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RESUMO 

 

O presente estudo discutiu como as empresas utilizam as estratégias de marketing 

invisível para promover seus produtos aos consumidores. Com este intuito, foram 

expostos os conceitos de comportamento do consumidor, fatores de influência na 

compra, processo de decisão de compra, marketing de guerrilha e marketing 

invisível. Na metodologia, os dados foram obtidos através de um estudo 

observacional do filme “Amor por Contrato”, cujo título em idioma original é The 

Joneses. A análise permitiu evidenciar criticamente a teoria apresentada pelos 

autores da área em relação às práticas exemplificadas no filme.  

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Marketing de Guerrilha. Marketing 

Invisível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study discussed how companies used stealth marketing strategies to promote 

their products to consumers. For this purpose, were discussed the concepts of 

consumer behavior, purchase influence factors, purchase decision process, guerrilla 

marketing and stealth marketing. In the methodology, the data were obtained through 

an observational study of the movie “The Joneses” or "Amor por Contrato" (in Brazil). 

The analysis made it possible to critically highlight the theory presented by the 

authors of the area in relation to the practices exemplified in the movie. 

 

Key-words: Consumer behavior.  Guerrilla marketing. Stealth marketing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de marketing de guerrilha surgiu em 1980 e foi proposto por 

Jay Levinson, um publicitário que tinha o objetivo de ajudar pequenos empresários a 

se destacar frente às grandes empresas. Esse tipo de estratégia de marketing utiliza 

comunicações alternativas e criativas para alcançar os resultados junto ao público-

alvo. Com o tempo, também passou a ser utilizada pelas grandes empresas como 

uma estratégia complementar ao marketing tradicional e para aumentar sua 

interatividade com o público. 

Kotler e Armstrong (2007) salientam que o marketing objetiva afetar a 

forma como os clientes veem a organização e suas ofertas ao mercado e como se 

comportam em relação a ambas. Assim, é necessário compreender as influências e 

as características do consumidor para que as propostas de marketing sejam 

realizadas de forma adequada. Para obter sucesso, as empresas precisam conhecer 

seus consumidores e aplicar estratégias de marketing eficientes e bem elaboradas 

para chamar a atenção deles aos seus produtos (LAS CASAS, 2011). 

Kotler e Keller (2006) afirmam que o consumidor é exposto a uma média 

de 1.500 propagandas por dia, contudo percebe somente 30 a 80 dessas 

mensagens devido a sua atenção seletiva e menos de 10 dessas mensagens tem a 

probabilidade de influenciar seu comportamento. Segundo Las Casas (2011), o 

gasto médio com propaganda nos EUA é de US$ 150 bilhões por ano. No Brasil, 

foram gastos US$ 6,6 bilhões no ano 2000. 

Nesse contexto, o marketing de guerrilha propõe o uso de ações criativas 

e inovadoras que despendam um menor custo que a publicidade tradicional, que 

utiliza as mídias impressas e televisivas, por exemplo.  Ele surge como uma 

estratégia que pretende obter a atenção do consumidor de forma imperceptível, a 

fim de evitar que o consumidor bloqueie as mensagens que estão sendo 

transmitidas e que, devido a grande quantidade de propagandas que são 

direcionadas a este diariamente, o deixa saturado de informações não absorvidas. 

Dentre as táticas utilizadas pelo marketing de guerrilha, encontra-se o 

marketing invisível, com a proposta de difundir a mensagem sem que o público 

perceba se tratar de uma ação comercial, sendo por conta disto considerada uma 

ação antiética. 



9 
 

Entre as várias técnicas utilizadas pelo marketing invisível para obter uma 

vantagem competitiva no mercado está a de Brand Pushers
1
, descrita por Kaikati e 

Kaikati (2004). Essa técnica consiste em contratar atores, pessoas influentes ou 

famosas para comentar sobre determinado produto sem que os consumidores 

saibam que eles estão sendo contratados com este intuito. 

Os mesmos autores afirmam que a crescente popularidade do marketing 

discreto (outra nomenclatura para o marketing invisível) deriva de três fatores que 

contribuíram para a diminuição da eficácia da publicidade televisiva e outras técnicas 

tradicionais: a crescente crítica da indústria de publicidade em geral, diminuição da 

eficácia da publicidade devido à fragmentação do público e as novas tecnologias 

que permitem que os usuários ignorem ou eliminem comerciais da sua 

programação. 

Assim, a justificativa para esta pesquisa consistiu em contribuir com a 

percepção das influências das estratégias mercadológicas sobre o comportamento 

de compra do consumidor. 

Diante deste cenário, o estudo visou compreender o seguinte problema: 

como as empresas utilizam o marketing invisível para difundir seus produtos aos 

consumidores? O objetivo geral desta pesquisa foi construir uma análise sobre como 

as empresas podem utilizar o conceito de marketing invisível para promover seus 

produtos. Os objetivos específicos configuraram-se em compreender as estratégias 

de marketing invisível quando realizadas por atores, detectar quais influências 

recebe e como se comporta o consumidor ante esses estímulos. 

A pesquisa utilizou como método a abordagem qualitativa e o estudo 

observacional do conteúdo das cenas do referido filme. O estudo foi estruturado em 

seis seções. A primeira consistiu na introdução. As seções dois e três expuseram o 

referencial teórico relativo aos temas comportamento do consumidor e marketing de 

guerrilha. Na quarta seção foi identificada a metodologia utilizada no estudo e 

realizada a apresentação do filme. A seção seguinte exibiu os resultados da 

pesquisa esclarecidos através da análise fílmica. Finalmente, na sexta seção são 

apresentadas as conclusões e sugestões para estudos posteriores.    

                                               
1
 Brand pushers are hired novice actors and actresses who approach unsuspecting people in real-life 

situations by personally slipping commercial messages. […]Their main task is to act nice and slide the 
brand under the prospect‟s nose. This tends to create a chain of influence by exposing a product or 

service to a few trendsetters who in turn influence hundreds more. They are required to maintain utter 
secrecy about their occupations by signing confidentiality agreements that prohibit them from divulging 
their secret assignments. (KAIKATI E KAIKATI, 2004, p. 10) 
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2 COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 

 

Esta seção é dedicada ao estudo do comportamento do consumidor, seus 

conceitos, características e importância. Além disso, serão exibidos os fatores que 

influenciam o comportamento de compra e as etapas do processo de decisão de 

compra. 

Conforme Las Casas (2011), o objetivo do estudo do comportamento do 

consumidor é conhecer as influências e as características do comprador, de modo 

que se tenha condições de realizar propostas adequadas de ofertas aplicando o 

conceito de marketing. O marketing por sua vez, tem o objetivo de “afetar o modo 

como os clientes pensam sobre a organização e suas ofertas ao mercado e se 

comportam em relação a ambas”. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 110). 

 
O objetivo do marketing é atender e satisfazer as necessidades e os 

desejos dos clientes-alvo melhor do que os concorrentes. Os profissionais 
de marketing devem ter plena compreensão de como os consumidores 

pensam, sentem e agem para oferecer um valor adequado a cada 
consumidor-alvo. [...] Para que o marketing seja bem-sucedido, as 
empresas devem se conectar plenamente com seus clientes. (KOTLER; 

KELLER, 2012, p. 163) 

 

É importante observar que o marketing não pretende somente vender o 

produto ao consumidor, mas também atender às suas necessidades e desejos, a fim 

de lhe proporcionar satisfação. As empresas criam os produtos para atender as 

exigências do seu público-alvo e depois utilizam a publicidade para fazê-lo um objeto 

de desejo. 

Solomon (2008, p. 27) define comportamento do consumidor como um 

“estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos”. 

Com base nos conceitos acima, pode-se concluir que o profissional de 

marketing deve estar atento aos tipos de consumidores, quais as suas necessidades 

e expectativas, a fim de compreender o que lhe gera valor. A partir da compreensão 

dessas necessidades é que a empresa irá focar suas estratégias de comercialização 

e promoção dos seus produtos.   

Segundo Pinheiro et al. (2006), entender as necessidades do consumidor 

ajuda os profissionais a pensar o mercado semelhante aos consumidores, 

compreendendo o que lhe gera valor e evitando erros no planejamento de 



11 
 

marketing. Portanto, conhecer o consumidor e suas características é importante para 

a formulação das estratégias de marketing, como a definição de qual o público alvo 

e que técnica utilizar para atraí-lo.  

 

2.1 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

O consumidor sofre influência de diversos fatores durante seu processo 

de compra, sendo papel do profissional de marketing entender quais são esses 

fatores e como eles contribuem para gerar uma atitude positiva ao cliente. 

Pinheiro et al. (2006) agrupam os fatores que influenciam o 

comportamento de compra em três níveis: psicológicos, socioculturais e situacionais. 

Urdan e Urdan (2010) dividem esses fatores em externos (econômico, legal, social, 

demográfico e situacional) e internos (motivação, necessidades e desejos; atitudes, 

valores pessoais e estilo de vida). Já Kotler e Keller (2012) dividem os fatores em 

quatro níveis: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Por considerar a divisão de Kotler e Keller (2012) a mais completa e de 

melhor organização será utilizado este modelo para orientar este tópico.  

 

2.1.1 Fatores Culturais 

 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 165) “a cultura é o principal 

determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa”. Os autores dividem 

os fatores culturais em: cultura, subcultura e classe social. 

 

2.1.1.1 Cultura 

 

Solomon (2008, p. 562) define cultura como “a acumulação de 

significados, rituais, normas e tradições compartilhadas entre membros de uma 

organização ou sociedade”. 

Rocha e Christensen (1987, p. 93) explicam que a cultura se forma 

através do “conjunto de comportamentos, crenças, valores, atitudes, padrões e 

normas de conduta adquiridos e compartilhados com um grupo social, que servem 

como forma de resolver os problemas com que o grupo se defronta”. 
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Kotler e Keller (2012) defendem que os valores culturais devem ser 

observados com atenção para que sejam distribuídos ao mercado de forma correta e 

possibilite o desenvolvimento de novas ofertas. 

Analisar a cultura de um país é importante para que se saibam 

previamente quais as necessidades esperadas e assim desenvolver produtos mais 

direcionados para seus integrantes.  

 

2.1.1.2 Subcultura 

 

De acordo com Rocha e Christensen (1987), nas culturas mais complexas 

costumam se formar subculturas, que partilham padrões da cultura geral e alguns 

padrões específicos. 

Toda cultura abriga subculturas, ou seja, grupos de pessoas que 

compartilham os mesmos sistemas de valor com base em situações e experiências 

de vida em comum (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 113). Cada subcultura 

apresenta características próprias que as diferem, entretanto sem desvinculação, da 

cultura maior na qual estão inseridas. 

 

2.1.1.3 Classe social 

 

Las Casas (2011, p. 195) define classe social como um “agrupamento de 

pessoas com comportamentos similares baseados em sua posição econômica no 

mercado”. Pinheiro et al. (2006, p. 39) definem classe social como um “critério de 

ordenação da sociedade, utilizando indicadores como poder aquisitivo, escolaridade 

e ocupação”. 

Las Casas (2011) explica que quando um indivíduo pertence a uma 

determinada classe social, seu comportamento de consumo passa a ser semelhante 

ao dos seus pares.  Pinheiro et al. (2006) informam que o comportamento do 

consumidor é influenciado por desejos presentes em uma classe social, 

principalmente se seus membros desejam níveis mais altos ou se diferenciar dos 

demais membros. 
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2.1.2 Fatores Sociais 

 

Os fatores sociais compreendem as influências de terceiros indivíduos no 

processo de compra do consumidor. Esses fatores modificam o consumo de acordo 

com o grupo de pessoas com as quais o indivíduo se relaciona, com os lugares 

frequentados e com as influências que recebe. Kotler e Keller (2012) dividem os 

fatores sociais em: grupos de referência, família e papéis e status. 

 

2.1.2.1 Grupos de referência 

 

Conforme Kotler e Armstrong (2007), os grupos de referência submetem 

os indivíduos a novos comportamentos e estilos de vida, influenciam suas atitudes e 

personalidade, além de exigirem uma adaptação, que podem alterar suas 

preferências de compra. Quanto mais respeitado for o grupo ou indivíduo de 

referência, mais forte será sua influência sobre os membros de um determinado 

grupo. 

Os grupos de referência servem de parâmetro de comparação ou de 

referência direta e indireta na formação de atitudes e comportamentos de compra. 

(PINHEIRO et al., 2006, p. 33). Segundo Solomon (2008), os grupos de referência 

não tem influência em todos os tipos de produtos. São observados dois fatores para 

delimitar o grau de importância da opinião de um grupo: primeiramente, se o 

consumo será feito em público ou privado; o segundo é se a compra é um luxo ou 

uma necessidade. Geralmente, as pessoas aceitam opiniões para bens de luxo e 

consumidos em público, visto que esse tipo de compra será observado por outras 

pessoas. A influência do grupo de referência na decisão de compra é detalhada no 

Quadro 1. 

Kotler e Keller (2012) alertam que as empresas devem atingir e influenciar 

os líderes de opinião dos grupos com forte referência. Os líderes de opinião são 

pessoas que se destacam dentro de um grupo e influenciam o comportamento dos 

demais membros do grupo oferecendo conselhos e informações de maneira 

informal. Essas pessoas são comumente utilizadas por empresas em suas 

propagandas para influenciar comportamentos de compra. Conforme Solomon 

(2008, p. 423), os líderes de opinião “são mais confiáveis porque não tem interesse 

pessoal” naquilo que recomendam. 
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Quadro 1 - Influência do grupo de referência na decisão de compra de um produto ou marca.  

 

Tipo de produto Ambiente de uso 
Nível de Influência 

do Produto 

Nível de Influência 

da marca 

Necessidade Público Fraca Forte 

Necessidade Privado Fraca Fraca 

Luxo Público Forte Forte 

Luxo Privado Forte Fraca 

 

Fonte: Adaptado de Solomon (2008). 

 

De acordo com Sastre (2009), são reconhecidos três tipos de influência 

interpessoal, denominadas de utilitárias, expressiva de valor e normativa: 

a) influência utilitária: nesse tipo de influência o indivíduo busca 

conformidade e por isso se comporta conforme a expectativa dos 

demais, evitando ser punido ou buscando ser recompensado; 

b) influência expressiva de valor: ocorre quando o indivíduo aceita a 

influência de pessoas as quais se identifica ou gostaria de ser 

identificado; 

c) influência normativa: acontece quando o indivíduo aceita a opinião de 

terceiros por acreditar que eles detêm o conhecimento sobre 

determinado assunto. 

Observa-se que o grupo pode influenciar tanto na compra do produto 

quanto na decisão da marca, com base no tipo de produto, se de luxo ou de 

necessidade, e se o consumo será feito em público ou não. 

 

2.1.2.2 Família 

 

Para Kotler e Keller (2012), “a família é a mais importante organização de 

compra de produtos de consumo na sociedade, e seus membros constituem o grupo 

de referência primário mais influente”. Pinheiro et al. (2006) afirmam que a família 

origina muitos comportamentos e é a base do processo de socialização de consumo, 

o que reflete na construção da identidade dos integrantes bem como nas suas 

opções de vida e escolhas de consumo. Las Casas (2011) completa afirmando que 
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as famílias são fortes influenciadoras por serem as principais responsáveis por 

integrar as pessoas à sociedade.  

 

2.1.2.3 Papéis e Status 

 

Kotler e Keller (2012) explicam que a importância de uma pessoa dentro 

de um grupo pode ser definida por papéis ou por status. Os papéis referem-se às 

atividades que os membros do grupo esperam que sejam desempenhadas por 

determinado indivíduo. Para que uma sociedade funcione, é importante que os 

indivíduos cumpram seus papéis. Cada papel possui um status, que reflete a 

importância que o indivíduo tem dentro do grupo. 

Rocha e Christensen (1987) definem status como sendo o lugar que o 

indivíduo ocupa na sociedade e papel como o conjunto de atitudes, valores e 

comportamentos que a sociedade atribui aos indivíduos que ocupam um status. 

Solomon (2008, p. 240) adiciona que status também se refere ao “grau de prestígio, 

distinção ou importância da pessoa” em relação às outras do grupo. Os 

consumidores tendem a adquirir produtos que demonstrem seu papel e status, seja 

ele real ou desejado, perante o grupo.  

 

2.1.3 Fatores Pessoais 

 

Pessoas são diferentes umas das outras e agem de maneira distinta 

mesmo sob os mesmos estímulos.  As necessidades e desejos das pessoas se 

modificam a cada etapa da vida: infância, adolescência, recém-casados, gravidez 

etc. A profissão do indivíduo e sua situação econômica também geram influência, 

pois irão determinar os hábitos de consumo e o estilo de vida.  Outro fator influente é 

a personalidade e os valores, que conduzem o comportamento de compra à medida 

que podem demonstrar sua característica através do uso de determinados produtos 

ou marcas. 

Assim, é de grande importância a análise dos fatores pessoais para 

compreender como eles interferem no comportamento de compra do consumidor. Os 

fatores pessoais são divididos em: idade e estágios no ciclo de vida, ocupação e 

circunstâncias econômicas, personalidade e autoimagem e estilo de vida e valores. 
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2.1.3.1 Idade e estágios no ciclo de vida 

 

A forma de comprar de um indivíduo se modifica no decorrer do seu ciclo 

de vida enquanto seu amadurecimento ocorre. O RBC Bank, citado por Kotler e 

Armstrong (2007), identificou que existem cinco estágios do ciclo de vida: 

a) os jovens: clientes com menos de 18 anos; 

b) os começando a vida: clientes entre 18 e 35 anos, que estão 

vivenciando suas primeiras experiências; 

c) os construtores: clientes entre 35 e 50 anos que estão vivendo o auge 

dos seus rendimentos e costumam ter mais empréstimos do que 

investimentos; 

d) os acumuladores: clientes entre 50 e 60 anos que preocupam-se em 

economizar para a aposentadoria e realizar bons investimentos; 

e) os preservadores: clientes com mais de 60 anos que querem 

maximizar sua renda da aposentadoria para manter o estilo de vida 

desejado. 

As mudanças no ciclo de vida, assim como nos momentos de transição 

da vida, tais como maternidade, casamentos, divórcios, entre outros, implicam no 

surgimento de novas necessidades. 

Conforme Urdan e Urdan (2010), os consumidores jovens cada vez mais 

chamam a atenção das empresas por influenciar o comportamento do restante da 

família e passar uma imagem de modernidade à empresa, além da pretensão de 

investir em um consumidor jovem para fidelizá-lo e mantê-lo como cliente em sua 

fase adulta. 

Pode-se observar que cada estágio possui um comportamento de compra 

distinto e a partir dessa diferenciação as empresas devem direcionar suas ações de 

marketing e oferecer produtos compatíveis com suas necessidades.  

 

2.1.3.2 Ocupação e circunstâncias econômicas 

 

As pessoas têm propensão a consumir produtos de acordo com a 

profissão em que atuam e indivíduos que possuem a mesma ocupação tendem a 

consumir produtos semelhantes. 
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As circunstâncias econômicas afetam a compra à medida que um bom 

período econômico estimula as compras, enquanto nos períodos de crise o consumo 

tende a cair. Além disso, o poder aquisitivo define o status de um indivíduo perante a 

sociedade e interfere nos seus hábitos de consumo. 

 

2.1.3.3 Personalidade e autoimagem 

 

De acordo com Pinheiro et al. (2006, p. 29), “a personalidade pode ser 

entendida como um padrão característico de pensamentos, sentimentos e ações de 

um determinado indivíduo”. Em complemento, Las Casas (2011) explica que a 

personalidade resulta de fatores genéticos e do ambiente. 

 
É comum um consumidor escolher usar marcas com personalidades 

coerentes com a sua autoimagem real (como essa pessoa se vê), embora 
em alguns casos a personalidade possa corresponder a sua autoimagem 
ideal (como a pessoa gostaria de se ver), ou mesmo sua autoimagem de 

acordo com os outros (como ela pensa que os outros a veem) (KOTLER; 
KELLER, 2012, p. 170). 

 

A partir do conceito acima, entende-se que as pessoas costumam se 

relacionar a marcas que possuem personalidade semelhante às delas e, 

basicamente, os produtos adquiridos formam a identidade do indivíduo, seja ela real 

ou ideal. Assim, o indivíduo é representado por aquilo que consome. 

Pinheiro et al. (2006) enfatizam que o consumo de produtos e serviços 

possibilita a definição de uma imagem social tanto para o próprio indivíduo, como 

também para seus pares, sendo utilizado não somente para atender a satisfação 

das necessidades de cunho utilitários e hedônicos. Com base nisso, é possível dizer 

que as pessoas compram produtos não só porque precisam, como também para 

fazer parte de determinado grupo social, que possui um padrão de personalidade e 

para fazer parte dele o indivíduo precisa se enquadrar nesse padrão, adquirindo 

produtos que evidenciam essas características. 

 

2.1.3.4 Estilo de vida e valores 

 

Kotler e Keller (2012, p. 171) definem estilo de vida como um “padrão de 

vida de uma pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões; representa a 

„pessoa por inteiro‟ interagindo com seu ambiente”. Segundo Solomon (2002), citado 
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por Pinheiro et al. (2006, p. 30), “o estilo de vida diz respeito às formas como os 

consumidores escolhem gastar seus recursos disponíveis (tempo e dinheiro), 

incluindo seus valores, gostos e preferências, refletidas em suas escolhas de 

consumo”. 

O indivíduo adquire produtos que demonstram quem ele é ou quem 

almeja ser. Dessa forma, é possível afirmar que o estilo de vida varia de acordo com 

o tempo ou ciclo de vida. Além disso, os grupos nos quais a pessoa se insere 

tendem a possuir estilos de vida semelhantes. A identificação do estilo de vida é 

importante para traçar os padrões de consumo dos indivíduos com maior 

direcionamento. 

Kotler e Keller (2012) defendem que os valores de um indivíduo 

influenciam suas decisões de compra. Entende-se por valores as crenças que 

fundamentam as atitudes do comportamento do consumidor. As crenças são os 

pensamentos que um indivíduo tem em relação a algo, que se baseiam na opinião, 

na fé, na emoção e no conhecimento. As crenças formam a imagem que um 

consumidor tem da marca e dos produtos. 

Quanto às atitudes, Pinheiro et al. (2006) afirmam que são 

predisposições, sentimentos e tendências relativamente consistentes de um 

indivíduo em relação a uma determinada situação ou a um objeto e servem como 

referência para um consumidor avaliar um produto de maneira positiva ou negativa. 

Las Casas (2011) divide as atitudes em três componentes: 

a) cognitivo: relaciona-se com a crença que o cliente tem da marca, 

resultado de experiências anteriores ou informações guardadas na 

memória; 

d) afetivo: relacionado à avaliação geral que o consumidor faz de uma 

marca, predispondo se o consumidor é favorável ou não a ela. Difere 

do componente cognitivo por este ser multidimensional, enquanto o 

afetivo é unidimensional; 

b) conativo: mede a intenção da compra de determinado produto.  

Em resumo, no processo de compra os consumidores podem ter uma 

crença em determinada marca, formulando avaliações sobre a mesma, que irá 

ocasionar uma intenção de compra. Essas atitudes manifestam um comportamento 

de compra. Os profissionais de marketing tem o desafio de fazer com que um 

consumidor selecione seu produto ou marca mesmo que este tenha uma imagem 
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negativa, oferecendo ao consumidor ofertas mais compensadoras do que a de seus 

concorrentes. 

 

2.1.4 Fatores Psicológicos 

 

Os fatores psicológicos correspondem às funções cognitivas 

(pensamentos), conativas (comportamentos) e afetivas (sentimentos) no processo 

de compra. Neste primeiro momento, o consumidor é visto de maneira isolada, 

tomando decisões de acordo com suas características psicológicas (PINHEIRO et 

al., 2006). Segundo Kotler e Keller (2012), a decisão de compra resulta da 

combinação de fatores psicológicos e das características do consumidor, após 

receberem os estímulos ambientais e de marketing em seu consciente. 

Pinheiro et al. (2006) dividem os fatores psicológicos em: percepção, 

motivação, aprendizagem e memória, atitudes, personalidade, autoconceito e estilo 

de vida. Já Kotler e Keller (2012) dividem em: motivação, percepção, aprendizagem, 

emoções e memórias. 

Os fatores de atitudes, personalidade, autoconceito e estilo de vida, 

abordados por Pinheiro et al. (2006) como fatores psicológicos são tratados por 

Kotler e Keller (2012) como fatores pessoais. Conforme já citado, Pinheiro et al. 

(2006) agrupam os comportamentos de compra em somente três níveis: 

psicológicos, socioculturais e situacionais. A seguir, serão analisados os fatores de 

acordo com a divisão proposta por Kotler e Keller (2012). 

  

2.1.4.1 Motivação 

 

Cobra (1992, p. 221) explica que “a compreensão do comportamento 

humano se faz principalmente através da análise de suas necessidades”. 

Pinheiro et al. (2006) dizem que a motivação surge após a manifestação 

da necessidade, devido a um estímulo interno ou externo. A partir disto, o indivíduo 

inicia um comportamento a fim de reduzir o incômodo causado por esta 

necessidade, em direção a um objeto, vinculado à necessidade inicial. Assim, pode-

se dizer que a motivação é a “força que move o indivíduo a optar por caminhos de 

satisfação e necessidades” (COBRA, 1992, p. 221). 
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Segundo Kotler e Armstrong (2007), a motivação humana é analisada 

com base em diversas teorias, dentre as quais se destacam as teorias de Freud 

(1856-1939), Maslow (1908-1970) e Herzberg (1923-2000). Freud defende que o 

comportamento do consumidor é afetado por motivos subconscientes que não são 

compreendidos pelo próprio indivíduo. Maslow explica que os indivíduos respeitam 

uma hierarquia de necessidades, onde as pessoas tentam satisfazer primeiro as 

necessidades mais urgentes para depois buscar a próxima necessidade 

obedecendo a seguinte ordem: necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de 

estima e de auto realização. 

Por fim, Herzberg distingue os fatores como satisfatórios e insatisfatórios, 

onde somente a ausência de fatores insatisfatórios não é suficiente para que a 

compra seja concluída, mas também os fatores satisfatórios devem estar presentes. 

As empresas devem identificar quais os fatores satisfatórios de compra e fornecê-

los, além de evitar aqueles que causam insatisfação, pois estes podem evitar que o 

produto seja vendido. 

As pesquisas motivacionais são importantes para observar quais as 

necessidades dos consumidores que não estão sendo supridas, além de identificar o 

motivo do comportamento do consumidor em relação à determinada marca.  

 

2.1.4.2 Percepção 

 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 174), “percepção é o processo pelo qual 

alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma 

imagem significativa do mundo”. Uma pessoa motivada agirá conforme a percepção 

que ela tem da situação. 

Para Sterbern (2000), citado por Pinheiro et al. (2006, p. 22), percepção 

são processos psicológicos “pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, 

sintetizam e conferem significado às sensações recebidas por meio de estímulos 

ambientais captados pelos órgãos dos sentidos (visão, audição, olfato e tato)”. 

Conforme Kotler e Armstrong (2007), embora sob os mesmos estímulos, as pessoas 

podem apresentar percepções diferentes por causa de três processos perceptivos:  

a) atenção seletiva: é a tendência das pessoas de descartar a maioria das 

informações às quais são expostas; 
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b) distorção seletiva: tendência das pessoas de interpretar as informações 

de uma maneira que reforce aquilo que já acreditam. Para Kotler e 

Keller (2012), as marcas fortes se beneficiam dessa tendência à 

medida que distorcem informações para melhorar sua imagem; 

c) retenção seletiva: as pessoas tendem a reter informações que 

confirmam suas crenças e atitudes e estão propensos a se lembrar dos 

pontos positivos de uma marca que já preferem, esquecendo os pontos 

positivos das marcas concorrentes. 

Conforme os conceitos expostos acima, se pode dizer que a percepção é 

uma representação do conhecimento obtido e retrata o modo como o mundo é visto 

pelo indivíduo.  

 

2.1.4.3 Aprendizagem 

 

Kotler e Keller (2012) descrevem aprendizagem como as mudanças 

comportamentais adquiridas com a experiência, onde aprender é um processo 

constante, decorrente das respostas aos estímulos recebidos ao longo da vida. 

Para Pinheiro et al. (2006), os hábitos de consumo são decorrentes da 

junção da memória com a aprendizagem e são essenciais para se compreender as 

ações de lealdade e envolvimento. 

Para Urdan e Urdan (2010, p. 279), “o aprendizado do consumidor são os 

processos pelos quais ele adquire conhecimentos e experiências sobre compra e 

consumo e experimenta e os aplica a comportamentos futuros”. 

Las Casas (2011) complementa informando algumas teorias que explicam 

os mecanismos de aprendizado do indivíduo, sendo eles: 

a) aprendizado cognitivo: ocorre quando as pessoas efetivamente 

aprendem;  

b) condicionamento clássico: um produto pode ser preferido pelos 

consumidores se eles associarem uma experiência agradável aos 

mesmos; 

c) condicionamento instrumental: aprendizado de acordo com as 

recompensas recebidas; 
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d) modelagem: aprende-se observando os outros. Neste caso, o 

marketing pode utilizar esta forma de aprendizado através de pessoas 

consideradas líderes de opinião demonstrando os produtos.  

Com base nos conceitos acima, pode-se citar como exemplo de 

aprendizado uma demonstração realizada por um vendedor ou até mesmo através 

de propagandas, onde é interessante que a empresa mostre como o produto 

funciona, apresentando suas vantagens, principalmente em relação aos produtos 

concorrentes.  

 

2.1.4.4 Emoções 

 

Para Kotler e Keller (2012), a reação do consumidor pode invocar 

diferentes tipos de sentimentos, não sendo totalmente cognitiva e racional. No 

momento da compra, geralmente o consumidor se vale do que sente no momento, 

sem conseguir distinguir se essas emoções partem do produto, ou do ambiente de 

loja, ou do atendimento (MÜLLER, 2007). 

 
As emoções são fortemente vinculadas a necessidades, motivações e 
personalidade. Necessidades não satisfeitas geram motivação, que é 

relacionada ao componente de excitação da emoção. Necessidades não 
satisfeitas geralmente provocam emoções negativas, enquanto 

necessidades satisfeitas geralmente provocam emoções positivas. Como 
resultado, produtos e marcas que geram emoções de consumo positivas 
aumentam a satisfação e a fidelidade do consumidor (HAWKINS; 

MOTHERSBAUG; BEST, 2007, p. 189) 

 

Hawkins, Mothersbaug e Best (2007) afirmam ser muito comum que as 

empresas utilizem propagandas emotivas para demonstrar seus produtos e serviços, 

pois esse tipo de ação tem uma capacidade maior para atrair a atenção do 

consumidor. Contudo, a empresa deve ter o cuidado de transmitir uma propaganda 

que gere impactos positivos nos consumidores.  

 

2.1.4.5 Memória 

 

Myers define memória como “a aprendizagem que persiste através do 

tempo, informações que foram armazenadas e que podem ser recuperadas” (2012, 

p.249 apud ENDO; ROQUE, 2016). As informações trazidas da memória e 

incorporadas ao processo de compreensão são um importante componente no 
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processo de comunicação de marketing e na capacidade de persuasão necessárias 

a criação de uma imagem, mudança de atitude e de comportamento de um 

consumidor (COSTA, 2016). 

Os profissionais de marketing precisam se empenhar para criar uma 

imagem positiva da marca, de forma que ocupe espaço na memória do consumidor 

e influencie seu comportamento. O consumidor terá maior ligação com as marcas 

capazes de reter sua atenção. 

 

2.2 Processo decisório de compra  

 

Neste tópico, será analisado o modo como o consumidor toma decisão 

em relação a uma compra. Por trás do ato de comprar, encontra-se um importante 

processo decisório que merece investigação (PINHEIRO et al., 2006, p. 44). 

O processo de decisão de compra é dividido em cinco estágios: 

reconhecimento da necessidade, busca por informações, avaliação de alternativas, 

decisão de compra e comportamento pós-compra (KOTLER; ARMSTRONG, 2007; 

PINHEIRO et al., 2006). 

 

Figura 1 - Processo de decisão do comprador. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2007, p. 186) 

 
Visto que o processo de compra inicia antes da realização da compra, os 

profissionais de marketing devem ficar atentos a todos os estágios do processo de 

compra. Além disso, embora o processo possua cinco estágios, alguns tipos de 

compra podem pular ou inverter estágios, como por exemplo, as compras de rotina. 

 

2.2.1 Reconhecimento da necessidade 

 

O reconhecimento de uma necessidade pode ser provocado por 

estímulos internos, tais como a fome, a sede e o sexo, ou externos, que são os 

estímulos oriundos do ambiente, tais como conversas ou propagandas.  
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O reconhecimento do problema é a percepção de que existe uma distância 
significativa entre situações em que a pessoa se sente confortável e as 

situações em que ela enfrenta de fato. Para disparar uma ação de consumo, 
a distância referida deve ser grande o bastante para gerar uma sensação de 
desconforto iniciando um processo decisório que tem por objetivo trazer um 

indivíduo de volta ao estado de equilíbrio. (PINHEIRO et al., 2006, p. 45) 

 

Os profissionais precisam analisar quais as circunstâncias que originam 

determinada necessidade e a partir daí preparar as estratégias de marketing para 

atrair o interesse desses consumidores. 

De acordo com Las Casas (2011), uma necessidade pode ser despertada 

por uma série de fatores, entre eles: 

a) tempo: alguns produtos consumidos com frequência dependem do 

tempo em que o último foi consumido como, por exemplo, o consumo 

de cigarros; 

b) mudança nas circunstâncias: uma mudança da situação atual pode 

despertar uma necessidade, tal como casamentos, divórcios e 

gravidez; 

c) compra de algum produto: a compra de um produto pode necessitar de 

outro produto complementar como, por exemplo, a compra de uma 

cama resulta na compra de um colchão, travesseiros e lençóis; 

d) consumo de produtos: ao terminar de consumir um determinado 

produto, os consumidores sentem a necessidade de comprar outro 

para repô-lo como, por exemplo, perfumes. É importante ressaltar que 

a satisfação obtida no uso do produto determinará se haverá fidelidade 

ao mesmo produto;  

e) influências do marketing: o consumidor pode vir a adquirir um produto 

mesmo que não esteja precisando, simplesmente por estímulos de 

marketing; 

f) influências individuais: as pessoas sentem necessidades diferentes de 

acordo com sua forma de interpretar suas necessidades.  

Outro fator que pode ser considerado motivador de compras são as 

emoções. Algumas pessoas buscam nas compras a solução para o tédio, a tristeza 

ou ansiedade. 
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2.2.2 Buscando Informações 

 

Depois de reconhecer uma necessidade, o consumidor passa a buscar 

informações sobre o produto a ser comprado. Conforme Pinheiro et al. (2006), o 

consumidor pode buscar as informações na memória, ao lembrar de experiências ou 

marcas anteriores. Essa é a chamada busca interna, geralmente utilizada para 

compras frequentes. De outro modo, o consumidor também pode realizar uma busca 

externa. A busca externa é mais utilizada quando as alternativas conhecidas são 

insuficientes, o risco de uma decisão de compra errada é alto ou ainda quando o 

custo para reunir as informações é baixo. 

Kotler e Keller (2012) dividem as principais fontes de informação 

procuradas pelo consumidor em quatro grupos: 

a) pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecidos; 

b) comerciais: propaganda, sites, vendedores, representantes, 

embalagens, mostruários; 

c) públicas: meios de comunicação de massa, organização de 

classificação de consumo; 

d) experimentais: manuseio, exame, uso do produto. 

Ainda segundo os autores, de modo geral, as informações mais efetivas 

provêm das fontes pessoais ou públicas, mesmo que a maior parte das informações 

seja enviada através das fontes comerciais. As primeiras desempenham uma função 

de avaliação dos produtos, enquanto as fontes comerciais tem a função informativa. 

Entretanto, a procura por outras fontes, assim como a quantidade de 

informações que são buscadas, variam de acordo com o tipo de consumidor e de 

produto. Conforme Las Casas (2011), as compras complexas exigem uma procura 

mais detalhada que as compras de rotina. Segundo Kotler e Keller (2012), é por 

meio das coletas de informações que os consumidores tomam conhecimento das 

marcas concorrentes e de seus atributos, formando conjuntos que darão origem a 

tomada de decisão.  
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Figura 2 - Conjuntos envolvidos na tomada de decisão do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2012, p. 180). 

 

Os profissionais de marketing devem primeiramente identificar por quais 

fontes os consumidores estão recebendo as informações, além disso, identificar 

como ocorre a classificação dos atributos selecionados por eles e como os conjuntos 

se formam.  

 

2.2.3 Avaliando alternativas 
 

Após realizar a busca das informações do produto, o consumidor irá 

realizar a análise das informações a fim de realizar a melhor compra. Além das 

características e dos atributos de um produto, outros aspectos também ganham 

relevância, como o preço, a marca, experiência de uso e origem do produto. Urdan e 

Urdan (2010) explicam que após reunir as informações coletadas, o consumidor irá 

julgar os pontos fortes e fracos das suas opções para atender a necessidade 

percebida. 

Segundo Las Casas (2011), os clientes tendem a considerar certos 

critérios para escolha de seus produtos, que variam de acordo com a situação. 

Dessa forma, é necessário reconhecer quais os critérios que realmente influenciam 

no processo de avaliação, que são chamados de atributos determinantes. 

Para Engels, citado por Las Casas (2011), os fatores determinantes para 

o critério utilizado são: a influência da situação, a semelhança das ofertas, a 

motivação, o envolvimento e o conhecimento. Os profissionais devem se atentar à 

motivação da compra, pois os consumidores podem selecionar um produto 

buscando um determinado status em um grupo ou atender a uma necessidade 

básica. 
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No caso de produtos com ofertas parecidas, o consumidor poderá 

selecionar o produto por outro critério, como marca ou preço. Também deve ser 

analisado o grau de envolvimento e conhecimento do consumidor na compra, pois 

quanto maior o envolvimento e conhecimento, mais criterioso será o processo de 

seleção. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 182), “o consumidor toma atitudes com 

relação a várias marcas por meio de um procedimento de avaliação de atributos, 

desenvolvendo uma série de crenças sobre as marcas e se baseando em como 

cada uma delas se posiciona em relação a cada atributo”. 

O trabalho do profissional de marketing é saber quais os critérios 

utilizados pelos consumidores para selecionar o produto e quais os pontos fortes e 

fracos em relação ao produto da concorrente. A partir desta análise é possível 

direcionar as ações para fazer o produto ser escolhido, incluindo até mesmo 

melhorias nos atributos do produto. 

A etapa de avaliação de alternativas é explicada por diversos autores 

como um item a parte da busca de informações. Urdan e Urdan (2010, p. 319) 

explicam fazem isto por razões pedagógicas, contudo “essas duas etapas são em 

boa parte indissociáveis e interativas”. 

 

2.2.4 Decisões de compra 

 

Mesmo após passar pelos três processos anteriores e chegar à etapa de 

decisão, podem surgir fatores que poderão causar interferência na compra, 

causando inclusive o cancelamento. De acordo com Kotler e Armstrong (2007), a 

atitude dos outros e as situações inesperadas podem fazer com que a intenção de 

compra não resulte na compra real. 

Conforme Las Casas (2011), vários fatores podem provocar o atraso ou 

adiamento no fechamento da compra. Uma pesquisa realizada nos EUA constatou 

que as cinco maiores causas de atraso nas compras foram: a pressão do tempo, a 

necessidade de mais informações, a falta de condições de comprar no período, a 

incerteza da necessidade do item e o risco social e psicológico se a decisão fosse 

tomada errada. Além disso, as razões citadas para desistência foram: a decisão por 

outra proposta, a disponibilidade de tempo para procurar mais, a perda da 
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necessidade, ofertas de menor preço e cansaço para continuar o processo de 

compra. 

Pinheiro et al. (2006) afirmam que uma decisão de compra implica a 

avaliação simultânea tanto dos atributos do produto quanto das características da 

empresa vendedora. Kotler e Keller (2012) informam ainda que após formar a 

intenção de compra, o consumidor pode passar por outras cinco subdivisões: 

decisão por marca, decisão por revendedor, decisão por quantidade, decisão por 

ocasião e decisão por forma de pagamento.  

 
A decisão do consumidor de modificar, adiar ou rejeitar uma compra é 
altamente influenciada pelo risco percebido. [...] O grau de risco percebido 
varia de acordo com o montante de dinheiro envolvido, o nível de incerteza 

quanto aos atributos e o nível de autoconfiança do consumidor. (KOTLER; 
KELLER, 2012, p. 184) 

 

A decisão de compra do consumidor pode variar por vários fatores, dentre 

eles a importância e a complexidade da compra. Nessa etapa, o consumidor vai 

integrar as informações obtidas na etapa de reconhecimento de necessidade, busca 

de informações e avaliação de alternativas para tomar a melhor decisão. 

 

2.2.5 Comportamento pós-compra 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), após realizar a compra tem início o 

comportamento pós-compra, onde o consumidor demonstrará satisfação ou 

insatisfação pelo produto. As comunicações pós-compras aproximam o cliente da 

empresa, aumentando seu relacionamento, além de ser possível monitorar a 

satisfação do cliente em relação ao produto. 

Urdan e Urdan (2010) esclarecem que a avaliação pós-consumo provém 

de um grau de satisfação ou insatisfação do consumidor, que julga o nível de 

satisfação que o produto está proporcionando conforme suas características. O nível 

de satisfação do consumidor com o produto é resultado da disparidade entre as 

expectativas que tinha durante a compra e as percepções que observou após a 

compra durante seu tempo de uso. 

Segundo Pinheiro et al. (2006), a insatisfação do cliente pode indicar uma 

deficiência no produto, o que pode exigir modificações no projeto, ou até mesmo a 

geração de uma alta expectativa do consumidor, devido a uma descrição exagerada 

nas vantagens do produto. Kotler e Armstrong (2007, p. 128) afirmam que “todas as 
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grandes compras resultam em uma dissonância cognitiva - ou desconforto gerado 

por um conflito pós-compra”.  Por este motivo, a empresa deve monitorar a 

satisfação dos seus clientes regularmente. 

Segundo Urdan e Urdan (2010), a satisfação ou insatisfação do 

consumidor com o produto gera consequências negativas e positivas, sejam estas 

imediatas ou de longo prazo. De forma imediata podem-se citar as críticas e elogios, 

já quanto às de longo prazo, podem-se citar a lealdade e o lucro. Ainda segundo os 

autores, a lealdade dos clientes é um ativo importante para a empresa, superando a 

atração de novos clientes. 

Las Casas (2011) completa alertando que quando os clientes sentem-se 

desconfortáveis com a compra, eles tendem a procurar formas de avaliar os 

benefícios da compra. Assim, procuram reforçar sua decisão através de 

propagandas e evitando comentários negativos sobre o produto. Após apresentar o 

referencial teórico a respeito do comportamento do consumidor, onde foram 

expostos o conceito, os fatores que influenciam o comportamento e o processo 

decisório de compra, a seção seguinte abordará o referencial teórico a cerca do 

marketing de guerrilha e do marketing invisível.  
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3 MARKETING DE GUERRILHA 

 

O marketing de guerrilha recebe este nome devido a sua similaridade com 

a guerrilha, que se trata de uma pequena guerra, comum em combates 

revolucionários, onde há inferioridade bélica diante do oponente e tem como 

características a utilização de ataque surpresa, conhecimento vasto do terreno de 

guerra, apoio da população, evitação do combate direto e intenção de vencer o 

adversário pelo cansaço. 

Segundo Lima (2012), o termo “guerrilha” teve origem na Guerra do 

Vietnã (1959-1975), onde os vietnamitas venceram os Estados Unidos da América, 

que possuíam tecnologia avançada e material bélico sofisticado.  Contudo, conforme 

Macedo (2014), os americanos subestimaram o conhecimento, a experiência e a 

estratégia dos guerrilheiros vietnamitas. Os vietcongues (guerrilheiros vietnamitas) 

preferiam realizar seus ataques à noite, pois nesse período o exército americano 

estaria em desvantagem por não conhecer o campo de batalha. Assim, os 

vietcongues surgiam de surpresa, realizavam o ataque e fugiam evitando o contra-

ataque.   

 
A guerrilha é resultado de um desequilíbrio - social ou político - e assenta 

suas formas de combate em ataques surpresa, excelente conhecimento do 
terreno de batalha e ajuda da população local em detrimento de armas 

avançadas e treino militar específico dos exércitos convencionais. A 
inferioridade das forças militares deve ser compensada por uma 
superioridade crescente das forças morais e pela criatividade nas ações, à 

medida que a luta se prolonga. (CAVALCANTE, 2017, p. 27) 

 

Morgolis e Garrigan (2009) explicam que o marketing tem o objetivo de 

comunicar a mensagem da marca para clientes-alvo através do apelo direto às suas 

vontades e necessidades, a fim de motivá-los a comprar um produto ou opinião, 

promovendo a percepção de que isso é essencial para eles. 

Marketing de guerrilha é um tipo de marketing que atinge os clientes de 

modo profundo e envolvente, [...] no qual o termo guerrilha significa usar sua própria 

criatividade e as ferramentas disponíveis para fazer uma verdadeira conexão com 

seus clientes. (MARGOLIS; GARRIGAN, 2009, p. 11). 

De acordo com Maia (2013), o marketing de guerrilha foi criado pelo 

publicitário Jay Conrad Levinson na década de 1980, com o objetivo de fornecer 
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estratégias de marketing pouco convencionais para que empresários com poucos 

recursos pudessem competir com as grandes empresas. 

 
Quando o marketing de guerrilha foi criado, o intuito era manter as 

empresas menores no mercado e combater as maiores. [...] Por causa da 
falta de recursos dos pequenos negócios, estes precisam utilizar diferentes 

tipos de estratégias de marketing e táticas. Porem, com o passar do tempo, 
o marketing de guerrilha começou a ser utilizar pelas grandes marcas, como 

intuito de atingir seu público-alvo com ideias cada vez mais inovadoras. 
(COSTA, 2015, on-line) 

 

Cavalcante (2017) cita que o marketing tradicional requer investimento 

constante de dinheiro no processo de comunicação, de forma que a capacidade de 

venda dependerá da capacidade de investir. Enquanto no marketing de guerrilha, os 

investimentos preliminares devem ser tempo, energia e imaginação. 

Levinson (1989, apud MAIA, 2013, p. 5) explica que “investindo tempo, 

energia e imaginação são possível conseguir um poder mercadológico tão grande 

quanto aquele conquistado pelas grandes empresas através de grandes 

investimentos”. 

O consumidor está diariamente exposto a um elevado número de 

propagandas, 1.500 por dia, conforme Kotler e Keller (2006), a ponto de não 

conseguir absorver as informações emitidas. Segundo Las Casas (2011), nos EUA 

são gastos aproximadamente US$ 150 bilhões por ano em propaganda. 

No Brasil, no ano 2000, foram gastos US$ 6,6 bilhões com esse tipo de 

ação, sendo 58% na TV, 21,5% em jornais e 10,6% em revistas. Com isso, o 

marketing de guerrilha pretende atrair a atenção dos consumidores através de ações 

criativas e inovadoras com um custo menor que a publicidade tradicional, que utiliza 

principalmente a mídia impressa e televisiva. 

De acordo com Cavalcante (2017), 90% das decisões de compra são 

tomadas inconscientemente e tem origem emocional, utilizando a lógica apenas para 

justificar tais decisões. Com base nos conceitos acima, pode-se dizer que guerrilha é 

um combate estratégico, onde os exércitos mais fracos precisam derrotar seus 

inimigos utilizando táticas inovadoras e inteligentes para compensar a inferioridade 

da sua força militar. 

No marketing de guerrilha, em relação à concorrência mercadológica, são 

utilizadas comunicações alternativas e criativas para alcançar os resultados 

esperados juntos ao público-alvo. Embora sejam direcionadas às pequenas 
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empresas devido ao seu princípio de utilização de baixos recursos, as grandes 

empresas passaram a utilizar o marketing de guerrilha como uma estratégia 

complementar ao marketing tradicional e com o objetivo de aumentar sua 

interatividade com o público. 

Conforme Maia (2013), o marketing de guerrilha se baseia nos conceitos 

de buzz marketing, segmentação de mercado, mídias não convencionais, 

criatividade e mídia espontânea.  

a) buzz marketing: trata-se de uma estratégia de marketing que encoraja 

os consumidores a repassarem as mensagens para outras pessoas, ou 

seja, uma comunicação boca-a-boca;  

b) segmentação de mercado: aplica-se a direcionar a mensagem ao 

público correto, evitando desperdício de tempo e dinheiro com 

consumidores desinteressados;  

c) mídias não convencionais: busca formas inovadoras de transmitir a 

mensagem ao público, principalmente devido aos altos custos e a 

saturação do público em relação às mídias tradicionais; 

d) criatividade: o marketing de guerrilha busca criar mensagens 

impactantes e deve-se considerar que quanto menor o orçamento da 

empresa para as ações de marketing mais criativa precisa ser a ideia, 

para que assim envolva um maior percentual de consumidores; 

e) mídia espontânea: ocorre quando a mensagem é publicada em canais 

de comunicação de terceiros sem que tenha ocorrido um pagamento 

por isto. 

Segundo Cavalcante (2017), o marketing de guerrilha se sustenta por 

duas premissas: diminui o uso dos canais de comunicação tradicionais, nos quais 

concorrem com grandes empresas e utiliza poucos recursos (tempo e dinheiro). Na 

guerrilha, o planejamento, a engenhosidade, a ousadia, a inteligência e o foco são 

mais importantes do que o dinheiro. 

Essa modalidade de marketing busca visibilidade no mercado e se utiliza 

de diversas “armas” para vencer os concorrentes. Conforme Almeida et al. (2016), 

para obter vantagem competitiva, as estratégias mais comuns são: PR-stunt,  

ambush ou emboscada, astroturfing, performance, buzz marketing, marketing 

encoberto ou invisível e arte urbana. 
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Em conclusão, com base nos argumentos expostos, pode-se dizer que o 

marketing de guerrilha tem a vantagem de promover uma maior interação com o 

público em oposição aos comerciais em mídias tradicionais, onde há limitação de 

tempo para exibição da mensagem e de custos. Se for bem realizada, permite 

maximizar a comunicação e notoriedade da marca alcançando um elevado número 

de consumidores. A seguir, será detalhada a estratégia de marketing invisível, que é 

o foco deste estudo.  

 

3.1 Marketing invisível 

 

O marketing invisível pode ser encontrado com outras nomenclaturas na 

literatura, tais como marketing oculto, marketing furtivo, marketing discreto, 

undercover marketing e stealth marketing. 

É uma das ferramentas utilizadas no marketing de guerrilha para atrair a 

atenção do público de forma sutil, contudo causando grande impacto em sua 

percepção. A proposta é difundir a mensagem de marketing sem que o público 

perceba se tratar de uma ação mercadológica, através de estratégias criativas e 

inovadoras. 

Para Kaikati e Kaikati (2004), o marketing invisível procura apresentar 

seus produtos de forma clara e criativa ao invés de “gritar agressivamente” para 

todos ao mesmo tempo. Além disso, defende a utilização de técnicas não 

convencionais pela relação custo-eficácia das campanhas. 

O crescimento do marketing invisível e o declínio das estratégias 

tradicionais ocorreram em virtude de três fatores, segundo Kaikati e Kaikati (2004):  

a) a crescente crítica da indústria de publicidade em geral: a indústria 

publicitária deve repensar seu modelo, pois as ações realizadas, como 

comerciais de curto período, não são suficientes para causar 

consciência. Além disso, com relação ao custo-benefício, o marketing 

invisível apresentou melhor resultado; 

b) a diminuição da eficácia da publicidade devido a fragmentação do 

público: por conta dos vários meios de comunicação, os consumidores 

fragmentam-se em grupos pequenos, tornando-se caro atingir o 

público-alvo; 
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c) as novas tecnologias, que permitem que os usuários ignorem ou 

eliminem comerciais da sua programação: mesmo que o público-alvo 

consiga ser atingido, observou-se que muitos utilizam dispositivos que 

“saltam” a visualização dos comerciais.  

Kotler e Keller (2006) afirmam que o ser humano está exposto a cerca de 

1.500 mensagens por dia, contudo, a sua atenção seletiva faz com que apenas 30 a 

80 mensagens sejam recebidas por dia, onde menos de 10 dessas mensagens 

tenha a probabilidade de influenciar o comportamento do consumidor. 

Por conta do elevado número de propagandas e, de certa forma, da 

penetração incômoda no dia a dia dos consumidores, faz-se necessário adaptar as 

ações de marketing para que as mensagens pareçam imperceptíveis e continuem 

atraindo a atenção dos consumidores. 

Efing, Bergstein e Gibran (2012) consideram que a principal característica 

da publicidade invisível é ser absolutamente imperceptível para os consumidores, 

sendo conhecida somente por aqueles envolvidos em sua promoção. 

Sendo assim, uma estratégia comum é utilizar influenciadores, líderes de 

opinião ou atores previamente contratados para divulgar o produto, principalmente 

em redes sociais, como o Instagram e o Facebook, que tem um vasto alcance e 

baixo custo. Dessa forma, a mensagem é compartilhada entre o ciclo de contatos 

como uma indicação favorável a determinado produto e inocentemente considerada 

sem conflitos de interesse.  

 
O marketing invisível é um conceito novo de marketing, que renomeia o 

boca a boca. Sua premissa é que pessoas confiam em pessoas, e pessoas 
formadoras de opinião possuem influência dentro deste mercado. O 
consumidor não percebe que está sendo influenciado a comprar tal produto, 

e acaba comprando (MARTIN LINDSTROM, 2011 apud MORAES, 2013, p. 
10). 

 

A comunicação boca a boca, ou buzz marketing, tem a capacidade de 

propagar uma mensagem rapidamente e de forma espontânea. Nesse tipo de 

comunicação, a mensagem é transmitida de pessoa para pessoa ajudando a 

alavancar a divulgação do produto ou serviço sem custos adicionais à empresa, já 

que a comunicação é realizada pelos próprios consumidores. Assim, é importante 

que os profissionais de marketing identifiquem aquelas pessoas com potencial para 

despertar um buzz favorável ao produto/serviço. 
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Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012, p. 34-35), a propaganda 

boca a boca é considerada mais confiável para os consumidores. Para os autores “a 

ascensão das mídias sociais é apenas reflexo da migração da confiança dos 

consumidores das empresas para outros consumidores”.  

 

A influência que a propaganda corporativa tem em moldar o comportamento 
de compra diminuirá proporcionalmente. Cerca de 90% dos consumidores 
entrevistados confiam nas recomendações de conhecidos. Além disso, 70% 

dos consumidores acreditam nas opiniões dos clientes postadas na Internet. 
Curiosamente, as pesquisas da Trendstream/Lightspeed Research mostram 

que os consumidores confiam mais em estranhos em sua rede social do que 
em especialistas. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2012, p. 34-35). 

 

Pode-se observar, com base nos argumentos acima, que o sucesso da 

comunicação boca a boca deve-se a maior confiabilidade das pessoas em um 

depoimento real em comparação a uma mídia comercial. 

A técnica de Brand Pushes, relatada por Kaikati e Kaikati (2004), é 

utilizada como estratégia de marketing invisível e consiste na contratação de atores 

ou pessoas influentes em grupos sociais para comentar sobre determinado produto 

em seu círculo de relacionamento, sem que as pessoas percebam que estão sendo 

contratados para este fim. Com este tipo de ação, é possível atrair consumidores 

para o produto aproveitando-se da inocência destes consumidores. 

Kaikati e Kaikati (2004) defendem que o marketing invisível procura atingir 

pessoas vulneráveis, identificando o ponto fraco em seus “escudos defensivos”. 

Para eles, o marketing invisível representa uma tentativa para que as marcas sejam 

notadas em um mercado cheio, “voando abaixo do radar dos consumidores”, sendo 

percebida como mais suave e pessoal do que a publicidade tradicional. 

Huba (2005) critica o marketing furtivo (outra nomenclatura para o 

marketing invisível) pela utilização de métodos dissimulados para conscientizar o 

cliente, em oposição ao marketing criativo, que também provoca um buzz marketing, 

mas demonstra claramente que se trata de uma campanha comercial. 

No Brasil, a legislação não é favorável ao marketing invisível, pois 

esclarece que “os anúncios devem ser realizados de forma a não abusar da 

confiança do consumidor, não explorar sua falta de experiência ou de conhecimento 

e não se beneficiar de sua credulidade” (Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária, Cap. II, Seção 3, Art. 23). 
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Assim, de acordo com o exposto acima, observa-se que ações de 

marketing invisível tendem a ferir questões éticas e legais. Um grande risco referente 

à utilização de técnicas invisíveis é caso a “farsa” seja descoberta, ou seja, caso os 

consumidores percebam que estão sendo manipulados e que aquelas mensagens 

anteriormente sem interesse tenham sido na verdade organizadas pela empresa. A 

revelação pode levar as ações de marketing ao fracasso, causar uma rejeição da 

empresa pelo público e ainda gerar um buzz prejudicial à empresa. 

Kaikati e Kaikati (2004) destacam alguns pontos positivos e negativos da 

técnica de marketing invisível. Como pontos positivos, citam o fato de uma 

mensagem bem vinculada ter a capacidade de tornar clientes fiéis à marca e a 

eficácia das diferentes técnicas de marketing invisível. Como pontos negativos, os 

autores citam que no marketing tradicional há maior controle da mensagem, pois 

podem informar exatamente como ela será transmitida. Além disso, relatam que não 

há como avaliar o sucesso de uma ação. 

Outro ponto é que não é aplicado a qualquer tipo de produto, sendo mais 

direcionado aqueles de alto interesse, devido à complexidade técnica, capacidade 

de melhorar o status e intimidade com o consumidor. Por fim, corre o risco de o 

consumidor perceber que se trata de uma campanha comercial e se sentir 

enganado. 

Após apresentar a revisão teórica a respeito do marketing de guerrilha e 

da estratégia de marketing invisível, a seção seguinte irá abordar os aspectos 

metodológicos escolhidos para atingir o objetivo do estudo, que consiste em analisar 

como as empresas podem utilizam o conceito de marketing invisível para promover 

seus produtos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste tópico são explanados os métodos utilizados na pesquisa para 

atingimento dos objetivos do estudo. A metodologia é realizada em várias etapas, a 

depender do tipo de pesquisa que será realizada. 

 

4.1 Métodos de pesquisa 

 

A pesquisa é, segundo Rampazzo (2005), uma investigação que tem o 

intuito de fornecer um novo conhecimento, de acordo com o que já se sabe sobre o 

assunto. Markoni e Lakatos (2010, p. 139) definem pesquisa como “um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais”. 

Gerhardt (2009) divide as formas de pesquisa em 4 tipos:  

a) quanto a abordagem: pesquisa qualitativa e quantitativa; 

b) quanto à natureza: pesquisa básica e aplicada;  

c) quanto aos objetivos: exploratória, descritiva e explicativa; 

d) quanto aos procedimentos: experimental, bibliográfica, documental, de 

campo, ex-post-facto, de levantamento, com survey, estudo de caso, 

participante, pesquisa-ação, etnográfica e etnometodológica. 

Quanto à abordagem, a pesquisa deste estudo é qualitativa, que possui 

uma abordagem dinâmica onde não é possível traduzir seu resultado em números. 

Por conta disso, este tipo de pesquisa não requer o uso de técnicas estatísticas, 

sendo uma pesquisa onde o caráter descritivo é destacado. 

Segundo Gerhardt (2009, p. 32), esse tipo de pesquisa busca “explicar o 

porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito”, contudo não comprovam os 

fatos e nem utilizam valores, visto que não são utilizados dados numéricos e o 

resultado pode surgir de diferentes comportamentos. Para a autora, o estudo 

qualitativo dá importância aos fatos que não podem ser contados, tendo enfoque na 

compreensão e na dinâmica. Oliveira (2011) complementa afirmando que este 

método é utilizado nas pesquisas descritivas. 

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois “objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos” 
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(GERHARDT, 2009, p.35) e tem por objetivo “pesquisar, comprovar ou rejeitar 

hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos e fazer sua aplicação às diferentes 

necessidades humanas” (OLIVEIRA, 2001, p. 123). 

Quanto aos objetivos, neste estudo a pesquisa é exploratória. Conforme 

Santos (2006) esse tipo de pesquisa tem um objetivo de obter uma visão geral sobre 

o tema e não requer uma coleta de dados, dedicando-se ao levantamento 

bibliográfico e/ou documental. 

Quanto aos procedimentos, foi utilizada primeiramente a pesquisa 

bibliográfica, feita a partir de um levantamento do referencial teórico, sendo a 

primeira etapa de qualquer pesquisa científica, segundo Macedo (1994), pois tem a 

finalidade de revisar o que já foi escrito sobre o tema e não tornar o estudo 

redundante. Para Oliveira (2011, p. 119), “a pesquisa bibliográfica tem por finalidade 

conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre 

determinado assunto ou fenômeno”. 

Marconi e Lakatos (2010, p. 166) explicam que “a pesquisa bibliográfica 

não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia 

o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras”. 

Além da pesquisa bibliográfica, que forneceu a base de conhecimento, foi 

utilizada a pesquisa documental através da análise fílmica, que consiste em 

descrever e interpretar as cenas de um filme. Vanoye (1994 apud Penafria, 2009) diz 

que a análise de um filme é realizada em duas etapas que são: decompor o filme e 

compreender as relações entre esses elementos decompostos.  Por ser um registro 

permanente, essa metodologia permite que ocorram outras análises, das quais terão 

como resultado diferentes interpretações sob o mesmo material. 

 

4.2 Apresentação do filme 

 

O filme “Amor por Contrato”, cujo título original é The Joneses, foi 

selecionado para ilustrar como as empresas utilizam a técnica de marketing invisível 

para atrair a atenção dos consumidores para determinados produtos através do uso 

de atores. Através do filme é possível observar como o comportamento de compra 

do consumidor é influenciado pela opinião de terceiros. 
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O filme foi lançado em 2009 sob a direção de Derrick Borte e tem como 

gênero a comédia e o drama. Do elenco fazem parte as estrelas David Duchovny 

(Steve), Demi Moore (Kate), Ben Hollingsworth (Mick) e Amber Heard (Jenn), que 

formam a família protagonista, os Jones. 

Os Jones são tidos como a família perfeita, são bonitos, ricos, populares e 

estão sempre felizes, o que causa inveja nos vizinhos. Contudo, o que seus vizinhos 

não sabem é que eles não são uma família de verdade, mas pessoas contratadas 

pela empresa LifeImage para influenciar potenciais consumidores a adquirirem  

produtos específicos, que não por acaso são utilizados pela família. 

Muito mais do que divulgar produtos, os Jones vendem um estilo de vida 

e seu objetivo é fazer com que as pessoas queiram ser como eles e assim vão 

querer ter o que eles possuem, ao passo que o sucesso dos Jones parece estar 

vinculado aos seus bens materiais. 

A LifeImage trabalha com divulgação de produtos através do marketing 

oculto e possui famílias posicionadas em zonas diferentes, onde os Jones são 

apenas um dos seus diversos núcleos familiares. Cada núcleo familiar é responsável 

por divulgar um lote distinto de produtos, que podem ser comprados em lojas 

comuns, pois o que define se a família está tendo sucesso em suas recomendações 

são os índices de venda de tais produtos, cuidadosamente controlados a fim de 

aperfeiçoar as estratégias e o desempenho do influenciador. 

Cada membro da família Jones tem a missão de influenciar um público-

alvo e persuadi-lo a adquirir um determinado tipo de produto. Os pais são 

designados ao público adulto e os filhos ao público adolescente. As praças também 

são selecionadas estrategicamente, assim como todas as ações que ocorrem em 

horário de trabalho (já que todos tem seu dia de folga para fazer o que desejar), 

inclusive suas relações interpessoais, que não passam de transações comerciais. 

O ponto alto do filme ocorre quando o vizinho Larry Symonds comete 

suicídio por estar afundado em dívidas decorrentes de seus hábitos de consumo. 

Tais dívidas foram obtidas graças às inúmeras tentativas de superar os bens 

adquiridos pelo vizinho Steve, o que é praticamente impossível já que Larry, como 

comprador, paga pelos produtos e Steve, como influenciador, os recebe 

gratuitamente da LifeImage para estimular o consumo por outras pessoas. 

Diante do suicídio do vizinho, Steve decide contar toda a verdade aos 

demais membros da comunidade, confessando que sua família é uma farsa. Para 
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contornar o ocorrido, o restante da família (Kate, Mick e Jenn) foge, abandonando 

Steve, e é realocada pela empresa para outra localidade. Tempos depois, Steve, 

que estava apaixonado por Kate, a procura para lhe propor abandonar a LifeImage e 

a vida falsa, em troca de uma vida real ao lado dele. 

Para fins deste estudo, o filme foi assistido quatro vezes: a primeira com 

intenção de conhecer a trama do filme, a segunda com o objetivo de analisar as 

cenas e falas que se aplicam ao estudo, e as duas últimas com a intenção de 

analisar o filme em detalhes e realizar a comparação com o referencial teórico. Na 

seção seguinte, serão exibidos os resultados do estudo de acordo com a relação 

entre a teoria e o filme.  
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5 RESULTADOS 

 

O objetivo geral deste estudo consiste na análise de como as empresas 

podem utilizar o conceito de marketing invisível para promover seus produtos. Com 

base nisto, o propósito desta seção é compreender as estratégias de marketing 

invisível utilizadas pela família Jones para atrair a atenção dos consumidores para 

os produtos, detectar quais as influências que estes consumidores recebem e como 

eles se comportam durante o processo de compra.  

 

5.1 Análise do filme 

 

O filme inicia mostrando a família Jones, que é composta por Steve (pai), 

Kate (mãe), Mick e Jenn (filhos), de mudança para um bairro de luxo, cujos 

residentes tem renda anual média de mais de US$ 100 mil, conforme análise de 

Kate em 01‟45‟‟. Durante o trajeto para chegar à nova residência, a família conversa 

sobre a região em que vão morar, observando a quantidade de adolescentes, de 

colégios (públicos) e de escolas (particulares) em 01‟35‟‟ a 01‟41‟‟, neste caso 

dirigindo-se a Mick e Jenn, e de clubes de golf em 01‟59, dirigindo-se a Steve. 

Não é por acaso que os Jones foram enviados para o bairro em questão. 

Um dos fatores que influencia o comportamento de compra faz referência à cultura, 

que se trata de um comportamento adquirido e compartilhado em um grupo social, 

de acordo com Rocha e Christensen (1987). Além disso, toda cultura abriga 

subculturas, segundo Kotler e Armstrong (2007), formadas por pessoas que 

compartilham os mesmos valores. 

Por fim, dentro de cada subcultura também existe a divisão por classes 

sociais que, de acordo com Las Casas (2011), trata-se de agrupamento de pessoas 

com comportamentos similares baseado em sua posição econômica no mercado. Os 

Jones precisam estar em sintonia com seu público alvo para que suas ações gerem 

influência e, para isto, incorporam a cultura dessa sociedade e fazem parte da 

mesma classe social. 

Ao chegarem a nova residência em 03‟40‟ a 3‟59‟‟‟, Mick solicita a um 

morador para tirar uma foto da família pelo seu celular, falando das qualidades do 

novo aparelho: “Oi senhor, poderia fazer um favor para mim? É fazer um 

„videozinho‟. É muito simples: o visor é aqui. É só apertar o botão, aí o vídeo vai 
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direto para minha avó”. O homem nota instantaneamente a nova tecnologia e acha o 

produto interessante, perguntando em seguida: “Esse é novo? Qual é esse?”. 

Prontamente Mick responde: “É, esse é o novo HTC”.  

 

Figura 3 - Mick exibe o novo modelo de celular a um morador. 

 

Fonte: retirada do filme. 

 

O homem não percebe, mas acabou de ser uma vítima de uma sutil ação 

de marketing invisível. Logo em seguida, em 03‟59‟‟ a 04‟38‟‟, são exibidos os 

vizinhos da família, Larry e Summer Symonds. Ela é representante de produtos de 

beleza da empresa Robustion, e trabalha com a estratégia de marketing direto
2
. 

Summer tende a repetir o nome da marca de produtos como se fosse uma forma de 

fixar a marca na mente dos consumidores. 

Ao chegar à casa dos Jones em 4‟49‟‟, Os Symonds se apresentam e 

Summer presenteia os novos vizinhos, dizendo  “Só queria trazer este presente de 

boas vindas com várias amostras da nova linha Robustions Afrodite de produtos de 

beleza, mas vocês não estão em clima de visitas”, observando o fato de não ter sido 

(ainda) convidada a entrar. 

Logo, os Jones os convidam a entrar, apresentando-se ao casal. 

Questionados se têm filhos em 05‟40‟‟, Summer responde “Eu sei que uma mudança 

                                               
2
 O Marketing direto é o uso de canais diretos ao consumidor para obter e entregar bens e serviços 

aos clientes sem o uso de intermediários. [...] Eles buscam uma resposta mensurável, normalmente 
um pedido de cliente. (KOTLER E KELLER, 2012, p. 578) 
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na situação de uma flutuação natural de hormônios femininos pode deixar sua pele 

um desastre, mas verá que a linha Afrodite de produtos de beleza vai te dar um 

realce”. 

O discurso de Summer tende a deixar os demais sem reação e logo Steve 

quebra o silêncio convidando Larry para tomar uma “gelada” (cerveja) em 06‟05‟‟ e 

Kate leva Summer para conhecer a casa, que onde esta fica apaixonada pela 

decoração. Larry aparece com Steve em 06‟44‟‟ elogiando a cerveja dada pelo 

amigo “Tem razão, a cerveja é muito boa mesmo”. 

Mais uma vez, sem que os amigos percebam, os Jones exibiram seus 

produtos, fazendo uma divulgação suave e eficaz, sem falar muito do produto ou de 

marcas, somente deixando que os Symonds observassem e experimentassem tais 

produtos. 

O processo decisório de compra é composto por cinco estágios, iniciando 

geralmente pelo reconhecimento da necessidade e vindo em seguida a busca de 

informações, segundo Kotler e Keller (2012), podendo o consumidor pular ou 

inverter estas etapas. Ao oferecer uma cerveja a Larry, Steve proporcionou ao 

colega duas fontes de informação sobre este produto, mesmo que Larry não tenha 

buscado, que são as fontes pessoais, representada pelos vizinhos e conhecidos, e 

as fontes experimentais, que vem através do manuseio ou observação do produto. 

 Conforme os referidos autores, a maior parte das informações que o 

consumidor vem de fontes comerciais, mas as informações mais efetivas vêm das 

fontes pessoais, que desempenham uma função de legitimação. Os Jones fornecem 

informações sobre os produtos, deixam os colegas manusearem e terem a sensação 

de possuir o produto, para assim os consumidores perceberem que necessitam dele 

e posteriormente o comprem. A recomendação de Steve a Larry foi tão bem aceita, 

que é possível observa-lo consumindo a mesma cerveja em 18‟05‟‟. 
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Figura 4 - Symonds apresentam-se aos Jones. 

 

Fonte: retirada do filme. 

 

No minuto 07‟36‟‟ uma cena chama a atenção, pois embora sejam um 

casal perfeito, Steve e Kate não dividem o mesmo quarto. Contudo, até o momento 

não é fácil perceber que os Jones não são uma família comum. Isso só será 

perceptível em 13‟43‟‟ a 16‟45‟‟, quando Jenn invade o quarto de Steve e deita-se 

nua na cama dele tentando seduzi-lo. 

Na manhã seguinte a família se encontra para discutir o ocorrido. Steve 

em 16‟27‟‟ questiona “Bom dia. O que houve ontem a noite?”. Jenn responde “Ah, 

me desculpe. Você é novo e eu me aproveitei da situação”.  Aqui se percebe que 

Steve é novo na empresa e a família já era formada pelos outros três integrantes. 

Além disso, Jenn já havia feito isto outra vez, como observa Mick em 15‟10‟‟ “Voltou 

à ativa?”. 

Observa-se também que os membros da equipe recebem orientações em 

16‟40‟‟ e até um roteiro em 17‟20‟‟de suas ações.  Kate encerra o assunto em 16‟42‟‟ 

esclarecendo “Podemos não ser normais, mas operamos como equipe. Teremos 

uma ótima oportunidade. Gostaria que mantivéssemos o foco. A primeira revisão 

será em 30 dias”. Mick motiva em 17‟53‟‟ “Temos que vender, vender, vender”. Aqui 

fica claro que na verdade eles não são uma família, mas uma equipe de vendas. 

Os Jones formam uma célula familiar fictícia e trabalham para a empresa 

LifeImage, que divulga determinados produtos de luxo para marcas que os 

contratam utilizando estratégias de marketing oculto. Assim, a família tem o objetivo 

de criar uma rede de contatos e atrair seu público-alvo de maneira sutil, difundindo 

mensagens de marketing sem que eles percebam se tratar de uma ação 

mercadológica. Conforme Kotler e Keller (2012), as empresas devem ser conectar 

com seus clientes para que o marketing seja bem-sucedido, assim, os Jones fingem 
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ser uma família perfeita e constroem relações de amizade com seus clientes sem 

que eles percebam que a intenção é divulgar produtos. 

Em 8‟34‟‟, a família se reúne na cozinha da casa para o café da manhã e 

planejam como será o dia de cada membro. A família se divide e cada um se dirige à 

sua praça: Mick e Jenn (cujo nome na verdade é Jennifer dito em 09‟32‟‟) vão para o 

colégio; Steve para o campo de golf, onde encontra com Larry em 09‟54‟‟ que o 

convida para jogar em um grupo; e Kate vai ao salão de beleza em 10‟30‟‟, onde as 

mulheres do local se encontram, e é notada imediatamente pelo dono do salão, Billy, 

por ser nova no local, já que ele conhece a todos, conforme fala “não há ninguém 

que seja alguém que eu não conheça” em 11‟11‟‟. 

 
Figura 5 – Kate frequenta o salão de beleza de Billy em busca de contatos. 

 

Fonte: retirada do filme. 

 

Las Casas (2011) afirma que o comportamento de consumo de um 

indivíduo tende a ser semelhante à de seus pares ao pertencerem à mesma classe 

social. Com base nisso, cada membro da família Jones tem, de acordo com suas 

características, a função de se relacionar com seu público-alvo apresentando 

produtos que lhe causem interesse e fazer com que estas pessoas adquiram e 

indiquem tais produtos à sua rede de relacionamento, formando um efeito onda, 

como Steve cita em 74‟08‟‟, o que nada mais é do que um buzz marketing positivo. 

Como pretende atingir os consumidores de artigos de luxo, a família 

Jones possui um padrão de vida alto, a fim de igualar seu estilo de vida ao de seu 

público-alvo e assim poder fazer parte do grupo. Dessa forma, os Jones atendem 

um dos fatores que influenciam o comportamento de compra dos consumidores, os 

fatores pessoais, representados pela idade e os estágios no ciclo de vida, a 

ocupação e circunstâncias econômicas, a personalidade e autoimagem e estilo de 

vida e valores, segundo Kotler e Keller (2012). 
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Na divisão de público-alvo, Kate deve influenciar mulheres adultas, 

fornecendo produtos de beleza em 18‟40‟‟, moda em 18‟18‟‟, decoração em 6‟16‟‟ e 

39‟40‟‟, perfumes em 42‟56‟‟ e outros itens de luxo. Steve deve influenciar os 

homens adultos, apresentando bebidas e máquinas em 18‟01‟‟, tecnologia 18‟32‟‟, 

artigos esportivos em 11‟46‟‟, relógios, carros entre outros bens. 

Seu local estratégico é o clube de golfe, onde os homens se encontram. 

Para tais ele exibe tacos, conforme demonstra em 11‟46 a um dos colegas “Já viu 

esse taco MP52? Tem um centro de gravidade mais baixo, mais resposta. E se 

respondem a mim, respondem a qualquer um” e vestuário a eles. O que tais colegas 

não sabem é que Steve foi professor de golf, como confessa em 54‟28‟‟. 

 
Figura 6 - Steve demonstra tacos aos colegas de golfe.  

 

Fonte: retirada do filme. 

 

Mick e Jenn têm como foco os estudantes de 15 a 18 anos e sua praça 

principal é o colégio. Mick deve exibir artigos esportivos, conforme é exibido em 

17‟35‟‟, games em 18‟28‟‟ e eletrônicos. Enquanto Jenn deve mostrar maquiagem, 

roupas perfumes entre outros produtos para as meninas, conforme exibido em 

17‟49‟‟.  
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Figura 7 - Mick e Jenn demonstrando produtos aos estudantes do colégio. 

 

Fonte: retirada do filme. 

 

Cada idade e estágio no ciclo de vida possui um comportamento de 

compra distinto e por conta disso as empresas precisam fornecer produtos 

compatíveis com suas necessidades e direcionar suas ações de marketing. Nota-se 

que na família Jones há uma divisão de público para cada um dos integrantes, 

dividindo o público alvo por idade e sexo e partir disso é que as ações de marketing 

são aplicadas. 

Todas as ações dos Jones são realizadas com intenção comercial, 

principalmente as relações interpessoais. Contudo, eles não agem como 

vendedores, mas sim como influenciadores, dessa forma, o sucesso das vendas vai 

depender do buzz marketing criado, que faz com que outras pessoas propagem a 

informação do produto por eles. Pode-se observar em 18‟58‟‟ que as vendas dos 

produtos usados pelos Jones disparam nas lojas. As pessoas procuram pelos 

produtos dos quais ouviram falar. 

Nota-se que os mesmos estão nas vitrines ou nas prateleiras das lojas 

como itens bem visíveis. Em 19‟10‟‟, observa-se o sucesso de vendas dos itens de 

Kate, ao exibir mulheres usando o mesmo tênis e roupa de ginástica e em 19‟25‟‟, as 

meninas no vestiário do colégio com a mesma bolsa, maquiagens e roupas de Jenn 

também expressam que houve boa repercussão. 

Em pouco tempo, os Jones se tornam as pessoas mais populares do 

local, pois aparentemente são a família perfeita: são bonitos e ricos, não passam por 

problemas, dão festas, além de possuir os últimos lançamentos dos produtos. 
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Assim, tornam-se referência para a comunidade, elevando continuamente seus 

índices de vendas à medida que as pessoas compram os produtos indicados por 

eles, mesmo sem haver uma necessidade aparente.  

Dentre os fatores que influenciam o comportamento, estão os valores 

pessoais, onde se enquadram a personalidade e a autoimagem. Conforme Kotler e 

Keller (2012), as pessoas tendem a selecionar marcas que expressam sua imagem 

e sua personalidade, seja ela real ou ideal. Além disso, costumam comprar produtos 

não só por necessidade, como também para fazerem parte de um grupo social.  

Esses comportamentos podem ser observados no filme à medida que as 

pessoas próximas aos Jones começam a adquirir produtos idênticos aos utilizados 

por eles, como se pode notar em 19‟10‟‟ e 19‟25‟‟, onde as mulheres se vestem com 

as mesmas roupas e acessórios de Kate e Jenn, respectivamente. 

Outro fator de influência observado é a aprendizagem, que utiliza a 

experiência para alterar o comportamento. Segundo Kotler e Keller (2012), entre as 

formas de aprendizagem podem ser citadas o condicionamento clássico, que 

consiste em associar o produto a uma experiência agradável, e a modelagem, que 

consiste em aprender observando os demais, incluindo a demonstração de produtos 

por líderes de opinião. 

Note, observando como exemplo as figuras 6 e 7, que os Jones 

raramente falam de um produto sem estarem usando o mesmo para demonstrar ou 

fazer com que a pessoa experimente, exceto quando falaram sobre a agência de 

viagem em 43‟49‟‟, que enfim, não há como demonstrar. Utilizando técnicas de 

aprendizagem, os Jones utilizam os produtos na frente das demais pessoas sempre 

elevando suas qualidades e deixa também que as pessoas os experimentem, na 

intenção de comprovar as informações. 

Os Jones tentam passar a imagem da família perfeita, de pessoas bem 

sucedidas, com boa condição financeira, alta popularidade entre outras 

características.  Eles sabem que uma boa imagem influencia no relacionamento com 

as pessoas, o que contribui para a alavancagem no seu índice de vendas, embora a 

vida da família seja uma total mentira.  
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Figura 8 – Jantar solitário de Steve. 

 

Fonte: retirada do filme. 

 

Os grupos de referência, que fazem parte dos fatores sociais que 

influenciam o comportamento do consumidor, submetem os indivíduos a novos 

comportamentos e estilos de vida. O consumo é modificado de acordo com o lugar 

que frequentam as pessoas que se relacionam e as influências que recebem. 

Quanto mais respeitada é uma pessoa perante o seu grupo, mais influência ela tem 

sobre os demais. Líderes de opinião são pessoas que possuem destaque em um 

grupo social e influenciam o comportamento dos demais membros desse grupo, por 

este motivo são comumente utilizados pelas empresas em suas propagandas. 

As pessoas tendem a aceitar opiniões sobre compras daquilo que será 

exibido em público, tais como artigos de luxo, principalmente porque são compras 

que envolvem risco e elas precisarão de alguém que as apoie após efetuar a 

compra, como uma confirmação de que fizeram a escolha certa. 

Os Jones são avaliados individualmente pela LifeImage com base no 

crescimento das vendas dos produtos que foram designados a este grupo familiar, 

como é possível observar em 20‟13‟‟. Caso um dos membros da família se destaque 

consideravelmente, pode ser remanejado para outro núcleo familiar até que se atinja 

o status de ícone, que é o nível mais alto na empresa 72‟10‟‟. Observa-se que a 

LifeImage realiza avaliação de desempenho regularmente com seus funcionários, 

procurando analisar seus pontos fortes e traçar planos de desenvolvimento nos gaps 

encontrados. 

Ao observar os baixos índices de venda de Steve, que no primeiro mês 

apresentou o índice de 3,5% em comparação ao de Kate de 20%, a supervisora da 

LifeImage, KC, conversa com Steve: 
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“Foi um bom vendedor de carros. As pessoas confiaram e gostaram de você 
e compraram o que vendia. Mas não está mais vendendo coisas. Para ter 

sucesso aqui não deve só vender. Está aqui para vender um estilo de vida, 
uma atitude. Se as pessoas o quiserem, vão querer o que você tem.” 

 

Steve questiona “Os clientes sabem como isso funciona?” e KC 

prontamente responde: 

  
“Claro que não. Por isso se chama marketing oculto. O fato é que temos 
resultado. Como fazemos, o problema é nosso. A pergunta que se deve 

fazer é: até onde está disposto a ir para conseguir o que quer? Chama-se 
instinto predador. Se o encontrar poderá ter o que quiser. Qualquer coisa”.  

 

Através desse diálogo é possível compreender que nem sempre o 

marketing oculto é uma estratégia ética ou gratificante. A publicidade deve ser 

vinculada ao consumidor de forma que ele perceba rápida e claramente que se trata 

de uma ação de marketing. Contudo, o marketing oculto surge como uma maneira 

de reduzir as barreiras que os consumidores aplicam à publicidade, aumentando as 

chances de ser percebida pelo consumidor. 

Embora o marketing oculto tenha muitos pontos positivos, as empresas 

investem em ações de marketing para serem percebidas positivamente por seus 

clientes, mas caso os mesmos percebam estar sendo manipulados e se sintam 

enganados, todo o investimento vai abaixo junto com a imagem que a empresa tem 

no mercado. 

 

Figura 9 – KC conversa com Steve sobre seus baixos índices de vendas. 

 

Fonte: retirada do filme. 

 
Após a conversa, KC comenta com Kate que Steve não serve para o 

cargo e talvez deva demiti-lo em 22‟48‟‟. Contudo, Kate pede mais tempo e toma a 

responsabilidade da melhoria dos índices de Steve. Em seguida, Kate também 

conversa com Steve em 34‟45‟‟. Ela explica que isto está ocorrendo porque ele 
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continua vendendo os produtos diretamente para as pessoas, ao invés de fazer com 

que outras pessoas vendam os produtos para ele. Ela explica “Você ainda vende 

para indivíduos. Precisa criar uma onda. Chegar a outras pessoas. Sempre há 

pessoas que querem conselhos de quem está por dentro. São as conexões que 

alcançam o consumidor em seu benefício”. 

O motivo da conversa é porque, embora Steve tenha um bom 

relacionamento com seus clientes, ele demonstra produtos diretamente para eles, 

isso torna a venda limitada, pois é necessário um fluxo constante de contatos para 

assim haver consumo igualmente constante. Então, o que ele precisa é fazer com 

que as pessoas convençam outras pessoas de que determinado produto é bom e 

devem comprá-lo. 

O que ambas, KC e Kate, querem que Steve faça é aumentar sua 

estratégia de buzz marketing, uma pessoa indicando o produto para outra. Conforme 

Maia (2013), a estratégia de buzz marketing encoraja os consumidores a 

repassarem a mensagem umas para as outras. Com isso, a mensagem irá se 

propagar rapidamente e de maneira espontânea, além disso, sem custos adicionais 

à empresa. 

Kate decide dar uma festa como forma de exibir alguns produtos e 

aumentar a socialização, em 26‟10‟‟. Entre os convidados estão tanto adultos quanto 

adolescentes, a fim de que todos os Jones possam trabalhar sua rede de 

influências. Os convidados são servidos com Martini de Romã em 26‟30„‟, como 

forma de experimentarem a bebida. As roupas dos anfitriões também são 

cuidadosamente selecionadas, conforme conversa com de Kate com Steve em 

24‟15‟‟. Kate exibe joias às amigas 27‟10‟‟, que invejam não só a peça, como 

também o fato de ela dizer que as recebeu como presente do marido sem um motivo 

especial. 

O buffet servido aos convidados foi preparado usando comida congelada 

em 27‟12‟‟, surpreendendo a todos pelo fato de estar bom. Enquanto isso, Steve 

exibe aos amigos a qualidade de sua TV e aparelho de som em 27‟57‟‟ e Kate 

aparece de surpresa beijando o “marido” na frente de todos, que ficam invejando 

Steve. Mick está junto aos garotos, fazendo com que eles experimentem seu 

videogame realista em 28‟53‟‟, mesmo que não esteja interessado em fazer isso, 

saindo inclusive da sala e deixando os amigos sozinhos. Jenn, por sua vez, não está 

tentando demonstrar nenhum produto, mas flertando com um homem casado em 
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29‟50‟‟ e é logo reprimida por Kate, que orienta a moça a mostrar o quarto às 

amigas. 

Observe que cada canto da casa foi cuidadosamente preparado para ser 

invejado e copiado: comidas, bebidas, móveis, eletrônicos etc. A festa não foi 

realizada com motivo de socialização da família com os vizinhos, mas com a 

intenção de mostrar a vida perfeita da família, exibir produtos e instigar os vizinhos a 

comprarem os mesmos produtos. 

Mick abandona a festa para usar drogas com uma amiga e durante a 

conversa em 30‟55‟‟ ele comenta “Naomi, quer saber por que todas essas pessoas 

estão aqui? É para minha suposta “família” mostrar suas coisas. Todas as pessoas 

ficam impressionadas”. Naomi responde “É, parece algo que meus pais fariam”. 

Seguindo as recomendações de Kate, Steve vai à loja de conveniências 

do campo de golf para marcar uma aula com o vendedor da loja em 36‟23‟‟, após 

observar que o mesmo dá aos jogadores recomendação sobre quais produtos 

adquirir. Embora seja professor de golf, como assume em 54‟20‟‟, essa informação 

ele prefere omitir dos colegas e adotar o papel de jogador iniciante, a única 

solicitação de Steve é que o vendedor dê a aula e não os tradicionais professores, 

visto que ele também é professor, entretanto somente para o público infantil. 

Durante a aula Steve joga tão bem que o professor acha que o mérito é 

do taco. Logo, o objetivo de Steve é cumprido, pois o vendedor passa a indicar o 

taco aos demais jogadores, assim como a camisa que Steve está usando. 

Devido a sua popularidade, Summer Symonds pede ajuda a Kate para 

demonstrar os produtos da Robustion a um grupo de pessoas em 38‟35‟‟. Contudo, 

os convidados não se interessaram muito pelos produtos de beleza e sim pela 

decoração e outros itens da casa de Kate, que igualmente tem a intenção de serem 

vistos e comprados. Entretanto, sem que a mesma faça uma propaganda explícita 

de tais bens e somente fale de seus benefícios, os convidados demonstram mais 

interesse do que no objeto da reunião. 

Em 47‟52‟‟, Larry exibe seu novo carro a Steve, o mesmo modelo do carro 

de Steve, contudo em outra cor. Mesmo que sejam de modelos idênticos, Larry 

ainda tenta exibir superioridade em relação ao amigo dizendo “Achei que o vermelho 

seria melhor, um pouco mais quente que o cinza”, em referência ao carro de Steve. 

Através da análise das cenas pode-se observar um comportamento 

semelhante entre esses consumidores de artigos de luxo. Uma das características 
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de consumo é a ostentação, um desejo de mostrar que possui um bem e que este o 

faz diferente dos outros membros do grupo. A diferenciação chega a ser uma 

condição necessária para o bem estar do indivíduo. Essa situação pode ser 

observada quando Larry compra um carro idêntico ao de Steve 47‟46‟‟ e trata logo 

de exibi-lo ao vizinho, ou até mesmo quando Naomi afirma que os pais dela também 

dariam uma festa para se exibir, em 31‟17‟‟. 

Embora endividado, a vontade de se sentir superior a Steve fez com que 

Larry adquirisse um novo automóvel. Kotler e Armstrong (2007) mencionaram que a 

motivação, neste caso para comprar, é analisada por diversas teorias, entre elas a 

defendida por Maslow (1908-1970), que propôs a pirâmide de necessidades 

humanas. 

Direcionando ao filme, Larry buscou satisfazer sua necessidade de 

estima, pois estava se sentindo inferior a Steve, e as demais necessidades 

(fisiológicas, de segurança e sociais) já haviam sido supridas. Conforme explicado 

por Pinheiro et al (2006), o comportamento de consumo é influenciado por desejos 

presentes em uma classe social, principalmente se seus membros desejam níveis 

mais altos ou uma diferenciação quanto aos demais. 

Próximo ao período de Natal, os Jones recebem os produtos que serão 

lançados e tem como obrigação “garantir que eles estejam debaixo de cada árvore 

da cidade” nessa época em 51‟18‟‟. Além de persuadir as pessoas para comprá-los, 

eles tem como objetivo fazer com que outras pessoas falem desses produtos para 

eles, fazer com que os consumidores mudem seu ponto de vista sobre determinado 

produto e os aceite como são oferecidos. Como exemplo, Mick recebe óculos de sol 

para dar a sua namorada Naomi, que na verdade não é namorada e sim uma amiga, 

já que Mick é gay, como será mostrado em 60‟32‟‟. 

Além disso, KC cobra de Jenn um namorado até o Natal, já que a jovem é 

solteira e nessa idade é comum que as garotas tenham namorado. Ou até mesmo o 

Rum que é oferecido em embalagem plástica, nada luxuosa, e KC diz que eles têm 

mudar esse ponto de vista e fazer o consumidor aceitá-la.  Durante a reunião dos 

itens para o Natal, a LifeImage fornece outro modelo de carro para que Steve possa 

exibir em  53‟45‟‟, e quando Larry o vê com um carro mais novo que o seu recém-

comprado, o descontentamento é imediato, pois novamente foi superado por Steve. 
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Figura 10 - Decepção de Larry ao ver o novo carro de Steve. 

 

Fonte: retirada do filme. 

 

Aos 53‟10‟‟ Mick aparece desanimado e Steve questiona o que lhe 

incomoda, ele responde “Essa atuação me irrita”. Steve tenta consolá-lo falando 

“Pense assim, estamos unindo grandes produtos e pessoas que os querem. É um 

serviço”. Entretanto, Steve teve a mesma sensação ruim ao ter que mentir para um 

amigo no restaurante ao dizer que não o conhecia ou estragaria seu disfarce em 

44‟00‟‟.  

Depois do ocorrido, Steve conversa com Kate de 45‟00‟‟ a 47‟49‟‟ e 

comenta “Sabe o que é bom nesse trabalho? Você pode ser quem quiser”. Steve 

rebate dizendo “Mas, eu não sou Steve Jones, sabe? Sou solteiro, tenho 45 anos, 

golfista fracassado, vendedor de carros, fingindo ser quem não sou”. No momento 

ela beija Kate, que o impede dizendo “Essa parte é fingida”. 

KC comenta com Steve que se os índices de venda continuarem no 

mesmo ritmo a célula (família) pode se elevar ao status de ícone. Steve então 

questiona Kate o que seria isso, em 55‟00‟‟ e ela alegremente responde “É o último 

nível das células familiares. Estamos levando itens de luxo ao mercado antes. A 

LifeImage procurará nossa informação antes de prosseguir com qualquer produto”. 
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Summer está organizando suas finanças pra realização da festa da 

Robustion em 60‟58‟‟, mas observa em seu extrato que todos os cartões de crédito 

estão sem saldo. Ela então questiona Larry sobre o pagamento das contas, inclusive 

do pagamento da casa que está atrasado, e tudo que ele responde é para ela não 

se preocupar. Mesmo com as contas em atraso, Larry observa um tentador anuncio 

promocional de Tvs de tela plana. Em 74‟31, pode-se observar que ele comprou a 

Tv mesmo com tantas dívidas, só porque queria uma maior que a da casa de Steve, 

como comenta. 

Os Jones começam a ter problema ao misturar sua vida pessoal com a 

fictícia, como é exibido de 61‟55 a 71‟27‟‟. Steve e Kate têm relações sexuais. A 

polícia investiga Mick, após fornecer bebida alcoólica a menores durante uma festa, 

além disso, confessa ser gay, após tentar beijar o irmão de Naomi. Jenn, que estava 

envolvida com um homem casado, é rejeitada, após a esposa dele descobrir que os 

dois estavam tendo um caso.  

Sabendo dos problemas da célula familiar, KC convida Steve a ser 

transferido para uma célula ícone, após seus índices de venda explodirem em 

72‟10‟‟. Steve rejeita o convite, pois não quer deixar os colegas e KC responde “Eu 

sei que gosta dela. É o trabalho dela fazer com que goste. É uma mulher de 

negócios e é ambiciosa. Não pense por um minuto que ela não aproveitaria a 

chance e o deixaria”. 

Summer decide promover uma festa para apresentar os produtos da linha 

de beleza Robustion 3. Ao chegar à festa, Steve logo aponta os itens que foram 

promovidos em sua festa, caracterizando o efeito de onda em 74‟05‟‟. Note que o 

casal não precisou chamar a atenção dos convidados ou promover os produtos 

diretamente, simplesmente exibiram aos convidados e permitiram que eles os 

experimentassem, somente isto já foi suficiente para que as pessoas realizassem a 

compra, pois a qualidade do produto já estava atestada pelos Jones. 

Observe que houve um processo de percepção de Summer em relação à 

festa promovida pelos Jones. Ela reconheceu que a festa foi um sucesso e quis 

trazer produtos semelhantes para que sua festa tivesse o mesmo êxito. Além disso, 

pode-se dizer que houve um aprendizado por condicionamento clássico, onde, 

segundo Las Casas (2011), há preferência por produtos quando há associação com 

uma experiência agradável. 
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Alguns pontos servem de comparação entre a festa promovida por Kate e 

Summer: 

 

Quadro 2 – Comparação entre as festas realizadas por Summer e Kate  

 

 Festa de Summer Festa de Kate 

Público 
Adulto e Feminino. Homens somente 

casados como acompanhantes  
Variado: jovens e adultos; 

Casais e solteiros 

Produtos Produtos de Beleza da Robustion 

Itens variados: comidas, 

bebidas, decoração, eletrônicos, 
roupas etc. Tudo na casa era 

usado para promoção. 

Forma de 

Apresentação 
Palestra com slides apresentados 

em TV 

Convidados livres para 

utilizar/consumir os produtos 

Metodologia 
Convidados silêncio para ouvir a 

palestra, mesmo que com bebidas a 
mão 

Ambiente descontraído: Muita 

conversa, bebida e comida a 
vontade. 

Objetivo Promover e vender produtos Exibir produtos 

Estratégia Marketing Direto Marketing Invisível 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante a festa de Summer, Larry conversa com o amigo Steve sobre 

seus problemas financeiros em 75‟00‟‟ devido às compras que não consegue pagar, 

incluindo a própria casa. Entretanto, ao ser questionado por Steve como chegou a 

esta situação, Larry fica bravo e diz que o amigo está com inveja dos bens 

adquiridos por ele. Steve tenta confessar a Larry que não paga pelos produtos que 

tem, mas é impedido por Kate. Tal situação arruinaria toda a estratégia de marketing 

da LifeImage. 

 

Figura 11 – Festa da Robustion 3 realizada por Summer Symonds. 

 

Fonte: retirada do filme. 
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O ápice do filme ocorre quando na manhã seguinte à festa. Summer 

encontra contas espelhadas e o marido no fundo da piscina em 78‟50‟‟. Steve tenta 

resgatá-lo, mas já é tarde, Larry não sobrevive. Steve não consegue suportar esta 

situação, pois toma para si a culpa pelo suicídio do amigo. 

Por conta disso, ele confessa a todos os presentes que sua vida é uma 

farsa e que os Jones estão enganando a todos. Ele grita “Menti para todos vocês. 

[...] Eu sou pago para mostrar carros e roupas. Recebo muito para mentir e fingir que 

sou seu amigo, para que pessoas como vocês, pessoas como Larry, queiram 

comprar as coisas que tenho. Eu e minha família perfeita”. 

 
Figura 12 – Suicídio de Larry Symonds. 

 

 
 
Fonte: retirada do filme. 
 

O grande risco referente à utilização de técnicas invisíveis é a descoberta 

da estratégia, pois os consumidores percebem que estão sendo manipulados, 

revertendo os esforços em criar uma imagem positiva da marca em repúdio por seus 

consumidores, gerando um buzz marketing negativo. Enquanto não sabe que a 

informação transmitida se trata de um apelo de marketing, o consumidor é 

facilmente convencido. Contudo, ao descobrir que está sendo enganado, o 

consumidor perde a confiança na empresa. 

Embora o desfecho da estratégia não tenha sido satisfatório, o objetivo da 

ação de marketing promovida pela família foi eficiente. Mesmo com a interrupção da 

campanha, nada mudou para a LifeImage. Kate, Mick e Jenn foram remanejados 

para outra região, em 85‟27‟‟, e outro “Pai” foi contratado. Embora tenha sido 

convidado a continuar na empresa, Steve preferiu se afastar. O filme encerra com 

Steve procurando Kate para viver uma vida real ao lado dele em 86‟10‟‟. Ela aceita o 

convite. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do filme “Amor por Contrato” foi realizada para compreender 

como as empresas podem utilizar a estratégia de marketing invisível para promover 

seus produtos aos consumidores. Para isso, foi necessário compreender o 

comportamento do consumidor a fim de saber quais são os fatores que causam 

influência no processo de compra e as etapas que o consumidor segue até realizar a 

compra. Em adição, observar as estratégias utilizadas pelas empresas que 

empregam o marketing oculto, a fim de saber como as informações são recebidas 

pelo consumidor. 

O estudo relacionado ao comportamento revelou que as empresas devem 

estar atentas aos tipos de consumidores, quais são suas necessidades e 

expectativas, a fim de compreender o que lhe gera valor. Observou-se que o 

consumidor recebe influências de compra de diversos fatores, sendo os fatores 

pessoais e sociais os que tiveram mais destaque no filme. 

Direcionando ao objetivo do estudo, que é como as empresas promovem 

seus produtos utilizando o marketing de influência, constatou-se que a estratégia 

utilizada pela empresa LifeImage foi a utilização dos grupos de referência, que 

atuam como formadores de atitudes e comportamentos de compra. A empresa 

utilizou a técnica de Brand Pushers, relatada por Kaikati e Kaikati (2004), onde 

contratou pessoas influentes para falar sobre determinados produtos em um círculo 

de relacionamento, sem que as pessoas percebessem se tratar de uma ação de 

marketing. Assim, essas pessoas levavam a mensagem do produto para diversas 

praças a fim de atingir o público-alvo. 

Sobre o processo decisório de compra, o referencial teórico indicou que 

existem cinco estágios e, como Kotler e Keller (2012) afirmaram, alguns estágios 

podem ser pulados ou invertidos. Assim foi observado no filme, o problema era 

reconhecido, principalmente por estímulos externos, quando os consumidores 

observavam os bens dos Jones e despertavam o interesse na compra. 

Em relação à busca de informações, a fonte foi pessoal, pois era 

transmitida pelos amigos ou conhecidos, e experimental, à medida que geralmente 

os Jones demonstravam os produtos deixando que os colegas fizessem uso do 

mesmo. Pode-se dizer que essas duas etapas em alguns momentos eram 

invertidas, pois os consumidores experimentavam o produto ou ouviam falar do 
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mesmo para, a partir, daí perceber que precisavam comprá-lo. Não foi observada no 

filme a etapa de avaliação de alternativas e a etapa de decisão de compra. No filme, 

as pessoas compravam exatamente o produto que era indicado pelos Jones, sem 

exibir houveram fatores de interferência. Por fim, o comportamento pós-compra foi 

bem identificado, à medida que as pessoas exibiam a compra aos colegas buscando 

avaliações sobre a compra realizada, a fim de se sentir bem em relação a sua 

escolha. 

Sobre o marketing de guerrilha e o marketing invisível, o referencial 

teórico mostrou que são estratégias direcionadas as pequenas empresas e que 

utilizam a criatividade e baixos recursos financeiros. Contudo, embora os bens 

fossem cedidos pelos patrocinadores (conforme observado nas reuniões de 

desempenho), não se observou a utilização de baixos recursos, pois se deu a 

entender que foram utilizados muitos recursos para manter o padrão de vida da 

família. 

Porém, analisando as imagens do filme, notou-se que as empresas que 

forneciam os artigos para promoção pelos Jones não utilizavam somente o 

marketing invisível como forma de divulgação dos seus produtos, de modo que em 

algumas cenas é possível notar que os pontos de venda possuíam tais produtos em 

destaque. Além disso, algumas das marcas promovidas são empresas renomadas 

como a Audi, Mizuno, Stella Artrois, Yves Saint Laurent, Polaroid, entre outras. 

Assim, pode-se dizer que o marketing foi utilizado como complementar as 

estratégias tradicionais a fim de aumentar a interação com o público. 

Além disso, foi observado que embora sejam estratégias do marketing de 

guerrilha distintas, o buzz marketing e o marketing invisível eram realizados em 

conjunto, sendo a boca a boca fundamental para o sucesso do marketing invisível. 

As dificuldades encontradas durante a pesquisa foram referentes ao referencial 

teórico limitado sobre o marketing de guerrilha e o marketing invisível, sendo mais 

discutido em livros e artigos estrangeiros do que na literatura nacional.    

Como sugestão para as próximas pesquisas em relação ao mesmo filme 

podem ser debatidos os temas referentes à ética no marketing invisível e ao 

comportamento do consumidor de artigos de luxo. 
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