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RESUMO 

A disputa de mercado consumidor gera preocupação dentro das organizações. As propagandas em 

massa e o exagerado consumo requerem comportamento diferente tanto das organizações quanto dos 

consumidores. Diante disso, é necessário que as organizações façam a divulgação e expansão dos seus 

produtos e serviços de forma sucinta e quase que imperceptível para todos os consumidores, iniciando por 

organizações de grande porte e respeitadas para que seja exemplo. Para que se atinja os consumidores com 

o uso do Marketing Invisível, recomenda-se fazer uso dos agentes influenciadores, ou seja, elaborar 

campanhas que utilizem desses agentes para que influenciem e divulguem os produtos e serviços, trazer a 

conhecimento a marca e prospectar novas necessidade de consumo. A questão da divulgação quase que 

invisível é de grande importância, pois o aumento do consumo dos produtos se dá por desejo e o suprimento 

das necessidades encontradas pelos consumidores, a partir do comportamento que é influenciado. Este 

artigo pretende analisar as vantagens da utilização do Marketing Invisível na divulgação juntamente com a 

utilização dos agentes influenciadores, bem como, verificar os benefícios que resultam para os 

consumidores influenciados. O método da pesquisa bibliográfica utilizado se baseia na necessidade de 

estudar o tema de forma teórica embasado nas revisões bibliográficas acessíveis. Os agentes influenciadores 

realizam um papel diferencial no ambiente empresarial, pois promovem novos hábitos de consumo, 

crescimento, e acima de tudo a visibilidade e rentabilidade para as organizações, além da satisfação das 

necessidades dos consumidores. 
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INTRODUÇÃO  

Nos últimos tempos, muitas questões relacionadas as propagandas se tornaram 

bem presentes, pois o crescimento da competitividade no mercado trouxe muitas 

preocupações, como por exemplo divulgar seus produtos nas mídias saturadas e 

conquistar novos consumidores com várias opções de compra, para assim obter 

crescimento organizacional.  

Dentro dessa ideia, surge então uma maneira inovadora e bastante favorável de 

divulgação de produtos e influenciadora de comportamento: o desenvolvimento do 

Marketing Invisível. Kotler (2010), compreende que os consumidores não estão com 

intensão de comprar, porém temos que criar a vontade deles adquirirem o produto, para 

que possam fazer parte de algo. 
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Nesse contexto, o Marketing Invisível entrelaçado com os fatores influenciadores 

do comportamento dos consumidores, é o ponto de partida de estudo, na busca de 

melhorias para a venda de produtos/serviços. Por esse motivo se torna atrativo e 

interessante. 

O presente artigo busca explorar as ações de Marketing direcionadas para 

influências no comportamento. Percebe-se que o mercado tem se desenvolvido em grande 

escala, as estratégias utilizadas no mercado competitivo geram mais lucro e muitas 

facilidades além um meio de acesso rápido, de baixo investimento financeiro para as 

organizações que as adotam. Tanto grandes quanto pequenas empresas buscam formas de 

crescer, criando uma identidade própria. 

Diante disso o artigo busca mostrar como o Marketing Invisível, utilizando os 

fatores influenciadores, tem a capacidade de atrair os consumidores e como as 

propagandas vem se mostrando bastante úteis no que diz respeito à comunicação entre a 

empresa e o seu público-alvo, tornando-se um ambiente propício para grandes compras. 

Este estudo justifica-se pela importância da implantação do marketing invisível 

nas empresas, e como se devem posicionar os produtos e serviços mediante ao público, 

para que assim haja um bom desenvolvimento e crescimento no segmento de mercado e 

que ele seja explicado em padrões que não levem a uma ideia de negatividade, ou seja, 

falta de ética para com os consumidores. Os fatores influenciadores mostram-se 

ferramentas importantes para atingir os consumidores, pois auxiliam na criação de 

estratégias de alcance.  

A partir dessa observação, esse estudo será delimitado na abordagem das formas 

de Marketing Invisível com uso dos fatores influenciadores para o alcance dos 

consumidores a compra dos produtos ou até mesmo de notar os produtos. O trabalho 

aborda técnicas usadas para se saber da existência do produto sem que ele seja 

diretamente visto, pode ser uma alavanca contra as concorrências. 

O problema a ser questionado no estudo foi “O Marketing Invisível é capaz de 

atingir e agir de maneira influenciadora sem a percepção dos consumidores?”. 

A hipótese verificada, levando em consideração os temas abordados, é de que o 

Marketing Invisível é ferramenta de diferencial às organizações para atração de 
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consumidores, por ser capaz de promover influência sobre eles, esse conhecimento tem a 

importância de preservar e adotar comportamentos menos invasivos. 

Objetivo Geral é analisar e apresentar o marketing invisível, relacionando-o com 

o impacto e influência que pode gerar tanto no consumidor quanto no mercado. 

Objetivos Específicos são: 

 Retratar a influência que marketing invisível exerce sobre o consumidor; 

 Apresentar os benéficos gerados com o uso do marketing invisível; 

 Descrever como as organizações podem aplicar as ferramentas do marketing 

invisível. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

MARKETING INVISÍVEL 

De acordo com Alves (2011, online): O Marketing invisível surgiu do 

questionamento: como ganhar a atenção de um consumidor que está saturado de 

propaganda nas ruas, bancas de jornal, ônibus, táxis, elevadores, televisão, rádio e 

internet? Como ser notado em meio a todas essas informações? A resposta é: faça 

propaganda que não seja vista como propaganda pelos consumidores. 

Sabemos que o mercado de produtos e serviços tem sido a cada dia inovado com 

técnicas que atraem a atenção do consumidor. Diferente do marketing tradicional que 

sufoca os consumidores com suas propagandas, o marketing invisível tem o objetivo de 

apresentar o produto ou serviço, atingindo o consumidor sem ser diretamente visto.  

As novas estratégias de marketing que têm sido adotadas pelas empresas, trazem 

um diferencial em como se devem apresentar para os seus clientes seus produtos e 

serviços, sem que haja a saturação de informações.  

Atualmente as propagandas estão em constante mudança, mas é certo de que as 

pessoas sempre buscam informações com pessoas de confiança quando vão comprar um 

produto desconhecido, e é por aí que começa aparecer o marketing invisível. 

Segundo Schwarz (2018, p.14) “a maior vantagem de se usar a estratégia do 

marketing invisível é o lado humano que ele possui”. Partindo dessa ideia podemos 
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observar que o marketing invisível é aquele que está presente quando, por exemplo, ao 

acompanhar o stories3 de uma influencer4 e reparar na marca de maquiagem usada, é dada 

uma preferência no ato de compra, o consumidor adquiri determinado produto da marca, 

sem perceber, ou quando é visto em alguma novela um trecho de música na cena de um 

par romântico, o consumidor adiciona a música em sua playlist5 ou a marca de algum 

celular, desta forma é dado pelos consumidores uma atenção a estas marcas, ‘não vistas’ 

quando vão comprar o que necessitam.  

Para Silva (2017, p.44), “o marketing invisível é tão sutil que muitas vezes não 

notamos que por trás dele está uma organização pagando a exposição de determinado 

produto”.  

Dito por Germano (2019, p.16), “A satisfação dos consumidores é um dos 

principais problemas encontrados pelas organizações, em um mercado que cada vez mais 

se torna competitivo”. Segundo o que foi dito, as empresas se sentiram na obrigação de 

projetar novas técnicas que influenciariam na compra de seu produto, assim conseguindo 

atingir o lucro objetivado, alcançando o sucesso, e utilizando métodos de baixo custo.  

Segundo o que diz Schwarz (2018, p.19):  

O marketing invisível é uma arma poderosa para alcançar seus 

consumidores, o problema é que nem todas as empresas o usam para o bem. 

Esta estratégia anda sendo taxada de antiético por se aproveitar da confiança 

de seus consumidores.  

A influência traz a ideia de pensamento negativo, e a maioria das pessoas não 

gostam da ideia de serem influenciadas por algo. A influência que o marketing invisível 

causa no consumidor para alguns especialistas é considerada falta de ética.  

Sendo características principais do marketing oculto, de acordo com Macedo 

(2017), são métodos de baixo custo, faz parece que o consumidor compra o produto por 

acaso, o marketing boca-boca é fundamental, deixa o produto inovador, não faz 

divulgação por meio de marketing, deixam que as propostas sejam feitas de forma singela 

e que as mesmas sejam diretamente aprovadas.  

                                                           
3  Traduzido como histórias, o Stories do Instagram é um recurso que tem como objetivo melhorar a 

interação entre os usuários. 
4 O digital influencer é um formador de opinião capaz de influenciar multidões de seguidores em mídias 

sociais. 
5 Lista de músicas ou vídeos, que pode ser organizada manual ou aleatoriamente, presente em aplicativos. 
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Para Scuadra (2017, online) a grande vantagem do marketing invisível é o 

crescimento nas vendas. Ainda para o mesmo autor são vantagens por “testar a reação 

dos consumidores com novos produtos, atrair a atenção dos usuários para a marca, utilizar 

ideias de forma amigável, aumentar a visibilidade da marca”.  

Podendo ser algumas desvantagens do marketing invisível, os oponentes de 

mercado que podem assolar a campanha, e após o método ser aplicado, não será fácil 

monitorá-lo, se porventura não for bem executada, pode ocorrer de não ser eficiente, e se 

caso os clientes descobrirem, pode ser cobrado da empresa a ética. (UFRJ CONSULTING 

CLUB, 2018). 

Para que uma organização cresça é inevitável a conquista de novos clientes em 

consequência de ser a partir deles que o crescimento vem, e o comportamento do 

consumidor é o que o leva a compra, tal comportamento pode ser influenciado por 

diversos fatores, como, por exemplo, os pessoais, os culturais, os sociais e os econômicos. 

A pesquisa tem sua relevância acadêmica por ser um tema de grande importância no 

campo da Administração, sobretudo no que diz respeito à divulgação de conhecimentos 

tanto para empresas, quanto para os profissionais do marketing e os próprios 

consumidores (KOTLER; KELLER, 2012). 

A partir da análise feita pelos dois autores citados, a respeito das vantagens e 

desvantagens, é necessário que a empresa avalie suas estratégias e alterne com o 

marketing furtivo se o mesmo for indispensável.  

Aplicando-o de maneira responsável e estratégica para não surjam problemas 

futuros e assim trazer uma nova maneira de alcançar o sucesso para a organização que 

implantar tal ferramenta. 

A influência que é exercita pelo marketing invisível não só induz a compra por 

produtos caros, mas tem objetivo também de atingir artigos ecologicamente corretos. 

Essa ferramenta é poderosa para abranger os seus consumidores, mas infelizmente 

nem todas as organizações usam para fazer o bem. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), as empresas conseguem de alguma forma 

descobrir quais são os produtos desejados pelos consumidores, fazendo assim esse 

produto ganhar mais valor do mercado. A troca de valores é o que gera a referência de 
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marketing. Mas o marketing tem sido deliberado pelo fato de muitas empresas não 

adotarem essa referência, executando ações que não são confiáveis e que prejudicam os 

consumidores, o corpo social e outras organizações.  

 

O PODER DA INFLUÊNCIA  

As propagandas e os anúncios não devem ter comparação alguma com a influência 

causada nas pessoas, pois as mesmas exercem tal influência quando indicam algum 

produto ou serviço. Em geral as pessoas depositam mais confiança nas opiniões de outras 

pessoas que relatam suas experiências com algum produto ou serviço, pois acreditam que 

estão do mesmo lado: do consumidor. 

Uma vez que um cliente está satisfeito, torna-se um divulgador, passando uma 

imagem positiva da organização em sua passagem na internet ou em uma conversa entre 

amigos, logo atraindo interesse de novos consumidores. 

De acordo com Berger (2016), entre 99% e 90% de todas as decisões são 

influenciadas por outras pessoas. Algumas pessoas acabam tendo um grande impacto em 

quase todos os aspectos de nossas vidas. É difícil encontrar comportamentos ou decisões 

que não sejam influenciados por outras pessoas.  

Quando não sabemos o que fazer, faz sentido ouvir as opiniões das outras pessoas 

e ajustar nossas próprias opiniões. Seja uma decisão simples, como qual marca de roupa 

comprar, ou uma decisão importante, não importa. O impacto é possível, porque se 

escolhem algo porque gostam, mostra que deve ser bom e pode levar outras pessoas a 

comprar ou consumir.  

Na maior parte dos processos realizados, as organizações empregam pessoas 

influentes, que se passam por figurantes, para usar, apresentar e apoiar os produtos ou 

serviços de uma determinada marca em locais públicos ou na internet, para atrair e 

observar as respostas dos consumidores. Não percebendo que estão sendo afetados por 

esse tipo de publicidade. 

O comportamento dos consumidores é influenciado pelos fatores influenciadores 

no processo de decisão de compra. Quando esses fatores são usados em conjunto com o 

marketing, se tornam mais intensos porque geram a melhor maneira de influenciar de 
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modo a atender às necessidades e desejos dos consumidores se forem devidamente 

gerenciadas por profissionais. 

Segundo Giglio (2013, p. 7), as organizações devem compreender os agentes que 

influenciam os consumidores:  

Alguns dos pressupostos utilizados em Administração e Marketing são: 

O ser humano é positivo, seu comportamento é ditado pela razão. O ser 

humano é emotivo, movido por afetos conscientes e inconscientes. O ser 

humano é social, movido pelas regras do grupo. O ser humano é dialético, 

movido por oposições. O ser humano é complexo, movido por determinações 

e indeterminações de vários níveis. 

Transcrito a seguir, os agentes influenciadores segundo Kotler e Keller (2012):  

• Cultura: compreende valores, atitudes, ideais e símbolos que formam o 

comportamento dos consumidores e são passados por gerações em gerações, cultura não 

se inclui em problemas singulares, modismos, tendências e estilos passageiros. (GREEN 

E KEEGAN 1999)  

A cultura é subdividida em subculturas, com elas, os membros são mais 

precisamente identificados e tem maior afinidade e socialização. Alguns exemplos de 

subculturas são: nacionalidade, religião, grupos raciais e grupos geográficos. (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007).  

Segundo Karsaklian (2000), a maneira que os seres humanos se vestem, ouvem 

músicas, comem, bebem e crenças, todos esses fatores dependem das questões culturais, 

logo a cultura influencia no ato de compra e isso é reconhecido e faz parte do fator cultura, 

porém não existe uma certeza sobre a origem dessa influência. Os consumidores 

estabelecem a importância dos produtos por meio da profunda influência da sua cultura 

(KOTLER, 2012).  

Dentro de cultura também é compreendida as classes sociais, que são 

segmentações homogêneas de uma sociedade, que são hierarquicamente classificadas 

contendo integrantes com mesmos valores, comportamentos e interesses.  

• Social: é visto atualmente que a influência social tem ganhado cada vez mais 

força. Classe social se diz respeito a uma hierarquia de status onde as pessoas e grupos 

são classificados em valor e prestígios, com base em sua riqueza, habilidades e poder. Os 

agentes influenciadores no âmbito social são: os grupos de referência, família e status. 

(CHIRCHILL; PETER, 2005)  
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Grupos de referências são ligações entre pessoas em um grupo que de alguma 

forma influencia diretamente ou indiretamente o comportamento das pessoas. Os diretos 

são: grupos familiares, amigos e colegas de trabalho, pessoas possuem intimidade e 

interação informal. Os grupos indiretos são: grupos religiosos e grupos profissionais, 

onde não se tem uma relação intimista e interagem entre si de maneira formal. Esses 

grupos influenciam novos comportamentos como: estilo de vida, atitudes em geral, 

autoimagem e aceitação social.  

Família é o principal agente influenciador de compra de produtos de consumo na 

sociedade, seus membros formam os grupos de referência mais influenciador. É 

identificado uma divisão de dois tipos de família na vida das pessoas, sendo elas: a família 

de orientação composta pelos pais e irmãos, conhecida também como primária, com ela 

as pessoas adquirem orientação religiosa, política e econômica, mesmo que não tenham 

interação contínua as influências permanecem devido terem sido a base de preferência 

das pessoas em outras palavras ela constrói as preferências das pessoas. Na vida adulta as 

pessoas têm orientação da família de procriação composta por cônjuge e os filhos se torna 

um ciclo, com constantes mudanças.  

Papéis e status sociais é a posição que uma pessoa está no grupo ao qual pertence. 

Papel é a atividade a qual pessoa desempenha, o papel acarreta um status, sendo que cada 

papel terá influência no comportamento de compra.  

• Pessoais: são características individuais, momentos em que estão vivendo e que 

interferem e influência no comportamento e nos hábitos de consumo. Cinco elementos 

pessoais que traz influências: idade, nível está no ciclo de vida, sua ocupação, 

circunstâncias econômicas, tem relação com a personalidade e autoimagem, estilo de vida 

e valores de cada indivíduo.  

Idade e Ciclo de vida, o modo de se vestir, por exemplo, está relacionado 

diretamente com a idade. O ciclo de vida é um modelo para o padrão de gostos, durante 

a vida existe vários estágios onde as pessoas passam e cada um tem padrões de 

comportamento, sendo à medida que se ultrapassa um estágio os gostos são remodelados.  

A ocupação influencia o comportamento das pessoas, tendo em vista que as 

pessoas costumam comprar produtos que sejam compatíveis com o cargo que ocupam, 

por exemplo roupas, uma advogada geralmente prefere roupas mais sociais, enquanto um 

educador físico prefere roupas esportivas.  
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As Circunstâncias Econômicas das pessoas, definem a escolha de produtos e/ou 

marcas, como: renda, bens, capacidade de endividamento e como controla seus gastos. 

Personalidade e Autoimagem é um conjunto de traços psicológicos diversos, que causa 

reações sob aos estímulos do ambiente, a personalidade em si é uma variável útil na 

análise de escolhas da marca pelos consumidores. Existe também a personalidade da 

marca, a personalidade própria de cada produto e os consumidores tendem a escolher um 

produto cujo a personalidade seja compatível com a sua.  

Estilo de vida e Valores; estilo de vida é o modo de vida de uma pessoa repassadas 

pelas suas atividades, opiniões e interesses. Já os valores se referem as crenças e no que 

as pessoas acreditam, que constituem o comportamento ou atitude das pessoas e repercute 

na decisão de compra.  

• Psicológicos:  estimulação ambiental e os anúncios de marketing aprofundam a 

consciência dos compradores e os fatores psicológicos que levam à decisão de compra. 

Existem quatro fatores psicológicos - percepção, aprendizagem, emoção, memória e 

motivação - que afetam a resposta dos consumidores aos estímulos de marketing. 

Percepção é o processo pelo qual uma pessoa percebe as informações recebidas de forma 

seletiva e organizada e cria sua imagem da realidade do mundo. Por exemplo, se um 

vendedor fala muito rápido, como falta de concentração, outra pessoa pode interpretar 

isso como experiência e domínio do conteúdo. O aprendizado vem da mudança do 

comportamento individual com base na experiência. Por exemplo, quando uma pessoa 

tem uma experiência ruim com um vendedor, ela não quer voltar para a loja. 

Emoção, as ações dos indivíduos não sempre se dão de maneira racional, podem 

ser do lado emocional, quando o indivíduo se sente orgulhoso usando por exemplo uma 

marca que não testa em animais, ou se divertir vendo uma propaganda.  

A memória é um armazenamento de curto ou longo prazo. A experiência é 

"marcada" como a memória de todos. A memória de uma bela experiência pode trazer 

fidelidade à marca. Motivação, o indivíduo possui necessidades físicas (fome ou sede) e 

necessidades psicológicas (reconhecimento, interação ou respeito). Quando qualquer 

necessidade atinge a força que permite a um indivíduo agir para satisfazê-la, ela se torna 

uma motivação. 

Ainda segundo Kotler e Keller (2012), mediante o estudo sobre os agentes 

influenciadores, os profissionais do marketing devem tomar algumas atitudes:  
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•  Observar com atenção os valores culturais de cada região e país, entender a melhor 

forma de preparar produtos e descobrir novas oportunidades de cotação;  

• Determinar as características demográficas e psicológicas e desenvolver melhores 

maneiras de se comunicar diretamente com os formadores de opinião;  

•  Métodos de pesquisa para alcançar e influenciar os líderes de opinião do grupo;  

• Verificar as novas necessidades do consumidor com base no progresso do 

consumidor no ciclo de vida;  

•  Identificar grupos profissionais e customizar produtos de uma forma que se adapte 

aos seus interesses;  

•  Redefinir e reavaliar o preço de seus produtos de forma a continuar agregando 

valor ao público-alvo, ou seja, algumas empresas que estão prontas para aproveitar as 

oscilações econômicas do mercado;  

•  Estabelecer uma ligação entre o produto e o consumidor, e apontar claramente a 

marca para o estilo de vida do consumidor;  

•  Tente atrair clientes com base em suas crenças e crenças. 

Diante do conteúdo divulgado, fica claro que os profissionais de gestão e 

marketing devem possuir conhecimentos teóricos e práticos para desenvolver estratégias 

de atração de consumidores. Portanto, eles podem se basear na teoria do aprendizado, 

enfim, ensinar a esses profissionais como motivar e incentivar as pessoas a usarem 

determinado produto. 

 

APLICAÇÕES DO MARKETING INVISÍVEL  

Para a aplicação do marketing invisível recomenda-se fazer uso de ferramentas 

fundamentais, como influenciadores digitais, explorar a relação entre o desejo e a 

necessidade, e intervir no meio urbano, essas são algumas ferramentas. (NOGUEIRA et 

al., acessado dia 16 de Setembro de 2021).  

Nogueira et al., (acesso em: 16 de Setembro de 2021, online), dizem que o 

fundamento básico do marketing invisível é estimular o consumidor a adquirir um 

produto ou fazer uso de um determinado serviço sem ser inconveniente ou cansativo como 

é o caso das propagandas convencionais.  
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Segundo o site SEBRAE (2019, online), para aplicar o marketing invisível “é 

preciso pensar de forma mais ampla do que o Marketing convencional, entendendo que 

não são somente propagandas e posts que anunciam a marca”.  

O marketing tradicional é desenvolvido a partir dos meios de comunicação em 

massa e se dão por meios off-line como a televisão e o rádio. É notório que com o advento 

da internet, seu impacto tem se tornado cada vez menor, não deixando de ter vantagens 

como maior visibilidade e alcance, porém passou a ser associado a enormes campanhas 

produzidas por empresas multinacionais, a assimilação é de que o marketing tradicional 

só é usado por grandes empresas com orçamentos muito altos sendo setores que trabalham 

com produtos e serviços de maior expansão, como, por exemplo marcas de carros 

populares, cosméticos e produtos alimentícios (DURAN 2019, acesso em: 26 setembro 

de 2021). 

Conforme o site Scuadra (2017) o marketing oculto está no nosso cotidiano e 

muitas empresas contam com esse novo método, acrescentando também que os benefícios 

estão entre o crescimento nas vendas até aceitação do consumidor, ou seja, o público-

alvo.  

Schwarz (2018) diz que para a empresa conquistar os objetivos desejados elas 

fazem uso do marketing invisível em programas de televisão, filmes, redes sociais, por 

influenciadores. Em todos esses meios a pessoa aparece com o produto que a empresa 

deseja divulgar, retratando um real consumidor. 

Segundo Periard (2011) essas ferramentas foram utilizadas na estreia do programa 

BBB (Big Brother Brasil) 2011. O apresentador Pedro Bial aparece todos os dias em tela 

com a marca da Samsung, fazendo uso da sua influência para, de maneira discreta, 

divulgar um produto. O mesmo autor ainda fala sobre a minissérie amor em 4 atos, onde 

em um episódio é possível, no meio da noite, ver um letreiro luminoso com o banco caixa 

sendo evidenciado.  

Camargo (2020, online) diz que: “Alguns bons exemplos de marketing oculto são 

os personagens de uma novela utilizando um determinado produto, influenciadores 

recomendando algo nas redes sociais, celebridades registrando um momento com o 

produto em uma ocasião corriqueira, dentre outros”  
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Marcondes (2018, online) diz que o resultado do marketing invisível é que ele é 

como a água, pois a organização que utiliza essa ferramenta cria uma identidade na vida 

de cada pessoa, mas não é notada, quando comparado com a água traz a ideia de que ela 

é um recurso vital, mas é como se ela não existisse. Um exemplo citado e explicado pelo 

autor é visto na Red Bull station, localizado no centro de São Paulo. 

Na Red Bull Station, estão sendo gravados alguns dos mais destacados 

artistas da cena alternativa brasileira da atualidade. Há oficinas de makers. Um 

restaurante que produz cardápios em cima da missão da Red Bull Sation, 

obviamente sustentável e tendendo ao orgânico e natural. Exposições de arte e 

instalações. Tudo numa preservada antiga estação de águas e eletricidade da 

cidade, porque abaixo do edifício confluem três rios de São Paulo. Tipo, ali 

fluem as energias vitais da metrópole. Você está num equipamento urbano 

integrado à urbe, um ambiente pensado pelo marketing da marca Red Bull, que 

está lá (ela, a marca) o tempo todo e você não vê. A cidade agradece, e não vê. 

O marketing está lá, mas é invisível, porque não há muros entre a empresa e a 

sociedade.  

Lima (2019, online) cita outro exemplo respectivo ao marketing oculto, e ainda 

esclarece sobre a percepção e o comportamento do consumidor. 

No filme Batman x Superman, a personagem que faz o Batman dirige 

um carro da marca Jeep durante um período de tempo, mas é claro que as 

pessoas não iriam perceber, pois estavam fissuradas nas cenas de ação. Mas a 

grande sacada do marketing oculto é essa, pois mesmo que a pessoa não esteja 

percebendo, ela está vendo aquilo, e a propagando ficará armazenada no 

cérebro, mesmo que em segundo plano.  

Mousinho (2017) aponta modos se aplicar o marketing invisível, explicando como 

fazer uma propaganda do produto sem falar do mesmo. Ele cita alguns métodos como, o 

preparar de conteúdos interessantes chamando a atenção do público-alvo, assim fazendo 

o leitor acreditar que o seu problema pode ser assentado com os recursos retratados pela 

organização, e criar grupos de interação com objetivo de aumentar a confiança do 

consumidor, entre outros. 

Segundo Camargo (2020, online) diz que “os grupos de redes sociais, postagens 

promovendo um engajamento dos clientes e até mesmo parcerias com celebridades e 

influenciadores digitais, são os métodos mais utilizados de marketing oculto”. 

Marques (2017) diz que o os consumidores priorizam ouvir uma indicação de 

alguém conhecido do que dar ouvidos a uma propaganda, dessa forma o marketing oculto 

tem sido eficaz. 
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METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

O trabalho presente se fundamenta na pesquisa exploratória, em que o método 

disposto é através de uma pesquisa aperfeiçoada em relação com tema explanado. 

Consequentemente viabilizando um melhor entendimento sobre os fatos para com os 

problemas, amplificando as ideias e possíveis soluções. Assim, tornando-a mais 

estruturada e organizada. A pesquisa exploratória é aquela que é feita quando o assunto 

indicado não é muito explorado, dificultando a elaboração e preparação de qualquer 

pressuposto. (OLIVEIRA, 2018) 

Segundo Gil (2010, p. 41) “Proporcionar maior familiaridade com a questão e o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Esse tipo de 

estudo é utilizado para temas onde há pouco conhecimento sobre o tema levantado, 

possibilitando a reunião de informações e, assim, formulação de novas hipóteses. 

Classifica-se este trabalho como pesquisa de natureza básica, na qual é “conhecida 

como pesquisa de natureza pura ou pesquisa fundamental, é uma pesquisa científica 

focada na melhoria das teorias cientificas”. (TUMELERO, 2019, acessado 16 de 

Setembro de 2021).  

De acordo com o site da Editora Atena (2019) “a pesquisa básica é do tipo teórica 

e requer revisão bibliográfica, ou seja, é voltada para o aprofundamento de algum tipo de 

conhecimento científico, algo que já tenha sido previamente estudado por alguém”.  

Este trabalho se categoriza como pesquisa qualitativa, pois segundo Qualibest 

(2020, online):  

Diferentemente do método quantitativo, a pesquisa qualitativa não pode 

ser feita com o uso de instrumentos estruturados, por exemplo questionários. 

Utiliza-se roteiros que guiam a entrevista a ser realizada. O foco é compreender 

como o consumidor se comporta, ao invés de “medir”. As informações 

coletadas procuram não só mensurar um tema, mas sim descrevê-lo, valendo-

se de impressões, pontos de vista e opiniões dos respondentes.  

O material analisado foi realizado a partir de pesquisas em artigos na internet, 

livros, materiais de outros períodos da faculdade, nos quais viabilizaram a obtenção das 

informações atuais, conhecendo e considerando as diversas opiniões sobre o tema 

abordado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES 

As organizações atualmente têm se preocupado em como as pessoas se 

comportam diante das excessivas propagandas vistas diariamente, e os impactos que elas 

podem causar. Dessa forma o marketing invisível que não era conhecido, se mostrou uma 

ferramenta viável e sutil na divulgação dos produtos e serviços, tanto que os 

consumidores não percebem as propagandas ou anúncios diante deles. 

Dessa forma respondendo ao problema da pesquisa realizada, o Marketing 

invisível é capaz de possibilitar um grande aumento nas vendas por meio da 

competitividade de modo não visto, também a facilidade de trabalhar ideias e produtos 

de uma organização de forma harmonizada aos consumidores, reduzindo os empecilhos 

que um anúncio tradicional pode apresentar. A primeira atitude das organizações é buscar 

conhecimento sobre os agentes influenciadores e de que maneira conseguem introduzir 

uma nova necessidade ainda não conhecida pelo consumidor e que leva à compra. 

Contudo o marketing invisível apresenta a utilização de artifícios psicológicos para assim 

atingir verdadeiramente o consumidor. 

Segundo o site SEBRAE (2019, online), para aplicar o marketing invisível “é 

preciso pensar de forma mais ampla do que o Marketing convencional, entendendo que 

não são somente propagandas e posts que anunciam a marca”. 

O objetivo geral possibilita apresentar o marketing invisível, de forma que o 

relacione com o impacto que pode gerar tanto no consumidor quanto no mercado. Para 

Scuadra (2017, online) a grande vantagem do marketing invisível é o crescimento nas 

vendas. Ainda para o mesmo autor são vantagens por “testar a reação dos consumidores 

com novos produtos, atrair a atenção dos usuários para a marca, utilizar ideias de forma 

amigável, aumentar a visibilidade da marca”. Já o consumidor tem sido impactado pelo 

fato do seu comportamento ser ditado pela sua razão, suas emoções, afetos mesmo que 

inconscientes, a socialização com os grupos em que pertence no qual dita as regras de 

preferências, dentre tudo o ser humano é volátil e pode reconhecer necessidades novas a 

partir de suas influências a qualquer momento. 

Verificado os objetivos específicos ao qual retrata alguns pontos, como, a 

influência que o marketing invisível exerce sobre o consumidor, entende-se que o 

comportamento do consumidor é impactado com fatores de decisão de compra, 
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percebendo também os benefícios que o marketing invisível pode gerar, sendo alguns 

desses, a geração de métodos de baixo custo, lucro objetivado, e alcançar as necessidades 

dos clientes. Para que isso ocorra de forma correta é necessário que as organizações 

saibam aplicar as ferramentas do marketing invisível, tendo em vista que tem grande 

espaço no mercado digital, trabalhando junto aos influenciadores, que sempre visam gerar 

a necessidade de compra no consumidor. 

O presente estudo promoveu a hipótese, de que o Marketing Invisível, é essencial 

para que as organizações se adequem ao novo estilo de comunicação, seu objetivo é 

despertar novas necessidades e hábitos de consumo com o intuito de assim alavancar suas 

vendas de maneira mais sútil possível, sem que seja percebido e preservando suas 

escolhas uma vez que o marketing abre uma nova necessidade a partir da inovação 

introduzida no mercado. Essa hipótese foi confirmada no decorrer do estudo. Diante de 

todas as informações coletadas, sugere-se para futuros estudos mais temas com relação 

ao Marketing Invisível: 

 Marketing Invisível nas Redes Sociais 

 Aplicação do Marketing Invisível e sua Lucratividade 

Então pode-se afirmar que ao aderir esse modelo de marketing, a empresa está 

sujeita a consequências seja ela positivas e negativas para a sua imagem, principalmente 

no momento de aceitação pelos consumidores e nas demandas relacionadas a ela. Mas a 

partir do momento em que o público é atraído e influenciado com suas propagandas de 

forma mais sutil (marketing invisível) ela vai ganhando cada vez mais espaço no cotidiano 

das pessoas. E tomando assim cada vez mais espaço no nosso dia a dia. 

Conclui-se, portanto que o Marketing Invisível é uma ferramenta estratégica, que 

as organizações utilizam juntamente com os agentes influenciadores e assim planejam, 

coordenam, dirigem e controlam de forma a atingir o sucesso da conquista dos 

consumidores, fato que se confirma com a utilização deles, que desperta cada vez mais 

um desejo de consumo por parte dos já clientes e não clientes. As organizações que 

respondem a essas razões alcançam numerosas vantagens, como o aumento de rede de 

clientes, visibilidade da marca e em consequência o aumento das vendas. Dessa forma, 

os agentes influenciadores mostram um resultado satisfatório como meio de contribuição 

ao Marketing Invisível de interceptar clientes novos e manter antigos. 
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