
OS 5 PRINCIPAIS GATILHOS MENTAIS PARA AUMENTAR AS VENDAS 

DAS LOJAS DE MODA 

Você conhece os principais gatilhos emocionais para aumentar as 

vendas das lojas de moda? É certo que ainda pairam muitas dúvidas quando 

se fala de gatilhos mentais, seja para a indústria da moda ou qualquer setor da 

economia.  

Isto porque, por mais veiculados que sejam, entender efetivamente 

sobre gatilhos mentais e como interferem no processo de tomada de decisão 

requer conhecimento mais aprofundado.  

De fato, é necessária a associação entre conhecimentos de psicologia, 

administração e neurociência aplicada do Marketing.  

Nesse sentido, não basta apenas decorar os principais gatilhos mentais 

na tentativa de aplicá-los à sua loja de moda.  

Para crescer e escalar as vendas, realmente, é fundamental entender 

como ocorre o processo; como funciona a mente do seu cliente, desde o 

estabelecimento de um “problema” ou desejo até a decisão da escolha pelo 

produto que você tem em detrimento dos seus competidores.  

Vamos lá? 

1. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO X GATILHOS MENTAIS 

Bem resumidamente, a tomada de decisão é um processo de várias 

etapas, já tendo se verificado que ocorre em dois passos principais: o individual 

e o social.  

Assim, a ativação de determinadas áreas cerebrais, como o córtex pré-

frontal e a amígdala, por exemplo, desencadeia o processo de necessidade, 

expectativa/aspiração e a motivação.   

A partir daí, o indivíduo passa a reconhecer e definir que tem um 

problema ou dor que precisa ser solucionado e por meio de complexos 

mecanismos neurofisiológicos passa a tomar as decisões, que podem ser 

conscientes ou subconscientes.  



É neste ponto que entram os gatilhos mentais. Isto é, fatores 

influenciadores da interação social que ativam sinapses do subconsciente 

capazes de desviar o ponto de vista da pessoa e modificar a decisão final. 

 Traduzindo para o mercado e economia, mais especificamente, para o 

mundo da moda, esses gatilhos mentais vão estimular o lead a se converter à 

sua marca; a comprar as suas roupas; a entrar na sua loja; a clicar no seu 

botão de compra, ou seja, a tomar a decisão final que vai escolher os seus 

produtos como a melhor solução possível para sanar aquele determinado 

problema.  

Lembrando que esses estímulos ou gatilhos não precisam 

necessariamente ser verbais. Estímulos visuais, olfativos e sonoros são muito 

eficazes também no processo de decisão.  

A título de exemplificação, um marketing com gatilho olfativo 

extremamente bem-sucedido é o da marca Melissa. O branding da empresa 

potencializou e muito o seu valor de mercado apenas embutindo um “cheiro” 

característico nas peças, o que passou a ser sua impressão digital. E, isto, 

gerou desejo pelo produto, que passou a ser copiado por diversas outras lojas, 

inclusive.  

A seguir, então, elencamos os principais gatilhos mentais que ativam o 

processo decisório do público e aumentam as vendas das lojas de moda.   

 GATILHO MENTAL DE URGÊNCIA: sem dúvida, o gatilho mental 

mais certeiro de todos. O cérebro humano é programado evolutivamente para 

reagir a situações de urgência e, portanto, é o gatilho mais difícil de brigar 

contra. É o sistema chamado de “luta e fuga”, do nosso sistema nervoso 

central. Dessa maneira, ativar gatilhos que evoquem a sensação de 

imediatismo e urgência, é um mecanismo que, quase sempre, dá certo.  

Importante frisar esse “quase sempre” porque pouco adianta ativar o 

gatilho de urgência se o seu relacionamento com o cliente não for de confiança. 

Essa premissa é a mais básica do marketing atual. Se o produto não for de 

qualidade ou se você mentir para o cliente com promoções falsas, você pode 

até perder clientela.  



Lembra como eram as “Black Fridays” até há alguns – poucos - anos 

atrás? O gatilho de urgência foi utilizado em demasia, buscando-se aproveitar 

do público que rapidamente percebeu que as supostas ofertas não passavam 

da “metade do dobro” e como fogo selvagem se espalhou pelas redes sociais e 

a Black Friday perdeu força.  

Então, se for usar o gatilho mental de urgência, use-o com verdade e 

sabedoria ou o tiro pode sair pela culatra. Você pode usar expressões que 

indiquem o tempo determinado para acabar uma promoção; informar que um 

consultor de moda específico só vai estar na sua loja por “x” dias ou horas; 

informar o prazo real de uma queima total e por aí vai. 

 GATILHO MENTAL DE ESCASSEZ: muito semelhante ao gatilho de 

urgência, com a diferença de que neste não há o limite cronológico que há no 

anterior.  

No gatilho de escassez é ativada a sensação de perda. Por exemplo, 

evidenciar que o estoque para aquela determinada peça queridinha está 

acabando ou que será descontinuada a produção de uma cor de esmalte ou 

batom que tem muita saída.  

Normalmente, o gatilho de escassez é utilizado em associação ao de 

urgência. Isto porque a sensação de perda já é ruim, mas a perda imediata é 

pior ainda, o que induz o cliente a tomar uma decisão mais rápida, pulando 

etapas da jornada de compras. 

 

 GATILHO MENTAL DE AFEIÇÃO OU AFINIDADE: é o apelo 

emocional. O marketing 4.0 é o marketing do coração; da conexão entre cliente 

e empresa estabelecida por meio de valores semelhantes; pela participação 

nas mesmas causas. É isto que invoca o gatilho de afeição que ativa, em boa 

parte, o sistema límbico cerebral.  

É um gatilho que requer uma segmentação de público-alvo muito 

acurada e bem-feita para que essa transmissão de valores, realmente, caia nas 

personas certas.  

Na indústria de moda, este gatilho foi muito ativado, por exemplo, com 

o surgimento das peças “mãe e filha”. Isto é, modelos iguais criados para que 



adulto e criança se vistam com as mesmas roupas, no mesmo momento, 

invocando a ligação entre mães e filhos e o laço familiar existente.  

Atualmente, existem algumas técnicas de copy e storytelling que 

auxiliam e muito na construção de gatilhos de afeição ou afinidade.  

 GATILHOS MENTAIS DE DOR E PRAZER: é o gatilho do remédio, 

digamos assim. Inegavelmente, um gatilho que pode ser controverso e 

politicamente incorreto, mas traz resultados. Com o intuito de evidenciar a dor 

do cliente e, concomitantemente, debelar essa dor, pela compra do seu 

produto, gerando prazer.  

Logicamente que este gatilho, às vezes, alimenta medos e 

inseguranças, especialmente, na indústria da moda, acerca da autoimagem 

pessoal. Contudo, existem campanhas conscientes, como a da Dove, por 

exemplo, que utiliza uma retroalimentação positiva acerca da dor, indicando 

que o seu produto não veio para padronizar um único modelo de beleza, mas 

incrementar os diversos tipos de beleza existentes.  

Da mesma forma, outro exemplo que usa este gatilho é do nicho plus 

size. O que antes era tabu e motivo de vergonha tem sido totalmente 

repaginado para empoderar mulheres e homens acerca dos seus próprios 

corpos.  

Um excelente método é mostrar que a dor não é pelo aumento do 

peso, mas pela carência de lojas de moda que carreguem inventário plus size. 

Contudo, aquela determinada loja possui e valoriza este público.  

 

 GATILHO MENTAL DA EXCLUSIVIDADE: quem é que não gosta de 

comprar algo único que mais ninguém possui, não é mesmo? Igualmente aos 

anteriores, o gatilho mental da exclusividade também é um excelente estímulo 

para aumentar vendas das lojas de moda.  

Por vezes, nem é necessário reduzir o quantitativo de peças, 

propriamente dito, mas valorizar o seu cliente com elementos únicos da sua 

marca. Assim, dar brindes exclusivos, fazer promoções que só membros 

podem participar, coquetéis de lançamento para clientes especiais, entre 

outros, é um excelente método de ativar valor no cérebro dos seus clientes.  



E, com isso, o cliente se sente cuidado, se aproxima ainda mais da sua 

loja e marca e isso, sem dúvida, se reverte em vendas.  

 

E aí, gostou do conteúdo? Siga-nos para mais dicas de como 

transformar seu negócio em uma marca reconhecida no mercado.  

  


