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1. RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo acentuar o conceito de marketing, e explorar o 

Marketing Invisível que é um conceito pouco conhecido pelo público e que vem 

ganhando espaço junto às empresas. Ao decorrer do artigo abordaremos 

detalhadamente sua finalidade, suas concepções, como e onde usar cada uma 

delas, vantagens que trazem para gestão da marca e exemplos práticos. Por fim 

realizaremos uma pesquisa entre os alunos de Administração de uma Instituição de 

Ensino Superior de renome na cidade de Guarulhos – SP, para compreender as 

ações de Marketing Invisível realizada pelas empresas identificando as percepções 

do público sobre o tema abordado.  
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2. INTRODUÇÃO 

As empresas buscam incessantemente chamar a atenção do público, 

utilizando todos os meios disponíveis para que elas sejam vistas e lembradas no 

mercado atuante. Essa obsessão em divulgar o máximo possível acaba gerando 

uma poluição visual, visto que em todos os lugares, seja na internet, na televisão ou 

em jornais, a população é atingida por diversas propagandas de marketing. Devido 

a esse elevado número, a ação de marketing pode acabar não atingindo a 

expectativa prévia da empresa, afinal, no meio de tantas divulgações, os clientes 

podem acabar não demonstrando interesse por esta ação, ou até mesmo ignorá-la. 

Uma estratégia que vem sendo utilizada por algumas empresas é o 

Marketing Invisível, definido por Andrade (2012, p. 62) como “aquele em que você 

sofre a ação sem perceber que está sendo atingido por uma sugestão intencional”. 

Essa não gera uma poluição visual e permite que o consumidor “descubra” a ação 

de marketing em meio a um determinado contexto. 

Este artigo pretende responder a seguinte questão: Como o Marketing 

Invisível é visto pelos estudantes do curso de Administração? Acredita-se, por 

hipótese, que os alunos atualmente não conhecem esse conceito, pois é uma 

ferramenta pouco divulgada na comunicação mercadológica, além de não constar 

na programação do curso citado. Ao mesmo tempo, abordaremos sua importância 



 

 

no contexto estratégico de Marketing, desde sua aplicabilidade, até a influência na 

gestão da marca. 

 

3. OBJETIVO 

Objetivo desse artigo é apresentar a importância do Marketing Invisível, bem 

como os conceitos e a percepção das pessoas em relação ao assunto. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia adotada é bibliográfica e quantitativa. De acordo com Cervo, 

Bervian e da Silva (2007, p.60), metodologia bibliográfica significa “explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações 

e teses”, 

Já o método quantitativo, de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.69), 

significa: “Traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las”. Utilizaremos o método para verificarmos, com a aplicação de um 

questionário, qual é a percepção dos alunos do curso de Administração sobre o 

Marketing Invisível. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo o site American Marketing Association (AMA), Marketing é definido 

como “uma atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, 

parceiros e sociedade em geral”. 

Por outro lado, Kotler e Keller (2013, p.3) descrevem que Marketing “é a 

identificação e a satisfação de necessidades humanas e sociais, ou seja, atende às 

necessidades de maneira lucrativa". 

Honorato (2004) diz em sua obra, que todas as ações do dia-a-dia são 

permeadas pelo marketing, desde o momento em que acordamos, até o momento 

em que dormimos. 

O Marketing invisível por sua vez, é definido por Kaikati e Kaikati (2004) 

como uma ferramenta que busca ser notada, porém não deseja ser vista, buscando 

a atenção do consumidor, sem a percepção do mesmo de que se trata de uma 

propaganda. 

http://www.ama.org/


 

 

Além disso, Kaikati e Kaikati (2004, p.2) afirmam que o Marketing Invisível 

pode ser explorado para atingir o público da seguinte forma: 

 
As mensagens iniciais podem ser transmitidas de várias maneiras: 
fisicamente (celebridades ou formadores de opinião podem ser vistos com 
a marca); verbalmente (conversas informais); virtualmente ou viralmente (a 
mensagem é transmitida via internet, através de chats, grupos de notícias 
ou blogs); ou em qualquer combinação destes. 
 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A finalidade deste artigo é identificar a percepção do público a respeito do 

Marketing Invisível, mostrando de forma clara suas concepções, ideias e 

perspectivas diante ao público e o resultado que o mesmo tem dentro de sua 

proposta. Este item está em elaboração e pretende validar ou não as hipóteses 

apontadas 

 

7. FONTES DE PESQUISA 

 

AMA - American Marketing Association. Definition of Marketing. Disponível em: 
<https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx> Acesso em: 
18 de agosto de 2018. 
 
ANDRADE, Carlos Frederico de. Marketing: O que é? Quem faz? Quais as 
Tendências [livro eletrônico]. - Curitiba: interSaberes, 2012. 
 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; da SILVA, Roberto. Metodologia 
científica. -6. ed.-São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
HONORATO, Gilson. Conhecendo o Marketing. São Paulo: Ed. Manole, 2004. 
 
KAIKATI, Andrew M.; KAIKATI, Jack G. Stealth marketing: how to reach 
consumers surreptitiously. California Management Review, V. 46, N. 4, p. 1-18, 
2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1394975> Acesso em: 18 de agosto 
de 2018. 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing essencial: conceito, estratégias 
e casos, - 5. ed. - São Paulo: PearsonEducation do Brasil, 2013. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de Metodologia do 
trabalho científico [recurso eletrônico] /. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 
2013. 


