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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste identificar o tipo de colaboração que o influenciador digital deve 

exercer ao se associar às marcas para a realização do marketing social. O digital influencer, 

como também denominado, é aqui considerado o novo formador de opinião, por estar 

presente cada vez mais nas plataformas digitais e conseguirem influenciar uma parcela de 

seus seguidores. São diferenciadas as acepções acerca do marketing social, como a filantropia 

empresarial, investimento social privado e marketing relacionado a causas. Trata, ainda, da 

concepção de sociedade e dos principais componentes envolvidos nas redes sociais. Sobre as 

principais redes sociais, tendo como foco o Instagram, são apresentadas as funcionalidades 

mais utilizadas de cada uma. Este trabalho apresenta, também, a biografia e os trabalhos da 

influenciadora digital, Rafa Kalimann, e seu Projeto Social “Espalhe a Luz”, bem como as 

ações desenvolvidas ao lado das marcas na finalidade de angariar fundos para ações de caráter 

social. Busca-se responder a seguinte questão: “Qual o papel do influenciador digital, 

especificamente o da Rafa Kalimann, na interlocução das marcas com ações de marketing 

social no Projeto Espalhe a Luz?”. O método adotado baseou-se na entrevista em 

profundidade realizada com a influenciadora digital em questão.  

 

Palavras-chave: marketing social; marcas; responsabilidade social; formador de opinião; 

influenciador digital. 
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ABSTRACT 

 

The present work consists in identifying the type of collaboration that the digital influencer 

should exert when associating to the brands for the achievement on social marketing. The 

digital influencer, as also called, is here considered the new opinion maker, for being present 

on most digital platforms and manage to influence a part of their followers. There are 

different meanings to social marketing, such as business philanthropy, private social 

investment, and marketing related to causes. It also deals with the conception of society and 

the main components involved in social networks. On the main social networks, focusing on 

Instagram, the most used features of each are presented. This work also presents the 

biography and accomplishments of the digital influencer, Rafa Kalimann, and her Social 

Project "Spread the Light", as well as the actions developed alongside the brands in order to 

raise funds for social actions. The search is to answer the following question: "What is the 

role of the digital influencer, specifically Rafa Kalimann, in the interlocution of brands with 

social marketing actions in the Spread the Light Project?". The method adopted was based on 

the in-depth interview conducted with the digital influencer in question. 

Keywords: social marketing; brands; social responsability; opinion maker; digital influencer 
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1. INTRODUÇÃO 

À luz das constantes mudanças do que se passa na sociedade, o presente trabalho surge 

na tentativa de ampliar os conhecimentos de pesquisa em comunicação, em especial para a 

área da publicidade e propaganda, tendo como referência a figura do influenciador digital, que 

vem colaborando fortemente na mudança de hábito de consumo do mercado e propiciando 

novas formas de relacionamentos entre as marcas e seus públicos.  

A publicidade, percebendo a ascensão dos influenciadores digitais, começou a busca 

pela compreensão dos motivos e dos efeitos de suas ações causadas no mercado. O por quê; 

como e quais as vantagens de se trabalhar com o influenciador digital, talvez tenham sido as 

perguntas que nortearam a busca na compreensão das características de Rafa Kalimann. 

Entender esse novo mediador entre marca-mercado tem sido necessário para estabelecer 

novas formas de comunicação e, consequentemente, obter melhores resultados nas estratégias 

de marketing. 

 Além da figura do influenciador, que se destaca, outro ponto que direciona essa 

pesquisa, e também um assunto muito discutido na atualidade, são os problemas sociais 

existentes e que, na maioria das vezes, não são sanadas pelo Estado, deixando a população 

menos favorecida à margem da criminalização. 

 Unindo o desejo do autor em poder contribuir cientificamente para área da 

comunicação e, ao mesmo tempo, tentar trazer conhecimentos que possam auxiliar na 

resolução dos problemas sociais, por mínima que seja, é que surge então a questão problema 

deste trabalho: “Qual o papel do influenciador digital, especificamente o da Rafa Kalimann, 

na interlocução das marcas com ações de marketing social no Bazar Espalhe a Luz?”. Os 

objetivos específicos são: verificar se a percepção acerca do objetivo final do projeto 

realizado por Rafa é clara entre seus seguidores; identificar a motivação para ela realizar 

trabalho social e identificar se as empresas parceiras do Projeto Espalhe a Luz obtiveram 

algum retorno com o apoio ao projeto. Dessa forma, o objetivo que generaliza este trabalho é: 

identificar o tipo de colaboração o influenciador digital exerce ao associar às marcas na 

realização do marketing social. 

 As hipóteses supõem que o influenciador digital entende o poder de transformação 

social que possui, porém não o exerce por não se preocupar com essas questões; o 

influenciador digital quando associado às marcas, motiva ainda mais o público ao consumo de 

produtos, serviços ou ideias das marcas; ao realizar trabalho social, a influenciadora digital o 
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faz visando apenas a autopromoção; as marcas parceiras do Bazar Espalhe a Luz 

compreendem o que é o marketing social. 

 Para fundamentar a compreensão dos assuntos tratados neste trabalho e se chegar aos 

resultados da pesquisa, foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo tem por objetivo 

apresentar o surgimento da sociedade a partir das duas teorias explicadas por Cezário (2013), 

ou seja, a teoria do naturalismo e contratualismo. Logo, em seguida, tendo como base a 

chegada da internet, é apresentada a sociedade em rede, suas principais caraterísticas: os 

atores sociais e suas conexões e também suas formas de interações no ambiente do 

ciberespaço. Para estas abordagens, os autores escolhidos foram Castells (2012) e Recuero 

(2009). Mais adiante são elencadas as principais caraterísticas das redes sociais mais 

utilizadas (Facebook, Whatsapp, Youtube e Instagram). Ao final do capítulo são conceituados 

os termos Responsabilidade Social, Marketing Social. 

 O segundo capítulo trata do formador de opinião como intermediador de assuntos e 

temas a serem tratados entre os indivíduos de uma sociedade a partir do uso da mídia. Discute 

os efeitos da utilização dos meios de comunicação, sobre as pessoas, que deram origem à 

teoria “Two Step Flow of Communication” e, consequentemente, às teorias sobre o formador 

de opinião. Apresenta a diferença entre o formador de opinião vertical e horizontal e também 

a figura do influenciador digital. São apresentadas suas características e sua produção de 

conteúdo, bem como ideias, produtos, lifestyle e exibem algumas pesquisas que demonstram 

sua ascensão e preferência na nova geração de consumidores, os millennials, não somente 

estes, mas uma parcela considerável da população. 

 No terceiro capítulo é apresentada a biografia da influenciadora digital, Rafa 

Kalimann, e seus trabalhos realizados como, por exemplo, a “presença vip” e o “post 

presencial”. Além desses, outros trabalhos são exibidos neste capítulo, são projetos sociais à 

frente da ONG Missão África, onde realiza viagens missionárias e o “Bazar Espalhe a Luz” o 

qual o dinheiro é totalmente revertido para a melhoria na saúde e educação de crianças em 

Moçambique. Ainda neste capítulo é utilizada a expressão “Sociedade do Espetáculo”, 

proposta por Debord (1997), para explicar a utilização da imagem da influenciadora, por parte 

de seus seguidores, e a paixão que eles possuem por ela. Apresenta, ainda, as respostas da 

conversa feita com a CEO da Agência Youka acerca do influenciador digital. 

 No quarto capítulo é apresentada a entrevista em profundidade, metodologia utilizada 

por este trabalho, realizada com Rafa Kalimann; apresenta ainda o resultado obtido a partir do 

questionário encaminhado à algumas marcas parceiras do projeto Espalhe a Luz. 
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2. DA CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE, DAS CARACTERÍSTICAS DAS REDES 

SOCIAIS DIGITAIS AO MARKETING SOCIAL 

 

Muito se tem discutido sobre a transformação que a sociedade passou até chegar à 

realidade a qual se vive. Talvez ninguém, nem mesmo os mais intelectuais pensadores da 

antiguidade, pudessem imaginar aonde o ser humano chegaria. São criações atrás de criações 

e o surgimento de novas oportunidades de inesquecíveis experiências no mercado, pois são 

essas as sensações que os produtos e serviços, oferecidos pelas marcas, desejam despertar nos 

consumidores. A constante atualização dos aplicativos em smartphones, bem como as redes 

sociais, converteram as pessoas em verdadeiros dependentes de uma “realidade” que não se 

passa apenas de uma simulação virtual, transformando as relações e sociedade. 

 

2.1 SOCIEDADE E SOCIEDADE EM REDE 

 

Remonta em séculos passados que o homem sempre buscou viver em grupos, seja pela 

sua segurança e de seu semelhante - pois assim, conseguiriam superar os outros animais mais 

bem dotados fisicamente -, seja por sua própria necessidade. Em momentos distintos, 

cientistas, pensadores, filósofos e demais pesquisadores que buscaram explicar a origem da 

sociedade tiveram suas teorias divididas em dois grandes grupos: os naturalistas e os 

contratualistas. 

A partir da teoria do naturalismo, a origem da sociedade, segundo Dallari (1998 p. 9 

apud CEZARIO, 2010) vem da necessidade natural do homem de viver em grupos devido à 

sua condição de ser sociável e da dependência natural de um com o outro. O mais antigo 

precursor da teoria da sociedade natural, Aristóteles (1998, p. 2 apud CEZARIO, 2013) no 

século IV a.C., na Grécia, afirmou que “o homem naturalmente é um animal político”. 

Acrescentou, ainda, que os outros animais vivem em agrupamentos, porém, o homem, por ter 

noção do bem e do mal, do justo e do injusto consegue organizar seus grupos. São Tomás de 

Aquino (1995, p.128 apud CEZARIO, 2013) reforça a ideia de Aristóteles, complementando 

que o homem é um ser político e social e que a necessidade da vida em grupo é uma 

característica da natureza humana. 

Já no contratualismo, a origem da sociedade é guiada para outro lado, o lado de que só 

a vontade humana justifica a existência de uma sociedade, a necessidade da elaboração de um 

contrato que estabeleça a boa convivência social. Embora existam muitos pensadores sobre o 

assunto, a visão contratualista nasceu com a publicação do livro Leviatã, de Thomas Hobbes 
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em 1651. “Na visão de Hobbes, o homem vive inicial em estado natural, referindo-se aos 

primórdios dos tempos, e também à condição de convivência em situação de desordem, 

quando não tem suas razões reprimidas pela voz das instituições políticas eficientes” 

(HOBBES, 1651 apud SANTOS, 2013). Nessa visão, surge a necessidade da celebração de 

um contrato social que leve o homem a agir racionalmente a fim de estabelecer o bem-estar 

social. 

Enquanto de um lado, teóricos definem o surgimento da sociedade a partir da 

necessidade natural de viver em grupo organizado, de outro lado há a teoria de sociedade a 

partir da vontade humana em estabelecer o convívio harmonioso com a elaboração de um 

contrato que estabeleça leis para o fortalecimento da razão humana e a consciência dos 

princípios que os levariam a promoção do bem estar social. Vale ressaltar que as duas teorias 

não vêm dissociada uma da outra, apenas se complementam, incorporando a vontade de vida 

em comunidade e o contrato ao sistematizar a sociedade (SANTOS, 2013). 

Porém, na realidade brasileira, essa organização por parte do Estado tem saído dos 

trilhos nos últimos anos ou sequer um dia esteve sobre eles, começando pela política e 

abarcando todas as áreas de interesse da sociedade (economia, cultura, educação, direitos da 

população). Percebe-se que o contratualismo, no país, por si só, não conseguiu sustentar sua 

premissa de “sociedade organizada”. 

O Estado, que detém o poder de salvaguardar os direitos da sociedade civil, não 

conseguindo responder positivamente às necessidades básicas da população, levou o Brasil a 

atravessar uma crise em escala global que afeta diretamente a vida dos cidadãos, envolvendo 

aspectos como: o profundo processo de reestruturação do capitalismo; descentralização das 

empresas e sua forma de organização; diversificação e individualização nas relações 

interpessoais; busca por igualdade social, racial e de trabalho; crise estrutural de legitimidade 

do sistema político, arrasado por escândalos constantemente; crises no sistema penitenciário, 

entre outros. “As mudanças são tão drásticas quanto os processos de transformação 

tecnológica e econômica”, afirma Castells (2010, p. 62) e complementa: “nesse mundo de 

mudanças confusas e incontroladas, as pessoas tendem a reagrupar-se em torno de identidades 

primárias”, pois “a proximidade é um mecanismo psicológico fundamental para superar o 

medo” (CASTELLS, 2012, p. 14). Com essas mudanças, o ajuntamento de indivíduos a fim 

de alcançar o bem comum, formam pequenas comunidades que dão lugares a novas formas de 

relacionamentos, como argumenta Castells (2012, p. 27): “os movimentos sociais são a fonte 

da mudança social, e, portanto da constituição da sociedade”. 
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Dessa forma, o surgimento diário de diversos grupos sociais permitiu aos seus 

integrantes a conexão entre si próprios e com todos os demais grupos existentes na sociedade 

(escola, trabalho, família, igreja), que juntos conseguem movimentar uma parcela da 

população em torno de um ideal. São movimentos que, de certo modo, causam mudanças na 

maneira dos seres humanos se relacionarem e que, estes, acabam se expandindo, também, 

para os espaços virtuais. 

Todas essas mudanças ocorridas, principalmente, após o advento da internet e as 

novas tecnologias da informação, a partir da década de 1970, para fins militares e, em 1990, 

para fins comerciais, permitiram a integração das pessoas em um mundo em redes globais, um 

novo mundo onde as pessoas tiveram a possibilidade de se expressarem e se socializarem 

através das ferramentas de comunicação mediada pelo computador (CMC). “A comunicação 

mediada por computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais”, atesta Castells 

(2010, p. 57). É através dessa possibilidade das pessoas se conectarem, entrarem numa 

interação e se comunicarem uns com os outros que permitem o reconhecimento de suas 

conexões. Assim: “Os seres humanos criam significado interagindo com seu ambiente natural 

e social, conectando suas redes neurais com as redes da natureza e com as redes sociais. A 

constituição de redes é operada pelo ato da comunicação” (CASTELLS, 2012, p. 11). 

A partir desse entendimento, uma rede social pode ser definida “como um conjunto de 

dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais)” (WASSERMAN; FAUST, 1994; DEGENNE; FORSE, 1999, 

apud RECUERO, 2009). Os atores se referem às pessoas envolvidas na rede e, para Recuero 

(2009, p. 25), eles “atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 

constituição de laços sociais”. Um ator pode ser representado, no espaço de interação, por um 

blog, um site, por um tweet ou através de um perfil no Instagram, por exemplo. Ao se 

trabalhar com redes sociais na internet, os atores se constituem de outra maneira, devido, 

muitas vezes, ao distanciamento físico entre os envolvidos na interação social. Desse modo, 

trabalha-se com representações desses atores ou com construções de identidades nesse 

ambiente. 

Pode-se dizer que tais representações são estes espaços de interação que expressam 

características da personalidade de um indivíduo e permitem a criação de uma identidade 

única narrada pelo “eu” que está no ciberespaço que, este, segundo Lévy (1990, p. 17, apud 

GOMES, 2017, p. 4), configura-se como “o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial de computadores”. Assim, o ciberespaço pode ter se transformado, 
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talvez, no principal cenário de interação entre os indivíduos da sociedade contemporânea, pois 

o que se percebe são pessoas conectadas a todo o momento por meio de suas multitelas. 

A busca por um ambiente que proporcione ser visto, ao menos projetado o que deseja 

que seja visto, causa nas pessoas uma euforia exacerbada que a todo custo se inserem nos 

mais variados perfis em softwares, criam nicknames ousados para chamar a atenção, 

participam de comunidades virtuais com valores e pensamentos em comum, cadastram-se em 

aplicativos de relacionamentos, tudo para estarem em uma posição de destaque. Essa 

necessidade de exposição pessoal é chamada, por Sibilia (2003 apud RECUERO, 2009, p. 

27), de “imperativo da visibilidade”. Recuero (2009) complementa que, mais do que ser visto, 

tal visibilidade possa ser um imperativo para a sociabilidade mediada pelo computador. Para 

Donath (1999, apud RECUERO, 2009, p. 27), “a percepção do Outro é essencial para a 

interação humana” e a necessidade de se mostrar para ser notado, colocando imagens pessoais 

e informações que gerem sua personalidade, é um elemento que torna possível o 

entendimento da interação social e a existência das redes nesses espaços. 

Portanto, o ator social pode ser compreendido como um indivíduo que se faz presente 

no ciberespaço através de uma representação performática de si próprio. Ele ocupa esse 

ambiente por meio de uma realidade virtual: Twitter, Blog, Instagram, Snapchat, Facebook ou 

um canal no Youtube que se conectam nesse sistema utilizando apenas um login e uma senha, 

vinculando o ator ao seu perfil. A instantaneidade da conexão leva o ator social a outro 

universo de forma imediata e a partir de então iniciam interações com os demais atores 

presentes naquela rede. A construção do “eu” nesses espaços proporciona, aos atores, a 

capacidade de perceber quem são eles próprios e a adquirirem percepções acerca do outro que 

se encontra naquele ambiente, pois “é através da comunicação entre os atores no ciberespaço, 

[...] é que a identidade desses é estabelecida e reconhecida pelos demais”, expõe Ribeiro 

(2005, apud RECUERO, 2009 p. 29), mesmo que a identidade ali expressa não seja 

compatível à realidade do ator. São múltiplas as construções de uma identidade através de 

performances.  

Utilizando a rede como exemplo metafórico, os atores representam os nós da rede, 

enquanto as conexões em uma rede social são constituídas “dos laços sociais, que, por sua 

vez, são formados através da interação social entre os atores”, aponta Recuero (2009, p. 30). 

Essas interações são: percebidas devidas os rastros sociais que os atores deixam na rede em 

que compartilham os comentários, as fotos, marcações em locais, por exemplo. Para Parsons e 

Shill (1975 apud RECUERO, 2009, p. 31), a interação compreende o alter, o outro; e o ego, 

eu, como elementos fundamentais para seu entendimento, pois depende da percepção daquilo 
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que o outro diz. Nesse sentido, Watzlawick, Beavin e Jackson (2000, apud RECUERO, 2009, 

p. 31) defendem que “a interação representa um processo sempre comunicacional”, ou seja, 

por estarem sempre em comunicação com o outro, a interação se concretiza, também, nesse 

momento. 

Em virtude disso, os atores sociais envolvidos no processo comunicacional, aos 

poucos, foram estabelecendo conexões entre si e ampliando o alcance das interações até 

chegarem ao modelo de comunicação que temos hoje. Sabe-se que tudo isso foi possível 

devido ao crescimento vertiginoso da internet, como citado anteriormente, que proporcionou, 

também, melhorias e evolução nas relações dos indivíduos em sociedade e nas relações 

mercadológicas. 

Para o mercado publicitário, por exemplo, o alcance de suas campanhas ao público-

alvo foi ampliado com estratégias que vão desde as mídias tradicionais aos novos formatos 

digitais, possibilitando maiores chances de contato e personalização para cada segmento de 

público desejado. Possibilitou a criação de campanhas interativas com os internautas, bem 

como as transmidiáticas, que levam os usuários a outros ambientes de navegação como links 

para sites ou jogos desenvolvidos especificamente para aquela campanha. O remarketing 

também tem sido um recurso muito eficiente de uso estratégico, ele permitiu a exibição de 

anúncios e conteúdos aos usuários que acessaram um site e que buscaram algum produto ou 

serviço em específico, ou seja, quando uma pessoa buscou informações sobre um celular, por 

exemplo, e a plataforma que ele acessou estivesse logado com uma rede social ou e-mail, 

posteriormente, todas as vezes que ele entrar em algum site ou em seu Facebook, informações 

daquele celular aparecerá em forma de anúncio. É, portanto, um recurso de recuperação de 

vendas. 

Os consumidores também foram grandes privilegiados com o surgimento da internet, 

pois passaram a se relacionar com as marcas de igual para igual, não somente aceitando 

passivamente as mensagens vindas dos veículos de comunicação, mas participando 

ativamente das decisões da marca, como comentários em redes sociais e feedbacks em sites. O 

mercado online colaborou não só na relação das marcas com os consumidores, mas a 

aproximação entre internautas do mundo todo. Por exemplo, um comentário positivo ou 

negativo em um site de uma loja pode ser visto por qualquer pessoa em qualquer lugar do 

mundo por meio de um dispositivo digital, podendo levar a reações diversas naqueles que 

procuram por opiniões sobre o produto ou serviço ofertado. Essa preocupação se dá pelo fato 

de que, ainda nos dias de hoje, a melhor propaganda se constitui pelo famoso “boca-a-boca”. 
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Para as marcas, a mudança no hábito de navegação on-line das pessoas parece ter 

contribuído para o surgimento de novas oportunidades de negócios. Percebendo a 

possibilidade de manterem uma constante interação e relacionamento mais próximo com seus 

consumidores, os anunciantes, a partir de seus bancos de dados, passaram a monitorá-los, 

analisando os seus caminhos e suas escolhas, expressa Casaqui (2008, p. 87). Dessa forma, a 

otimização no monitoramento dos consumidores, possibilitou aos anunciantes promoverem 

pesquisas a fim de identificarem os passos de seus públicos, ou seja, os anunciantes 

identificam a rotina dos consumidores no que tange aonde moram, o que comem, onde estão, 

o que assistem e conseguem estreitar o relacionamento com sua marca. Isso se tornou possível 

após o surgimento de recursos e aplicativos de localização presentes nos smartphones que 

ampliaram a identificação das marcas sobre a vida “on time” de seus públicos. 

Dentro desse universo, portanto, todos os envolvidos (anunciantes, agências e 

consumidores) puderam usufruir dos recursos oferecidos, a cada segmento, pela “injeção” das 

facilidades advindas das mídias digitais em suas formas de relacionamentos. Assim, o que se 

percebe são os olhares voltados para o meio digital, em especial as redes sociais, que se 

tornaram componentes intrínsecos das relações humana e mercadológica.  

Nesse sentido, dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015
1
, da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, demonstraram que o Facebook ocupou o 

primeiro lugar como a rede social mais utilizada no mundo. O Brasil, terceiro país mais 

envolvido na plataforma, perdendo para EUA e a Índia, contava com mais de 103 milhões de 

usuários ativos. Logo após, uma pesquisa mais recente, comprovou que o aumento no número 

de usuários no Facebook subiu consideravelmente nos últimos dois anos passando ao total de 

mais de 130 milhões de usuários ativos somente no Brasil. É o que revela a pesquisa Digital 

In 2017
2
, feita pela We Are Social, agência de pesquisa em mídia digital, em parceria com a 

Hootsuite, sistema norte-americano especializado em gestão de marcas em mídia digital. O 

estudo revelou também as 10 redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros: o Facebook é o 

campeão, seguido do Whatsapp, Youtube e Instagram. Estima-se que este número tenha 

aumentado de forma vertiginosa, principalmente devido à popularização do acesso através do 

aparelho celular. 

Comparado à Pesquisa Brasileira de Mídia, já citada, a pesquisa Digital In 2017 

revelou a permanência do Brasil na terceira posição dos países mais ativos no Facebook. A 

plataforma foi fundada em 2014 por Mark Zuckemberg. Inicialmente, criada apenas para 

                                                           
1
 Pesquisa completa disponível em: https://goo.gl/Mcn2DH  

2 Disponível em: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview  

https://goo.gl/Mcn2DH
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
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estudantes da Universidade de Harvard, a rede social tinha o objetivo de ajudar os estudantes 

a conhecerem uns aos outros. Aos poucos foi se expandindo para as demais universidades e, 

com sua popularização, acabou tomando grande proporção e se expandindo mundialmente. A 

rede social conta com dezenas de recursos e funcionalidades, entre eles: o mural, espaço que 

permite aos usuários a postagem de mensagens (fotos, vídeos, textos, links) para as pessoas 

visualizarem; o botão “curtir”, que recentemente passou a operar como reações baseadas em 

sentimentos (uau, amei, raiva, triste, haha); o status, recurso que proporciona ao usuário a 

postagem de conteúdos que serão apresentados no feed de quem ele possui como amigo; a 

opção “cutucar” que funciona como uma espécie de chamar a atenção do outro. Além desses e 

outros recursos, o Facebook oferece ao usuário a possibilidade de criar uma fanpage, página 

destinada especialmente para empresas e marcas, e oferecem aos seus donos os resultados e 

estatísticas do envolvimento do público com a página, como a quantidade de curtidas e 

visualizações; faixa etária e localidade dos envolvidos; dias e horários que a página foi mais 

visitada; o alcance das postagens, entre outras funcionalidades. 

Em março de 2018, a rede social foi alvo de escândalo por deixar vazar dados de mais 

de 50 milhões de usuários. O Facebook permitiu aos usuários o uso de um aplicativo o qual 

não deixou claro seu conhecimento sobre a dimensão do acesso dessa ferramenta à sua base 

de dados, nem como essas informações seriam utilizadas. Mesmo que apenas 270 mil pessoas 

tivessem acessado o aplicativo, o sistema permitiu a visualização do perfil de mais de 50 

milhões de usuários, pois eram captadas informações de todos os amigos dessas pessoas. Os 

dados coletados foram comercializados para a Cambridge Analytica, empresa norte-

americana de análise de dados e comunicação estratégica eleitoral, o qual utilizou das 

informações para traçar o perfil psicológico dos usuários e, consequentemente, enviar 

mensagens, pelo Facebook, a fim de atingir pontos sensíveis dos eleitores e manipular o voto 

ao então candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, segundo o site Folha de São 

Paulo
3
. O assunto levou o Facebook a uma crise mundial e trouxe sérias consequências, como 

a exclusão de contas de centenas de usuários, entre eles o ator Jim Carrey e o co-fundador da 

Apple, Steve Wozniak, que utilizaram outras redes para promoverem o boicote à rede com a 

hashtag #DeleteFacebook. O presidente da plataforma, Mark Zuckemberg, assumiu a 

responsabilidade e afirmou ter aumentado o rigor das suas políticas de compartilhamento de 

dados e implementou um sistema simplificado para seus usuários controlarem suas 

configurações de privacidade e segurança, tudo na tentativa de reverter a crise. 

                                                           
3
 Mais informações sobre o caso Facebook disponível em: https://goo.gl/siBMcZ  

https://goo.gl/siBMcZ


18 
  

Retornando às características das redes sociais, segundo a pesquisa Digital In 2017, o 

Whatsapp, segunda rede social mais utilizada pelos brasileiros, com mais de 120 milhões de 

usuários no país e em torno de 1.2 bilhões no mundo, é um aplicativo de mensagens 

instantâneas que permite, por meio da conexão com a internet, o envio de mensagens de texto, 

imagem, vídeo, áudio, documentos em formato PDF, links, além de ligações gratuitas. O 

aplicativo, até pouco tempo, se diferenciava devido não possuir a possibilidade de um perfil 

corporativo, porém, em janeiro de 2018 foi anunciado o Whatsapp Business, um novo formato 

do aplicativo que permitiu a criação de perfis empresariais. O novo recurso permite fornecer 

informações semelhantes ao que normalmente se conhece e se diferencia em alguns aspectos, 

como na descrição do perfil, podendo adicionar maior número de informações como o tipo de 

empresa, localização, site, descrição do negócio e permite programar mensagens automáticas. 

O aplicativo, com mais de 10 milhões de downloads feitos, já se encontra disponível.  

 O Youtube, plataforma digital de distribuição de vídeos, que possui mais de 98 

milhões de usuários apenas no Brasil, representa o surgimento de comunidades alternativas 

contemporâneas produzindo conteúdos dos mais variados estilos e propiciando novas formas 

de expressão. Embora não seja o único site que desempenhe a função de difusão de material 

audiovisual, o Youtube é considerado o maior no segmento. O site foi fundado em fevereiro 

de 2005 pelos empresários: Chad Hurley, da Pesilvânia; Steve Chen, de Taiwan e pelo alemão 

Jawed Karim, e lançado em junho do mesmo ano. Três anos depois de sua criação, o canal de 

distribuição de vídeos já figurava entre os 10 mais visitados em todo o mundo e, em 2013, 

demonstraram que a plataforma recebia mais de 100 horas de vídeos por minuto. Estima-se 

que, atualmente, sejam recebidas mais de 300 horas a cada minuto e mais de um bilhão de 

horas sejam vistas diariamente, segundo o próprio site
4
. 

 No site, encontra-se uma ampla diversidade de conteúdos e abordagens onde cada 

criador possui um canal, que funciona como uma página pessoal do indivíduo, e através dele é 

possível armazenar, enviar vídeos e propagar por toda rede e, assim, obter interação de outros 

usuários. As interações são semelhantes às do Facebook podendo compartilhar, comentar, 

inscrever-se, clicar “gostei” ou “não gostei”, entre outras ações. Os conteúdos vão desde 

criações amadoras expondo a rotina dos usuários às mais profissionais, igualando às 

produções televisivas. 

Com a possibilidade de vários gêneros de vídeos disponíveis, o material audiovisual se 

tornou o preferido entre as pessoas e tem servido para gerar estratégias em busca de resultados 

                                                           
4
 Informações sobre estatísticas do Youtube disponíveis em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/  

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/
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para as empresas como uma nova oportunidade de negócio, revela a pesquisa intitulada Video 

Viewers 2017
5
, promovida pelo Google em parceria com o Instituto Provokers, instituto 

especializado em pesquisas de mercado. Demonstra, ainda, o aumento da quantidade de 

pessoas conectadas e a otimização da qualidade dos vídeos. Segundo o blog Marketing de 

Conteúdo
6
, estima-se que até 2020, 82% do tráfego da internet seja gerado por vídeos. No 

Brasil, o consumo de vídeos on-line é de 86%, o que leva o país a ser o maior consumidor de 

vídeos on-line da América Latina, aponta o site eMarketer
7
, empresa provedora de pesquisas 

de mercado relacionadas ao marketing digital.  

 Embora o Youtube não produza conteúdo em si, ele se posiciona como uma 

plataforma e agregador de conteúdo. Burgess e Green (2009 apud WEBER, 2014, p 53) 

denominam essa ação de metanegócio, ou seja, é “uma nova categoria de negócio que 

aumenta o valor da informação desenvolvida em outro lugar e, posteriormente, beneficia os 

criadores originais dessa produção” (BURGESS, GREEN, 2009, p. 21 apud WEBER, 2014, p 

53). Isso se aproxima ao caráter difusor de vídeos ao oferecer uma participação, em dinheiro, 

aos usuários produtores de conteúdo através da venda de publicidade em seus vídeos. Os 

formatos da publicidade podem variar em cada canal, conforme o permitido pelo proprietário 

deste. Outra maneira de monetizar os vídeos é através do número de horas visualizadas e 

quantidade de inscritos, por exemplo, quando o youtuber alcança quatro mil horas de 

visualizações em seus vídeos e consegue mais de mil inscritos no canal, ele começa a 

acumular dinheiro. 

 O Youtube disponibiliza, para os criadores de conteúdo, um boletim informativo com 

estatísticas mensais de interação, números de inscritos, minutos assistidos. Em geral, ele 

mostra o desempenho do canal no mês, semelhante aos dados fornecidos pelo Facebook. 

 Já o Instagram, quarta rede social mais utilizada no Brasil, é a preferida do momento. 

Com mais de 57 milhões de usuários somente no Brasil, a plataforma possui o maior índice de 

engajamento entre as redes sociais, segundo dados da primeira edição da Pesquisa Social 

Media Trends 2018
8
, feita pela Rock Content, empresa de software com foco em estratégias 

de marketing de conteúdo. 

 Desde sua criação, em 6 de outubro de 2010 para os dias de hoje, a evolução do 

Instagram foi significativa, tanto para os usuários que a utilizam como perfis pessoais, quanto 

                                                           
5
 Disponível em: https://goo.gl/C7FAuD  

6
 Blog sobre marketing digital. Disponível em: https://marketingdeconteudo.com/estatisticas-de-video-2017/  

7
 Disponível em:  https://goo.gl/VYnaut  

8
 Disponível em:  https://goo.gl/jbLk2G  

https://goo.gl/C7FAuD
https://marketingdeconteudo.com/estatisticas-de-video-2017/
https://goo.gl/VYnaut
https://goo.gl/jbLk2G
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para as empresas que conquistaram seu lugar na plataforma, utilizando-o como oportunidade 

de negócios. A função básica da rede social é o compartilhamento de fotos e vídeos. 

 Fundada por Kevin Systrom e Mike Krieger, o Instagram obteve mais de 25.000 

cadastrados somente no primeiro dia de lançamento. Em sua primeira versão, o aplicativo 

contava com algumas funcionalidades como a postagem de fotos e a utilização de filtros para 

a melhoria no aspecto da imagem de acordo com o gosto do usuário. Após ser adquirida pelo 

Facebook, em 2012, a plataforma se potencializou e se transformou em uma forte ferramenta 

de comunicação, principalmente para as marcas, propiciando um ambiente de intensa 

interação com seu público e oportunidades de negócios. Com suas novas funcionalidades, o 

Instagram elevou seu status ao patamar de um e-commerce e facilitou o manuseio de seus 

usuários. Por esse motivo, as empresas começaram a migrar para a rede social. 

 Os recursos disponíveis pelo aplicativo são inúmeros e desempenham diferentes 

funções. Nos perfis pessoais e comerciais algumas características são semelhantes:  

 Post: é a postagem de imagens, vídeos e boomerangs com o auxílio de um texto. O 

conteúdo é definido pelo usuário e, ao ser postado, aparece no feed dos demais 

seguidores, além disso, o post fica disponível por tempo indeterminado na timeline de 

quem o postou, ou pode desaparecer caso o conteúdo seja julgado como impróprio 

pelas políticas do Instagram ou quando o usuário desejar arquivar ou apaga-lo. O 

tempo máximo de vídeo para o Instagram em um post era de 15 segundos, 

inicialmente, hoje, vídeos de até 60 segundos são permitidos; 

 Stories: semelhante ao snapchat, o stories é um espaço onde o usuário posta uma foto, 

um vídeo ou boomerang, além de poder adicionar textos com fontes e tamanhos 

variados, localização, hashtags, giffs, filtros, máscaras, realizar enquetes e, agora, o 

anexo de links que direciona o usuário até um site ou blog, essa funcionalidade está 

disponível apenas para perfis comerciais, como também a veiculação de anúncios. Os 

stories ficam disponíveis por 24 horas ou podem ser fixados no perfil do usuário se ele 

desejar, caso contrário o stories desaparece. Os vídeos feitos no stories são de no 

máximo 10 segundos cada um e podem ser postados diversos deles. É possível, 

também, fazer lives (vídeo em tempo real que é transmitido aos seguidores) com 

duração de uma hora no máximo, ficando disponível, também, por 24 horas. Tanto no 

stories quanto nas postagens no feed, os seguidores conseguem interagir com o 

conteúdo postado. 

Para os perfis comerciais existe, ainda, a alternativa de patrocínio, porém só pode 

utilizar dessa e outras facilidades o perfil que possuir conta vinculada a uma página no 
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Facebook, por estar integrada ao painel de administração do Facebook Ads
9
. Os links 

patrocinados são os conteúdos que aparecem no feed dos usuários, como uma propaganda 

mesmo. Eles são identificados como “Patrocinado” e, normalmente, são seguidos de um link 

que direciona para o site ou blog. Por ser uma atividade paga, os perfis que utilizam do 

recurso recebem os dados necessários para sua avaliação (quantidade de pessoas atingidas e 

que interagiram com a postagem, sexo, localidade, idade). A definição do target é feita pelo 

painel de administração do Facebook que ajuda a delimitar o alcance do patrocínio. Portanto, 

qualquer perfil que permita a aparição de propagandas em sua linha do tempo, pode se tornar 

público-alvo. 

 Desse modo, o Instagram proporcionou, às empresas, a possibilidade de investirem 

cada vez mais na plataforma, divulgando seus produtos e serviços. Vale ressaltar que essas 

plataformas, como mídias digitais contemporâneas, não surgiram para abolirem as demais 

mídias como o rádio e a TV, muito pelo contrário, elas nasceram da possibilidade de uma 

interação social fundamentada na criação e distribuição de informações em diversos formatos. 

É um momento de democratização da produção de conteúdos e sua disseminação em torno de 

um novo ambiente de poder no cenário midiático. Assim, as mídias (TV, rádio, jornal e 

revista) se adaptam ao contexto atual da evolução tecnológica e buscam estabelecer um 

trabalho concomitante entre ambas as realidades. 

 A partir do aspecto social, os “antigos” e os “novos” meios de comunicação, 

proporcionaram, entre outras facilidades, a busca por informações em formatos e instantes 

diferentes. Assim, se uma pessoa viu um comercial veiculado na TV e queira ver novamente 

momentos depois, ele consegue ter acesso ao vídeo conectando ao Youtube, por exemplo. Da 

mesma forma acontece com os noticiários de um telejornal, onde a pessoa terá acesso a 

maiores informações buscando em um site como o Google, através de smartphones, na palma 

de sua mão, e de onde se sentir à vontade, excetos lugares que não possuam sinal para o 

acesso ou energia elétrica. Já pela visão mercadológica, o processo ainda é um pouco 

complicado ao passo que o consumidor modifica seu comportamento a todo o momento, 

exigindo, constantemente, pesquisas na área com o objetivo de identificar os motivos que 

ocasionam tal mudança. Porém, na contramão, proporcionou benefícios para as organizações 

que estão nas redes sociais, como o alcance de públicos-alvo distintos que estão presentes em 

todos os meios de comunicação, especialmente nas redes de relacionamentos. 

                                                           
9
 Anúncios publicitários que são veiculados dentro da própria plataforma. 
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O estudo
10

 Top 100, feito em janeiro de 2018 pelo Núcleo de Inovação em Mídia 

Digital (NiMD) da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em parceria com a 

Socialbakers, empresa de métricas de redes sociais, por exemplo, apresentou as cem 

principais empresas nacionais presentes nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e 

Youtube e demonstrou que os atributos que as pessoas mais valorizam nas marcas que estão 

presentes no meio digital são: rapidez, usabilidade e comunicação direta através de vídeos e 

imagens. A pesquisa revelou também um crescimento acentuado no número de marcas 

presentes nas mídias sociais nos últimos dois anos e, consequentemente, o aumento no 

número de seguidores.  

A Pesquisa Social Media Trends 2018
11

, já citada anteriormente, divulgou, também, 

resultados que explicaram o crescimento de marcas nas redes sociais. Segundo dados do 

relatório da referida pesquisa, os principais motivos das empresas estarem presentes nas redes 

sociais são: a visibilidade (85,3%), seguido da possibilidade de interação com seu público 

(64,8%) e devido a presença do concorrente no meio com, 13,6% dos respondentes. 78,1% 

dos entrevistados afirmaram que o principal benefício da presença nesses espaços é a 

divulgação da marca, em seguida estão o engajamento com a audiência, 62,5%; o aumento 

das vendas, 51% e o aumento de tráfego no site ou blog, 44,9%. 

Porém, estar nas redes sociais porque “todos” estão ali, não é sinônimo de sucesso. É 

necessária uma boa capacidade de gerenciamento e análise de dados obtidos para a obtenção 

de melhores resultados e, quando bem trabalhados ao lado das estratégias de marketing, 

conseguem fazer com que as marcas sejam bem vistas, ganhem maior credibilidade e 

confiança, proporcionando, assim, uma interação mais íntima e duradoura com seus clientes. 

Tal aproximação com os consumidores pode ser feita de diversas maneiras e uma 

delas é a utilização de ferramentas oferecidas pelo marketing social. Trata-se, portanto, da 

inserção das empresas na ideia de serem empresas socialmente responsáveis, visto que muitas 

delas têm se utilizado dessa prática para demonstrar sua função social perante a comunidade.  

Baseados na dificuldade das empresas se diferenciarem no mercado pelo seu produto 

ou serviço, pois isso tem se tornado uma obrigação, a busca tem sido se diferenciar pela 

qualidade de suas relações, fundamentadas sobre condutas e valores que sejam compatíveis 

com os padrões de seus públicos. Engajar em oferecer produto e serviço de qualidade 

alinhado à preocupação com a transformação social. Essas diferenciações, na maioria das 

vezes, visam contribuir na melhoria da qualidade de vida da comunidade e o bem comum.  

                                                           
10

 Link dos resultados do estudo: http://www.faap.br/nimd/pdf/ms360faap/MS360FAAP_2018-%2001_Q4.pdf  
11

 Pesquisa disponível em:  https://goo.gl/jbLk2G  

http://www.faap.br/nimd/pdf/ms360faap/MS360FAAP_2018-%2001_Q4.pdf
https://goo.gl/jbLk2G
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2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL E MARKETING SOCIAL 

 

Nesse sentido, surge a necessidade do conceito do termo tão usual que é a 

responsabilidade social, definido por Melo Neto e Froes (2001, p. 26-27 apud LEVEK, 2002, 

p. 16) como busca para 

 

estimular o desenvolvimento do cidadão e fomentar a cidadania individual e 

coletiva. Sua ética é centrada no dever cívico (...). As ações de 

Responsabilidade Social são extensivas a todos os que participam da vida em 

sociedade – indivíduos, governo, empresas, grupos sociais, movimentos 

sociais, igreja, partidos políticos e outras instituições. 

 

 Para Duarte (1985 apud LEVEK, p, 17), a Responsabilidade Social pode apresentar a 

ideia de: responsabilidade, um comportamento responsável do sentido ético ou uma obrigação 

legal. Muitas vezes o sentido da palavra é conferido a uma ação caridosa ou a um ato 

socialmente consciente. Poucas vezes é vista como um dever da sociedade. 

 Contudo, Moreira (2002, apud LEVEK, 2002) defende que a Responsabilidade Social 

não seja apenas uma ação caridosa. Ela está ligada à ética como base das ações de todos os 

públicos com os quais a organização possa interagir, são eles: governo, clientes, fornecedores, 

funcionários, meio ambiente e a sociedade como um todo. 

 De forma mais ampla, Ashley  et al. (2002, p. 6 apud LEVEK, 2002, p. 16) propõem 

“responsabilidade social como toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade”. Assim, o simples ato do consumo se torna parte integrante 

da Responsabilidade Social, pois se trata de traduzir o consumo em conscientização, uma vez 

que ao aderir alguma ideia, produto, serviço de determinada marca que desempenha função 

social, o consumidor busque também mudanças de atitudes para a o bem da sociedade. Essa 

responsabilidade precisa ser um processo natural, fluindo como responsabilidade individual 

de cada cidadão. Pois, segundo Ashley (2005, p. 64 apud LEVEK, 2002, p.), o caminho para 

uma sociedade sustentável demanda uma perspectiva a respeito dos impactos das ações e 

decisões de todos os agentes sociais. Todos os cidadãos devem desempenhar seus papéis 

sociais diante dos problemas encontrados em sociedade. É um exercício, também, da 

cidadania corporativa. 

 De acordo com Certo e Peter (1993, apud ZENONE, 2006, p. 5), existe diferença entre 

a concepção clássica e a contemporânea na definição do termo responsabilidade social. Para 

os autores, do ponto de vista clássico, as empresas não devem assumir nenhuma outra 

responsabilidade que vá além do domínio de seus negócios. Assim, a responsabilidade social 
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se insere na própria natureza da atividade da empresa ao gerar renda, empregos e atender às 

necessidades dos clientes. Do ponto de vista contemporâneo, segundo Certo e Peter (2003), as 

empresas, como grandes detentoras de influência e membros da sociedade, tornam-se 

responsáveis por ajudar a melhorar e manter o bem-estar social como um todo. Dessa forma, 

as empresas devem colaborar não apenas fornecendo emprego, renda ou atendendo às 

necessidades dos clientes, mas tentando resolver os problemas da sociedade a partir da busca 

por projetos e ações sociais. 

 As marcas que pretendem transmitir uma imagem ética e moral podem ser 

beneficiadas, futuramente, pelas práticas da Responsabilidade Social desenvolvidas, que 

servem como estratégia de valorização de serviços e produtos e, da mesma forma, estratégias 

sociais no desenvolvimento da comunidade, conforme Melo Neto e Froes (2001 apud 

LEVEK, 2002, p. 17). Assim, as estratégias de valorização dos produtos e serviços, prezam 

pela qualidade e pelo status de socialmente corretos e as estratégias sociais no 

desenvolvimento da comunidade inserem as empresas como um agente social no 

desenvolvimento comunitário apoiando outras entidades ou até mesmo o próprio Governo. 

Contudo, ao se trabalhar em causas sociais, objetivando apenas a divulgação do 

produto, marca ou serviço, deve-se ter bastante cuidado, pois a sociedade a cada dia está 

conseguindo identificar se a conduta está sendo autêntica ou não. “Os consumidores estão 

começando a diferenciar a publicidade ‘vazia’ de uma atitude séria, por estarem mais 

esclarecidos, atentos e vigilantes”, declara Zenone (2006, p. 13). Pois o risco que essas 

empresas correm é de, ao serem descobertas que a ação seja apenas visando vendas ou lucro, 

os clientes criem uma imagem negativa da marca e migrem para o concorrente. Cada empresa 

carrega em si uma imagem e ela tem se tornado fundamental na decisão de compra dos 

consumidores, devido aos esforços e veracidade da empresa no apoio às causas sociais. 

Assim, o conceito adotado por este trabalho está na concepção contemporânea do 

termo Responsabilidade Social, proposto por Certo e Peter (1993, apud ZENONE, 2006). 

Dessa forma, o comportamento e compromisso da empresa devem ser voluntários e 

conscientes, deve-se ter em mente que as obrigações irão além daqueles já pré-concebidos nos 

processos administrativos da empresa. Não se trata de uma campanha publicitária e sim de 

uma atitude permanente socialmente relevante.  

Como citado anteriormente, o sentido da palavra responsabilidade social tem sido 

conferido a uma simples ação caridosa ou um ato socialmente responsável. Embora estejam 

relacionados, os sentidos fazem parte de outros termos que estão envolvidos na acepção da 

responsabilidade social, como a filantropia empresarial; investimento social privado; com as 
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ações de marketing de causa e o marketing social, porém não possuem o mesmo significado. 

Comumente esses termos são tratados e interpretados de maneira errônea e equivocada. O 

conceito que desdobra o maior número de discussão é o de marketing social, o qual é 

associado às ações de vendas de serviços e produtos; é interpretado como uma ferramenta que 

favorece a empresa agregar sua marca à causas de cunho social e é tratado como uma 

ferramenta social com a finalidade de comunicar as ações da empresa aos seus diferentes 

públicos, declara Credidio (2006, p. 449), porém não é isso, cada termo possui significados e 

características específicas entre si. 

Credidio (2006, p. 449-450) explica, resumidamente, as definições de cada expressão: 

“filantropia deve ser entendida como caridade e amor à humanidade”. Trata-se de uma doação 

feita por uma empresa, porém esta não se preocupa com a forma de como esse recurso será 

investido nem com os impactos sociais que serão gerados por ele. Está mais relacionado ao 

humanismo, normalmente, com ações pontuais e passageiras. Já o investimento social privado 

é o “repasse voluntário de recursos privados de forma voluntária, planejada, monitorada e 

sistemática, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, para projetos sociais de interesse 

público”, (CREDIDIO, 2006, p. 450). O autor adota tal definição criada pelo Grupo de 

Institutos e Fundações Empresariais, GIFE
12

, uma associação dos investidores sociais do 

Brasil. Dessa forma, enquanto a filantropia não possui interesse em conhecer os resultados 

obtidos pela doação, o investimento social privado monitora e avalia os projetos advindos dos 

recursos investidos.  

Tratando-se do Marketing Relacionado a Causas (MRC), compreende que ele “deve 

ser entendido como gestão estratégica que associa empresas e marcas a uma questão ou causa 

social relevante, com benefício para toda a sociedade e para elas mesmas”, (CREDIDIO, 

2006, p. 450). É utilizar o poder da marca e das ferramentas de comunicação na escassez da 

causa e da sociedade em benefício mútuo. Quando se inserem no MRC, as empresas e as 

ONGs ou entidades se beneficiam em conjunto, pela exposição na mídia espontânea e pela 

obtenção de recursos arrecadados, respectivamente. Seria, portanto, este o termo que mais se 

aproxima à realidade das empresas que se dizem apoiar uma causa socialmente relevante. 

Ambos os termos remetem a uma tentativa de envolvimento na resolução de algum 

problema na esfera social, embora seus objetivos estejam indo para lados opostos. A tentativa 

é válida, porém os impactos gerados precisam estar voltados, necessariamente, ao cerne o que 

é, de fato, o que busca a responsabilidade e o marketing social, ou seja, a transformação 

                                                           
12

 Informações gerais da associação: https://gife.org.br/  

https://gife.org.br/
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social. Não em uma atitude de mudança de uns poucos na sociedade, mas em uma grande 

escala de transformação, como o exemplo dado por Credidio (2006, p. 456): “se o combate é 

contra a fome, que se reduza a fome. Se o combate é contra a aids, que se reduza a aids”, não 

importa qual seja a causa, o que se pretende é a comprovação efetiva dessa luta. 

Nesse sentido, a responsabilidade social tem sido adotada em maior ou menor grau 

pelas empresas, dependendo dos conhecimentos técnicos de cada uma delas a respeito do 

assunto. Na maioria das corporações, o motivo de não se inserirem nessa iniciativa é o fato de 

não possuir profissionais e agências especializadas na área de conhecimento que envolve o 

marketing social. Isso é um limitador para o crescimento no número de empresas no campo 

em questão, pois muitas se sentem inseguras em ingressarem na atividade sem a assessoria de 

um profissional, sustenta Credidio (2006, p. 454). 

Existem, porém, as estratégias do marketing que colaboram na execução de ações 

sociais compatibilizando-o ao sentido do socialmente responsável. Essas práticas, quando 

ligadas às atividades do marketing, recebem o nome de “marketing social”. Antes de definir a 

expressão, primeiramente, é importante definir o que é marketing, a partir do clássico 

enunciado realizado por Kotler (2006, p. 4): “é um processo social por meio do qual pessoas e 

grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e 

livre negociação de produtos e serviços de valor com outros”. 

A Associação Norte-Americana para os profissionais de marketing, American 

Marketing Association (AMA), define como sendo a “atividade, conjunto de instituições e 

processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, 

parceiros e a sociedade em geral” (AMA, 2013). Para Yanaze (2006, p. 7), o marketing não é 

nada mais que o planejamento apropriado para a relação produto-mercado. Em suma, 

presume-se que o marketing seja a compreensão holística das necessidades dos clientes, onde 

o produto ou serviço sejam tão bons que possam se adaptar aos seus desejos e venderem por 

si só. 

 Las Casas (1993 apud LEVEK, 2002, p. 20), por sua vez, traz uma definição mais 

abrangente o qual o marketing pode ser considerado uma área do conhecimento que envolvem 

atividades direcionadas às relações de trocas, para a satisfação de necessidades e desejos dos 

clientes, visando o alcance de determinados objetivos das marcas ou indivíduos, considerando 

sempre o impacto dessas relações e o meio ambiente com a sociedade. Nesse conceito, 

percebe-se a preocupação direcionada à sociedade. Kotler (1978, p. 287, apud LEVEK, 2002, 

p. 20-21) denomina essa orientação como marketing social, o que é definido por ele como: “o 

projeto, a implementação e o controle de programas que procuram aumentar a aceitação de 
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uma ideia social num grupo-alvo”. Aqui, as atividades desenvolvidas pelo marketing social 

envolvem toda a “cadeia comercial”, passando pelo seu projeto até a mensuração dos 

resultados dessa implementação. Nessa linha de entendimento está também Credidio (2006), 

definindo o marketing social como o planejamento até a execução de programas 

desenvolvidos para a promoção de mudança social através da utilização do marketing 

comercial. 

 Para Cobra (1986, apud LEVEK, 2002, p. 21), o marketing social é como o 

intercâmbio de valores, nem sempre econômicos ou físicos, mas que podem ser políticos, 

morais ou sociais, visando a venda de propósitos ou ideias que proporcionem bem-estar à 

comunidade. Dessa forma, 

 

o verdadeiro marketing social atua fundamentalmente (...) com ações que 

visam aumentar comprovadamente o seu bem-estar social e o da comunidade. 

Essas ações de médio e longo prazos garantem sustentabilidade, cidadania, 

solidariedade e coesão social (...) a empresa ganha produtividade, 

credibilidade, respeito, visibilidade e, sobretudo, vendas maiores (MELO 

NETO e FROES, 2001, p. 74, apud LEVEK, 2002, p. 21). 

 

Essa subdivisão do marketing vem conquistando seu espaço no mercado e seu uso 

pode trazer benefícios às marcas que a praticam e à sociedade em geral. A empresa se 

beneficia devido sua imagem estar vinculada a uma causa social. 

Assim, conforme Araújo (2001 apud LEVEK, p. 21), o marketing social pode ser 

entendido como uma estratégia de mudanças atitudinais e comportamentais, podendo ser 

utilizada em qualquer tipo de organização (privada, pública, com ou sem fins lucrativos), 

desde que se tenha como objetivo final a produção e a transformação de impactos sociais. 

 Toda essa preocupação surge na tentativa de resolver a deficiência dos problemas 

sociais da população deixados pelo Estado, embora esse movimento esteja distante do ideal, 

tanto por parte da sociedade que está acostumada com a visão de que o Estado é o responsável 

por solucionar essa questão, quanto por parte de muitas empresas privadas que estão 

preocupadas com a economia de mercado. 

 Na atual realidade econômica e política, pode-se perceber o distanciamento do Estado 

das questões sociais: o não investimento em educação, saúde, segurança, transporte público, 

entre outros direitos básicos do cidadão, tem levado a sociedade civil a buscar suprir as 

lacunas deixadas pelo Estado, através da criação de ONGs em parceria com empresas 

privadas, aponta Zenone (2006). Porém, acredita-se que somente com a ação conjunta de 

todos os esforços é que será possível desenvolver ações que possa chegar a uma solução. 
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 Levando em consideração esse fato, surge o chamado Terceiro Setor, o qual está 

inserido as estratégias do marketing social. O Terceiro Setor, segundo Zenone (2006, p. 31-

32) classifica as organizações que não compõem o Primeiro e o Segundo Setor, ou seja, 

aquelas pertencentes ao Estado e ao mercado orientado pelo lucro, respectivamente. As 

organizações que constituem o Terceiro Setor, também, são denominadas por organizações 

não governamentais (ONGs). 

 Ao invés de objetivos econômicos, o Terceiro Setor possui objetivos de caráter social 

que possam influenciar em inovações sociais como serviços para pessoas carentes, grupos de 

apoio, pobreza, entre outros, como declara Hudson (2002, apud LEVEK, 2002, p. 17), ou 

seja, é um novo setor onde sua base está estruturada na não lucratividade para si próprio e sim 

na prestação de serviços à comunidade carente com a colaboração de mão de obra voluntária. 

 Vale ressaltar que esse grupo não surgiu para se opor ao mercado ou ao próprio 

Estado, mas para suprir a lacuna deixada por este, afirma Zenone (2006). Os objetivos dessas 

organizações estão no desenvolvimento político, social, econômico e cultural; a promoção do 

bem-estar social, de modo a proporcionar a constituição de uma sociedade justa e fraterna, 

através de atitudes de solidariedade. 

 Porém, para que os projetos tomem “corpo”, é necessário um investimento financeiro 

na iniciativa. Devem-se fazer conhecer as organizações sociais a fim de angariar parceiros e 

doadores para a manutenção do trabalho. Para isso, a comunicação e a tecnologia passam a ser 

grandes aliadas no processo de visibilidade das atividades desenvolvidas. 

 Em vista disso, percebendo a difícil situação que se passa a realidade das pessoas, não 

só no Brasil, mas no mundo todo, diversas personalidades da indústria do entretenimento 

(atores, cantores, apresentadores, modelos) têm-se aliadas a entidades específicas e engajados 

em causas sociais, muitas vezes são apoios a trabalhos já existentes e outros são criados por 

elas próprias que podem levar ou não seus nomes.  

No cenário atual, percebe-se cada vez mais a participação de dessas pessoas em 

campanhas e ações de marketing. Não só a participação de artistas de TV, embora alguns 

acabam se tornando, mas também de pessoas consideradas anônimas, que são fortes influentes 

na sociedade. Eles são denominados neste trabalho por influenciadores digitais. Um pouco de 

seu perfil é explicado no próximo capítulo. 
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3. DO FORMADOR DE OPINIÃO AO INFLUENCIADOR DIGITAL 

 

 Sabe-se que o ser humano é inserido na sociedade por intermédio das relações que 

desenvolve durante toda sua trajetória terrestre até o último dia de sua existência. O primeiro 

contato se faz no âmbito familiar, ao se relacionar com o pai, a mãe e os irmãos, em seguida 

na escola, no trabalho, na comunidade em que vive, ambientes em que sempre novos tipos de 

relacionamento humano surgirão. Todas as relações que o ser humano desenvolve é que irão 

fortalecer e manter a esfera social ativa. A própria natureza humana é responsável por 

estabelecer conexões com o outro e, consequentemente, uma ligação com as estruturas 

sociais. 

 Cada indivíduo possui sua função e identidade dentro da rede social que se insere, 

podendo ocupar uma ou mais funções sociais e assumir diferentes identidades. Como, por 

exemplo, uma pessoa líder de um movimento cultural pode não ser líder dentro de sua própria 

casa; ou na igreja ser apenas um ouvinte das palavras proferidas. Sua personalidade é formada 

a partir do contexto social, da cultura, denominação religiosa atuante, entre outros aspectos. 

Sua relação com o outro vai formando, aos poucos, um todo coeso que represente sua rede. 

Em sua formação, um indivíduo para ser social, precisa necessariamente, aprender com seu 

semelhante para adquirir boa parte de seus pensamentos e tipos comportamentais. 

Para isso, grandes personalidades, do passado e da atualidade, são responsáveis pela 

produção de conteúdos e ideias que irão formar a opinião do indivíduo enquanto ser pensante. 

Mais uma vez, a comunicação se estabelece como elemento-chave na relação interpessoal dos 

indivíduos em uma sociedade.  

 Dentro dessa perspectiva, a opinião pública se torna parte intrínseca nas relações entre 

os indivíduos e se faz presente desde os antepassados históricos até à modernidade 

contemporânea digital. Jesus Cristo, por exemplo, foi um grande formador de opinião que se 

estende até hoje com seus ensinamentos. Mas para que haja opinião pública, faz-se necessário 

considerar a coletividade ou o sujeito a quem deseja comunicar no “espaço público”, com a 

intenção que aquilo que está sendo comunicado seja compreendido pelo público estabelecido, 

ou que no mínimo seja apropriado pelo segmento específico da sociedade. A escolha pelos 

meios de comunicação mais adequados para disseminar essa informação, faz-se extremamente 

necessária para se alcançar a maior cobertura possível nessa determinada massa de indivíduos. 

 A mídia, nesse sentido, se torna grande aliada por possuir todo um aparato tecnológico 

capaz de realizar a comunicação instantânea para uma ampla audiência. Assim argumenta 

Lima (2006, apud CRUZ, 2011, p.37): 
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a mídia [...] é entendida aqui como um conjunto das instituições que utilizam 

tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. Vale dizer que 

a instituição mídia implica sempre a existência de um aparato tecnológico 

intermediário para que a comunicação se realize. [...] Duas características da 

comunicação midiatizada são sua unidirecionalidade e a produção 

centralizada, integrada e padronizada de seus conteúdos. 
 

 No entanto, a mídia se realiza a partir das decisões sociais, políticas e econômicas 

daqueles que detém dos meios de comunicação de massa para promoverem a construção de 

consensos, sejam gerais ou específicos.  

Enquanto a mídia atinge a massa com os assuntos e abordagens que deverão ser 

debatidos por ela, pessoas comuns do século XXI definem o que elas pretendem discutir e em 

qual momento desejam discutir, buscando os conteúdos de seus interesses na internet quando 

lhe for conveniente. 

A partir desse contexto constroem-se as teorias sobre os formadores de opinião, 

definidos neste trabalho como pessoas que, por intermédio da mídia, comunicam sobre temas, 

assuntos, personalidades, experiências pessoais ou valores para uma ampla parcela da 

população e conseguem influenciar na vida pessoal, social, psicológica e profissional. 

Os primeiros estudos sobre os formadores ou líderes de opinião, surgiram na década 

1940 com Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson e Hazel Gaudet. A pesquisa estava relacionada à 

recepção de campanhas políticas e a decisão de voto dos eleitores. O estudo sugeria que os 

meios de comunicação de massa desempenhassem papel fundamental na escolha dos eleitores 

pelos candidatos. Contudo, a pesquisa caminhou contra esse pensamento e revelou que os 

indivíduos eram mais influenciados por pessoas mais bem informadas do que pela própria 

comunicação de massa. A partir dessa constatação é que ressaltaram o papel do líder de 

opinião, declara De Figueiredo (2013). Com esses resultados, Lazarsfeld chegou à teoria 

“Two Step Flow of Communication”, ou Fluxo de Comunicação de Dois Níveis 

(LAZARSFELD, apud DE FIGUEIREDO, 2013, p. 6). Para o autor, neste princípio, as 

mensagens nem sempre atingem os receptores de forma direta e isso faz com que, no espaço 

não ocupado pelos meios, pessoas socialmente influentes transportem informação e 

conhecimento a determinado grupo. 

A teoria manifesta, portanto, dois processos de comunicação. O primeiro está no papel 

do formador de opinião, ele é o intermediário da informação entre o emissor e o receptor. Os 

intermediários, nesse caso, podem ser “pessoas que, reconhecidas e legitimadas por um grupo 

exercem uma influência sobre o comportamento dos membros deste grupo” (RÜDIGUER, 

2011, p. 65, apud SOUSA, 2015, p. 5). O segundo processo são os meios de comunicação que 
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possuem o poder de disseminar as informações para a massa. Os receptores deste se 

caracterizam pela confiança nas informações que são passadas e por serem influenciáveis. 

 A partir das teorias propostas por Lazarsfeld, outros estudos surgiram revelando a 

existência de diferentes características e conceituações a respeito do formador de opinião. 

Figueiredo (2000 apud CRUZ, 2011, p. 37), por sua vez, apresenta a distinção de duas 

categorias dos formadores de opinião: os formadores de opinião “verticais” e os formadores 

de opinião “horizontais”. Os formadores de opinião verticais são definidos como sendo 

pessoas que possuem poder de verbalização e oportunidade de dizer o que pensam para um 

grupo expressivo de pessoas. Esses têm acesso aos meios de comunicação que, por sua vez, 

comunicam aquilo a quem lhe der créditos e credibilidade. São eles, “intelectuais, jornalistas, 

professores, líderes de classes, empresários, lideranças comunitárias, etc” (BORDIEU, 1980, 

apud CRUZ, 2011, p.37). 

 Dessa forma, os formadores de opinião verticais são considerados emissores 

privilegiados quando possuem a capacidade de introduzir, na massa, ideias, informações e 

valores de forma que a população absorva, sem nenhuma barreira de juízo, as mensagens 

recebidas. Esses receptores são considerados passivos diante das informações que recebem 

diariamente sobre várias perspectivas, expõe Cruz (2011, p. 37-38). 

Na contramão dessa hipótese, Cohen (1963, apud CRUZ, 2011, p. 38) contesta 

dizendo que se pode dizer que a comunicação possui poder para determinar o que será 

discutido ou influenciar sobre o que as pessoas devem pensar, porém possui pouco ou quase 

nenhum poder de comunicar sem que haja nenhuma resistência ou barreira dos receptores. 

 Nessa linha de pensamento, para Olsen (1997, p. 32 apud CRUZ, 2000, p.38), na 

comunicação unidirecional, existe um estágio único onde a mídia encontra um receptor 

extremamente passível e incrédulo. Isso pode acontecer em situações excepcionais, porém não 

é a regra. Os motivos, segundo o autor, para se relativizar a onipotência dos formadores de 

opinião e da indústria midiática sobre os receptores passivos, são: o tema pode não ser 

atraente ou do interesse da pessoa; a informação é considerada inútil para o receptor; a 

mensagem compete com outras mensagens contraditórias; a mensagem entra em choque com 

a realidade do receptor; o canal utilizado não atinge o público ou a mensagem é complexa 

demais para ser decodificada por aquele receptor. Apenas nessas situações o receptor pode 

não demonstrar resistência com as mensagens que recebe, caso contrário, o receptor passa a 

demonstrar um senso crítico, descartando ou rebatendo o que não lhe for conveniente. 

 Com a expansão da web, os indivíduos, passaram a atuar de forma colaborativa na 

produção de conteúdo. Com isso, as pessoas começaram a participar nas decisões que 
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envolvem o aspecto comunicacional. Nessa perspectiva, surgem os formadores de opinião 

horizontais, em que pessoas “comuns” passam a atuar no processo de formação de opinião. 

Eles podem ou não ser jornalistas, professores, empresários, médicos, líderes comunitários, 

dentre outros, porém sua principal característica é a personalidade, algo que difere dos 

formadores de opinião verticais. Eles ganham importância, segundo Olsen (1997 apud CRUZ, 

2000, p. 38), “por terem traços de personalidade de liderança e um nível de informação acima 

da média para o meio em que vivem, têm oportunidade de dizer o que pensam e, mais do que 

isso, são procuradas para orientar pessoas de suas relações”. Pode-se considerar, portanto, a 

característica pessoal do indivíduo para ser um formador de opinião horizontal, aproximando 

do que Weber (1982 apud CRUZ, 2011, p. 39) denominou como “autoridade carismática”. 

Griffin e Moorhead (2006), por sua vez, definem autoridade carismática como uma influência 

que está baseada no carisma pessoal do líder em um ambiente igualitário, dessa forma alguém 

com carisma será mais capaz de influenciar outras pessoas do que alguém sem essa 

característica. 

 A proposta da autoridade carismática apresentada por Weber (1982 apud CRUZ, 

2011) é um aspecto importante na conquista da atenção da população. Em um mundo onde 

atrair o olhar do consumidor se torna um desafio em meio a tantas mensagens que recebem 

diariamente, a busca pelo rearranjo de uma nova identidade na sociedade tem sido cada vez 

mais necessária. 

Com isso, acredita-se, neste trabalho, que os formadores de opinião têm-se evoluído 

em todos os quesitos: seja no tempo, no espaço, na maneira de expressar suas opiniões, seja 

na forma de se fazer ver ou na legião de “fãs” que carregam. E pressupõe que os modernos 

meios digitais de comunicação tenham apontado o surgimento dessa nova geração de 

formadores de opinião, ou uma ressignificação deles, aqui definidos por influenciadores 

digitais. 

De acordo com Silva e Tessarolo (2016), os influenciadores digitais podem ser 

definidos como pessoas que conseguem um grande destaque das plataformas digitais, capazes 

de movimentar uma grande quantidade de seguidores, criam conteúdos exclusivos, traçam 

opiniões e colaboram na mudança de comportamento. Além disso, o lifestyle, os gostos e as 

experiências dessas personalidades são capazes de gerar grande repercussão na mídia. 

O lifestyle (modo de vida) mostrado pelos influenciadores em suas redes sociais é uma 

característica que faz com que eles conquistem milhões de seguidores nas plataformas 

digitais, em que o carisma e a autenticidade estão em primeiro lugar.  
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 A ascensão dos influenciadores digitais modificou o pensamento das pessoas, o qual 

somente celebridades e artistas pudessem alcançar a fama, e levou a população a produzir 

seus próprios conteúdos, alcançando uma parcela da sociedade. Essa ação é definida como 

cultura participativa, o que na visão de Jenkins (2009) se refere à cultura onde as pessoas 

passam de espectadores a participantes ativos na criação e propagação de conteúdos. A ação 

colaborativa da internet forneceu aos usuários um ambiente apropriado para a criação de 

conteúdo amador, esse conteúdo, por sua vez, gera impacto nas abordagens tradicionais. E à 

medida que as pessoas adquirem a capacidade de provocar um impacto significativo no fluxo 

das ideias tradicionais, essas novas formas de cultura participativa modificam o modo o qual 

enxergamos a nós mesmos e o modo como vemos a sociedade, explana Jenkins (2009). O 

conceito de cultura participativa muito se relaciona à teoria de inteligência coletiva proposta 

por Lévy (2007), a qual se refere à capacidade das comunidades em impulsionarem os 

conhecimentos de seus membros pela colaboração, ou seja, contribuir para o conhecimento 

coletivo.  

A produção de conteúdo torna-se flexível e passa não mais a ser controlada por 

grandes meios de comunicação como a TV, por exemplo, mas os próprios criadores tornam-se 

os condutores nessa propagação coletiva. Contudo, novas ideias podem surgir através da 

cultura participativa e serem apropriadas pelos canais dominantes, como, também, podem ser 

propagadas para diferentes públicos (LÉVY 2007). 

O produtor e consumidor de conteúdo não são mais um ocupante de papéis separados, 

e sim um participante interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, afirma Jenkins 

(2009, p. 30-31). O papel dos prosumers
13

, como são chamados, está no processo social da 

junção de conhecimento adquirido por cada indivíduo que unidos irão dar consistência à 

inteligência coletiva, como explica Jenkins (2009, p. 30): “Nenhum de nós pode saber tudo; 

cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos 

e unirmos nossas habilidades”. Essa ação da coletividade é vista como uma forma alternativa 

do poder midiático que impulsiona as comunidades virtuais através das experiências de seus 

membros. 

 Tais experiências pessoais, mostradas pelos influenciadores digitais em suas redes 

sociais, têm atraído os olhares do mercado publicitário, que, abrindo um leque de 

possibilidades de influência sobre os consumidores, as marcas enxergaram, neles, a 

oportunidade de um novo caminho na conquista e prospecção de clientes. Por serem capazes 
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 Produtores e consumidores de conteúdos. 
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de mudar toda a estratégia de investimento em propaganda e por exercerem forte influência à 

nova geração ao terem preferência por determinada marca ou produto ao qual utilizam, os 

influenciadores digitais estão norteando grande parte das decisões de compras dos jovens, 

afirmam Silva e Tessarolo (2016). 

 Essa nova geração de consumidores está em busca de autenticidade, de identificação 

com as marcas que utilizam e que lhes proporcionem experiências. Desejam, também, 

adquirir produtos e serviços que tenham características diferentes dos demais. Eles estão 

conectados constantemente e transitam com facilidade no mundo virtual. Isso os tornam 

jovens e adolescentes multitarefas, impacientes e multifacetados. Na busca pela informação, 

possuem a capacidade de filtrar apenas o que consideram úteis, decidindo como, onde e 

quando acessá-las. Essa geração é chamada de millennials por Tapscott (2010, apud GOMES, 

2017, p. 3). O princípio que sustenta essa prática é proposto por Zanette (2015, apud 

GOMES, 2017, p. 7), em que a nova geração de consumidores se identifica com o conteúdo e 

com os traços da personalidade dos influenciadores, desenvolvendo laços sociais de 

intimidade com os mesmos. 

 De acordo com o HubSpot, plataforma de inbound marketing
14

, 84% dessa geração 

confiam mais nas opiniões de pessoas que compartilham os mesmos valores aos próprios 

anúncios. Com isso, percebe-se a mudança nos hábitos do consumidor e faz-se necessário a 

busca por novas alternativas que alcancem seus desejos e necessidades, repensando o atual 

modelo de comunicação executado pelo mercado publicitário. Nesse contexto, a comunicação 

com os millennials precisa ser totalmente interativa, atraente e criativa, e as agências e 

anunciantes precisam apostar na credibilidade que os influenciadores digitais possuem no 

forte relacionamento não só com os jovens, mas com todo o mercado consumidor.  

Pensando nessa possibilidade criou-se, então, o marketing de influência, com o 

objetivo de estreitar o relacionamento entre marcas e consumidores, através da credibilidade 

de pessoas que são altamente influentes no meio on-line e que possuem grande número de 

seguidores. 

Dessa forma, o marketing de influência, consiste no modo como as empresas 

recompensam as personalidades das mídias sociais para produzirem conteúdos em prol da 

marca, influenciando pessoas, conforme Vieira (2016). A atividade é considerada a “profissão 

da moda” e tem chamado a atenção de uma parcela da população. Com isso, em 2016, surgiu 

a primeira pesquisa brasileira sobre o mercado de influenciadores, o estudo Influencers 
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 Qualquer estratégia de marketing que visa atrair a atenção das pessoas. 
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Market
15

, realizado pelo site youPIX, uma plataforma que busca debater a cultura da internet 

e o modo como o jovem a utiliza, em parceria com a GFK, empresa de pesquisa e inteligência 

de mercado; a AirInfluencers, plataforma de busca e gestão de influenciadores; e o Meio & 

Mensagem, veículo de comunicação e publicidade. O estudo demonstra que o influenciador 

digital desempenha a função de “emprestar” para as marcas o poder de relevância que possui 

sobre seus seguidores, onde os influenciadores comunicam, de forma interativa e espontânea, 

os produtos e serviços das marcas, como interpreta a co-fundadora do youPIX, Bia Granja 

(2016).  

O discurso daqueles não se encontra somente ao empréstimo da sua personalidade às 

marcas, ele está estruturado em uma narrativa que passa pela criação e distribuição de 

conteúdos diversificados em multiplataformas onde cada influenciador, à sua maneira, 

desenvolve seu material e distribui aos espectadores. Assim sendo, os influenciadores digitais 

começaram a criar suas próprias marcas, grifes de roupas e sapatos, filmes, entre outros, em 

geral eles criaram tendências e passaram a ser uma referência social. 

Dois exemplos de sucesso são dos influenciadores digitais e youtubers, Whindersson 

Nunes e Felipe Neto. Whindersson Nunes, 23 anos, é o youtuber com o segundo maior 

número de inscritos no Brasil em seu canal, com mais de 29 milhões de pessoas. O jovem 

decidiu compartilhar as experiências vividas o qual o levou a chegar nesse patamar. Foi onde 

criou, em 2017, o “Curso do Whindersson”, uma série de aulas online que apresentam dicas 

de como fazer sucesso na internet. O projeto foi desenvolvido por Leandro Neiva, 33 anos, 

um publicitário que trabalha com cursos online desde 2013. Segundo o profissional, o projeto 

“é um curso de criação para internet, não apenas para o Youtube. Ensina a pessoa a se 

comunicar de uma maneira mais atrativa, independente da rede social ou da plataforma”
16

. O 

sucesso foi tão grande na primeira turma, levando a resultados consideráveis para os 

participantes, que um novo grupo de alunos já estava aguardando o início do próximo curso 

para 2018. 

O outro exemplo é do, também, youtuber e influenciador digital, Felipe Neto, 30 anos. 

Proprietário do terceiro maior canal do Youtube no país, com mais de 21 milhões de inscritos, 

criou em 2017 um aplicativo homônimo. Nele, além de transmissões ao vivo, Felipe 

compartilha com seus fãs webséries exclusivas, os bastidores das gravações, promoções e 

concursos. Ele afirma que o aplicativo é seu espaço: “eu faço o que quiser e falo o que eu 
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 Disponível em: 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F19529%2F1475157351PesquisaYOUPIX_InfluencersMa

rket_2016.pdf  
16

 Informações obtidas na Edição nº 18 da Revista GPS Brasília, 2017. 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F19529%2F1475157351PesquisaYOUPIX_InfluencersMarket_2016.pdf
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F19529%2F1475157351PesquisaYOUPIX_InfluencersMarket_2016.pdf
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quiser nele. O Youtube pode te limitar às vezes, por causa de patrocinadores”. Dessa maneira, 

os influenciadores digitais perceberam as possibilidades de expansão na web e aos poucos, 

com a ajuda de profissionais, e com a adesão dos seus seguidores, passaram a criar seus 

espaços onde possuem a total liberdade de produzirem seus conteúdos. 

A partir dessa concepção e percebendo a oportunidade de colaborar no crescimento 

desse mercado, Karen Vanessa
17

 criou a Youka, primeira agência de influenciadores digitais 

do Centro-Oeste. O objetivo da agência, segundo ela, é “Ajudar esses influenciadores que já 

estão no mercado, mas querem se profissionalizar a fim de atender melhor as empresas que 

buscam esse tipo de serviço, esse tipo de divulgação e também atender as empresas que 

precisam trabalhar com influenciadores, mas ainda não sabem qual o melhor perfil para eles 

trabalharem que vá atingir realmente o público-alvo”. Passa a ser, portanto, uma necessidade 

assessorar as pessoas que desejam crescer nessa profissão. Karen expõe que o mercado se 

encontra bem desenvolvido em grandes metrópoles, como o Rio de Janeiro e São Paulo, mas 

em Goiânia é sua agência que vem desenvolvendo o trabalho de “Educar tanto os 

influenciadores, para serem mais profissionais, como as empresas para saberem trabalhar 

com esses influenciadores”. 

A Agência Youka se encontra no mercado há pouco mais de um ano, foi criada em 

abril de 2017, e oferece também serviços de Marketing Digital, porém seu diferencial está no 

trabalho com influenciadores digitais. Entre os trabalhos oferecidos estão: treinamento 

personalizado; aulas exclusivas; acompanhamento prático. O treinamento para o influenciador 

tem duração de uma hora e trinta minutos, porém para que ele inicie é realizada antes uma 

entrevista online para coleta do briefing
18

; logo após é feita uma análise de seu perfil e 

agendada uma consultoria que pode ser presencial ou online. 

O banco de dados da Youka possui centenas de influenciadores cadastrados, desses 

apenas dez fazem parte do casting
19

 da agência. De acordo com a CEO, quando esses não se 

encaixam no perfil desejado pela empresa, a partir do banco de dados são selecionados outros 

influenciadores para a ação a ser desenvolvida. O modo de captação desses influenciadores se 

baseia pela busca no mercado através de pesquisas, pois todos os dias surgem novos perfis, 

mas “normalmente eles veem até à agência”, explicou Karen. 

                                                           
17

 Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás é a CEO da Youka, primeira e 

maior agência de influenciadores digitais do Centro-Oeste. É blogueira e Especialista em Marketing Digital. Foi 

realizada uma entrevista com ela via Whatsapp, onde respondeu algumas perguntas sobre o segmento que ela 

está presente. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado se encontra em Apêndice A e o roteiro 

das perguntas em Apêndice B. 
18

 Documento que reúne informações obtidas, normalmente, em uma reunião e que é utilizado para o 

desenvolvimento de um trabalho, como, por exemplo em campanhas publicitárias. 
19

 Elenco principal de influenciadores digitais da agência. 
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Ao ser perguntada sobre a principal finalidade das marcas ao se associarem à imagem 

do influenciador digital, Karen afirmou que a maioria das vezes o objetivo está no 

fortalecimento de marca, ou seja, vincular à imagem de um influenciador e levar a 

possibilidade dele falar bem da marca, isso traz mais credibilidade para ela. Mas também há 

marcas que buscam o objetivo de vendas. Se tratando de ações sociais, para a CEO, as marcas 

buscam um fortalecimento, mas também uma visibilidade da ação para que mais pessoas 

vejam a causa e apoiem essa questão, por esse motivo os influenciadores que possuem um 

público mais direcionado e interessado nessas questões auxiliam no aumento do alcance e no 

conhecimento daquilo que está sendo desenvolvido. 

Para Karen, o papel do influenciador digital na interlocução das marcas com o 

marketing social: “É ser uma ferramenta de auxílio para aumentar o alcance de voz daquela 

ação de marketing social. É chegar a ter mais pessoas, para que elas realizem uma atitude 

dentro do objetivo dessa ação social!”. Então, mais do que fazer conhecer as ações 

desenvolvidas, o importante é levar o público a agir diante de uma causa. 

Para as marcas, segundo Karen, o apoio a ações de cunho social mostrará que elas são 

engajadas, que elas se importam com as ações sociais, ocasionando em uma melhora para a 

imagem da empresa e isso, quando vinculado ao influenciador digital, ocasionará em uma 

maior visibilidade ao público das ações que uma determinada marca está apoiando. Embora 

poucas empresas busquem influenciadores para esse tipo de trabalho, a CEO acredita que, se 

as marcas realizassem com mais frequência ações sociais em proporções maiores, poderia não 

ser um caminho para a transformação social, mas ajudaria a minimizar os problemas: “Então 

se elas [marcas] investissem mais em ações sociais, tivessem mais [...] empresas trabalhando 

com isso, eu acredito que daria sim uma revolução e trabalhando também com mais 

influenciadores, porque, nossa, não tem nem comparação da quantidade de ações sociais em 

relação às ações comerciais, sabe? É 0,01%. Mas se realmente houvesse uma quantidade 

maior eu acredito que daria um resultado muito bom!”. Com essa afirmação percebe-se que 

as atividades do marketing social deveriam se tornam mais conhecidas para que mais 

empresas percebessem a necessidade e apoiassem as causas existentes. 

O influenciador possui um papel fundamental nessa questão, já que as empresas 

utilizam dos números expressivos de seguidores que eles possuem para darem visibilidade aos 

seus produtos e serviços. Dessa maneira, quando pedido a opinião para Karen sobre a frase: 

“O influenciador digital, ao utilizar sua imagem, possui maior poder para conquistar 

consumidores para as marcas que elas próprias”, a CEO da Agência Youka concordou 

claramente: “Eu acredito nessa afirmação [...] Porque uma coisa é você falar de você mesmo 
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e outra coisa é alguém, que as pessoas confiam, falando sobre você. Então a maior vantagem 

de trabalhar com influenciadores, além de ganhar todo aquele público que o influenciador 

tem, que a empresa não tinha, é você ter a força da voz no influenciador porque ele já é 

conhecido, as pessoas já gostam dele, já confiam nele. Então tem muito mais chance do 

público acreditar no que ele tá falando do que a marca falar sozinha por si. Então eu 

acredito muito nessa afirmação!”. 

Com base nessas respostas, pôde-se constatar a relevância de se profissionalizar o 

influenciador digital para que ele leve os resultados esperados pelas marcas e a importância 

em educar as empresas para que elas saibam trabalhar com esses influenciadores, pois a cada 

dia surgem novos deles, como disse Karen, e saber entende-los se faz necessário ao passo que 

os seres humanos se reconstroem a cada momento com novas decisões a serem tomadas. 

 

3.1 A INFLUENCIADORA DIGITAL: RAFA KALIMANN 

 

 Compreende-se que as mudanças ocasionadas pela internet levaram a sociedade a 

atravessar um turbulento processo de transformação, que abarcou todos os âmbitos levando a 

uma verdadeira ruptura em direção a um mundo modernizado. Não se trata apenas do 

universo ciberespacial. A sociedade vive em uma época limítrofe, uma transição para outro 

mundo onde uma nova forma de organização social se instaura em todos os contextos: 

sociocultural, político, econômico. Uma evidência que, talvez, poucos podiam esperar, seria a 

intimidade do indivíduo revelada em massa por meio de modernos aplicativos que colocam o 

ser humano à visibilidade. Trata-se de um verdadeiro caldeirão de novidades, afirma Recuero 

(2009), que “acabou nos convertendo nas personalidades do momento”, completa a autora. 

Certos, slogans como “Broadcast Yourself”
20

 e “Just Do It”
21

, parecem ter dominado 

as mentes das pessoas levando-as a romperem com as fronteiras da internet e contagiando 

todos os meios de comunicação. Em virtude da revolução da criatividade e da presença 

midiática proporcionada pela Web 2.0, aqueles que se designavam apenas como meros 

leitores ou espectadores perceberam que teria chegado a “hora dos amadores”, ou seja, a sua 

hora. Nesse caso, a internet parece ter contribuído à sua maneira nas últimas décadas. A rede 

mundial de computadores proporcionou um leque de práticas que pode ser denominado como 

“confessionais”, conforme Recuero (2009). 
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 “Transmita-se” 
21

 “Simplesmente faça” 
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Pessoas “comuns” espalhadas por todo o mundo têm se apropriado do vasto conjunto 

de ferramentas online disponíveis, que surgem e expandem vertiginosamente, para exporem 

suas ideias, sua rotina diária, seus gostos e preferências, em suma, suas intimidades. Rafa 

Kalimann, assim como milhares de outros influenciadores digitais, encontrou seu espaço e se 

tornou uma grande personalidade nas redes sociais alinhando autenticidade e poder de 

influência em função das marcas. 

 A publicidade, por sua vez, não ficou para trás. Como um bom “camaleão” das 

tendências evolucionárias, tem se adaptado ao novo contexto em busca de conhecimento 

sobre a nova mídia
22

 que é o influenciador digital. 

 Esse sistema inovador permitiu, às agências e anunciantes, a utilização dos 

mecanismos do marketing, onde puderam integrar, mais facilmente, seus anúncios nas 

conversas entre as pessoas, pois, como explica o fundador do Facebook (apud RECUERO, 

2009, p. 21): “nada influi mais nas nossas decisões do que a recomendação de um amigo 

confiável”. Conseguir uma mensagem sutil que se instale nas conversas entre as pessoas. Este 

é o ponto que talvez tenha norteado as marcas a encontrarem a forma exata e não tão invasiva 

ao público.  

 Nessa esteira, entra em ação o influenciador digital, talvez o “melhor amigo” daqueles 

que o segue e que, por sua vez, depositam grande confiança em suas ideias e opiniões. O 

influenciador digital possui o poder de estabelecer um contato direto com seus seguidores, 

com isso as mensagens publicitárias podem ser incorporadas em seu discurso com mais 

naturalidade e espontaneidade. 

O influenciador digital assumiu uma nova acepção por meio da disseminação de 

comportamentos e ideias e reconfigurou a lógica dos investimentos em publicidade. O 

trabalho em questão presume, ainda, que os influenciadores, quando unidos a grandes marcas, 

possuem enorme potencial de transformação social ou, ao menos, caminhe em direção a ela, 

devido o poder de influência sobre seus seguidores e a temática social ser tão debatida na 

atualidade. 

 Com isso, chega-se ao objetivo principal deste trabalho: identificar qual o tipo de 

colaboração o influenciador digital exerce se associar às marcas em favor do marketing social. 

Para isso, será abordado um histórico do objeto de estudo delimitado, Rafa Kalimann. A 

biografia e relatos foram feitos com base nas redes sociais da influenciadora, entrevistas 

cedidas a sites de personalidades, vídeos no Youtube e em blogs de fã clubes.  

                                                           
22

 Termo proferido pela colunista, Tercia Duarte, durante a sétima edição do Congresso Intermídias no dia 18 de 

agosto de 2017, em Goiânia. 
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Em seguida, será explicado o que é o Projeto Social Espalhe a Luz, recorte escolhido 

para o estudo, o qual Rafa Kalimann é organizadora, buscando compreender o papel 

desempenhado por ela. 

A escolha da Rafa Kalimann como foco para este trabalho se dá devido ao fato da 

imagem feminina, de um modo geral, estar sempre presente em propagandas como figura 

dominante, desde o início da publicidade até os dias de hoje. Sabe-se que o papel da mulher 

na sociedade evoluiu no decorrer da história e as conquistas de espaços têm sido frequentes a 

cada dia. A propaganda seguiu essa mudança e elevou a figura feminina a um patamar que 

fugisse de certos estereótipos que estão presentes no imaginário popular, como, por exemplo, 

a imagem sexualizada da mulher nas propagandas de cerveja, e a mulher no cumprimento de 

suas obrigações domésticas, em propagandas de eletrodomésticos ou produtos de limpeza. 

Nesse sentido, a representação da figura feminina na sociedade tem sido 

frequentemente discutida e estima-se que esse debate esteja longe do fim. Porém, o papel da 

mulher poderosa, detentora de seus direitos e participante da sociedade civil, tem reerguido 

uma legião de formadoras de opinião, como é o caso de Rafa Kalimann. Com milhões de 

seguidores, a jovem tem conseguido uma posição de destaque no meio digital ao lado de 

grandes nomes. 

 

3.1.1 Biografia e trabalhos de Rafa Kalimann 

 

 Rafaella Freitas Ferreira de Castro, mais conhecida como Rafa Kalimann, nasceu no 

dia 2 de abril de 1993, 25 anos, no município de Campina Verde – Uberlândia, Minas Gerais. 

Filha de Genilda Fernandes e Sebastião P. Ferreira, a jovem é casada com o cantor Rodolffo 

Matthaus, da dupla sertaneja Israel e Rodolffo, de Jaraguá, Goiás. Saiu de casa aos 14 anos e 

foi para São Paulo estudar teatro e trabalhar em agência de modelo, mas retornou ao lar pouco 

tempo depois. Reside, hoje, em Goiânia onde mora com seu esposo. A jovem se define como 

influenciadora digital, além de ser modelo, atriz, apresentadora, youtuber, instagrammer 

(termo utilizado para designar os usuários do Instagram) e dedica ainda boa parte do seu 

tempo como missionária, sendo Embaixadora da ONG Missão África. Iniciou a faculdade de 

Psicologia, porém teve que trancar a matrícula devido à rotina que possui, pretendendo 

retornar aos estudos futuramente. 
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Atualmente, vem crescendo no meio digital e se destacando consideravelmente. Nas 

principais redes sociais os números
23

 são os seguintes: possui mais de 45.000 (quarenta e 

cinco mil) curtidas em sua fanpage no Facebook (figura 1); mais de 111.215 (cento e onze 

mil, duzentos e quinze) inscritos em seu canal no Youtube (figura 2) e mais de 1,6 milhões de 

seguidores no Instagram (figura 3).  
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 Os dados foram extraídos dos perfis das redes sociais da influenciadora no dia 17 de maio de 2018. 

Figura 1 - Print de tela da página no Facebook de Rafa Kalimann.                                                                                      
Fonte: Facebook Rafa Kalimann 

Figura 2 - Print de tela do canal no Youtube de Rafa Kalimann.                                                                                      
Fonte: Youtube Meu Bem e Eu 
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Conhecida por trabalhar com diversas marcas e participar de clipes musicais, Rafa 

Kalimann exerce forte influência no Instagram onde mostra aos seguidores sua rotina e os 

trabalhos que realiza, principalmente, para marcas de roupas e produtos de beleza (figura 4). 

 

  

Figura 4 - Prints dos posts feitos para marca de produtos de beleza, para marca de roupas e marca de calçados, Shopping 
dos Cosméticos, Morena Rosa e Olive Shoes, respectivamente.                                                                                                    

Fonte: Feed Instagram @rafakalimann 

 

Os trabalhos realizados pela influenciadora são caracterizados de duas maneiras: o 

post presencial e a presença vip, que se fazem tanto no espaço físico como no meio digital. O 

post presencial é o tipo de trabalho aonde Rafa vai até o local da empresa para mostrar aos 

seus seguidores os produtos que são comercializados pela marca. Ela escolhe os itens que 

Figura 3 - Print de tela do perfil no Instagram de Rafa Kalimann.                                                                                      
Fonte: Instagram @rafakalimann 
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mais lhe chama a atenção ou que ela adquire e exibe em seu Instagram, através dos stories, 

falando das qualidades, as vantagens e as opções de produtos disponíveis. Quando são 

produtos de beleza, como maquiagem, ela apenas apresenta a embalagem do produto; quando 

são roupas ou sapatos, a influenciadora experimenta em seu corpo e mostra em seus vídeos. 

Normalmente, nesse trabalho, Rafa fica em torno de 20 minutos na loja. 

 Já a presença vip, é o trabalho o qual a influenciadora, comunica e convida seus 

seguidores, por meio dos stories, a irem até o local da loja para conhecerem o espaço e se 

conhecerem, conversar, tirar fotos, enfim, é o contato face a face entre eles. Esses dois 

formatos de trabalho, exercido pela influenciadora, são meios pelo qual as marcas conseguem 

conquistar um número expressivo de seguidores e potenciais consumidores, por serem 

trabalhos realizados por pessoas como Rafa, ou seja, influenciador digital. 

 Essa diferença foi esclarecida pela influenciadora, no dia 29 de abril de 2018, nos 

stories de seu Instagram após ter ocorrido um mal entendido com a empresa Mary Make, 

marca de produtos de beleza, localizada no Shopping Mega Moda, em Goiânia. A 

influenciadora havia, como compromisso na loja, o trabalho de post presencial, porém 

chegando ao local, dezenas de fãs esperavam por ela para tirar fotos e conversar, pois a 

empresa havia anunciado em todo o espaço físico do shopping a presença dela na loja em 

questão, às 17 horas. O mal entendido se caracterizou, pois a influenciadora não havia se 

programado para ficar além do tempo necessário para o post, tendo que ir embora, devido a 

outros compromissos, e deixando de atender seus fãs. Nenhuma dessas atitudes, como o 

anúncio da presença de Rafa e o horário em que ela estaria na loja, deviam ser tomadas pela 

marca, pois no contrato assinado estava especificado como seria o trabalho desenvolvido. 

Essa situação deixou dezenas de seguidores insatisfeitos. 

 Embora acontecimentos como esse possam sempre acontecer, o número de marcas em 

parceria com influenciadores tem aumentado. Na maioria das vezes as marcas presenteiam os 

influenciadores, neste caso, Rafa Kalimann, com seus produtos e serviços onde ela sempre 

conta no Instagram o que recebeu em sua casa. São os chamados “recebidos”, produtos que as 

marcas enviam à Rafa, a fim de que ela utilize e mostre em seu Instagram, mencionando o 

nome da marca, o que recebeu. São produtos que vão desde comida até materiais para casa. 

 A utilização de imagens nas redes sociais colabora como uma tendência 

contemporânea que reside na constante atualização de informações através de conteúdo 

adicionado a todo o momento onde “alimenta” sua rede social, o Instagram, constantemente 

durante o dia. Dessa forma, os seguidores são influenciados no momento em que um novo 

post é feito pela influenciadora, seja relacionado ao seu lifestyle, seja por um produto que ela 
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deseja que o público veja. Essas apresentações explicam o número crescente de seguidores e a 

absorção – por parte deles – da imagem criada na rede daquilo que está sendo passada, 

explicam Leal, Sousa e Fortes (2017). 

Dentro desse contexto, Burgess e Green (2009 apud WEBER, 2014) afirmam que o 

sinalizador desse sucesso não está apenas em sua popularidade proporcionada pelo meio on-

line, mas na conquista do prestígio da velha mídia, assim: “plataformas e tecnologias de novas 

mídias mais acessíveis podem gerar possibilidades para comercialização de conteúdo amador 

e, em alguns desses casos, transformar os produtores desse conteúdo em celebridades” 

(BURGESS, GREEN, 2009, p. 45 apud WEBER, 2014). Estes autores ressaltam ainda que a 

manutenção frequente do site e a criação de conteúdos que consigam prender o interesse do 

público podem tornar essas pessoas em astros e, quem sabe, porta-vozes de marcas. Foi o que 

aconteceu com Rafa Kalimann. Hoje, a influenciadora se tornou uma grande personalidade no 

meio digital, sendo reconhecida no mercado internacional. O primeiro trabalho fora do Brasil 

foi feito, em maio de 2018, para a marca Revolve, loja online de roupas, em Los Angeles. 

Além dessa e outras atividades supracitadas, Rafa Kalimann desenvolveu seu primeiro 

trabalho como garota propaganda, em uma campanha a longo prazo para as Lojas Duilson, 

uma empresa goianiense de calçados, roupas e artigos para casa. A campanha iniciou em 

março de 2018 e segue até novembro do mesmo ano. A influenciadora elenca propagandas 

veiculadas em TV e nas redes sociais, além de estar estampada sua imagem em outdoors, 

busdoor, flyers e em todo o espaço físico da loja
24

 (figuras 5 e 6). 
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 No dia 3 de maio de 2018, o aluno Alexandre se dirigiu até a loja para falar com o departamento de marketing 

a fim de identificar os motivos de se trabalhar com a influenciadora, porém não êxito devido o responsável não 

estar presente e em contato por telefone não houve respostas. 

Figura 5 - Espaço interno das Lojas Duilson.                                                                                      
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Essa relação da influenciadora, mediada por sua imagem, pode ser definida como 

espetáculo, ou melhor, estar inserida em uma “Sociedade do Espetáculo”, termo cunhado por 

Debord (1997, p. 14) o qual argumenta: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas 

uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”.  Rafa Kalimann, como “ator” social, 

desempenha fortemente influência sobre grande parte de seus seguidores, onde eles voltam 

totalmente os olhares para ela em suas ações. Para Debord (1997), essas representações 

imediatas que adquirem autonomia, levam as pessoas a assumirem postura passiva e aceitação 

dos valores preestabelecidos pelo capitalismo. Assim, os indivíduos renunciam à realidade da 

vida para viverem em um mundo movido pelas aparências e consumo constante de produtos, 

notícias, mercadorias. O espetáculo consiste, portanto, na multiplicação de ícones e imagens, 

principalmente através dos meios de comunicação de massa, ele “constitui o modelo atual da 

vida dominante na sociedade”, expõe Debord (1997). As abordagens deste autor retratam a 

sociedade contemporânea como detentora do consumismo, a cultuação à imagem e a 

dominação da economia em todas as esferas sociais. 

 No aspecto social, o consumo de sua imagem nas redes sociais não confere garantia de 

aproximação com o outro. No caso de Rafa, o culto pelas pessoas à sua imagem pode trazer 

uma intimidade no ciberespaço, porém um isolamento do indivíduo na sociedade. Dessa 

forma, “o espetáculo reúne o separado, mas reúne como separado” (DEBORD, 1997, p. 23). 

Assim, grande parte dos seguidores da influenciadora podem não possuir uma relação 

interpessoal física com a mesma, apenas se comunicando através da internet por meio de 

dispositivos que permitem a interação ciberespacial. Muitas vezes eles podem nunca terem se 

encontrado pessoalmente, mas o consumo do conteúdo que Rafa Kalimann posta, torna-se tão 

intenso que os seguidores aos poucos vão se tornando íntimos daquilo que a jovem mostra em 

suas redes sociais. Os seguidores se reconhecem nos posts de Rafa e eles acabam conferindo 

Figura 6 – Espaço externo das Lojas Duilson.                                                                                      
Fonte: Arquivo pessoal 
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total autoridade à influenciadora digital para serem representados por ela, como explica 

Debord (1997): “em relação ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato 

de seus próprios gestos já não serem mais seus, mas de outro que os representa por ele”. Essa 

afirmação demonstra o fanatismo que os seres humanos possuem por artistas e celebridades.  

 Diante disso, muitos dos influenciadores digitais demonstram total gratidão aos 

seguidores que os acompanham diariamente e se esforçam ao máximo para não cometerem 

algum erro diante de seus fãs, pois ninguém deseja ser representado por uma figura mal vista. 

E, ao passo que o influenciador acaba não se envolvendo em escândalos, sua rede de 

seguidores aumenta e novos reconhecimentos são conferidos a ele. Rafa, por exemplo, 

recebeu diversos títulos importantes devido a sua personalidade e carisma: o mais recente, em 

novembro de 2017, foi o reconhecimento e convite para ser madrinha da esquadrilha ORION 

da Força Aérea Brasileira. Além desses títulos, Rafa Kalimann, tornou-se embaixadora de 

duas ONG’s, a ABRALE (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), que produz e 

compartilha conhecimentos e tratamentos às pessoas diagnosticadas com essas doenças, e a 

Missão África, que será explicada melhor adiante.  

Com o pensamento de mudança social e buscando sempre proporcionar melhores 

condições de vida às pessoas menos favorecidas, alguns influenciadores se engajam em 

trabalhar em causas sociais e assumem a responsabilidade toda para si. Grande parte de seus 

seguidores, por sua vez, “vestem a camisa” e colaboram de todas as formas possíveis na ação. 

Os trabalhos sociais normalmente são liderados por pessoas que carregam em si toda a 

essência do trabalho voluntário, representando sempre uma parcela de seguidores e a 

comunidade parceira nos projetos. Rafa Kalimann recebeu, em 27 de junho de 2017, em 

Sessão Solene Extraordinária realizada no Plenário Gertulino Artiaga, em Goiânia, o título de 

Cidadã Goiana. Fundadora do Projeto Espalhe a Luz, a mineira foi reconhecida pelo trabalho 

desempenhado e pela adoção do Estado de Goiás como “sua casa”. A atitude da jovem em 

promover o ação realça o poder de mudança que o influenciador digital possui na ampliação 

do trabalho voluntário social, como o realizado por Rafa junto a ONG Missão África. 

 

3.1.2 A ONG Missão África e o Projeto Espalhe a Luz 

  

De acordo com o site da ONG
25

, a Missão África – Solidariedade Sustentável, é uma 

Associação beneficente filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, com sede em 

                                                           
25

 Todas as informações sobre a Missão África foram retiradas do próprio site da ONG. Acessado: 01/10/2017. 

Link: http://www.missaoafrica.org.br/  

http://www.missaoafrica.org.br/
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Uberlândia – MG. A Associação tem como missão contribuir para o desenvolvimento do ser 

humano em sua totalidade, estabelecendo justiça social por meio da promoção de saúde e de 

educação de crianças e adultos que vivem em regiões de extrema pobreza, transformando a 

realidade que se inserem.  

O primeiro trabalho foi realizado no período de 22 de agosto de 2011 ao dia 29 de 

agosto do mesmo ano. A ONG chega a sua 14ª edição promovendo ações sociais, também, na 

capital de Moçambique, Maputo; na cidade de Dondo, localizada na província de Sofalá e na 

região de Mutua, onde foi construída a Escola Comunitária ONG Missão África. A obra foi 

realizada em 2013 por meio de recursos de doações. A escola assiste 117 crianças de quatro e 

cinco anos de idade diariamente, ensinando a ler, escrever e desenvolvendo atividades 

educacionais. Ao completarem seis anos, as crianças já estão preparadas para se inserirem na 

escola do Estado. Para que o trabalho tenha continuidade, a ONG mantém mensalmente 

quatro professores, duas cozinheiras, um pedagogo e um coordenador. O prédio, também, 

funciona como casa de apoio aos voluntários quando estão em missão no país, normalmente 

uma vez por semestre. 

Rafa iniciou sua quinta missão
26

 (figura 7) no dia 14 de junho de 2018. Ela e mais 17 

pessoas embarcaram para Marromeu, na província moçambicana de Sofala, levando 

alimentos, tratamentos para saúde, palestras e outros benefícios para a população da vila. 

Segundo ela, em seu Instagram, é a primeira vez que eles viajam para esse local e o trajeto, 

saindo do Brasil, duraram três dias até chegarem ao destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Essas informações foram retiradas dos stories da influenciadora. Portanto não há mais detalhes por estar sendo 

adicionado aos poucos por Rafa Kalimann. 

Figura 7 - Prints dos stories da 5ª missão de Rafa Kalimann.                                                                                      
Fonte: Instagram @rafakalimann 
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Em cada missão uma equipe de pessoas é montada. São participantes de alguns 

Estados brasileiros, incluindo Goiás e que variam no número de integrantes e na área em que 

atuam. São profissionais, estudantes, missionários em geral de diversas áreas (enfermagem, 

medicina, nutrição, esporte, odontologia, música, educação, entre outras) que dedicam seu 

tempo e conhecimentos ao projeto. Devido à atuação heterogênea dos grupos em cada missão, 

são realizadas diversas atividades, como: ações educativas, atendimentos médico e 

odontológico; avaliação do estado nutricional; lazer; palestras às famílias; momentos de 

descontração e brincadeiras. 

Além da escola comunitária, a ONG realiza outros projetos no país de Moçambique, 

são eles: o Centro Nutricional Samora Machel, que atende cerca de 80 crianças em estado 

grave de desnutrição entre zero a dois anos de idade; a Horta Comunitária Samora Machel, 

um trabalho que beneficia o Centro Nutricional e o trabalho de Capacitação de Profissionais 

da Saúde e Educação, uma parceira com a Prefeitura de Dondo, onde são realizados 

treinamentos na área da saúde ministrados por profissionais brasileiros que viajam com a 

ONG para as missões. 

Moçambique foi o país escolhido para os projetos por ser considerado um dos países 

menos desenvolvidos e mais pobres de todo o mundo. Segundo informações disponíveis no 

site da ONG Missão África, dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF, 

órgão que possui o objetivo de defender os direitos das crianças, demonstram que em 

2008/2009, 55% da população de Moçambique vivem a abaixo da linha da pobreza com 

menos de um dólar por dia e estima-se que a estimativa de vida ao nascer é de 

aproximadamente 50 anos. O país é o 16º maior do mundo na taxa de mortalidade de crianças 

menores de cinco anos.  

A maior causa de problemas de saúde e mortes constatadas é a doença malária, 57% 

das entradas em pediatrias se deram por esse motivo. 15% da mortalidade infantil são 

causadas pela desnutrição crônica, uma em cada duas crianças moçambicanas são vítimas 

desse problema. O principal motivo que explica a falta de saúde e desnutrição das crianças, 

está relacionado ao desmame precoce. Apenas 30% das crianças recebem aleitamento 

materno até os seis meses de idade, a falta de acesso à água potável e condições básicas de 

saneamento, aliados ao baixo nível de instrução educacional dos pais colaboram para a pobre 

nutrição infantil.  

Com uma população com mais de 20 milhões de habitantes, estima-se que há cerca de 

1,8 milhões de órfãos em Moçambique, e destes, a estimativa é que 510.000 sejam por causa 

da AIDS. Segundo o Ministério da Saúde de Moçambique, cerca de 20% da população é 
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portadora do vírus HIV. Ao serem constatadas as patologias, os pacientes são encaminhados 

imediatamente ao hospital mais próximo da região. 

Os trabalhos realizados pelos voluntários vão além dos conhecimentos obtidos em 

faculdades, vêm do desejo de fazer o bem ao próximo, segundo Camila Negri, missionária 

desde 2016. Ela utiliza a frase do pensador suíço, Carl Jung: “Conheça todas as teorias, 

domine todas as técnicas, mas ao tomar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”, 

formada em odontologia e atuante nas missões. É um trabalho (figura 8) que comove e 

contagia toda a sociedade, levando novas pessoas a aderirem à ação social. 

 

Figura 8 - Prints das postagens no Instagram de sua 4ª missão em outubro de 2017.                                                                                      
Fonte: Instagram @rafakalimann 

 

O projeto foi criado por Rafa em março de 2014 após sua mãe, Genilda indagar sobre 

o que sua filha estaria fazendo para mudar a realidade das pessoas, tendo em vista o número 

expressivo de seguidores no Instagram. Rafa explica que a partir disso passou a buscar 

respostas diante de Deus para lhe mostrar o que Ele havia preparado a ela, já que a vontade 
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em fazer algo pelo outro era enorme, embora não surgissem ideias. Com isso, Rafa conheceu 

o trabalho da ONG Missão África e participou da sua primeira missão junto à Organização.  

Porém, antes, para que isso acontecesse, Rafa precisou levantar fundos para arcar com 

toda sua viagem que seriam gasto em torno de seis a oito mil reais. Não possuindo condição 

financeira necessária, Rafa juntou as amigas para realizarem um bazar e conseguirem o 

dinheiro para a missão. Feito o bazar, foi arrecadado dinheiro suficiente para a viagem dela e 

de mais duas amigas. Ao voltar da missão, Rafa entendeu realmente o propósito que Deus 

havia colocado para ela naquele momento de dúvidas. 

Desse modo, o bazar chegou a sua quinta edição (figura 9) em junho de 2018, em São 

Paulo, porém com o nome “Bazar Espalhe a Luz” foi sua terceira edição. Rafa explica que a 

primeira e segunda edição ainda não tinha o nome que possui hoje. Somente a partir do 

terceiro bazar foi que ela chegou a este nome, pois o que Deus pediu era que ela levasse o 

amor dele para as pessoas de alguma forma e essa foi a maneira encontrada por ela. Daí 

surgiu então o projeto social o qual toda a verba arrecada é revertida totalmente para as ações 

que são realizadas em Moçambique. 

 

 

Figura 9 - Prints dos stories da preparação do bazar. Divulgação, cabides com o nome do bazar e doação de marcas.                                                                                                                                                                                                             
Fonte: Instagram @rafakalimann 

 

 A história e atitudes tomadas por Rafa Kalimann levam a uma reflexão profunda sobre 

qual o papel do ser humano na terra diante das dificuldades que as outras pessoas levam e 
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que, muitas vezes os braços são cruzados e os olhos fechados para a realidade que se vê. 

Pode-se perceber que uma pessoa quando deseja fazer algo para o bem do outro ele consegue, 

basta querer e lutar pelo ideal a ser alcançado. Com esta reflexão direciona-se ao próximo 

capítulo que trará uma análise da entrevista realizada com Rafa e a percepção das marcas 

acerca do trabalho realizado por ela.  
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Com a finalidade de compreender o papel da influenciadora digital Rafa Kalimann na 

interlocução das marcas com ações de marketing social no Projeto Espalhe a Luz, foi 

delimitada como metodologia para esta pesquisa a entrevista em profundidade, instrumento de 

coleta de dados. Tal metodologia consiste em uma “técnica qualitativa que explora um 

assunto a partir de informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e 

apresentá-las de forma estruturada” (DUARTE, 2009, p. 62). Esse tipo de pesquisa não busca 

quantificar ou representar estatísticas e sim procura intensidade nas respostas do entrevistado 

a partir de suas experiências. 

A entrevista se faz presente na área da comunicação como metodologia científica 

desde a década de 1940, conforme Duarte (2009), pois de acordo com o autor “Ela se tornou 

técnica clássica de obtenção de informações nas ciências sociais, com larga adoção em áreas 

como sociologia, comunicação, antropologia, administração, educação e psicologia” 

(DUARTE, 2009, p. 62), embora tenha sido utilizada em áreas do jornalismo, psicologia, 

etnografia e pesquisas de mercado desde a década de 1930, completa o referido autor. 

Portanto, esse método se fez necessário devido a falta de informações sobre a própria 

influenciadora e também de seu projeto social. Buscou-se entender como Rafa Kalimann 

utiliza de sua influência para fazer seu projeto ganhar repercussão e como o conjunto de suas 

ações são articuladas até o momento da missão. Para se chegar nessas identificações foi 

preciso aguardar sete meses até conseguir, de fato, a entrevista. 

Ao definir Rafa Kalimann, no segundo semestre de 2017, como objeto de estudo para 

a pesquisa em questão, foi informado a ela sobre o trabalho que estava sendo realizado a seu 

respeito e buscou saber se seria possível realizar a entrevista acadêmica com a mesma. A 

única maneira encontrada foi por meio das redes sociais, em específico o Instagram, por ela se 

fazer mais presente nessa plataforma. 

No dia 6 de outubro de 2017, por volta das 01:00 da manhã, o pesquisador resolveu 

comentar nas fotos do Instagram da influenciadora sobre a pesquisa. A frase utilizada e 

comentada em mais de 80 imagens postadas foi a seguinte: “Rafa, estou desenvolvendo meu 

TCC SOBRE VOCÊ! Como faço para você me notar? rsrs’ preciso de um contato 

URGENTE. Por favor! Obrigado desde já <3”. Instantes depois, ela curtiu e comentou o 

seguinte: “@xandeesoares me conta no direct!!!!! <3 <3 <3 vou te responder lá”. A partir de 

então surgiu a necessidade de uma busca maior de informações e pesquisas sobre ela, pois 

ainda era incerto se a entrevista seria concedida ou não. 
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Todo o processo foi demorado e exaustivo devido à dificuldade em obter respostas da 

mesma. Do primeiro contato até, de fato, a entrevista concretizada, foram esperados sete 

meses e quinze dias. Por isso, a pesquisa não pode ser concluída no ano de 2017. 

Ainda no dia 6 de outubro, tudo foi explicado no direct da influenciadora digital, 

porém somente no dia 26 de outubro de 2017 é que Rafa respondeu afirmativamente. Sua 

outra resposta foi dada apenas no dia 15 de janeiro, após o autor deste trabalho ter traçado 

uma estratégia para chamar atenção de Rafa, pois já era outro ano, em outro período. 

A estratégia se deu da seguinte maneira: o autor deste trabalho convidou 171 contatos 

(104 mulheres e 67 homens) por mensagem via Whatsapp onde ele pediu aos selecionados 

que ajudassem a chamar atenção da Rafa no Instagram dela utilizando uma mensagem pré-

estabelecida pelo estudante. A mensagem que eles tiveram que utilizar foi: “Boa tarde, Rafa. 

Meu amigo @xandeesoares está fazendo o TCC sobre você e precisa URGENTE de uma 

resposta sua. Ajude ele, por favor. Quem sabe faça uma surpresa a ele rsrs’ (62) 99134-0916 

Obrigado!”. Foi determinado também um horário específico, pois acreditou que se todos 

comentassem no mesmo momento, o “barulho” seria maior e foi o que aconteceu. Após a 

execução da estratégia, um levantamento de dados foi feito. Foram identificados 170 

comentários em várias fotos da influenciadora, sendo 124 deles feitos por mulheres, 45 feitos 

por homens e 1 feito por perfil comercial. No número total de comentários, verificou-se que 

algumas pessoas comentaram mais de uma vez em alguma imagem
27

. Dias depois ela enviou 

mensagem por meio do direct pedindo para chama-lá em seu Whatsapp. 

Entrando em contato pelo Whatsapp foi totalmente sem sucesso, por ela não visualizar 

nem responder. Com o tempo passando e a insistência sobre ela, Rafa pediu para entrar em 

contato com sua equipe de assessoria. A partir de então tudo se encaminhou e foi agendada a 

entrevista. 

A entrevista com Rafa Kalimann foi realizada no dia 21 de maio de 2018, em sua casa, 

no período vespertino. Chegando ao local, o entrevistador e um acompanhante foram 

recebidos por seu esposo, Rodolffo. Logo, em seguida, Rafa assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido
28

 e iniciou a entrevista na área de lazer de sua residência. 
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 Não faz parte deste trabalho buscar compreender isto, mas pode-se verificar que as mulheres foram as mais 

participativas nessa estratégia. Pois de 104 mulheres selecionadas, o número de comentários foi superior a esse, 

totalizando 124. Já comparado aos homens, que foram 67 selecionados, o número de comentários foi inferior a 

esse, 45 o total. 
28

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado se encontra no Apêndice C deste trabalho e o roteiro 

das perguntas da entrevista realizada se encontra em Apêndice D. A influenciadora assinou o termo sem nenhum 

pedido de alteração ou dificuldade. 
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O roteiro, que conteve 20 perguntas, foi gravado e totalmente respondido por Rafa 

Kalimann. Do tempo gasto, desde a chegada à casa até a saída, foram um total de uma hora, 

sendo 31 minutos e 4 segundos a entrevista e os outros minutos foram entre espera, 

organização do local e despedidas. 

Antes de iniciar a entrevista a jovem demonstrou total gratidão por ter sido escolhida 

para o trabalho, sentindo-se honrada, e agradeceu pela oportunidade. 

Na primeira pergunta que se tratava de identificar como ela se definia, Rafa 

respondeu: “Influenciadora. Eu acho que pra gente falar que é blogueira, tem que ter um 

blog (risos). E eu não tenho um blog. Então é só digital influencer mesmo. Eu fico na parte 

digital das mídias digitais (sic), mas não para o blog. Influenciadora! Até porque eu não dito 

tanta tendência de moda. Eu mostro mais a minha rotina e acabo influenciando as pessoas 

através disso”. Com esta resposta, percebe-se que Rafa Kalimann tem o entendimento que 

diferencia blogueira de influenciadora. Segundo ela, para ser blogueira é necessário que se 

tenha um blog e que dite tendência de moda. 

Desse modo, Rafa trouxe sua definição de digital influencer: “Eu acho que, a partir do 

momento que você influencia uma pessoa, você passa a ser um influenciador. Eu acho que no 

fundo todas as pessoas são, sabe? Mas nem todo mundo trabalha, né, com isso. Esse é o meu 

sustento! Esse é o meu trabalho e eu levo ele muito a sério! Então todos os dias eu crio 

conteúdos que vá (sic) aprofundar mais nisso para influenciar ainda mais as pessoas. E... 

Mas eu acho que é isso! É quando você posta que você influencia e se torna um digital 

influencer”. Nessa resposta pode-se perceber que ela define influenciador aquele que tem o 

poder de influenciar uma pessoa sobre um determinado tema e define influenciador digital 

como aquele que cria conteúdos e posta nas redes sociais. Portanto, ela se definindo 

influenciadora digital, sabe-se que ela se encaixa no conceito delimitado para este trabalho 

como sendo pessoas que criam conteúdos exclusivos, conseguem ter destaque nas plataformas 

digitais e movimentam uma grande quantidade de seguidores, como já exposta na perspectiva 

de Silva e Tessarolo (2016). 

Pois foi justamente com esse destaque é que Rafa Kalimann começou a perceber que 

influenciava as pessoas através do seu Instagram e acabou se envolvendo mais nesse 

segmento e fazendo dele seu trabalho. De acordo com ela, em 2012, foi quando percebeu o 

número expressivo de seguidores que possuía: “Eu criei o Instagram. Abri a minha conta e fui 

postando as minhas fotos aleatórias. E foi dando certo. E eu fui percebendo que entre eu e as 

minhas amigas, o meu tava se destacando muito. Que tinha alguma coisa diferente ali. Então, 

tipo assim, as minhas amigas tinham trezentos seguidores e, na época, eu tinha trinta mil”. 
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Porém, o trabalho ficou sério quando, em 2014, a Rafa atingiu cem mil seguidores. A partir de 

então ela percebeu “esse aqui é meu trabalho mesmo. Eu comecei a trabalhar real. E aí a 

gente começa a partir para um outro lado de aprofundar e de mergulhar mais em conteúdos. 

É pra tá mais dinâmico, mais ativo né! Porque eu fazia aleatório. Hoje não, hoje é um 

compromisso, eu tenho um compromisso! Todos os dias eu tenho um X número, mínimo, de 

coisas para postar. E pra conseguir atingir mais públicos”. 

Isso muito se iguala ao que foi apresentado no Capítulo IV deste trabalho, onde se 

mencionou o caráter de atualização constante de imagens nas redes sociais que acabam 

alimentando a plataforma Instagram e conseguindo cada vez mais seguidores para si. Dessa 

forma, Rafa demonstrou a necessidade de se expor nas redes, através de suas fotos, pois como 

era modelo na época em que criou seu cadastro no Instagram, ela tinha que mostrar seu 

trabalho para as pessoas: “Eu trabalhava como modelo e comecei a sentir falta das minhas 

fotos. Eu parei meu trabalho de modelo. Voltei para Uberlândia, porque eu sou de lá, né! E 

fui fazer psicologia. E aí nesse tempo eu comecei a sentir muita falta. De foto, de me 

fotografar, de me mostrar para as pessoas (risos). Porque eu fazia isso em São Paulo, né”. 

Essa necessidade é caracterizada como o “imperativo da visibilidade”, já mencionado no 

Capítulo II, o qual Sibilia (2003) debate sobre a exposição da vida através dos meios digitais 

que se tornam grandes propagadores dos ideias desejados pelos indivíduos. 

O fato de o Instagram ter sido a rede social delimitada para este trabalho se dá devido 

ser a primeira plataforma que Rafa se inseriu e por ser mais ativa na rede e por ser ela mesma 

quem monitora, realiza as postagens e responde seus seguidores. Ela afirma que para esta rede 

social existe apenas uma pessoa de sua confiança que possui sua senha e que só entra em seu 

lugar quando realmente precisa, porém, para suas outras redes (Facebook e Youtube) existe 

uma equipe especializada para o monitoramento e atualização de conteúdos. 

Rafa afirmou, ainda, que no início ela não tinha ideia que influenciava pessoas através 

de seu Instagram; apenas por um feedback de outra influenciadora é que ela passou a ver o 

que ela fazia. Ao ser indagada sobre sua percepção acerca da influência sobre seus seguidores, 

ela respondeu: “Na verdade eu não tinha ideia. Até que uma outra influenciadora [...] falou 

pra mim!”. A partir disso, o que era um hobbie, passou a ser um trabalho. 

Rafa Kalimann declarou que já deixou de trabalhar com diversas marcas devido a não 

condizerem com sua personalidade ou ideias. Ela confirma uma das hipóteses apresentadas: 

“O primeiro grande ponto pra mim de trabalho, quando se fala em trabalho. Trabalho pra 

mim significa credibilidade! Você tem que ter credibilidade com aquilo que você afirma. 

Aquilo que você passa. Se eu afirmar e passar de tudo, não que seja feio ou que seja ruim, 
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mas que não seja a minha cara, as minhas seguidoras e os meus seguidores vão passar a não 

acreditar naquilo que eu tô falando, entendeu? Então quando uma marca entra em contato e 

não é o meu estilo, eu não aceito fazer. Por isso. Porque eu não quero perder a 

credibilidade”. Identifica-se aqui a importância de mostrar verdade, apresentando apenas 

aquilo que se simpatiza com a pessoa do influenciador digital. Qualquer conteúdo postado e 

que soar como uma dúvida nos seguidores pode ocasionar em alguns questionamentos 

indesejáveis e outros problemas de identificação do influenciador com o que é apresentado. 

A questão problema deste trabalho é a pergunta que norteou toda a pesquisa e que para 

Rafa foi uma questão importante. O entrevistador perguntou: “No universo dos 

influenciadores, mais específico o Instagram, que é seu queridinho né? Como você disse! Na 

sua visão, qual é a função que os influenciadores deveriam realizar na interlocução entre a 

marca e o marketing social, o trabalho social o qual você realiza?”. Rafa respondeu: “Oh! 

Essa essa (sic) pergunta ela é muito importante pra mim. Eu sempre friso isso, sempre bato 

nessa tecla. [...] Imagina se juntar todas as pessoas que seguem todos os influenciadores. A 

quantidade de pessoas que a gente atinge. Se eu atinjo um número muito grande, imagina se 

juntar todo mundo? É! Se todos tivesse (sic) a consciência de que nós não devemos 

influenciar apenas modinha. E modinha eu falo não só looks, eu falo não só é acessório, ou 

estilo de vida ou comida. Se a gente parasse pra pensar que de alguma forma a gente 

influencia muito ativamente na sociedade, é... as coisas seriam muito diferentes hoje, sabe!”.  

Essa afirmação é importante, pois se chega no desejo do autor deste trabalho em 

apresentar a importância do influenciador digital diante da sociedade, mostrando que ainda 

existem influenciadores que produzem “conteúdos” sem valor, como vídeos “banhando em 

uma banheira cheia de Nutella
29

” ou pegadinhas de mal gosto com pessoas nas ruas, mas que 

existe também a figura do influenciador digital que se preocupa e se dedica para tentar ajudar 

o próximo, usando todo o potencial e alcance que possui com seus seguidores. É o que Rafa 

Kalimann mostra em suas redes sociais e, mais do que isso, ela faz. 

Quanto ao seu projeto social “Bazar Espalhe a Luz”, Rafa declarou que a iniciativa é 

um compromisso que ela possui com ela mesma e com Deus e que apesar de fazer tudo 

(passar, colocar etiquetas nas roupas, carregar caixas), seu papel principal é a divulgação: 

“Mas o principal de todos mesmo é a divulgação. Tanto que o bazar vai o meu nome né! 

Bazar Espalhe a Luz Rafa Kalimann, porque o nome, ele leva as pessoas né”. Relacionada, 

ainda, à imagem da influenciadora, ao ser questionada sua opinião sobre a seguinte frase: “O 
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 Marca de creme de avelã, cacau e leite. 
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sucesso do projeto se dá principalmente pela influência de Rafa Kalimann!”, ela afirmou 

positivamente que o sucesso do bazar está diretamente ligado devido sua imagem estar 

vinculada à ação: “Concordo total, mas acrescento que a causa também leva muita gente. 

Mas as pessoas conhecem a causa através da influência do meu trabalho né! [...] 99,9% das 

pessoas que vão, conhecem através do meu trabalho, que me acompanham. Eu só divulgo nas 

redes sociais. Então me acompanham ali e sabe do projeto por isso. Então eu concordo!”. 

Ainda sobre o bazar, mais específico a percepção
30

 dos seguidores a respeito da 

finalidade do bazar, Rafa esclareceu que todos os que participam e apoiam sabem o real 

objetivo que é ajudar as crianças e famílias em Moçambique. Para tanto, ela explicou que 

possui uma tatuagem com a frase “Espalhe a Luz” e que muitos seguidores fizeram a mesma 

tatuagem em apoio ao projeto: “Aí eu fiz a tatuagem, todo mundo fez a tatuagem (risos), uma 

galera tem a tatuagem. É muito lindo de ver! E as pessoas fazem a tatuagem acreditando no 

projeto. Isso é o mais legal. Elas fazem sabendo a importância daquilo ali e o quanto aquilo 

representa e elas fazem por isso, não pela Rafa. Mas elas fazem porque elas acreditam. Isso é 

o mais importante”. Essa afirmação contempla uma das hipóteses proposta para este trabalho, 

que buscou comprovar o entendimento da Rafa sobre a clara aceitação e apoio de seus 

seguidores ao bazar realizado. 

O ponto principal para Rafa Kalimann realizar um trabalho social como este está no 

fato dela saber da sua responsabilidade social, como cidadã e como grande personalidade na 

sociedade. Ela confirmou que já que as empresas não realizem com tanta frequência projetos 

sociais, ela como influenciadora possui a obrigação de fazer algo que possa colaborar na 

resolução de problemas, como a fome, que é o ponto principal do seu trabalho. Passa a ser 

uma obrigação para ela fazer isso. “Eu acho que é uma obrigação social mesmo. Que a gente, 

cada um faça sua parte. [...] E eu tenho um compromisso comigo mesma, com as minhas 

crenças que quanto mais eu ganhar, mais eu vou fazer, sabe!”. 

Em uma outra pergunta que buscou identificar a motivação do trabalho realizado, ela 

respondeu com entusiasmo: “Hoje é a coisa mais importante que eu tenho, sabe?[...] Eu 

precisei ir na minha mais profunda dor pra conhecer o tamanho do amor de Deus na minha 

vida! [...] Eu faço por gratidão, sabe? Por tudo que Ele fez, que Ele faz na minha vida. Eu 

não teria nada, nada, nada. [...] Se eu não fizesse algo por Ele, sabe? Não que eu faça 

esperando algo em troca, mas eu faço para agradecer por tudo o que Ele faz por mim todos 
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 Ao editar o vídeo da entrevista verificou-se que a parte que continha a pergunta (número 17 do roteiro) e 

resposta sobre a percepção das pessoas, não havia sido gravado, mas foi uma resposta afirmativa. Porém, na 

resposta da pergunta 10, Rafa explica sobre o nome do bazar e traz uma confirmação da percepção dos 

seguidores. 
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os dias. [...]Me motiva acreditar que as pessoas estão fazendo algo vendo eu fazer algo 

também. [...] Se uma pessoa fizer alguma coisa, por menor que seja, através do que ela vê do 

meu trabalho, pra mim, sabe, já tá tudo certo. Esse é o papel de influenciar. Se eu viver pra 

influenciar pessoas de forma banal e fútil, não faz sentido eu fazer isso. Uma hora isso vai 

acabar. Que legado que eu vou deixar?”. Em todas as respostas notou-se uma fé muito 

grande quando Rafa falava sobre o amor de Deus em sua vida e isso foi realmente a percepção 

que se teve no dia da entrevista e também analisando o vídeo. Em suas respostas, a linguagem 

utilizada por ela é mais levado pela emoção do que pela razão dos fatos. 

Já sobre a parceria com as marcas para a realização do bazar, Rafa afirmou que ela 

mesma quem convida as marcas para ajudarem na ação: “Mando mensagem pra todo mundo. 

Um por um, igual uma doida. Vou mandando oou (risos)... Tô fazendo uma bazar, você não 

me dá uma roupa aí não? Uma peça que tá sobrando. Com pequeno defeito que aí a gente 

manda arrumar né”. Essa afirmação revelou, talvez, a falta de interesse, por parte das marcas, 

da possibilidade delas próprias se oferecerem para esses trabalhos que são realizados. Dessa 

forma, percebeu-se que a imagem de Rafa Kalimann consegue angariar marcas para a ação. 

Segundo a influenciadora, muitas marcas doam de coração, outras já pedem algo em 

troca, como a divulgação da marca no Instagram, pois sabem da repercussão e alcance que sua 

marca terá sendo divulgada por Rafa em sua rede social. Assim, Rafa declarou acreditar que 

as empresas que realizam esse tipo de trabalho, elas fazem realmente pensando no bem, mas 

se o fizer apenas para ser visto ou não tendo a mínima importância para onde está indo o 

investimento ela pede: “Tem problema não. Pode continuar fazendo”. Ela afirmou ainda que 

se o investimento tiver fazendo o bem para uma causa, o importante é fazer. 

Para finalizar, quando questionada sobre o motivo real das empresas e marcas 

contratarem seu trabalho, Rafa respondeu: “Pelo retorno. É. Com certeza!”. A entrevistada 

deixou claro que esse é o objetivo quando seu trabalho é contratado. Ela diz se esforçar para 

oferecer o melhor de si, pois esse é o trabalho dela. 

Para tentar identificar o motivo das marcas contratarem o trabalho de Rafa Kalimann, 

foi desenvolvido um questionário
31

 online para ser enviado às empresas que apoiam ou 

apoiaram alguma vez o Bazar Espalhe a Luz. O questionário online foi desenvolvido devido à 

facilidade em encaminhar para as empresas parceiras do bazar, pois muitas delas não possuem 

sede em Goiânia. Conforme Duarte (2009), quando se utiliza da internet para obtenção de 
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 O questionário foi desenvolvido por ter maior facilidade de envio para as empresas parceiras do bazar devido 

muitas delas não serem de Goiânia. As perguntas do questionário se encontram em Apêndice E e as respostas 

obtidas das marcas se encontram em Apêndice F deste trabalho. 
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informações em pesquisas, há maior facilidade em perguntar, porém maior dificuldade em 

obter respostas por não permitir um aprofundamento na discussão. Mesmo com esse 

entendimento, o questionário foi feito e encaminhado para algumas marcas. 

O contato com as marcas ocorreu no dia 7 de maio de 2018 por meio do Instagram 

com a seguinte mensagem: “Bom dia, tudo bem? Sou Alexandre Soares, estudante de 

Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás – UFG e estou 

desenvolvendo meu TCC sobre influenciador digital, mais específico a Rafa Kalimann. 

Pesquisando sobre os projetos sociais que ela realiza, constatei que a empresa participou do 

Bazar Espalhe a Luz há um tempo atrás. Como meu trabalho é voltado para esse bazar em 

favor do Marketing Social, gostaria de saber se poderiam responder algumas perguntas a 

respeito para me ajudar? Desde já, muito obrigado!”. Esta mensagem foi enviada para o 

perfil no Instagram de 45 marcas selecionadas a partir de um vídeo sobre o bazar encontrado 

no canal de Rafa Kalimann no Youtube. Dessas 45, apenas 20 responderam a mensagem 

informando que ajudariam, porém apenas 5 marcas responderam, de fato, o questionário. 

As respostas obtidas não colaboraram na compreensão sobre a percepção que as 

marcas têm a respeito do influenciador digital, mas proporcionou uma reflexão da importância 

de haver mais pesquisas desse tipo para a área. Quando perguntado o que é um influenciador e 

qual sua função, as respostas transitaram entre apoio para vendas; seria uma ponte entre a 

marca e o cliente; utilização da imagem e de seu lifestyle, ditando moda, utilizando produtos 

com a função principal de influenciar e agregar valor para marca/produto. Nesse sentido, o 

papel de Rafa Kalimann perpassa pela divulgação da marca até a credibilidade que ela possui 

ao falar de uma marca ou produto. 

Na pergunta que buscou identificar qual a característica da Rafa que a marca mais se 

identifica, as marcas respondentes elencaram em primeiro lugar o carisma e o trabalho social 

realizado; ficando em segundo a forte influência e o número de seguidores no Instagram; em 

terceiro lugar ficou ajudar ao próximo. Dessa maneira, ao selecionarem o carisma como a 

principal característica que as marcas se identificaram em Rafa Kalimann, a de se resgatar o 

que Weber (1982 apud CRUZ, 2011) denominou por “autoridade carismática”, Capítulo III, e 

que segundo Griffin e Moorhead (2006) o carisma presente em uma pessoa, possui o poder de 

influenciar mais os outros indivíduos do que uma pessoa sem essa característica. Portanto, 

Rafa Kalimann acaba sendo bem vista devida sua personalidade. 

Pôde-se detectar que essas marcas ainda possuem uma conceituação equivocada a 

respeito do marketing social, pois as respostas obtidas foram associadas a um ato de ajuda ao 

próximo e sua propaganda; eliminação das carências da sociedade e também associado a uma 
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mudança de comportamento nas pessoas para melhoria do mundo. Quando comparado à 

conceituação de Credidio (2006), exposto no Capítulo II, o qual o marketing social é todo o 

planejamento até a execução de programas desenvolvidos para a promoção do bem estar 

social, mediante a aplicação dos princípios do marketing comercial, as respostas das marcas 

se igualam em partes, apenas a parte quando elas mencionam a diminuição dos problemas 

sociais. 

Ao participarem do bazar as marcas respondentes, disseram que o apoio é porque 

simpatizam com a causa e após aparecerem nos stories de Rafa como apoiadores, constatou-

se um aumento de seguidores no Instagram de todas as marcas e um aumento considerável de 

vendas em duas delas. Para as parcerias não há contrato, apenas são enviadas os produtos de 

cada empresa ou realizados os serviços (montagem, transporte, locação) no dia do bazar.  

Na última pergunta do questionário, todas as marcas afirmaram trabalhar com outros 

influenciadores digitais objetivando o aumento da visibilidade, as vendas de seus produtos, 

por acreditarem que eles deixam as marcas mais perto dos consumidores, pela influência e 

pela dinâmica dos influenciadores em apresentarem os produtos. 

Entretanto, de forma geral, tanto a entrevista, como o questionário auxiliaram na 

compreensão do papel exercido pela influenciadora Rafa Kalimann com base em suas 

experiências, levando a uma reflexão sobre a fundamental importância de seu papel, não só do 

influenciador digital, mas também das marcas diante dos problemas sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o intuito de identificar o tipo de colaboração exercido por Rafa Kalimann na 

associação com as marcas para a realização do marketing social, o presente trabalho buscou 

compreender o processo a partir de três perspectivas: o influenciador digital, as marcas e a 

agência de influenciadores. 

 Do ponto de vista de Rafa Kalimann, seu papel nesse tipo trabalho está na questão de 

mostrar às pessoas a importância de realizarem uma ação que venha trazer melhorias e bem 

estar aos indivíduos. Como Rafa mencionou, “por menor que seja” a atitude tomada pelo 

outro, a partir da motivação proporcionada por ela, já está valendo seu trabalho. Já da 

perspectiva das marcas, o papel da influenciadora é compreendido como oportunidade de 

proporcionar maior visibilidade e conquistar mais consumidores para elas, tendo em vista que 

o influenciador digital consegue aproximar as pessoas das marcas com maior facilidade. Já 

para a CEO da agência de influenciadores, Karen, a função do influenciador nessa questão é 

ser uma ferramenta de auxílio, aumentando o alcance da ação realizada com a finalidade de 

que mais pessoas saibam da ação e tomem uma atitude positiva diante dela. 

 Diante dessas exposições, percebe-se que os argumentos da Rafa e da Karen muito se 

assemelham por mencionarem a relevância da propagação dos ideais do trabalho social e pela 

tentativa de levar as pessoas a tomarem uma atitude favorável. Contudo, a partir das respostas 

das marcas, o entendimento sobre o que é marketing social ainda é pouco compreendido. Isso 

demonstra a larga necessidade de possuir um número maior de investimento, seja científico 

ou profissional na área para proporcionar uma quantidade maior de referências ao tema em 

questão. 

Baseado nessas afirmações e no caminho percorrido até aqui, pode-se dizer que o 

influenciador digital, quando relacionado às marcas para o marketing social, possui o papel 

fundamental de divulgação e motivação ao trabalho realizado. Pode-se afirmar, também, que 

ele possui a função de conscientização do público, não só de seus seguidores, mas também 

dos seguidores das marcas aos quais apoiam a causa, pois esses passam a tomar conhecimento 

das ações desenvolvidas a partir da associação marca-influenciador. 

Quanto aos objetivos específicos, observou-se que os seguidores de Rafa Kalimann 

possuem conhecimento sobre a finalidade da realização do bazar; identificou-se que a 

motivação de Rafa realizar um trabalho como esse vem da gratidão a Deus por tudo que Ele 

faz por ela e, também, por ela acreditar que as pessoas estão fazendo algo vendo ela fazer algo 
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e quanto às marcas, constatou-se que elas obtiveram sim um retorno com o apoio ao bazar, 

como: aumento no número de seguidores e aumento na procura por produtos da marca. 

Quanto às hipóteses, pode-se dizer que a influenciadora digital Rafa Kalimann entende 

seu poder em colaborar na transformação social e ela exerce pois se preocupa com essas 

questões; o influenciador digital consegue motivar ainda mais o consumo de produtos e 

serviços de uma marca. Pôde-se confirmar que Rafa Kalimann não realiza o trabalho social 

visando sua autopromoção e sim por ela afirmar que é uma obrigação dela fazer algo para o 

bem do outro e constatou-se que as marcas parceiras do Bazar Espalhe a Luz compreendem 

de maneira errônea o que é marketing social. 

 Já se tratando das redes sociais, o Instagram tornou-se grande aliada na 

potencialização dessa visibilidade por ser uma plataforma essencial na propagação de ideias, 

produtos e marcas e por ser a preferida entre os usuários das redes sociais. O alcance e as 

ferramentas oferecidas pela plataforma proporcionaram oportunidades, não apenas comercial 

ou de relacionamento, mas de manifestação do bem estar da sociedade como se pôde perceber 

nas imagens apresentadas neste trabalho, o qual o Instagram é utilizado para expor as ações 

sociais realizadas por Rafa Kalimann e pela ONG Missão África. 

Rafa, enquanto formadora de opinião, consegue influenciar positivamente seus 

seguidores a partir da maneira que ela se apresenta em seu Instagram. Seu carisma e sua 

personalidade são duas características marcantes que fazem que os fãs acolham com maior 

facilidade as opiniões expostas. Essa aproximação oferece, também, maior abertura dos 

seguidores por verem Rafa fazendo algo para a minimização dos problemas existentes na 

sociedade, levando-os a ajudarem de alguma forma, como a compra de produtos no bazar 

realizado por ela, o qual a verba é voltada para a educação e saúde das crianças na África. 

Sabe-se que os dados das redes sociais são extremamente perecíveis o que leva a uma 

constante atualização de pesquisas e monitoramento delas. Tudo o que foi dito neste trabalho, 

pode estar ultrapassado amanhã. Dessa forma, o trabalho se torna relevante por buscar uma 

discussão maior e mais aprofundada a respeito do marketing social e o poder de 

transformação que ele sugere, tendo em vista o potencial que cada pessoa carrega em si. 

Considera-se, portanto, a influenciadora digital Rafa Kalimann como grande detentora 

da voz que grita por milhares de pessoas que clamam por socorro, mas não podem ser 

ouvidas. Seu papel vai muito mais que influenciar positivamente as pessoas, ele está em um 

patamar onde mostrar às elas que o “mundo tem solução”, se faz extremamente necessário. 

Não se pode esperar o amanhã chegar. O importante é o hoje! A necessidade é agora! 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Karen Vanessa 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro/perguntas da entrevista com Karen Vanessa 

1. Para você, o que é influenciador digital? 

2. Porque uma agência de influenciadores? 

3. Conte-me como surgiu a Agência Youka com qual objetivo. 

4. Quantos influenciadores a agência possui? 

5. Como é feita a captação dos influencers? A equipe que os prospecta ou eles vêm até a 

agência? 

6. Quais os tipos de trabalhos que a agência oferece?  

7.  Qual a relação com as marcas? 

8. Realizam ou já realizaram algum trabalho de caráter social? 

 

SE SIM: 

 

9. Qual o tipo de ação? Para qual empresa? 

10. Ao buscarem a Agência Youka, qual o objetivo mais comum que as marcas desejam 

com essas ações? 

11. Qual o papel do influenciador na interlocução das marcas com ações de marketing 

social? 

12. Qual a relevância de ações de marketing social para as empresas a partir da 

visibilidade proporcionada pelos influencers? 

13. Você acha que as marcas, quando associadas aos influencers, a favor do marketing 

social, conseguem obter maior retorno de vendas ou engajamento do público? 

14. Você acredita que ações desse tipo, com a presença de influenciadores, seria o 

caminho para a transformação social ou está longe disso? 

 

 

SE NÃO: 

 

15. Por quê? 

16. Acredita que seria interessante esse tipo de trabalho ou a agência não pensa, ainda, 

nessa possibilidade? 

17. A Agência entende o poder que possui nessa questão? 

 

Continuação 

 

18. Como tem sido a busca pelos influenciadores, por parte das marcas? 

19. Qual sua opinião para a seguinte afirmação: “O influenciador digital, ao utilizar sua 

imagem, possui maior poder em conquistar consumidores para as marcas do que elas 

próprias!” 
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APÊNDICE C 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Rafa Kalimann 
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APÊNDICE D 

 

Roteiro/perguntas da entrevista em profundidade com Rafa Kalimann 

1. Como você se define? Blogueira, influenciadora… 

2. Para você, o que é ser digital influencer? 

3. Quando foi o boom nas redes sociais? Quando e como começou esse trabalho de influencer? 

Você sabia que influenciava pessoas através das redes sociais ou não? 

4. Você possui um canal no Youtube: “Meu Bem e Eu” (https://goo.gl/GAqjzr ) com 110.693 

(cento e dez mil, seiscentos e noventa e três) inscritos; possui uma fanpage com mais de 

40.824 (quarenta mil, oitocentas e vinte e quatro) curtidas; 7.578 (sete mil, quinhentos e 

setenta e oito) seguidores no Twitter e mais de 1,6 (um milhão e seiscentos mil) de seguidores 

no Instagram. Como é feito o monitoramento das suas redes? Existe uma equipe para isso? 

5. Rafa, você já recebeu propostas para trabalhar com marcas e que não aceitou? Se sim, por qual 

motivo?  

6. No universo dos influencers, mais específico o instagrammer, na sua visão, qual a função que 

deveriam realizar na interlocução entre marca e marketing social? 

7. Quais os trabalhos mais relevantes que você já realizou com marcas? 

8. Como você percebe, atualmente, que muitas marcas têm trabalhado com influenciadores 

digitais. Qual sua opinião quanto a isso? Você acredita que as marcas estão preferindo 

trabalhar com essas personalidade a artistas? É possível explicar? 

9. Sabe-se que Responsabilidade Social é uma atividade que deveria ser desenvolvida por 

grandes empresas por serem importantes e influentes na sociedade. Neste sentido por qual 

motivo você realiza esse tipo de trabalho? 

10. Explique como surgiu o Projeto e Bazar Espalhe a Luz? 

11. No Projeto Espalhe a Luz, você realiza o bazar com toda uma equipe técnica (fotógrafo, 

produção, montagem, auxiliares, etc). Tendo em vista que todos esses citados, possuem 

funções pré-determinadas, qual o papel que você desempenha como instagrammer/influencer 

dentro do projeto? 

12. “O sucesso do projeto se dá principalmente pela influência de Rafa Kalimann!” Você 

concorda com essa afirmação em partes, total ou não concorda? Poderia explicar o porquê, por 

gentileza? 

13. Como é feita a parceria com as marcas e empresas para a realização do bazar? Você que os 

busca ou são eles quem se dispõem a colaborar? 

14. Na sua opinião, por qual motivo as empresas/marcas contratam seu trabalho? 

15. Ainda sobre a parceria com marcas. As demais empresas que você trabalha como MaryMake, 

Lojas Duilson, Shopping dos Cosméticos...você já os convidaram para essa parceria? 

https://goo.gl/GAqjzr
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16. Após a realização do projeto, você busca um feedback das empresas parceiras sobre o 

resultado da parceria? Se foi favorável ou se aumentou as vendas ou número de seguidores no 

Instagram? 

17. A percepção dos consumidores quanto ao objetivo do bazar é clara entre eles? 

18. Sobre as marcas que trabalham com o Marketing Social, por exemplo: “Rede Globo: Criança 

Esperança”; “Itaú: Leia Para Uma Criança”; entre outros, você acredita que elas fazem isso 

preocupadas, realmente, com o bem estar social ou o fazem apenas para conquistar clientes ou 

obterem lucro embora não estejam preocupadas com os problemas sociais? 

19. Para você, qual a importância de realizar um trabalho como esse? O que te motiva? 

20. Toda semana você apresenta uma live no Facebook. É um novo projeto? 

 

  



71 
  

APÊNDICE E 

 

Questionário para TCC sobre Rafa Kalimann em seu trabalho social "Espalhe a Luz". 

 

A pesquisa é realizada pelo estudante Alexandre Rodrigues Soares do curso de Publicidade e 

Propaganda da Universidade Federal de Goiás. O trabalho possui o objetivo de identificar o 

papel do influenciador digital, especificamente Rafa Kalimann, na interlocução das marcas 

com o marketing social.  

Ao responder o questionário, fica ciente que as informações obtidas serão utilizadas apenas 

para fins acadêmicos, sendo publicadas no Trabalho de Conclusão de Curso do aluno. 

 

1. Nome da marca? (Opcional) 

2. Para a marca, o que é um influenciador digital? E qual a sua função? 

3. Como é compreendido o papel de Rafa Kalimann para a marca? 

4. Qual a característica que a marca se identifica na influenciadora, Rafa Kalimann? (Se 

necessário, selecione mais de uma opção) 

          (   ) Carisma  

          (   ) Forte influência 

          (   ) Número de seguidores no Instagram 

          (   ) Trabalho social realizado 

          (   ) Outros 

5. Porque associar a marca com a figura de um influenciador digital? 

6. O que a marca deseja quando se associa com Rafa Kalimann? 

7. A marca sabe o que é Marketing Social? Se possível deixe uma breve explicação. 

8. Porque a marca aceitou participar do Bazar Espalhe a Luz? 

9. Após a marca aparecer no Bazar Espalhe a Luz, constatou-se algum retorno? Qual 

desses? (Se necessário, selecione mais de uma opção) 

          (   ) Aumento na busca por produtos 

          (   ) Aumento no número de seguidores nas redes sociais da marca 

          (   ) Nenhum 

10. Como foi feita a parceria entre a marca e o projeto? 

11. A marca trabalha com outros influenciadores digitais? Por quê? 
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APÊNDICE F 

 

Respostas das marcas obtidas pelo questionário 
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