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Marketing Invisível: É possível enxergar?  
 

1. RESUMO 
Se tratando de propaganda, é nítido e claro que para obter êxito em algum 
resultado, é necessário primeiramente a divulgação. A ideia de quem divulga 
algo, é prender atenção de alguém, para que esse mesmo alguém, torne-se um 
consumidor de um produto, ou serviço. 
Com o decorrer dos anos, prender a atenção com uma propaganda, se 
tornou muito trabalhoso e dificultoso, pois,  com as grandes inovações, o 
consumidor busca 
somente por aquilo que o convém. 
Dentre essas inovações, a principal foi a tecnologia. A 
tecnologia, revolucionou o mundo principalmente com a internet, e com essa 
modernização, vieram as mídias sociais, que são conhecidas por muitos como 
as famosas 
redes sociais. 
As redes sociais permitem que, de um modo geral, o mundo se conecte, 
podendo assim fazer com que a comunicação, se torne mais fácil, e mais 
rápida. O principal conceito para uma boa divulgação, é uma  boa 
comunicação, sejam por imagens, vídeos, áudios, entre outros. 
O marketing invisível, se apoia muito nesse meio de comunicação, parece 
comum ocorrer isso em qualquer tipo de marketing, porém, a ideia desse 
conceito, é um pouco diferente dos demais. A ideia clara é propagar e divulgar 
um produto de forma indireta, sem anunciar, publicar ou sem comunicação 
aberta do mesmo. 
Apesar de existirem, alguns pontos negativos com as redes sociais, existem 
pontos positivos que precisam ser exaltados, como por exemplo a fluência de 
algumas pessoas nesse mundo virtual, fluência essa que se torna umas das 
principais chaves para o grande sucesso do marketing invisível. 
 

 
 
 
 
2. INTRODUÇÃO 
Tratar sobre marketing é tão antigo quanto a própria humanidade, porém com a 
evolução dos homens e de toda a evolução tecnológica, novas formas de 
realizar o marketing surgiram os primeiros conceitos de marketing invisível, que 
é um marketing que não está aos olhos do consumidor.  
O motivo para este tema é entender as diversas formas de se apresentar ao 
consumidor, também o cuidado que todos devemos ter ao interagir com 
alguém. De fato, o marketing em um contexto geral, é extremamente grande, 
onde, há muitas maneiras e metodologias de utilizá-lo. Porém, a cada dia que 
se passa, o mercado, e até mesmo o consumidor esperam por inovações e 
novidades, e não ficarem presos em processos ultrapassados, retrocessos e 
antigos. 
 
 
 



 
 
 
3. OBJETIVOS  
 
Demonstrar a relevância do marketing invisível, seus conceitos, e como esse 
método de divulgação impacta o público nos dias atuais, de acordo com as 
inovações que surgem no dia-a-dia. 
 
 
 
 
 

4. METODOLOGIA  
 
Na busca pela resposta ao problema proposto nesta pesquisa, foi necessária a 
reflexão sobre as características do objeto deste trabalho, o marketing invisível, 
e a ética. O primeiro passo para coletar informações relevantes para esta 
reflexão, foram as pesquisas bibliográficas que apresentam grande suporte. 
Conforme Severino (2007) afirma: [...] “aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já 
trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados” 
 
 
 
 
 
5. DESENVOLVIMENTO 
 
O Marketing invisível, é uma ferramenta muito presente no mundo virtual, 
especificamente nas redes sociais. Pesquisas recentes estimam  que no 
mundo, 1,5 bilhões de pessoas utilizam as redes sociais regularmente. Fato é 
que, mostra-se positivamente para quem deseja propagar alguma coisa. Nos 
dias atuais, é mais do que comum e rotineiro observar pessoas notáveis nas 
redes sociais, divulgarem algo indiretamente, principalmente com fotos, desde 
um jogador de futebol usando alguma marca de roupas, de tênis ou relógios, 
até uma artista informando aos seus seguidores que a qualidade de sua pele, 
ou cabelo, melhorou por conta de um produto cosmético específico. 
Também, é possível notar o marketing invisível com grande atuação na 
televisão, principalmente nas novelas, ou, nos programas de entretenimento. 
Como não observar aquele momento em que o as câmeras de um reality show 
dão um grande foco no momento em que algum participante está à beira da 
piscina, e passa o protetor solar de uma determinada marca? Ou, aquele 
momento em que acontecem as provas dentro do reality, e os vencedores 
ganham prêmios inovadores de determinadas marcas ou modelos? 
Outra estratégia muito utilizada, é estampar a logomarca de forma muito visível 
no produto. Um exemplo claro; imagine um dia de calor, que tudo que você 
precisa é de um bom ventilador te refrescando. Você entra em um ambiente 



que parece ser  fechado e quente, porém, possui uma “super ventilação”, e 
simplesmente a primeira coisa a se pensar é “Eu poderia ter um ventilador 
desse, qual será sua marca/modelo?” . Logo, você irá buscar referências  
A sociedade, em um modo geral, chegou a um estopim com tantas 
informações. De certo modo, essas informações se tornaram tão rotineiras, que 
passaram a se tornar  despercebidas, tornando somente mais uma “poluição”. 
Com base nesses princípios, as primeiras ideias referente ao marketing 
invisível surgiram, e de fato, apresentaram resultados positivos e econômicos, 
o que fez com que a procura por esse método aumentasse.  
 
 
 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Vivemos em um mundo cada vez mais competitivo, onde criatividade e 
inovação são palavras-chaves para sobrevivência de qualquer organização. 
Mesmo sendo uma ferramenta de grande persuasão, convencimento e um 
grande êxito, o marketing invisível traz consigo certas desvantagens como o 
risco de imagem e a exposição da postura da empresa quanto a ética 
empresarial. 
Considera-se que o marketing invisível é uma poderosa forma de divulgação e 
promoção de produtos e com grande eficácia nos retornos esperados pela 
empresa que utilizam. O risco de imagem que a empresa corre é considerável, 
pois a credibilidade da marca perante o cliente pode ser afetada, e seus 
clientes não olhem mais para a empresa da mesma forma. 
Para alguns, se trata de uma forma inteligente de sugestão, enquanto para 
outros, uma forma pavorosa de engano e manipulação das pessoas. O 
tamanho da conseqüência, seja ela positiva ou negativa, é único para cada 
empresa, que colocar em questão sua reputação (imagem) em busca de novas 
demandas e aceitação de seus produtos por esta tão complexa e polêmica 
estratégia de marketing. 
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