários fatores que determinam se uma mensagem subliminar terá poder de 

sugestão eficaz:  

1. A mensagem deve estar na primeira pessoa (use Eu).  

2. A mensagem deve estar no tempo presente.  

3. A mensagem deve ser escrita sem usar gírias ou figuras de linguagem, use 

o sentido primeiro das palavras.  

4. A mensagem deve ser positiva, evite negar coisas ruins, pois o simples fato 

de elas aparecerem na mensagem já irá atrair sua mente para elas, o que é 

contraproducente.  

Você deve escrever as mensagens como se estivesse falando consigo mesmo. 

Sua mente subconsciente trabalha basicamente no presente, portanto, suas 

mensagens devem estar no tempo presente. Você deve focar sua mente em coisas 

sobre as quais você quer pensar, e evitar dirigi-la para coisas que você não quer 

que lhe venham à mente. Prefira, por exemplo, dizer: Sou desinibido ao invés de 

dizer: Não sou tímido. Ao dizer "Não sou tímido" sua mente estará sendo remetida 

seguidamente para a sua timidez. Use os termos no seu sentido primeiro e 

denotativo, assim evitando que o seu subconsciente, que entende tudo ao pé da 

letra, confunda o significado da mensagem. Não diga, por exemplo, Sou o rei do 

pedaço, mas algo como “Sou muito admirado” teria melhor efeito. Procure também 

escrever frases curtas e de fácil entendimento. Isto ajuda na assimilação. 
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