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 “Se você criar um caso de amor com seus clientes, 

eles próprios farão a sua publicidade” 

(Kotler} 
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RESUMO 

 

 
A presente dissertação trata das ciências persuasivas, aplicando-se ao estudo de 
planos psicológicos no design que lhes são intrínsecos e promovendo a sua análise 
prática. Diante da urgência de inúmeras utilidades para mídia que são, na atualidade, 
criadas com o objetivo de amparar as pessoas na ação de trabalhos do dia a dia, faz-
se indispensável entender os métodos do design que utilizam com o objetivo de 
manipular o comportamento do usufruidor. Logo, esta dissertação, busca reconhecer 
as convicções da psicologia moderna no design persuasivo. Dessa maneira, esta 
análise planeja proporcionar uma informação sobre um assunto que está se 
transmudando cada vez mais presente no cotidiano tecnológico das mídias, tanto no 
grau do seu design como ao grau da experiência pela captação interativa na mídia. 
 
 

Palavras-chave: Psicologia; Design; Mídia; Persuasão; Interação. 
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ABSTRACT 

The present dissertation deals with the persuasive sciences, applying to the study of 
psychological plans in the design that are intrinsic to them and promoting their 
practical analysis. Faced with the urgency of numerous media utilities that are. 
Nowadays created with the aim of supporting people in the action of day-to-day work, 
it is essential to understand the methods of design that they use with the objective of 
manipulating the behavior of the usufruct. Therefore, this dissertation seeks to 
recognize the convictions of modern psychology in persuasive design. In this way, 
this analysis plans to provide information on a subject that is becoming more and 
more present in the technological daily of the media, both in the degree of its design 
and in the degree of experience through interactive media capture. 

 
 
 

 

Key-words: Psychology; Design; Media; Persuasion; Interaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para contextualizar com mais eficácia a importância da percepção visual para 

profissionais do campo de publicidade e propaganda, é necessário demonstrar que 

existem evidências de que o uso da psicologia moderna tem grande impacto na 

persuasão e no comportamento do indivíduo dentro da mídia digital, a partir da 

utilização da linguagem visual para captação de potenciais consumidores.  

A publicidade está presente no mundo há séculos e vem se reinventando a 

cada dia. Porém, com o início da globalização e a grande migração das pessoas para 

o ciberespaço, a utilização da publicidade apenas impressa ficou menos rentável e 

mais difícil de conquistar possíveis consumidores. A internet e seus meios mais 

facilitadores de compra e venda abriu um grande nicho para empresa-cliente de se 

conectarem e terem um relacionamento mais efetivo e próximo. A partir disto, a ciência 

comportamental agregada a linguagem visual tem forte impacto nas estratégias para 

mudança de hábito e consumo do público nas mídias digitais.  

Abordaremos na psicologia, os paradigmas do Behaviorismo, escola de 

pensamento que enfatizou a importância do comportamento a partir de estímulos, 

Gestalt com sua subjetividade e a percepção do objeto, e enfim a Psicanálise, escola 

que sempre enfatizou a mente humana e seu inconsciente. Mesmo às vezes 

parecendo convergentes umas às outras, estes conceitos não se invalidam, e são 

muito importantes no estudo comportamental.  

Dentro da publicidade, é necessária uma pesquisa aprofundada destas teorias 

por serem pertinentes com o ideal persuasivo que pretendemos atingir nos possíveis 

consumidores, principalmente na era digital, onde cada vez mais a atenção do público 

deve ser dominada, junto com os princípios do design agregados ao uso certo da 

neurociência cognitiva. 

A partir desta pesquisa, academicamente, poderemos obter dentro do 

conhecimento psicológico e comportamental, juntamente com os pontos que o estudo 

da arte e a neurociência aplicam modificações na utilização de formas de persuadir e 

ter um relacionamento linear com novos consumidores dentro da publicidade. 

Assim, poderemos entender que o objetivo geral deste trabalho é demonstrar 

de maneira clara e objetiva as seguintes questões: qual a relevância das principais 
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matrizes da psicologia moderna na publicidade? Quais os princípios da psicologia 

moderna no estudo da arte? E a aplicabilidade do design persuasivo nas mídias como 

modo de interação e captação de consumidores? 

A metodologia utilizada foi realizada a partir de uma pesquisa de carácter 

qualitativo que fundamentou a partir e uma revisão de literatura considerando artigos 

em português e inglês. Com objetivo de trazer informações e produzir conhecimentos 

mais aprofundados sobre o assunto revisando as mais diversas fontes existentes 

sobre o assunto proposto. Serão pesquisados, livros artigos e trabalhos acadêmicos 

publicados, online e off-line, dos últimos quinze anos. Podendo, se necessário ampliar 

esse limite para cinco anos a mais. 
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2. A RELEVÂNCIA DAS PRINCIPAIS MATRIZES DA PSICOLOGIA 

MODERNA NA PUBLICIDADE 

 

 O Behaviorismo, por John B. Watson, define como uma ciência natural que 

toma todo o campo do ajustamento humano como seu. A psicologia behaviorista 

tende a prever e controlar a atividade humana. O campo tem como objetivo poder, 

dado o estímulo, prever a resposta, ou ver a reação, para conhecer o estímulo que a 

produziu. (WATSON, 2017).  

  Marcos Vinícius Cunha confirma a conveniência e a importância dos tipos 

disciplinares para outras pesquisas sem ligação à Psicologia. Assim, pode-se 

expandir a utilização destas ao campo da Publicidade, basicamente por se tratar de 

técnicas de manipulação de um homem que, por dedução, é indefinido. 

(CUNHA,1998). 

A partir disto, vale destacar-se que as pessoas são itens de uma troca entre 

os mundos externo e interno: inconsciente, necessidades, desejos, percepções e 

linguagens são fundamentos que atribuem uma natureza profunda e que justificam a 

utilização do Behaviorismo, da Psicanálise e do Gestalt na criação de campanhas 

publicitárias. 

Buscando uma estabilidade entre si e o meio, o ser humano busca responder 

suas necessidades, que podem manifestar-se de condições de estresse fisiológicos 

ou psicológicos. Com base nisto, Abraham Maslow criou uma hipótese que organiza 

estruturalmente as necessidades humanas, a partir de uma pirâmide. Esta está 

segmentada em cinco instâncias, sendo a sua base definida por necessidades 

fisiológicas, como água e comida. Em seguida, em ordem, necessidades de 

segurança, sociabilização, estima e, por último, auto realização. Maslow enfatiza 

que, para saciar uma necessidade, a anterior a esta já deverá ter sido suprida (fig. 

1). (MASLOW, 2017). 
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Figura 1 – Pirâmide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução/Internet 

Isto, consiste, sobretudo, no Behaviorismo, já que as insuficiências tratadas 

funcionam como incentivos que estimulam respostas e/ou comportamentos. A fome, 

por exemplo, é um incentivo natural para que se busque comida, ou seja, este ato é 

considerado reflexo. “Certa parte do comportamento é, pois, eliciada por estímulos, e 

é especialmente precisa nossa previsão desse comportamento” (SKINNER, 1967).  

No entanto, aumenta-se a probabilidade de uma resposta por meio do manejo 

destes incentivos, gerando reflexos condicionados. A publicidade efetua o uso 

destes conceitos para condicionar o comportamento dos consumidores, 

potencializando necessidades e encorajando desejos. Por meio de campanhas 

persuasivas, torna deficiências primárias em secundárias. Assim, a deficiência de 

saciar a fome é alterada pela ânsia de ingerir qualquer marca de salgadinhos, por 

exemplo, seguindo o que já foi citado. Quando a conduta é a partir do aprendizado, 

há maior probabilidade de alcance de resposta provável, por meio de recompensas 

(reforços).  

Skinner fundamenta isto, quando em uma tentativa feita com um rato de 

laboratório é posto em uma caixa e percebe a possibilidade de beber água ao 

apertar uma barra que a libera. Assim, a ação se repetirá toda vez que o incentivo o 

atingir, chamando-se de reforço positivo. Em outra ocasião, Skinner deu pequenos 
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choques ao rato no pressionamento de um aparelho parecido com o último. A cobaia 

aprendeu a exterminar aquele que o incomodava, chamando-se assim de reforço 

negativo. De acordo com o autor o comportamento reflexo e operante se distinguem 

por um ser involuntário e o outro voluntário. 

Figura 2 – Calvin e Haroldo HQ 

Fonte: Reprodução/Internet 

A promoção de vendas, condiz a um reforço positivo, porque oferta 

recompensas ao consumidor pelo consumo do produto ou serviço. Como exemplo, 

tem-se o case da Coca-Cola (1998), que dava divertimento ao seu público-alvo, a 

partir dos “Mini Craques da Copa”, espécie de jogo colecionável, que incluía 

jogadores da seleção brasileira de futebol. Ao juntar determinada quantidade de 

tampinhas do refrigerante Coca-Cola, o consumidor passava pelo procedimento de 

aprendizagem, ou seja, sabia que o “Mini Craques da Copa” (reforço) formava 

gratuitamente o recurso comprado e, por isso, o comportamento de compra seria 

repetido, até completar a coleção. 

Figura 3 -  Mini Craques da Copa 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução/Internet 



 

 
 

19 

 

O Behaviorismo baseia-se por todos os aspectos citados anteriormente, 

visando constituir processos de modelagem. Evidentemente a importância para a 

Publicidade, no sentido de persuadir um público-alvo e diminuir o índice de extinção 

dos comportamentos condicionados e operantes, indispensável para o consumo. 

 

Gestalt, foi uma escola de psicologia experimental, tendo como um dos seus 

precursores o psicólogo checo Max Wertheimer. Este movimento, como todas as 

outras da psicologia moderna, continua sendo muito importante em variadas áreas da 

neurociência como também na de artes plásticas. O Gestaltismo é a ciência que 

propõe o estudo da forma, colaborando para o auxílio de assimilações de informações 

e o entendimento das mensagens passadas. Suas leis básicas são: semelhança, 

proximidade, continuidade, pregnância, fechamento e unificação. (WERTHEIMER, 

2017). A cognição corresponde à organização interpretativa dos estímulos percebidos. 

Diante da grande parte de referências a qual os clientes estão exibidos 

diariamente, três meios são usados para selecioná-las: atenção, distorção e retenção 

seletivas. “É mais provável que as pessoas notem estímulos que se relacionam com 

uma necessidade atual” (KOTLER, 2004), logo, os pontos de atenção e conservação 

estão alinhados em elementos de desejos individuais. Acontece, também, a habilidade 

de esclarecer informes de acordo com decisões pré-estabelecidos. 

Entendendo o fato do percebismo, e considerando os motivos de incentivo e os 

incentivos pessoais. O intermédio é decisório para a criação de incentivos e pode 

provocar, com mais ou menos intensidade, a concentração do ouvinte desde inúmeras 

maneiras. A Publicidade utiliza fundos como movimento e frequência para garantir a 

fixação de um anúncio na memória do consumidor. 

A Publicidade usa instrumentos dos círculos de comunicação de massa, não 

obstante a imposição de persuadir cada parte de um total que compõe a audiência. E 

desta forma que se constrói o papel da Gestalt: o manipulador não possui completa 

autoridade acima da resposta aos estímulos, logo deve atentar à parcialidade do seu 

público. 
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Sigmund Freud instituiu a Psicanálise no fim do século XIX, quando arranja uma 

hipótese da personalidade e a forma de tratamento de distúrbios psíquicos por meio 

do método catártico. Embasado na técnica, desenvolvida por Josef Breuer, Freud 

acreditava que a maneira mais eficiente de descobrir a origem destes problemas e 

saná-los era por meio da liberação dos afetos, chamada de catarse. Posteriormente, 

atribuiu a gênese destes casos à formação do aparelho psíquico humano, ainda na 

infância. 

Para entender esta estrutura, é preciso julgar que o homem é beneficiado da 

“energia dos instintos sexuais” (FREUD, 2004), a libido, que irá desunir por partes do 

corpo da criança no decorrer de sua maturidade psicossexual e, depois, para outras 

pessoas: o sujeito, na interpretação de Freud, é marcado pela necessidade, e a libido 

é planejada para a sua manifestação. Destacando que o sentido sexual é 

exclusivamente um meio de retratar a ligação das pessoas consigo e com o círculo no 

qual estão agregados. O método estrutura-se em quatro fases que podem acontecer 

simultaneamente e que, mal organizadas, causam questões futuras, que se 

apresentam por toda a extensão de suas vidas, tipificando-se como um apego. 

Até os primeiros anos de vida, a criança tem sua libido ligada à boca, sendo a 

fase oral. E nesta área que costuma, na época, levar coisas e objetos, além de ser 

nesta região o começo da conexão com o exterior. O homem que têm apego nesta 

fase costuma beber, fumar ou falar ininterruptamente. Em seguida, a libido vai para a 

região anal, resultando em adultos fixados por limpeza e arrumação. Aos cinco anos 

a criança descobre seu órgão genital, trazendo sua libido para ele. Então começa o 

“complexo de Édipo”: quando o menino e a menina criam um conjunto de desejos 

amorosos, com sua mãe o seu pai, respectivamente. Além dos processos já citados, 

a criança ainda passa pelo processo de castração (no qual a menina absorve os valors 

da mãe e o menino do pai), logo em seguida a criança entra no período de 

socialização. Enfim, a fase genital, onde o adolescente desenvolve desejos pelo sexo 

oposto perdurando até o fim da vida. 

A formação do aparelho psíquico vem ao fim da maturação psicossexual. 

Tendo três estruturas, são eles: id, ego e superego. O primeiro está presente desde o 

nascimento, sendo conduzido pelo princípio do prazer e também corresponde ao 

nosso inconsciente, expressando seus pensamentos e atitudes. “[...] o ego se 
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desenvolve a partir do id e garante que os impulsos do id possam ser expressos de 

uma forma aceitável no mundo real” (CARDUCCI, 2009). O superego é o senso de 

certo ou errado na vida. Se manifesta no plano consciente, porém, o inconsciente 

também pode se manifestar por intermédio de sonhos, por exemplo. 

Na Publicidade trabalha-se com fases da formação psicossexual das pessoas 

ao conduzir campanhas para determinada comunidade que possui fixação por alguma 

fase que Freud explica. Como, por exemplo, na fase oral, temos propagandas para 

pessoas que bebem, em geral. Na fase anal, anúncios de limpeza para mulheres ou 

homens obcecados por limpeza. 

O êxito de uma propaganda está ligado à manipulação dos três aspectos do 

aparelho psíquico: não se pode ferir os valores do superego dos clientes, porque é 

ele que não adianta tentar emitir valores que firam o superego dos consumidores, 

pois é ele que regulamenta o inconsciente, atingindo a atitude manifestada pelo ego. 

O cliente, por várias vezes, é forçado a comprar um bem ou serviço por motivos 

pouco aparentes, isto é, por causa do id. A campanha do Lollapalooza Brasil 2019, 

do anunciante Bradesco, retrata esta situação de maneira evidente ao oferecer 

ingressos para seus clientes, através da promoção “Ingresso para Todos”, além da 

pré-venda exclusiva. Entretanto, a propaganda exibe influencers digitais com 

bastante diversidade (bonitos, vestindo roupas da moda, felizes) para representar o 

público-alvo, de modo a fazer com que não se adquira o serviço em questão apenas 

pelos benefícios que ele apresenta.  
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3. A PSICOLOGIA NA ARTE 

A arte está em definitiva ligação com a realidade imparcial, entendimento que 

possibilitava ver a capacidade dessa concepção humana. Perante esse ponto de vista, 

a arte está intimamente unida à vida, aos vínculos sociais de determinada época, de 

maneira que se pode compreender que a ferramenta para o argumento e estilo 

artísticos são apanhados da realidade e trabalhados a partir dela (Vigotski, 1999).  

Contudo, a obra de arte não se concebe em cópia fiel da realidade imparcial, 

mas em algo novo, efeito de ação criativa que se converte em produto cultural. 

Isto compreensão, defendida por L. Tolstói, reflete que a princípio máximo da 

arte é de alcançar os indivíduos por meio do contágio daquilo que expõe, exemplo, o 

medo ou a alegria. Baseado no que argumenta Tolstói, Vigotski o quanto a aplicação 

da arte vai além do contágio: a arte não modifica exclusivamente o humor das 

pessoas, mas direciona sentimentos e outras capacidade humanas. Além de ser apta 

de causar mudanças no psiquismo dos indivíduos. 

Ocasionando nova ordem psíquica, o que proporciona a cada um crescimento 

à situação de indivíduo particular, estrutura resultado do desenvolvimento natural. 

Neste contexto, a arte situa-se em situação de símbolo entre o biológico e o cultural, 

abrangendo em si o composto dos atributos humanos mais complexos. 

Nesta perspectiva, a arte pode ser classificada como produto cultural, 

intermediário entre a pessoa e a espécie humano, logo, quem gera, fixa complicadas 

atividades mentais, as quais podem ser adequadas junto dos outros indivíduos. 

Todavia, esta ocupação não é prática ou inativa. É indispensável que se dê a 

intermediação das ligações sociais, de maneira que nele sejam planejados os 

movimentos que a arte causa.  

Essas ligações sociais podem ser organizadas e efetuadas por diversos 

intermediadores, como o professor, que orientaria sobre o composto hipotético e 

histórico dos signos estéticos; por um psicólogo, podendo utilizar a arte como 

instrumento para possibilitar o progresso de diversas funções psicológicas e da 

própria personalidade.  

Assim sendo, destaca-se a obrigação de uma intrínseca relação entre 

psicologia e arte, visto que acredita que esta representa a sociedade que lhe dá 

origem e imparcializa a obra, instrumento cultural, atributos psicológicos complexos. 
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Coincidentemente, proporciona a ocupação de tais atributos humanos pelos 

indivíduos.  

Ela assegura nova organização psíquica, o que proporciona a qualquer um a 

ascensão à situação da pessoa particular, organismo até o ponto simples e prole da 

evolução natural, à de espécie humano universal. Assim sendo, a arte localiza-se em 

situação de soma entre o biológico e o cultural, incluindo o grupo dos atributos 

humanos mais complexos, erguido ao longo da história por vi do trabalho. A arte 

poderia ser compreendida como artigo cultural, intermediário entre a criatura e o 

gênero humano. Logo, quem a gera, solidifica atividades mentais, que podem ser 

adaptadas pelas demais pessoas. Mas tal adequação não é mecânica ou passiva. É 

imprescindível que seja feita a intermediação das relações sociais unido ao causador, 

de um jeito que seja planejado o movimento que a arte causa. Como por exemplo, o 

professor que orientaria o sistema histórico dos signos estéticos; pelo psicólogo que 

usaria a arte como instrumento de desenvolvimento de atividades psicológicas da 

personalidade. 

Perante a isto, destaca-se pelo autor a inevitabilidade de uma intrínseca relação 

entre arte e psicologia, porque acredita-se que esta representa o corpo social que lhe 

dá origem e é imparcial na obra, objeto cultural e etc., mas também proporciona o 

empoderamento de tais atributos humanos pelas pessoas. Sabemos que a natureza 

social da arte trafega entre a relação com a psicologia, uma vez que o corpo social e 

a existência humana são falsificada pelos homens nos convívios sociais. 

Esta averiguação nos concede reconhecer quanto a psicologia determina um 

contato com a estética e reivindica motivos daquele conhecimento para a 

comprovação desta filosofia, mas não no intuito de encerra-la e sim de contribuir assim 

como a sociologia, que indicaria as circunstâncias sociais que determinam 

sucintamente a obra que está composta em si. 

Diante desta obrigação de diálogo entre a arte e a psicologia, Vigotski (1999), 

desenvolve um recurso de estudo e entendimento da obra de arte que parte da 

ordenação da obra, a que requer ser formada pela síntese entre forma e conteúdo, 

para atingir o que ela determina. Considera-se que o conceito da arte é a análise da 

superação do material da forma artística e a arte pode ser vista como tão antiga quanto 

o ser humano por sua necessidade de manifestar a vivência humana. 
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Por intermédio dela, o ser humano pode apoderar-se do que já foi existido, 

compondo-se em formato de conhecer a si e ao mundo. A necessidade do homem de 

aprimorar e se acrescentar indica que é mais do que um indivíduo. Sente que só é 

capaz de alcançar a totalidade se apoderando da vivência alheia que teoricamente lhe 

pertencem, que poderiam ser dele. A arte é o meio substancial para a união do 

indivíduo em si; remete a contínua inclinação humana para a combinação de 

experiências e ideias. 
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4. APLICABILIDADE DO DESIGN PERSUASIVO NAS MÍDIAS 

A publicidade durante um ato social persuasivo, que procura a subordinação 

do homem a um determinado fazer, cria seus conteúdos essencialmente através de 

imagens, sons e textos. Desta forma, conseguimos dizer que o conteúdo publicitário 

é elaborado desde os textos verbais e não-verbais, tratando-se que tal atributos 

consente que seja apontado como multimodalidade textual (Kress e van Leeuwen, 

1996), que estabelece diversos códigos semióticos. 

 Por isso, é provável deduzir, conforme os autores aqui abordados, que toda 

comunicação social é multimodal: uma combinação de gestos, falas, cores etc. Um 

contexto de comunicação requer que seus integrantes efetuem conteúdo do jeito mais 

coerente em circunstâncias determinadas (Kress e van Leeuwen, 1996), desta forma 

as justificativas e jeitos de dizer são escolhidos para que as perspectivas abordado 

pelo leitor, baseado no texto, estejam o mais perto possível daqueles que procederam 

da mente do autor.  

Caso seja uma circunstância habitual na maioria dos conteúdos que abrangem 

no dia a dia, é provável apontar que essa alternativa de opções e fundamentos é ainda 

mais evidente em conteúdos publicitários, já que, além de uma clareza, buscam 

também uma persuasão. Como mensagem, que coloca os indivíduos em uma ligação 

de comunicação, mesmo que não frente a frente, o texto publicitário requer, a 

compreensão e a sedução do leitor. Por essa razão, a causa que os princípios verbais 

e não-verbais, determinados em anúncios, são interpostos de planos de persuasão, 

que na sua maior parte das vezes acontecem alheios pelo leitor-consumidor.  

É com o objetivo de reconhecer um aspecto crítico de compreensão dos textos 

não-verbais da publicidade que se formula como propósito principal dessa tarefa a 

pesquisa das imagens que integram anúncios publicitários, buscando os planos de 

persuasão que o produtor do texto, ciente ou subconscientemente, elaborou com a 

ideia de prender a atenção e seduzir seu leitor.  

Uma pesquisa que planeja, ainda, provar a gramática do design visual como 

instrumento estrutural em estudos da imagem. Se as pesquisas que passam entre os 

princípios verbais até então transitam alheios pelos leitores, é possível que até então 

mais modestos que sejam os princípios de persuasão que estão nos elementos não-

verbais, especialmente, nas imagens. Os seres humanos não foram alfabetizados 
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para interpretar textos não-verbais, sendo visto como interpretação de forma natural, 

sem indagação. Porém nos textos verbais acontece o contrário. 

As ferramentas para criar produtos persuasivos estão ficando mais fáceis de 

usar, com inovações em vídeo on-line, redes sociais e métricas, entre outros. Como 

resultado, mais indivíduos e organizações podem ter a experiência de design que eles 

esperam influenciar o comportamento das pessoas via canais de tecnologia. No 

entanto, muitas tentativas de persuasão no design falharam porque as pessoas não 

entenderam quais fatores levam a mudança de comportamento. 

Compartilhou-se uma nova maneira de entender os impulsionadores 

comportamentais, um modelo referido como o Fogg’s Behavior Model, ou "FBM", 

abreviando. Este modelo psicológico identifica e define três fatores que controlam se 

um comportamento é desempenhado.  

Este quadro tem especial relevância para aqueles de nós que estudam e 

projetam tecnologia persuasiva. A partir disto, tecnologia persuasiva é 

fundamentalmente sobre aprender a automatizar a mudança de comportamento. Para 

codificar efetivamente experiências que mudam comportamentos, precisamos de 

compreensão rica e prática da psicologia humana, especificamente insights sobre os 

fatores que impulsionam o comportamento humano. Sem essa compreensão, os 

designers de experiências persuasivas vão adivinhando uma solução (ou imitando 

técnicas que funcionam sem entender por que essas técnicas funcionam). Segundo o 

autor, remete para o estudo de como as pessoas são motivadas ou persuadidas ao 

interagir com produtos computacionais, 

 

  “Caracteriza o design a pesquisa e análise de tecnologias interativas, 

tais como: os computadores, telefones, websites, aplicações móveis, 

jogos de vídeo, entre outros, criadas com a finalidade de mudas as 

atitudes ou comportamentos das pessoas” (Fogg, 2009). 

 

 Ao transcorrer da sua busca, o autor analisou quais as causas necessárias para 

levar o usuário a ter um comportamento-alvo. No modelo criado, “FBM”, estudou quais 

as modificações de atitude característicos às tecnologias persuasivas. Comprovou 

com a sua atividade que para haver uma diferença de atitude, por parte do usuário, é 
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preciso a concentração de três fatores: a motivação, capacidade e gatilho (Fogg, 

2009). 

Das causas descritas antes, a motivação comprova-se como decisiva para levar o 

usuário a concordar com uma atitude estabelecida. O usuário tem absolutamente se 

sentir motivado para concordar com o comportamento-alvo. O exemplo fornecido por 

B. J. Fogg serve para atrair o usuário a ceder o endereço de e-mail num site. No 

exemplo o autor expõe que os usuários podem ter a habilidade para concordar com 

este comportamento, porque transcrever o e-mail é algo usual de efetivar, contudo, 

podem não ter a motivação necessária, logo que na sua totalidade usuários não vão 

se sentir motivados a dar seu e-mail (Fogg, 2009). Conseguimos declarar que manter 

o usuário motivado é um fator decretório para o levar a concordar com um determinado 

comportamento. 

B. J. Fogg também menciona condições de desencadear a tomada de ação pelas 

pessoas, expondo a necessidade da existência de “gatilhos tecnológicos apropriados”, 

concretizados, por exemplo, sob a forma de alarme, texto ou mensagem. Estes 

gatilhos serão eficazes, quando acionados, num momento oportuno. Sem eles o 

comportamento pode não ser assumido mesmo que haja motivação e capacidade. 
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Figura 4 – Explicação do Modelo de Comportamento de Fogg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução/Internet 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do estudo, percebeu-se que o uso da psicologia dentro da publicidade 

é relevante, tanto para estratégias semióticas quanto para a arte do convencimento, 

além do estudo do Behaviorismo, Gestalt e Psicanálise. No entanto, aumenta-se a 

probabilidade de uma resposta por meio do manejo destes incentivos, gerando 

reflexos condicionados. A publicidade efetua o uso destes conceitos para condicionar 

o comportamento dos consumidores. 

A psicologia na arte assegura nova organização psíquica, o que proporciona a 

qualquer um a ascensão à situação da pessoa particular, organismo até o ponto 

simples e prole da evolução natural, à de espécie humano universal. Assim sendo, a 

arte localiza-se em situação de soma entre o biológico e o cultural, incluindo o grupo 

dos atributos humanos mais complexos, erguido ao longo da história por vi do 

trabalho. 

Na aplicabilidade do design persuasivo nas mídias, as ferramentas para criar 

produtos persuasivos estão ficando mais fáceis de usar, com inovações em vídeo on-

line, redes sociais e métricas, entre outros. Como resultado, mais indivíduos e 

organizações podem ter a experiência de design que eles esperam influenciar o 

comportamento das pessoas via canais de tecnologia. 

Conclui-se então neste trabalho realizou-se um questionamento relacionando 

a influência que o saber e a pesquisa psicológica podem exercer na área da 

Publicidade e da Propaganda. Visto que a Publicidade é uma tarefa muito importante 

no modo de viver contemporâneo, essencialmente nas culturas mais avançadas, 

desenvolve-se aqui que esta prática, procurando união com o campo da psicologia e 

do estudo do comportamento humano, pode atingir seus objetivos mais drasticamente 

tentando cada vez mais imaterial e guardar os indivíduos a estabelecidas práticas de 

consumo. 
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