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o que são
O nosso cérebro costuma tomar decisões no modo
automático poque uma das suas principais
funções é garantir que a gente gaste o mínimo
possível de energia. Sendo assim, ele filtra decisões
simples das decisões mais difíceis, fazendo com
que a gente só gaste energia decidindo o que
realmente é necessário.

 Os gatilhos mentais são estímulos que provocam
uma reação no cérebro para que ele saia dessa
zona de conforto. Eles tem como base a psicologia
e são muito utilizados no marketing para provocar
vendas.

Basicamente, são palavras chaves, termos e ações
que separadas influenciam na decisão de compra
e juntas são arrebatadoras!



quais são
Os especialistas estimam a existência de mais de
30 GATILHOS MENTAIS, porém, os mais conhecidos
são os 18 que iremos acompanhar ao longo deste
manterial, sendo eles:

Antecipação
Compromisso e Coerência
História
Escassez
Urgência
Porque
Novidade
Autoridade
Reciprocidade
Prova Social
Relação Dor x Prazer
Descaso
Paradoxo da Escolha
Simplicidade
Referência
Curiosidade
Inimigo Comum
Surpresa



porque usar

 Você criou algum conteúdo nível OURO e ele
não engajou?
 Você já sentiu dificuldade em escrever uma
boa legenda?
 Você já achou que tem pouca ou nenhuma
habilidade de persuasão?

Alguma dessas situações já aconteceu com você ?

1.

2.

3.

Com esse material , cada um desses desafios vai
ficar para trás!



aprenda
agora

mesmo a
usar os

GATILHOS
MENTAIS



O QUE É 

O gatilho da antecipação gera expectativa em
relação ao futuro e basicamente, você precisa
preparar o terreno para o que está por vir.

Esse gatilho mexe com a nossa imaginação e cria
um desejo em nossa mente.

#1 antecipação

COMO APLICAR

Faça suspense em relação às novidades do seu
negócio, mostrando os bastidores, sem falar do
que se trata.

Comente que em breve você irá compartilhar
algo sensacional (mas compartilhe mesmo) e
gere expectativa para que as pessoas tentem
adivinhar o que a sua marca está criando, crie
um trailer, compartilhe feedbacks de quem já
viu esse "segredo".



CASE: GE Beauty

Lançou o perfil no Insta e criou conteúdos para
ambientar os seguidores no universo da marca antes
de falar qual produto iria disponibilizar no mercado.

A primeira publicação pergunta qual momento do dia
mais relaxante para você e dispara em seguida: em
breve GE Beauty.

O universo da marca está ligado ao auto cuidado e
bem estar. Além disso, a marca mostrou que já nasceu
com os olhos na geração atual, que preza por
diversidade. É possível ver mulheres diferentes e até
mesmo homens usando a linha GE Beauty.

E quando o lançamento de fato acontece,
descobrimos que se trata de uma linha para cabelos
personalizável onde você pode combinar os produtos
entre si e criar a sua própria rotina de bem estar.

Pra finalizar, a frase que o GE Beauty usa é: no seu
tempo, do seu jeito. Que novamente deixa claro que é
o cliente pode estar no comando do seu próprio bem
estar.

#1 antecipação



#2 compromisso
e coerência

O QUE É 

Não basta falar, é preciso fazer! É necessário ter
compromisso e coerência com aquilo que você
prega.

Além da firmar o seu posicionamento diante dos
seus clientes, manter a coerência facilita a tomada
de decisões.

No caso de dúvida quanto ao que fazer, basta
lembrar do compromisso que a sua marca tomou
para si e se manter coerente à ele.

COMO APLICAR

Crie uma garantia irresistível para o seu produto /
serviço, Algo como "se o produto não satisfazer as
suas expectativas, você pode solicitar a devolução
do dinheiro em até 15 dias".

Assim, o seu cliente pára de adiar a compra uma
vez que poderá reaver o dinheiro investido.

Dê a entender que o risco é todo seu e que seu
cliente não perderá nada ao comprar da sua
marca - e de fato, entregue isso!



#2 compromisso
e coerência

CASE: CHIARA FERRAGNI

A Chiara Ferragni é umas das primeiras blogueiras do
mundo e uma das mais bem sucedidas.

Durante a pandemia, Chiara se tornou um forte
símbolo na Itália, ajudando em doações,
supervisionando pessoalmente a construção de alas
hospitalares pro COVID e participando de eventos
online.

Todos os dias, Chiara e o seu marido Fedez colocavam
música na varanda de casa pra alegrar os vizinhos.

Chiara não quebrou a quarentena e incentivou o
isolamento social.

Atualmente, a Itália já está permitindo viagens e
Chiara poderia matar a saudade de qualquer lugar do
mundo, mas ao invés disso, ela está fazendo um tour
pelo país, mostrando lugares lindos e pontos turísticos
conhecidos.

Porque ela fez isso? Porque ela foi coerente com o que
ela pregou no início da quarentena. Mostrar que ama
o seu país, falando várias vezes que a Itália é o melhor
lugar do mundo ajuda a tranquilizar as pessoas além
de incentivar o turismo e a economia do país.



#3 história
O QUE É

Quando assistimos um filme, nosso cérebro ativa
nossos sentidos e o nosso subconsciente cria uma
experiência interna. 

Compartilhar uma narrativa que gere identificação
com o seu cliente torna a sua conexão muito mais
forte e reafirma a sua comunidade. O seu cliente
deixará de ver você como um vendedor e passará a
enxergar você como um amigo.

COMO APLICAR

Conte a sua visão sobre as notícias do momento,
fazendo link com histórias que você viveu.

Estude sobre a Jornada do Herói e você irá
entender que toda história tem uma estrutura
básica onde basicamente, o herói (você) passa por
uma série de descobertas e provações até chegar
num final glorioso.



CASE: CAMILA COELHO

A Camila Coelho também é uma influenciadora e
empresária que trabalha muito bem a sua história.

Ela sempre fala sobre as suas origens e compartilha
momentos na fazenda da família lembrando da
infância.

Recentemente, ela abriu para os seus seguidores um
segredo que guardava há anos: Camila sofre de
epilepsia, o que dificulta a realização do seu maior
sonho, o de ser mãe.

É claro que Camila não usou a sua história para
conseguir mais seguidores, até mesmo porque ela não
precisa.

Mas contar a sua história gerou conexão. Muitas
pessoas viram que não é só porque você é uma mega
blogueira que tudo é perfeito, todos somos seres
humanos e carregamos algum fardo.

Camila se tornou embaixadora da Epilepsy
Foundation of America e ajuda na conscientização à
respeito da doença.

#3 história



#4 escassez

COMO APLICAR

Há algum tempo atrás, a Amazon percebeu que
colocar "apenas um em estoque" na descrição dos
seus produtos fez as compras aumentarem.

Você pode usar gatilho da escassez utilizando
algumas palavras chaves em seus conteúdos de
vendas, como:

Última oferta > Vagas Limitadas > Bônus para os X
primeiros

Importante: estabeleça uma escassez REAL!

O QUE É

O cérebro humano associa a dificuldade em
conseguir algo ao seu valor pois estamos
habituados a pensar que quanto mais difícil, mais
raro e valioso.

O gatilho da escassez serve para ativar a urgência
de agir quando o seu cliente ainda está em dúvida.



CASE: FESTIVAIS DE MÚSICA

Festivais como Rock In Rio, Lollapalooza e
Coachella trabalham bem esse gatilho porque a
procura por ingressos é intensa e costuma encerrar
pouco tempo depois de abrir o carrinho.

Apesar de serem milhares de ingressos disponíveis,
o número de pessoas querendo comprar é muito
maior

O gatilho da escassez faz com que as pessoas
fiquem dando refresh no site pra garantir a
compra do seu ingresso de 5 em 5 segundos e o
preço cobrado muitas vezes é alto.

#4 escassez



#5 urgÊncia
O QUE É

O gatilho da urgência está ligado ao tempo. É
quando o seu produto / serviço tem um prazo para
ser adquirido.

Assim como o gatilho da escassez, ele ativa a
urgência no cérebro do consumidor, que não gosta
de ser impossibilitado de escolher. Assim que o
prazo terminar, a possibilidade de escolha também
se vai, sendo assim, o consumidor prefere comprar
e se arrepender do que viver com a dúvida de
como seriam as coisas se ele tivesse aproveitado a
oportunidade.

COMO APLICAR

Ative esse gatilho usando expressões como:

Só até hoje
Última oportunidade / chance / dia
Últimas vagas / 80% das vagas preenchidas



CASE: BLACK FRIDAY

Apesar do nome não me agradar muito, o Black
Friday é um exemplo que trabalha a urgência
durante todo o ano.

Você só tem um dia no ano inteiro pra comprar os
seus maiores sonhos de consumo por preços (em
tese) bem abaixo do mercado.

Apesar das controvérsias, não tem como negar o
sucesso dessa data.

Sites de compra coletiva também trabalham bem
esse gatilho, colocando um relógio na tela,
deixando claro o tempo curto e a urgência em
adquirir determinado produto / serviço.

#5 urgÊncia



#6 porque
O QUE É

As pessoas se conectam com o seu porque, ou seja,
com o seu propósito.

Quando você pede um favor, a chance de alguém
aceitar é maior quando você diz PORQUE precisa
dele.

Por isso, deixe claro o motivo pelo qual você faz o
que faz.

COMO APLICAR

Explique em uma frase breve a conexão entre o seu
produto / serviço com o seu propósito, sinalizando
o seu PORQUE.

Exemplo de brechó: ACREDITAMOS que toda
mulher pode ser fashionista vestindo uma moda
real e acessível.

Exemplo loja de roupa feminina: Te ajudamos a
construir o guarda roupa dos seus sonhos PORQUE
acreditamos que você pode ser bonita e confiante
sempre!



CASE: APPLE

“Tudo o que fazemos desafia o status quo. Nós
acreditamos em pensar de forma diferente. A
forma que desafiamos o status quo é fazendo
nossos produtos muito bem projetados, fáceis de
usar e com uma interface amigável. Acabamos
fazendo excelentes computadores.”  Quer comprar
um?

A Apple poderia falar: tenho computadores de
última geração, quer comprar um? Mas ao invés
disso, ela começou com o seu PORQUE.

O porque de uma marca conecta mais do que o
que ela vende.

#6 porque



#7 NOVIDADE
O QUE É

O ser humano gosta de novidades e os
consumidores da Apple que o digam. São filas
enormes que se iniciam logo nas primeiras horas
da manhã para garantir o mais novo modelo do
Iphone.

E isso acontece em diversas esferas além da
tecnologia: trocamos de carros, casas, guarda
roupa... Mesmo quem vive na zona de conforto se
sente atraído por novidades interessantes.

COMO APLICAR

Compartilhe as novidades e tendências de
mercado. Compartilhe também boas notícias em
relação à mudanças na sua marca e claro, novos
produtos / serviços.



CASE: APPLE

Vamos continuar com o exemplo da Apple: você
com certeza já viu videos de pessoas fazendo filas
desde o dia anterior na porta da loja pra garantir o
último Iphone, Ipad...

A Apple cria um evento para cada lançamento e
quando Steve Jobs era vivo, ele mesmo fazia a
apresentação das novidades com muito
magnetismo.

As pessoas gostam de conhecer as novidades mas
mais do que isso, elas odeiam estar por fora.

#7 NOVIDADE



#8 AUTORIDADE
O QUE É

O gatilho da autoridade ativa o respeito do seu
cliente e aumenta o valor do seu produto / serviço
na vida dele.

Quando temos algum problema, procuramos um
especialista na resolução dele, por isso, você deve
ser e se comportar como autoridade no seu
mercado.

COMO APLICAR

Entenda que a autoridade é construída, não
nasce da noite para o dia.

Comece a construir a sua autoridade
disponibilizando conteúdos e materiais gratuitos,
peça e divulgue depoimentos de clientes, cite
suas referências e tome cuidado com as pessoas e
marcas com as quais você se associa.

Ideias de materiais:
Posts
E-books
infográficos
Checklists



CASE: CHATA DE GALOCHA

Há algum tempo atrás, a Lu Ferreira, conhecida
como Chata de Galocha lançou um curso chamado
Método CDG onde ensina pessoas a crescerem na
internet usando as redes sociais.

Esse método talvez não tivesse tido sequer uma
inscrição se não fosse o fato da Lu ter 883 mil
seguidores no Instagram e 1,2 milhões de inscritos
no Youtube.

A Lu construiu sua autoridade na internet e só
depois foi vender o seu método.

#8 AUTORIDADE



#9 RECIPROCIDADE
O QUE É

O ser humano tende a retribuir espontaneamente
o valor que uma marca ou pessoa trouxe para a
sua vida.

Por isso, você precisa utilizar o gatilho da
reciprocidade para tornar a vida dos seus clientes
melhor. É importante não esperar nada em troca,
mas acredite, a reciprocidade virá.

COMO APLICAR

Dê um brinde ou amostra grátis, um desconto
inesperado e até mesmo mande uma mensagem
desejando feliz aniversário para o seu cliente.

Assim, quando você lançar um novo produto ou
serviço, o seu cliente se sentirá feliz em "retribuir"
as suas gentilezas.



CASE: MÁSCARAS E ÁLCOOL EM GEL

Com a necessidade de usar máscaras e álcool em
gel, muitas marcas de moda tiverem uma puta
sacada!

Elas passaram a incluir no pacote de embalagem
uma máscara e um potinho de álcool.

É como se a marca estivesse preocupada com o
bem estar do cliente.

Essa foi uma maneira de também fidelizar clientes.

Quando um cliente tiver que escolher entre duas
marcas, uma que só enviou o produto e outra que
enviou brindes, ele vai optar pela segunda opção.

#9 RECIPROCIDADE



#10 PROVA SOCIAL
O QUE É

Sabe a expressão que diz que somos a média das
5 pessoas que mais convivemos? Ela se aplica no
gatilho da prova social.

O ser humano tem a necessidade de pertencer à
grupos, por isso, tende a entrar no efeito manada
e se comportar de acordo com o grupo em que
está inserido.

Quando pessoas falam da sua marca, traz mais
pessoas pra ela também.

COMO APLICAR

Use depoimentos à seu favor. imagens dos seus
clientes utilizando seus produtos / serviços, dados
de pesquisas feitas por você, o aumento da sua
rede...



CASE: MERCADO LIVRE

Você já comprou no mercado livre?

Assim que você clica no produto, é possível
visualizar um chat onde o vendedor conversa com
os clientes, tirando todas as dúvidas.

Geralmente os melhores vendedores tem mais
estrelas do que os que ainda são novos ou não
desempenham um bom trabalho.

Quando temos alguma dúvida em relação à um
produto é comum a gente ir atrás de reviews e
demais métodos de avaliação para saber como foi
a experiência de outras pessoas.

O mesmo acontece com o uber e ifood.

#10 PROVA SOCIAL



#11 RELAÇÃO DOR
X PRAZER

O QUE É

O ser humano costuma evitar a dor e buscar o
prazer. Na verdade, ele mais tenta fugir da dor do
que se aproximar do prazer.

Por isso, a relação entre esses dois sentimentos
costuma ser um gatilho matador.

COMO APLICAR

Enumere os erros, os problemas e as dores dos seus
clientes, foque no que tem incomodado e em
seguida, apresente o seu produto / serviço como
uma solução.

Comece com palavras negativas e mude a
narrativa para algo positivo ao apresentar o seu
produto.



CASE: ME POUPE

A Nathalia Arcuri é fundadora do Me Poupe, um
canal que virou curso voltado pra finanças pessoais.

O Me Poupe trabalha muito a relação entre a dor do
seu cliente e o prazer que ele irá alcançar.

A dor pode ser: endividamento, precisar guardar
dinheiro pra comprar uma casa, carro, viajar... Pode
ser falta de estabilidade financeira.

O prazer é a solução que o conteúdo dela dá: uma
vida financeiramente livre e a realização de sonhos
mais perto da realidade.

#11 RELAÇÃO DOR
X PRAZER



#12 DESCASO
O QUE É

Quando você usa o gatilho do descaso, está
mostrando que não está desesperada e dá a
entender que algo incrível é comum para você.

Você mostra para o seu cliente que ele irá se
beneficiar mais que você ao comprar o seu
produto / serviço.

COMO APLICAR

Entenda as principais objeções do seu cliente e
tenha na ponta da língua uma resposta para
cada uma delas.

Aja com naturalidade às suas conquistas e não
fique falando do seu preço. Mostre o seu VALOR.



CASE: GINGER

Você conhece a Ginger, marca recém lançada da
Marina Rui Barbosa?

As peças são lindas e com o valor acima da média
do mercado, mas a "justificativa" de que Marina
não precisa desse dinheiro é reforçada quando a
marca deixa claro que TODO o valor das vendas
será revertido para a ong carioca Gerando Falcões.

Marina viralizou ao ir na feira comprar laranjas
com um look laranja da sua marca antes mesmo
do lançamento. Ela usou a sua marca como uma
roupa normal de dia a dia, de ir pra feira.

O descaso funciona assim: é como se coisas
incríveis acontecessem com tanta frequencia que
você já está acostumada.

#12 DESCASO



#13 paradoxo da
escolha

O QUE É

O ser humano tende evitar a tomada de decisões
por que é incômodo saber que cada escolha feita
significa uma renúncia.

Ter muitas opções à nossa frente além de nos
confundir, pode nos paralisar. E isso impacta
diretamente no processo de tomada de decisão do
seu cliente.

Foque mais na qualidade dos seus produtos /
serviços do que na quantidade.

COMO APLICAR

Simplifique processos, facilite o acesso do seu
cliente aos seus produtos / serviços, evite
burocracias desnecessárias.

Coloque um link direto para a compra, não peça
para o seu cliente entrar em contato por dm pra
encaminhar depois por whatsapp...



CASE: MESA DE SOCES

A Universidade de Columbia fez o seguinte estudo:

Em uma mesa, disponibilizou 24 sabores de doces
e em outra, apenas 6.

O objetivo era identificar qual das duas mesas
atrairia mais clientes e qual delas venderia mais.

60% das pessoas pararam para experimentar os 24
doces da 1ª mesa, enquanto a 2ª recebeu 40% das
visitas.

Porém, para os clientes que foram apresentados os
24 sabores, apenas 3% compraram, enquanto na
mesa com apenas 6 sabores, 30% dos clientes
compraram.

Se houvessem 100 pessoas no total, teríamos:

Mesa com 24 sabores: 60 pessoas pararam, mas
menos de 2 compraram (1,8 para ser exato).
Mesa com apenas 6 sabores: 40 pessoas pararam e
12 compraram.

Diante de muitas opções, as pessoas se sentem
paralisadas e tem dificuldade em agir.

#13 paradoxo da
escolha



#14 simplicidade
O QUE É

Como vimos anteriormente no Gatilho do
Paradoxo da Escolha (se você não viu, volte um
post), o ser humano prefere ter poucas opções de
escolha e o gatilho da simplicidade é mais uma
prova disso.

O nosso cérebro funciona para que nós gastemos
o mínimo possível de energia, então quando
estamos diante de várias maneiras de realizar
uma tarefa, nós tendemos a escolher a maneira
mais simples.

COMO APLICAR

Fale sobre algo que o seu cliente deseja alcançar
e em seguida, mostre como o seu produto /
serviço irá servir de atalho para a conquista desse
objetivo.

Faça isso usando expressões como:

O passo a passo para...
10 passos para...
O caminho mais rápido
A maneira mais simples de...



CASE: APPLE X NOKIA

Alguém lembra da Nokia? A cada lançamento de
celular novo eles criavam um nome diferente para
o aparelho. Algo como Nokia 8020, que só fazia
sentido na linguagem de quem criou o aparelho.

Isso fazia com que os vários aparelhos da Nokia
concorressem entre si.

A Apple veio e fez o quê? O Iphone. Ponto.

A cada novo aparelho, era dado um complemento.
Iphone 1, 2, 3...

Isso simplificou o processo de decisão do
consumidor além de garantir que os aparelhos não
competissem entre si.

#14 simplicidade



#15 referência
O QUE É

Quando pensamos em comprar algo, é comum
darmos um Google para saber quais são os prós e
contras, além de comparar os preços entre a
concorrência, é claro.

Com o gatilho da referência, você consegue
influenciar o seu cliente a realizar uma compra
com valor mais alto.

COMO APLICAR

Crie três propostas de preços e em cada uma
delas enumere os seus benefícios, mas faça de tal
maneira que as opções mais baratas fiquem
menos vantajosas e acabem contrastando com a
opção mais cara.



CASE: DECOLAR.COM

A Decolar.com é uma empresa que reune em uma
única página todos os valores de passagens e
hoteis para que você consiga comparar.

Pra isso, basta que você coloque o destino, dia e
algumas outras informações, clicar em procurar e
ter na sua frente a referência de preço de várias
empresas, para poder comparar e escolher o
melhor custo benefício,

#15 referência



#16 curiosidade
O QUE É

O ser humano é curioso por natureza e quando
encontra a resposta para algum questionamento,
acaba ativando áreas do cérebro ligadas ao
prazer.

Por isso, utilizar o gatilho da curiosidade,
principalmente relacionado à algo polêmico faz
com que as pessoas não se sintam satisfeitas até
terem a resposta do que procuram.

COMO APLICAR

Crie títulos chamativos e faça comparações
polêmicas.

Use as seguintes palavras chave:
Segredo / Restrito / Nunca contei isto...

Na hora de criar "polêmica", tome cuidado para que
ela gere algo positivo para a sua marca.

Ex: Bico quadrado: porque essa tendência não é para
todas.

Transforme o sentido do título mostrando que essa
tendência realmente não é para todas porque cada
mulher é única e não deve sair comprando o que está
em alta apenas para se encaixar em algum grupo ou
padrão.



CASE: Crie o seu estilo totalmente do zero com 5
reais por dia

Muitas pessoas tendem a acreditar que para ter o
guarda roupas dos sonhos é preciso investir grande
quantidade de dinheiro de uuma vez só, mas não é
bem por aí.

Se você disser que é possível criar um estilo
totalmente do zero com 5 reais por dia você está
ativando o gatilho da curiosidade.

Fazendo os cálculos, seriam necessários 150 por
mês, investindo em peças pouco a pouco, mas o
gatilho da curiosidade já criou uma expectativa na
mente do seu cliente.

#16 curiosidade



#17 inimigo comum
O QUE É

Nós tendemos a nos relacionar com quem tem
valores parecidos com o nosso. Isso gera empatia.

Quando a sua marca e o seu cliente tem um
inimigo comum, a conexão se torna ainda maior.

Você precisa descobrir qual o maior inimigo do
seu consumidor e entrar na "luta" contra ele.

COMO APLICAR

Se o seu produto soluciona um problema em
comum entre você e os seus clientes, fale como
ele ajudou você neste processo.

Os padrões de beleza são um grande vilão do
atual cenário da moda, assim como o consumo
em excesso e a falta de conhecimento sobre como
manter as suas peças e evitar o descarte
desnecessário.



CASE: DOVE

A campanha Beleza Real da Dove explora muito
bem dois inimigos em comum entre a marca e
suas clientes: o padrão de beleza e a baixa auto
estima.

Nós já vimos várias propagandas dessa campanha,
mas vou compartilhar uma delas pra ilustrar.

Foi pedido à mulheres que se descrevessem para
um desenhista profissional e logo elas começaram
a falar do nariz torto, da papada, das manchinhas
no rosto...

No final do filme, eram mostrados dois desenhos: o
que a pessoa descreveu e o que o desenhista fez ao
olhar a mulher.

O resultado: nos descrevemos de maneira
pejorativa e a Dove trabalha essa conscientização.

#17 inimigo comum



#18 SURPRESA
O QUE É

A maioria das pessoas gostam de uma boa
surpresa. Ofereça "algo a mais" inesperado para o
seu cliente, pois isso aumenta a satisfação dele
em relação à compra.

E ao mostrar que a sua marca tem consideração
pelo seu cliente, você ativa também o gatilho da
reciprocidade (se ainda não conhece, volte alguns
posts).

COMO APLICAR

Entregue mais do que prometeu, ofereça
brindes, bônus e descontos inesperados.

Caso o seu cliente esteja insatisfeito com
algo, não fique na defensiva, como é o
esperado. Se coloque no lugar dele, ouça
com consideração e respeito. Isso irá
surpreender e desarmar a pessoa, além de
virar o jogo para o seu lado.



CASE: COCA COLA - HUG MACHINE

A Coca Cola deixou uma geladeira sinalizada coma
frase "Hug Me" (me abrace).

No início, algumas pessoas olharam e ignoraram,
mas com o passar do tempo, uma pessoa resolveu
abraçar a máquina e o resultado foi uma bela
surpresa: uma coca cola geladinha e de graça.

No decorrer do dia, pessoas se amontoaram ao
redor da geladeira e começaram a fazer abraços
grupais, tudo pela "surpresa".

#18 SURPRESA



a força está
com você

Já deu para entender o poder que os GATILHOS
MENTAIS exercem sobre as decisões de compra dos
seus clientes, não é?

Aplicando essas técnicas, você vai conseguir se
aprofundar no inconsciente do seu público e
alavancar as suas vendas.

Mas é muito importante lembrar que os GATILHOS
MENTAIS são ferramentas perigosas e devem ser
utilizados com consciência.

Não minta, não use de má fé com os seus clientes. 

Seja responsável com o conhecimento que você
acabou de adquirir.



GATILHOS
MENTAIS

P A R A  M A R C A S  D E  M O D AP A R A  M A R C A S  D E  M O D AP A R A  M A R C A S  D E  M O D A
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