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RESUMO 

 
A espetacularização da realidade humana tem se tornado um hábito na 

sociedade contemporânea. Desde a introdução das mídias tradicionais na cultura de 
uma sociedade, a midiatização de imagens tem sido algo comum. A publicidade, o 
cinema e a moda criam personalidades, que são expostas na mídia e acabam por 
inferir algum tipo de influência nos indivíduos, seja no estilo de vida, seja no status 
social. Com isso, os indivíduos assumem certas identidades das quais julgam ser a 
mais apropriada para agir em determinados grupos sociais, na intenção de ser 
aceito socialmente. Com o advento da Internet e das redes sociais, uma cultura 
digital se forma, onde surgem comunidades virtuais formadas por grupos de pessoas 
que compartilham das mesmas ideias e trocam informações sobre assuntos 
variados. Agora, os indivíduos têm as plataformas providas do ciberespaço para se 
tornarem produtores de conteúdo. Suas vozes são ouvidas, suas intimidades são 
exibidas, o público e o privado se fundem em um só, dando a qualquer um o poder 
de ser visto. Assim, na cultura digital, a publicidade se renova, encontra nessas 
personalidades digitais, ‗‗atuais‘‘ porta-vozes de comunicação e influência. Trazendo 
o conceito do Marketing de Influência, readequando o mundo do Marketing. A 
monografia descrita utiliza da pesquisa bibliográfica explicativa com o intuito de 
entender como se deu o crescimento do Marketing de Influência na cultura digital, 
através da espetacularização da vida cotidiana e o voyeurismo.   

 
Palavras-chave: Espetacularização, Cultura Digital, Voyeurismo, Marketing de 
Influência, Influenciadores Digitais. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 

ABSTRACT 
 

The spectacularization of human reality has become a habit of contemporary society. 
Since the introduction of traditional media in the culture of a society, the 
mediatization of images has been common. Advertising, cinema and fashion create 
personalities, which are exposed to the media and end up inferring some kind of 
influence on individuals, whether in lifestyle or social status. With this, individuals 
assume the identities of the bases that they consider more favorable to act in social 
groups, with the intention of being accepted socially. With the advent of the Internet 
and social networks, a digital culture fills itself with virtual communities formed by 
groups of people who share the same ideas and exchange information on a variety of 
subjects. Now, individuals have platforms provided with cyberspace to become 
content producers. Their voices are heard, their intimacies are displayed, the public 
and the private merge into one, giving anyone the power to be seen. Thus, in digital 
culture, advertising is renewed, it finds in these digital personalities '' current '' 
spokespeople of communication and influence. Bringing the concept of Influence 
Marketing, reshaping the world of Marketing. The monograph described uses the 
explanatory bibliographical research in order to understand how the growth of 
Marketing of Influence in digital culture, through the spectacularization of everyday 
life and voyeurism. 
 

Keywords: Spectacularization, Digital Culture, Voyeurism, Influence Marketing, 
Digital Influencer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Com o advento da Internet, no final de 1990, a sociedade, que até então era 

informada pelas mídias tradicionais (TV, jornal, rádio), sofreu um impacto com esta 

nova ferramenta que permitia o acesso rápido de informações. Com os avanços da 

tecnologia e, consequentemente, da Internet, a sociedade pós-moderna teve de se 

adaptar a essas mudanças, que atingiam não só os meios de comunicação em 

geral, mas também o comportamento dos seres humanos. Desde a introdução do 

cinema, da moda e da publicidade na cultura de um povo, os conteúdos transmitidos 

por esses meios se tornaram uma referência de estilo de vida para as pessoas. 

Imagens espetacularizadas, que incentivam o consumo e a conquista de um status 

social, são vistos o tempo todo nas mídias, levando alguns indivíduos a tomarem 

como verdade. Deste modo, a introdução de um indivíduo na sociedade converte-se 

em um momento cheio de indecisões e adequações. Sabe-se que a cultura de uma 

comunidade é um fator importante na sociabilização de uma pessoa, e esta cultura, 

sendo mediada por uma quantidade imensa de informações, como é a da sociedade 

pós-moderna, as interações sociais se voltam para expectativas envolvidas em cada 

encontro baseado no self.  

Ser aceito na sociedade sempre foi uma questão importante para os indivíduos, 

por isso, as impressões do outro é determinante no comportamento das pessoas. A 

vida social, então, é compreendida como uma grande apresentação. Assume-se 

identidades que serão favoráveis à interação em determinado grupo. Logo, as redes 

sociais evidenciaram tal proposição, onde foi possível ter um espaço que suportasse 

as várias representações do Eu na sociedade. Os meios de comunicação 

tradicionais não permitem uma comunicação em que todos os envolvidos possam 

participar. Esta é considerada uma comunicação um para um. Já com o 

ciberespaço, a troca de informações entre várias pessoas foi possível, resultando 

em uma comunicação todos-todos. Nesta plataforma, qualquer um pode ter a 

chance de ser visto, de ter seus ideais ouvidos e ainda atrair outras pessoas que 

compartilham dos mesmos pensamentos. Aqui, há a impressão de uma manutenção 

concebível para si e para os outros. As junções de interesses semelhantes deram 

origem a comunidades virtuais, local onde foi possível a troca de opiniões e a 
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midiatização da realidade dos indivíduos.  

Trocar likes, compartilhar experiências e estar em contato com outras pessoas 

se tornou uma das diversões das pessoas. Agora, todos podem ser criadores de 

conteúdo e ter um público interessado em consumi-lo. O indivíduo passa a ser o 

criador, o diretor e o camera man da sua própria realidade. Nesta cultura, que tem 

se voltado para o digital, alguns desses criadores de conteúdo na Internet ganharam 

destaque, seja pela sua espontaneidade, seja pela originalidade de seu conteúdo, e 

esse destaque permite que tais indivíduos tenham influência no cotidiano das 

pessoas.  As opiniões e experiências que compartilham nas redes sociais ganharam 

popularidade, sendo seguidos por um conglomerado de pessoas, que passaram a 

considerá-los como figuras públicas e dignas de sua confiança. Através da fama que 

tiveram com a Internet, os agora influenciadores digitais ganham credibilidade e, 

além de midiatizarem a sua realidade, começam a trabalhar com esta exposição. 

Percebendo a influência que estes jovens influenciadores têm sobre terceiros, o 

mundo da publicidade e do marketing vem se readequando a esta nova realidade, 

transitando os anúncios dos meios tradicionais, para os meios digitais. A cultura 

digital gerou tal mudança, pois, de acordo com uma pesquisa realizada pela Agência 

de Pesquisa de Mercado Childwise mostrou que os jovens passam mais tempo na 

Internet consumindo conteúdo do que lendo um jornal ou assistindo à TV.  

Com isso, os influenciadores digitais passam a ser ‗‗atuais‘‘ porta-vozes de 

comunicação, divulgando produtos e marcas e se legitimando no mercado digital. O 

Marketing de Influência se sobressai no mercado publicitário, em que parcerias com 

os influencers são cada vez mais comuns. Portanto, o presente trabalho tem como 

principal objetivo entender como o Marketing de Influência obtém sucesso através 

da espetacularização da vida cotidiana dos influenciadores digitais e a curiosidade 

dos seguidores em acompanha-los, assim como, os considerarem como uma fonte 

confiável de informação. Para isso, a pesquisa bibliográfica fundamentou-se 

primeiramente no estudo de autores especialistas nas áreas da sociologia como 

Peter Berger e Thomas Luckmann, Guy Debord e Ervyn Goffman para que fosse 

possível a análise do indivíduo na sociedade. Como ocorre a socialização de uma 

pessoa desde o dia em que ela nasce, até a idade adulta, no qual colocará em 

prática as referências sociais e culturais que recebeu durante sua criação. Da 

mesma forma, este trabalho tentou compreender quais as consequências das 
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interferências sociais e da mídia na identidade dos indivíduos. Também foram 

utilizadas fontes secundárias de pesquisa em forma de artigos e matérias 

jornalísticas para dar embasamento aos argumentos apresentados.  

Com os autores Pierre Lévy, Raquel Recuero e Henry Jenkins , discutiu-se o 

‗‗surgimento‘‘ do ciberespaço, como esta plataforma mudou a produção e a 

transmissão de informação na cultura da sociedade pós-moderna. Além disso, foi 

compreendido o fenômeno das redes sociais, o seu conceito, e as interações sociais 

em um mundo virtual, e também, como a convergência das mídias cooperou para a 

Internet se tornar uma cultura digital, onde houve uma revolução na produção de 

conteúdo, formando comunidades virtuais que geraram uma inteligência coletiva.  

O uso de referências a dados e pesquisas científicas irá completar o 

entendimento do crescimento da audiência para a criação de conteúdo nas redes 

sociais. Lemi Baruh e Leigh Doster darão a base para a compreensão da origem do 

termo normal voyeurismo. Com a popularidade das redes sociais, percebeu-se que a 

curiosidade das pessoas em saber da vida dos outros tem crescido 

exponencialmente. A interatividade tem mudado o entretenimento online, ver o que 

os outros estão fazendo, com quem estão se conectando se tornou uma diversão. 

Este trabalho limitou-se a entender como os digitais influencers se tornaram em 

ferramentas de influência nas redes sociais.  

Com o intuito de entender as mudanças que vem ocorrendo no mundo do 

marketing e da publicidade, os influenciadores digitais trazem consigo novas formas 

de se fazer propaganda. Será então averiguada a tendência do Marketing de 

Influência. O estudo da teoria ‗‗Two Step Flow‘‘, de Paul Laserfeld; Bernard Berelson 

e Hazel Gaudet irá dar embasamento sobre a figura dos líderes de opinião e como 

sua influência consegue mudar o comportamento dos indivíduos. Igualmente, com o 

apoio de Philip Kotler; Hermawan Katajaya e Iwan Setiawan; Philip Kotler e Gary 

Armstrong serão usados para demonstrar a evolução do marketing do centrado no 

produto, até o de hoje, que é centrado no ser humano. Por meio de artigos 

científicos e matérias jornalísticas, também será identificado que agora, o 

consumidor encontra-se no centro de tudo. Logo, será estudado como acontece as 

parcerias feitas entre marcas e influenciadores, com o objetivo de ter estas 

personalidades como defensores das marcas, criando uma ponte entre as empresas 

e os seus potenciais consumidores, promovendo um relacionamento mais íntimo 
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entre empresa – cliente.  
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2 MIDIATIZAÇÃO DA REALIDADE 

 
A ideia da apresentação do ser humano na sociedade traz noções sobre as 

quais o indivíduo pretende praticar, pois ele não nasce membro da sociedade, nasce 

com a predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade 

(BERGER e LUCKMANN, 1996). Por meio dos ensinamentos diários que lhe são 

dados quando criança, o indivíduo põe em prática noções daquilo que aprendeu 

sobre viver e ‗‗como se comportar‘‘ dentro de uma comunidade. Os aspectos morais, 

éticos e culturais entram como determinantes que irão polir as ações praticadas 

pelos indivíduos. Após a sociabilidade, o indivíduo entende como se deve comportar 

em sociedade e o modo como responde às interações sociais, o que faz com que 

ele assuma certa identidade e passe a representá-la nos meios em que convive. 

‗‗Em outras palavras, estar em sociedade significa participar da dialética da 

sociedade‘‘. (Idem, 1996). 

Em ‗‗A construção social da realidade‘‘, Berger e Luckmann (1996) trabalham o 

conceito de interiorização para significar a compreensão que as pessoas têm sobre 

a realidade em que vivem. Entender o mundo ao seu redor é fundamental para o 

indivíduo se posicionar nela, bem como, ter a opção de criar a sua própria 

percepção de realidade. Depois de compreender o manejo da sociedade e a partir 

de suas experiências vividas, o indivíduo terá certo comportamento em sociedade, 

criando ou recriando uma realidade própria. Segundo os autores: 

 

Esta apreensão (de interiorização) não resulta de criações autônomas de 
significado por indivíduos isolados, mas começa com o fato do indivíduo 
‗‗assumir‘‘ o mundo no qual os outros já vivem. Sem dúvida, este ‗‗assumir‘‘ 
em si mesmo constitui em certo sentido um processo original para cada 
organismo humano e o mundo, uma vez ‗‗assumido‘‘, pode ser modificado 
de maneira criadoura ou [...] até recriado. Em qualquer caso, na forma 
complexa da interiorização, não somente ‗‗compreendo‘‘ os processos 
subjetivos momentâneos dos outros, mas ‗‗compreendo‘‘ o mundo em que 
vive, e esse mundo torna-se o meu próprio. (BERGER e LUCKMANN, 1996, 
p. 168). 
 
 

Logo, há a formação da consciência do indivíduo sobre o lugar em que ocupa 

na comunidade em que vive. Personalizando as suas ações aqui e ali, que são 

determinadas pelas suas condições de vivência. Como exemplifica Berger e 

Luckmann (1996), as crianças de classes inferiores terão uma perspectiva de vida 
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diferente da de uma criança de classe superior, dada por seus respectivos pais. A 

criança de classe superior terá oportunidades que a criança de classe inferior não 

terá. Tais diferenças de realidades podem provocar sentimentos e escolhas também 

diferentes em cada criança, e que podem mudar radicalmente as suas realidades 

futuras. 

Com o advento dos meios de comunicação (TV, jornal, rádio, telefone) por volta 

do século XVIII, e a imensa quantidade de informações liberadas por esses meios, o 

homem passou a interpretar o seu cotidiano como uma mera representação, 

interações sociais apoiados em modelos de vida socialmente aceitos. Guy Debord 

(2003), em seu livro ‗‗A Sociedade do Espetáculo‘‘, explana em teses, uma crítica à 

sociedade moderna por ela ser regida pela mídia. Por intermédio dos meios de 

comunicação de massa, uma explosão de imagens e de estilos de comportamento 

são transmitidos para o telespectador, que recebe tais mensagens e interioriza 

aquilo no seu dia a dia, visto que tal interiorização só se realiza quando há 

identificação (BERGER e LUCKMANN, 1996). Informes publicitários, filmes, novelas 

e todas as formas de entretenimento existentes têm como mediador, imagens e que 

tem por objetivo final, provocar o consumo. Com isso, segundo Debord (2003), os 

indivíduos participantes desta ‗‗cultura midiática‘‘, são incentivados a reproduzirem o 

que é transmitido pelos meios de comunicação, em que a realidade vivida se reflete 

na contemplação das imagens.  

Através das imagens espetacularizadas, informações sobre estereótipos de 

vida são transmitidos e, por conseguinte, absorvidos pela sociedade que passa a 

adotar aquilo como verdade. As propagandas, principalmente, possuem o poder de 

transformar a simples venda de um produto ou serviço, em estilo de vida. De acordo 

com o Debord (2003, p.13):  

 

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de 
produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo 
o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação.  
 
 

Agregando valores ao seu conteúdo, é disseminado um tipo de realidade onde 

os indivíduos tomam por verdade e passam a ter a vontade de seguir. Contudo, 

Paula Sibilia (2008), em ‗‗O Show do Eu‘‘, atualiza Debord quando diz que agora, ao 

invés dos indivíduos receberem as mensagens audiovisuais como determinantes 
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para a sua vida, o seu cotidiano passa a ser conteúdo para o audiovisual. 

 

Cada vez mais, nossas narrativas vitais ganham contornos audiovisuais. 
Episódios triviais [...] são adestrados dessa forma; assim, os gestos 
cotidianos mais insignificantes revelam certo parentesco com as cenas dos 
videoclipes e das publicidades. Ou pelo menos nelas se inspiram, e parece 
desejável que com elas se assemelham. (SIBILIA, 2008, p. 49).  
 
 

Quando o indivíduo se vê inserido em determinada situação social, ele tem a 

preocupação de executar um papel que condiz com a realidade que a sociedade 

está inserida naquele momento, onde, de acordo com Debord (2003), a alienação se 

torna o sustento da sociedade existente. Em outras palavras, o indivíduo passa a 

querer transparecer uma vida baseada nas imagens que são espetacularizadas. No 

entanto, ao observar toda esta cultura imagética, percebe-se que o que é 

reproduzido na mídia nada mais é do que a própria realidade, porém, aumentada. 

Usa-se de histórias comuns adicionando elementos mercantilizados para que possa 

ser projetada uma realidade escapista, que gere o interesse no fictício. O que o 

autor critica mais uma vez, quando enfatiza o quanto o espetáculo faz uso da 

respectiva realidade melhorada, iludindo o espectador, ‗‗no espetáculo, uma parte do 

mundo representa-se perante o mundo, e é-lhe superior‘‘. (DEBORD, 2003, p. 25). 

Com os avanços da globalização e o advento da web, os indivíduos viram nas 

redes sociais uma ferramenta que possibilitou o compartilhamento do seu cotidiano 

via online. Postar fotos, vídeos e mensagens tornou-se parte da rotina de milhões de 

pessoas ao redor do mundo, a maioria deles, jovens. Por meio da plataforma digital, 

dividir com o outro o que se passa na vida do indivíduo parece ser algo 

extremamente necessário para fazer parte da sociedade contemporânea. A Internet, 

e as redes sociais, ‗‗[oferecem] um modo interessante de compreender fenômenos 

contemporâneos da comunicação mediada pelo computador, que, sem dúvidas, 

complexificou em larga escala os fluxos comunicativos de nossa sociedade 

contemporânea‘‘. (RECUERO, 2009, p. 164). Em se tratando propriamente do 

espaço web, Pierre Lévy (1999) estudara o fenômeno do ciberespaço, 

compreendendo que esta ferramenta veio para atualizar a forma de se fazer 

comunicação. As mídias tradicionais perderam o fervor da instantaneidade, que 

deram brecha para a Internet crescer como um meio totalmente interativo, 

possibilitando a expressão do ‗self‘. O autor comenta: 
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[A Internet] consiste apenas em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, 
que o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional 
de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação 
diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo 
lugar, que estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, 
e cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste 
espaço nos planos econômico, político, cultural e humano. (LÉVY, 1999, p. 
11).  
 
 

  Agora, com a possibilidade de construir comunidades virtuais e interagir com 

pessoas que não necessariamente precisam estar na mesma região geográfica que 

o indivíduo, os seres humanos modificam as suas próprias relações, intensificando-

as e disseminando-as, fazendo evidenciar pessoas com conteúdos que se destacam 

na Internet. Através da popularidade que muitos desses indivíduos recebem, deixam 

de ser meros desconhecidos e recebem o ‗‗título‘‘ de influenciadores digitais. Os 

influenciadores digitais são pessoas que produzem conteúdo nas redes sociais e se 

popularizam por conta disso, atraindo um público massivo que segue as suas 

publicações e que compartilham com outras pessoas.   

Expor a vida privada parece não ser algo difícil para os influenciadores digitais, 

contudo, para receber tal reconhecimento, é preciso transformar a sua vida em uma 

realidade objetiva possível de se consumir, convencendo o espectador de que 

aquela é a sua realidade vivida, gerando a curiosidade de terceiros em lhe 

acompanhar. Nas sociedades em rede, proveniente do mundo globalizado, sabe-se 

que a mesma é baseada pela espetacularização de imagens, deste modo, o 

compartilhamento das imagens dos próprios indivíduos faz com que eles se sintam 

parte desta realidade midiatizada. Nada mais é do que o pertencimento do indivíduo 

na tela dos meios de comunicação. Aqui, ele se vê como ator, sendo viável a 

contemplação da própria imagem e a dos outros. 

O influenciador digital, então, torna-se uma mercadoria, pois a partir do 

momento em que ele é reconhecido como um objeto de admiração, pessoas passam 

a consumir o seu ideal de vida e a terem aquilo como uma nova realidade a ser 

inserida no seu cotidiano. Com a construção de uma imagem de si, o influenciador 

passa a produzir conteúdos e valores que instigam as pessoas a querer copiar, 

tendo o influenciador digital como modelo de como viver a vida, e se não for possível 

chegar ao nível do influenciador, que pelo menos possa idealizar e projetar uma 

realidade parecida. Debord (2003, p. 26) discorre: 
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A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado (que é 
resultado da sua própria atividade inconsciente) exprime- se assim: quanto 
mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas 
imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria 
existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em relação 
ao homem que age aparece nisto, os seus próprios gestos já não são seus, 
mas de um outro que lhos apresenta.  
 
 

Consumir este tipo de conteúdo passa a se tornar um vício, já que o indivíduo 

se projeta no influenciador, desfrutando daquele momento como uma forma de 

escape à sua realidade, considerada por si mesmo como desinteressante. Então, o 

ciberespaço se torna o seu maior amigo, lugar em que as relações face a face são 

trocadas junto com uma coexistência por reproduções mercantilizadas, admiradas e 

projetadas para si. O indivíduo passa a considerar as redes sociais o seu utensílio 

de maior diversão, o espetáculo torna-se então, ‗‗o momento em que a mercadoria 

chega à ocupação total da vida social‘‘. (DEBORD, 2003, p. 32). 

  Participar do ‗‗diário aberto‘‘ dos influenciadores já é algo natural, o privado dá 

lugar ao público e a sensação de espionagem é trocada por uma ligação de 

intimidade que ali é criada entre produtor e consumidor. Ligação essa intimista, em 

que o influenciador consegue a atenção de forma espontânea e que o espectador, 

por meio de comentários e likes, mostra afeição por acompanhar constantemente os 

momentos compartilhados. O feedback passa a ser mútuo e a partir daí um 

espetáculo interativo é criado. Mas mais do que expor a vida a partir da situação 

vigente de determinada sociedade, é necessário convencer o outro de que tal 

representação é real e não apenas uma atuação. Há uma preocupação dos 

influenciadores em sustentar aquilo que expõem como sendo verdade. Para isso, 

apela-se para ações que possam confirmar que a interpretação desenvolvida, se 

trata realmente da realidade vivida. Desde a aparência até o modo de conversar, se 

tornam diferenciais que o influencer adota para que terceiros tenham a opinião 

desejada sobre si. A partir da opinião adquirida pelos seus seguidores, o 

influenciador digital saberá o que sustentar em futuros encontros e o que terá que 

expor de sua vida privada que possa ser de interesse dos outros. São decisões que 

parecem simples, mas que na verdade são cuidadosamente escolhidas para que 

sua representação seja validada com sucesso. Segundo Goffman (2002, p. 13): 
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Independentemente do objetivo particular que o indivíduo tenha em mente e 
da razão desse objetivo, será do interesse dele regular a conduta dos 
outros, principalmente da maneira como o tratam. Este controle é realizado 
principalmente através da influência sobre a definição da atuação que os 
outros venham a formular. O indivíduo pode ter influência nesta definição 
expressando-se de tal modo que dê aos outros a espécie de impressão que 
os levará a agir voluntariamente de acordo com o plano que havia 
formulado. Assim, quando uma pessoa chega à presença de outras, existe, 
em geral, alguma razão que a leva a atuar de forma a transmitir a elas a 
impressão que lhe interessa transmitir.  

 

Em seus estudos sobre interações sociais, o sociólogo canadense Ervin 

Goffman (2002) defende que os indivíduos assumem papéis diferentes em 

determinados nichos de pessoas. Ele exemplifica que, um policial, em seu ambiente 

de trabalho terá uma postura e usará de um vocabulário diferente de quando está à 

paisana com sua família. Todavia, ao assumir o papel de influenciador digital, o 

mesmo desempenha uma atitude que exige que ele mostre a sua verdadeira face. O 

que é mostrado deve ser verídico, mesmo que seja uma ‗‗verdade montada‘‘. Com o 

termo ‗‗verdade montada‘‘, quer-se dizer que há a fusão da realidade virtual (o que 

as pessoas querem ver), com a realidade cotidiana (o que realmente é). Lévy (1999) 

já afirmava que não se deve confundir a realidade virtual da cotidiana, no entanto, o 

glamour das redes sociais parece pedir pela espetacularização da realidade, que 

passa a fazer parte da realidade cotidiana do influencer, porém mais atrativa. 

Portanto, para atrair seguidores, o influenciador precisa de um cenário que convença 

o seu público de que leva uma vida atrativa. Desde o momento em que sua 

intimidade é midiatizada, há um padrão com o qual ela terá que seguir, mesmo que 

para isso ela tenha que atuar e exacerbar alguns aspectos – frequentar lugares 

badalados, consumir marcas renomadas, ter uma alimentação diferenciada. Uma 

vez que o seu poder de influência está no estilo de vida oposto e melhor ao do seu 

público. 

Por meio desta questão de expor a vida como ela é e ao mesmo tempo utilizar 

de certos artifícios para que ela pareça ainda melhor, se chega a uma indagação 

que Paula Sibilia (2008, p.29) faz: ‗‗essas novas formas de expressão e 

comunicação que hoje proliferam- [...] redes de relacionamentos, [...] vídeos 

caseiros- devem ser consideradas vidas ou obras? Leva-se a pensar que, para que 

haja engajamento, o influencer precisa constantemente atualizar as suas redes, 

alimentar aquele espaço como se fosse um reality show, onde ele mesmo é o 

câmera man, o diretor e o produtor. Criando uma narrativa de conteúdo diferenciado, 
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havendo a fusão entre vida pessoal e obra espetacularizada. 

Goffman (2002) comenta o fato de todo ser humano possuir falhas e 

fragilidades e que no momento da interação, pode acontecer delas virem à tona. O 

personagem assumido pode ser levado ao ''erro'' e más impressões podem ser 

causadas. No caso dos influencers, isso não pode acontecer com frequência. Há 

uma cobrança por parte de seu público para que aquele personagem- tido como 

real- tenha condutas e posicionamentos exemplares. O autor explica: 

 

A coerência exigida expressiva nas representações põe em destaque uma 
decisiva discrepância entre o nosso eu demasiado humano e o nosso eu 
socializado. Como seres humanos [...] somos criaturas com impulsos 
variáveis, com estados de espírito e energias que mudam de um momento 
para o outro. Quando [...] nos revestimos de caráter de personagens em 
face de um público, não devemos estar sujeitos a altos e baixos. [...] 
Espera-se que haja uma certa burocratização do espírito, a fim de que 
possamos inspirar a confiança de executar uma representação 
perfeitamente homogênea a todo tempo. (GOFFMAN, 2002, p. 58). 

 

          Se o indivíduo opta pela exposição na Internet, é fato que terá que 

sustentar um ‗‗personagem‘‘ baseado no estilo de vida que ele criou. Por isso 

mesmo, os digitais influencers precisam analisar bem aquilo que escolhem dividir 

com o seu público. Como de praxe, eles optam pela fusão do lado pessoal e do 

profissional e o que há de melhor neles, pois são esses os tipos de perfis que mais 

geram likes. Se geram mais likes, o influencer fica mais conhecido, com maior 

reconhecimento, a sua reputação e credibilidade crescem em igual escala. 

A partir daí, um patamar ainda mais alto é dado a eles, deixam de ser conhecidas só 

na Internet e passam a ser nomeadas como ‗‗celebridades‘‘, participando de 

programas de TV, capas de revistas e de sites populares de fofoca.  O seu discurso 

torna-se ainda mais poderoso e, quanto maior a quantidade de assuntos e de partes 

ativas que caem no domínio do papel ou do relacionamento, maior será a 

probabilidade, parece, de existirem pontos de segredo (GOFFMAN, 2002). O 

‗‗segredo‘‘ não é bem uma palavra existente no ambiente dos influencers, muito de 

suas reputações se firmam em suas revelações. Por se tornarem esta figura 

legitimada, muita confiança é depositada sobre eles e, quando um deslize é 

cometido, toda uma ‗‗carreira‘‘ pode ser fragilizada. 

Um ocorrido como esse veio a suceder com a influenciadora Bianca Andrade. 

Conhecida como Boca Rosa, com seus mais de seis milhões de seguidores no 
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Instagram e mais de cinco milhões de inscritos no seu canal do YouTube, Bianca viu 

a sua credibilidade ser estremecida quando, durante uma entrevista no programa da 

rádio Mix em 2017 e sem saber que o programa estava ao vivo no Facebook, 

acidentalmente contou que havia feito uma lipoaspiração na região do abdômen. 

Algo que ela não havia contado antes aos seus seguidores e que até então dava os 

créditos do seu emagrecimento e ‗‗barriga chapada‘‘ às chamadas comidas da terra. 

A declaração tomou uma enorme proporção por parte dos seus seguidores, que 

começaram a ofendê-la nas redes sociais, perdendo inscritos, credibilidade e vários 

contratos publicitários (admitidos pela própria Bianca). O que confirma o parecer de 

Goffman (2002, p. 65) quando ele diz: 

 

Talvez seja mais importante observarmos que uma falsa impressão mantida 
por um indivíduo em qualquer de suas práticas pode ser uma ameaça ao 
seu relacionamento ou papel inteiro do qual a prática é apenas uma parte, 
pois uma revelação desonrosa em uma área da atividade do indivíduo 
lançará dúvida sobre as múltiplas outras, nas quais não tenha o que ocultar. 
 
 

Embora situações embaraçosas como esta possam aparecer, é importante que 

o digital influencer saiba converter uma crise em algo positivo. Até porque, este tipo 

de circunstância mostra que o influenciador, mesmo possuindo a imagem 

estereotipada de perfeição, está suscetível a erros e erros os tornam mais humanos. 

Admitindo a falha e pedindo desculpas à sua audiência, o que antes era visto como 

falsidade pode ser convertida em igualdade para com o seu público, transmitindo a 

ideia do ‗‗gente como a gente‘‘, que merece ser perdoado e não julgado. Desta 

forma, o influenciador adiciona uma espécie de clímax à sua narrativa, valorizando a 

própria vida em função da sua capacidade de se tornar, de fato, um verdadeiro filme 

(SIBILIA, 2008). Transformando-o em um novo conteúdo, chamando a atenção de 

curiosos e convertendo a até então crise, em mais um show de imagens. Goffman 

(2002, p. 70) completa: 

 

Inclinamo-nos a considerar as representações verdadeiras como uma coisa 
não organizada propositadamente, sendo produto não intencional da 
resposta inconsciente do indivíduo aos fatos, na sua situação. E tendemos a 
julgar as representações tramadas como algo que foi pessoalmente 
montado [...]. Será necessário ver agora que o objetivo dessas concepções 
dicotômicas é ser a ideologia dos atores honestos, dando força ao 
espetáculo de que se revestem, mais constituindo uma deficiente análise 
deste espetáculo.  
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O que se pode perceber é que, mesmo as redes social sendo uma plataforma 

de criação de conteúdo e de compartilhamento da vida privada, há certa 

desconfiança por parte dos espectadores em relação a tudo que é postado pelos 

influencers. Os seguidores querem acompanhar suas rotinas, mas querem 

honestidade naquele momento. Sabem o quanto é fácil ‗‗maquiar‘‘ a verdade e por 

isso, estão sempre de olho em situações como a descrita acima. No entanto, é 

comum saber de digitais influencers que mentiram ou omitiram alguma informação 

sua ao seu público. Muitos deles até confessam tal ação por medo de críticas.  

Esconder a verdade para não receber críticas, apesar de ser uma prática 

comum, é preocupante. Esta conduta leva a construção de uma aparência velada, o 

que banaliza o conteúdo produzido por eles e confirma que seu ofício é a 

especialização do viver aparente, o objeto da identificação com a vida aparente sem 

profundidade, que deve compensar as infinitas subdivisões das especializações 

produtivas efetivamente vividas (DEBORD, 2003).  

Entretanto, tal ‗‗viver aparente‘‘ é justamente o que provoca a curiosidade do 

espectador e que o leva a acompanhar a rotina dos influenciadores. No próximo 

capítulo, intitulado Cultura Digital, será tratado com maiores detalhes a questão de 

como a introdução do ciberespaço na sociedade trouxe mudanças tanto nos meios 

de comunicação tradicionais, como no comportamento dos indivíduos.  
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3 CULTURA DIGITAL 

 

Em se tratando de tecnologia e ciberespaço, o pesquisador e filósofo Pierre 

Lévy, em sua obra intitulada ‗‗Cibercultura‘‘, analisa o quanto as tecnologias 

mudaram e moldaram a sociedade mundial. Desde a Idade Média, com a introdução 

do feudalismo, até os jogos cibernéticos que se tem hoje, Lévy (1999) trabalha a 

ideia de que sempre houve tecnologia na civilização- como a luz elétrica, o carro 

movido a motor e o telefone. E, devido aos avanços e aperfeiçoamentos da ciência, 

foi possível ter inovações nunca antes imaginadas. Então, ‗‗poderíamos igualmente 

pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura‘‘. 

(LÉVY, 1999, p. 22). A partir das novidades que iam surgindo com a progressão 

tecnológica, a sociedade foi-se adaptando a tais avanços, modelando a sua cultura. 

Segundo o autor, ‗‗a emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma 

evolução geral da civilização. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma 

sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas‘‘ (Ibid, p. 25).   

Criada durante a Guerra Fria, a Internet surgiu em meados de 1969. Como 

forma de troca de informações entre militares e cientistas, e mais tarde, com o seu 

advento no âmbito acadêmico, a Internet apareceu como uma forma revolucionária 

de comunicação. Por meio dela, houve o crescimento da expansão das informações, 

com isso, as mídias até então tradicionais (TV, rádio, jornal), sofreram o impacto 

trazido por esse novo meio de comunicação. Em que a difusão de informações ficou 

muito maior, bem como o seu consumo. A diversidade de conteúdos e a facilidade 

em adquiri-los, fez com que a Internet se transformasse em um dos meios de 

comunicação mais indispensável do mundo (TECMUNDO, 2018). Só no Brasil, o 

país fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente 

a 64,7% da população com idade acima de 10 anos (G1 GLOBO, 2018). 

Ainda sobre a Internet, Pierre Lévy trabalha o conceito de Inteligência Coletiva. Este 

termo consiste, resumidamente, no compartilhamento de conhecimentos no ciberespaço. 

Na verdade, é por intermédio da Internet que é possível fazer a Inteligência Coletiva 

acontecer. Por meio de seus links e páginas interativas, é possível o encontro de 

internautas, que promovem uma comunidade participativa, favorecendo o maior 

crescimento do ciberespaço, bem como, a sua inserção na cultura de um povo. Lévy (1999, 

p. 30) disserta: 
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[...] Nos casos em que processos de inteligência coletiva desenvolve-se de forma 
eficaz graças ao ciberespaço, um de seus principais efeitos é o de acelerar cada 
vez mais o ritmo da alteração tecno-social, o que torna ainda mais necessária a 
participação ativa na cibercultura, se não quisermos ficar para trás.  
 

Destarte, a comunicação mediada por computadores afetou a vida social dos 

indivíduos. Trouxe a digitalização das informações e impactou mundialmente a forma de 

sua sociabilização. Onde variados interesses sobre diversos assuntos se encontraram em 

‗‗um só espaço‘‘, fazendo da Internet, uma grande ‗‗biblioteca online‘‘. Diante do 

entusiasmo dos indivíduos em dividir concepções no ciberespaço, páginas de blogs 

tiveram grande notoriedade no início dos anos dois mil, e possuem leitores até os 

dias de hoje. Os blogs são páginas online que permitem atualizações com 

frequência. Segundo Recuero (2009, p. 104), os blogs são ‗‗sites de redes sociais 

apropriados‘‘, porque ‗‗são sistemas onde não há espaços específicos para perfil e 

para publicização das conexões. [...] são construídos através de espaços pessoais‘‘. 

Assim, em sua maioria, trata-se de ‗‗diários pessoais‘‘ em que os autores 

compartilham assuntos com os quais tem compatibilidade. Por meio da exposição de 

experiências pessoais, os blogs se tornaram páginas em que as pessoas recorriam 

quando precisavam e/ou tinham curiosidade sobre determinado assunto. Numa 

espécie de ‗‗fórum‘‘, os blogueiros- como são chamados os autores de blogs- eram 

vistos como ‗‗especialistas‘‘ de determinados assuntos. Até porque, por se referir a 

uma inteligência coletiva, naturalmente, houve uma segmentação em nichos de 

assuntos tratados por cada blogueiro. Desde assuntos sobre moda, até informações 

sobre cultura geek, os blogs são formados por pessoas que entendem de 

determinados conteúdos e estão lá para transmitir tal conhecimento à interessados, 

e também como uma forma de trocar ideias, já que os blogs possuem espaço para 

comentários dos leitores.  

Desta forma, a Internet tornou-se um meio pelo qual os indivíduos trocam 

informações em tempo real, permitindo a criação de laços sociais. Validando uma 

interatividade muito forte, que contribuiu para o crescimento de uma cultura digital. 

Raquel Recuero, em ‗‗Redes Sociais na Internet‘‘, explica como o conceito de laços 

sociais é importante para o entendimento sobre o relacionamento criado e mediado 

nas páginas da web. Segundo a autora, ‗‗o laço é a efetiva conexão entre os atores 

que estão envolvidos nas interações. [...] constituídos no tempo e através da 

interação social‘‘. (RECUERO, 2009, p. 38). Recuero (2009) também trabalha a 
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intensidade dos laços sociais, assim sendo uns mais fortes, compostos de maior 

intimidade (laços fortes) e outros nem tanto, onde a interatividade acontece com 

menor frequência (laços fracos). Permitindo observar que, é justamente a 

intensidade dos laços que autoriza a transação ‗‗democrática‘‘ de informações entre 

os indivíduos e, de certa forma, é o que provoca o fortalecimento da comunidade 

online. De acordo com Henry Jenkins (2009), ninguém sabe de tudo, porém, todo 

indivíduo sabe de alguma coisa. Existindo concordâncias e discordâncias de 

opiniões, mas que, unindo as habilidades e recursos de cada um, é possível a 

junção das peças. 

Por meio da popularidade da Internet, além dos blogs, novas ferramentas 

foram criadas dentro deste ambiente virtual, as chamadas redes sociais (Orkut, 

Facebook, Myspace, Instagram, Twitter). As redes sociais são plataformas que 

permitem a interação e sociabilização entre os indivíduos online (RECUERO, 2009). 

A autora os chama de ‗‗redes sociais propriamente ditos‘‘, pois ‗‗são sistemas onde 

há perfis e há espaços específicos para a publicização das conexões com os 

indivíduos‘‘. (RECUERO, 2009, p. 104). Com o surgimento das redes sociais e a 

facilidade de participação em tempo real que proporcionam, o indivíduo se viu capaz 

de se inserir em um espaço no qual foi possível a construção de si mesmo no 

ambiente online. Através de seus perfis pessoais, as pessoas têm a oportunidade de 

expor opiniões e criar conteúdos com os quais podem se relacionar. Tais 

identidades virtuais são chamadas, por Recuero, de atores sociais. De acordo com a 

autora, ‗‗trata-se de pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como parte do 

sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da 

interação e da constituição de laços sociais‘‘. (RECUERO, 2009, p. 25). 

Esta possibilidade de expressão do ‗‗eu‘‘ que as mídias sociais geraram 

despertou o interesse nos indivíduos em ser visto. Paula Sibilia (2008) já 

interpretava este assunto quando citava sobre a necessidade do ser humano em ser 

notado, e as redes sociais evidenciaram este desejo. Por intermédio de suas 

páginas pessoais, as pessoas começaram a postar fotos, manter conversas com 

amigos, fazer novos amigos, exprimir ideias e gostos. Com o intuito de identificar 

pessoas que compartilham dos mesmos pontos de vista e assim, pudessem estar 

interligadas por fatores em comum. ‗‗Essas ferramentas, portanto, são apropriadas 

como forma de expressão do self, espaços do ator social e percebidas pelos demais 
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como tal‘‘. (RECUERO, 2009, p. 28). Na prática, o objetivo das redes sociais é 

exatamente esse, conectar indivíduos de diferentes lugares do mundo, que se 

interessam pelos mesmos assuntos. Formando comunidades possíveis de 

discussões e interações sociais, evidenciando o conceito de globalização e a troca 

digitalizada de informações. 

Assim, pode-se dizer que as redes sociais manejam a sociabilidade da 

sociedade. Por meio de seus softwares, as conexões humanas se tornaram mais 

rápidas e de maior intensidade, no que diz respeito à frequência com que isto 

acontece. Com isso, a comunicação analógica sofreu uma queda de usuários, que 

hoje preferem a comunicação digital. Mesmo que, até certo ponto, as mídias 

tradicionais mantenham contato com o meio digital. Quanto a isso, Lévy (1999, p. 

38) comenta: 

 

A maioria dos aparelhos de comunicação (telefone, televisão, copiadoras, 
fax etc.), trarão, de uma forma ou de outra, interfaces com o mundo digital 
estarão interconectados. Poderíamos dizer o mesmo de um número 
crescente de máquinas, de aparelhos de mediação, de objetos ‗‗nômades‘‘ 
[...], de veículos de transporte individual etc. A diversificação e a 
simplificação das interfaces, combinadas com os progressos da 
digitalização, convergem para uma extensão e uma multiplicação dos 
pontos de entrada do ciberespaço.  

 

Devido a crescente inserção das pessoas nas redes sociais, bem como a 

facilidade em criar conteúdos nestas ferramentas, algumas páginas pessoais 

começaram a ganhar popularidade entre os internautas. Como dito anteriormente, 

isto se deu porque certos indivíduos se destacaram pelo conteúdo criado e 

compartilhado nestas redes. Alguns tratando de assuntos do cotidiano, outros 

falando sobre beleza e lifestyle, ganharam repercussão sobre os seus conteúdos. O 

crescimento de suas páginas nas redes e a relevância com a qual os seguidores 

consideravam as suas opiniões, fez com que muitos desses indivíduos se tornassem 

‗‗figuras públicas‘‘ e passassem a ter a Internet como o seu meio de trabalho. Isto se 

deve à quantidade de nós que uma pessoa consegue em uma rede social. Os nós, 

segundo Recuero (2009), seriam os indivíduos ativos nas plataformas online, que 

promovem as conexões criadas nas redes. Logo, se uma pessoa se torna uma 

figura pública é porque esta pessoa conseguiu uma boa quantidade de nós. ‗‗Ou 

seja, quanto mais conexões um nó possui, maiores as chances de ele ter mais 

novas conexões. (RECUERO, 2009 p. 67).  
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 Henry Jenkins (2009), em ‗‗A Cultura da Convergência‘‘, trabalha o modo como 

acontece a disseminação dos conteúdos criados por pessoas comuns, que, por meio 

da Internet, conseguem atingir proporções mundiais. Inicialmente, as pessoas que 

se aventuram nas plataformas digitais não possuem a pretensão de serem 

reconhecidas. Porém, seja pela relevância de seu conteúdo, seja pelo modo como o 

expõe, os chamados criadores de conteúdo recebem um feedback intenso das 

conexões que construíram e acabam por obter ‗‗prestígio‘‘ e valorização com a sua 

produção, o que, para manter esta valorização, consequentemente, exige mais 

exposição de sua vida privada. Raquel Recuero (2009, p. 77) cita a questão do 

prestígio:   

 

O prestígio viria de um alto grau de conexões que focam o nó como 
receptor [...]. Apesar da definição não apresentar muitas informações [...] ou 
possibilidades de quantificação ou valoração do laço, ela é importante para 
que se compreenda as tentativas de valoração das conexões sociais.  
 
 

Este alto grau de conexões se deram porque a produção de conteúdo na 

Internet é vista pelos consumidores como forma de entretenimento. Aqueles que 

assistem- os conectores- o fazem por diversão e/ou por identificação, e também é o 

que gera a popularização dos conteúdos. O produtor de conteúdo/blogueiro vê 

então, que a sua vida pessoal vira entretenimento. E que, a partir disto, e se quiser, 

poderá ter um futuro ‗‗promissor‘‘ nas plataformas digitais. Contudo, Jenkins (2009, 

p. 45) comenta: 

 

Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de 
mídia. Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos 
também fluem pelos canais de mídia. [...] Quando as pessoas assumem o 
controle das mídias, os resultados podem ser maravilhosamente criativos.  
 
 

Ainda sobre os conectores, Recuero emprega o termo ‗‗clusterização‘‘, primeiro 

estudado por Barabási e Albert (1999). Clusterização ‗‗é a capacidade de agregar 

mais pessoas e de que pessoas rompam com o grupo, em grupos sociais‘‘. 

(RECUERO, 2009, p. 86).  Ou seja, seria a capacidade de certos grupos sociais 

serem mais ‗‗fortes‘‘, por conta da quantidade de seguidores que possui. E estes 

grupos que se destacam pela quantidade de integrantes, ganham mais destaque. 

Ainda segundo a autora: 
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Esses conectores teriam um papel fundamental na topologia da rede, 
porque seriam os grandes responsáveis pelo espalhamento das 
informações em um determinado grupo. Além disto, a clusterização tende a 
produzir agrupamentos de nós muito mais densos do que o restante da 
rede. Essa clusterização seria o processo através do qual as comunidades 
apareceriam. (RECUERO, 2009, p. 86 – 87).  
 

Então, pode-se concluir que, os conectores, juntamente com o processo da 

clusterização, são o que impulsionam um grupo social. O que visivelmente acontece 

com os criadores de conteúdo. Por meio do ‗‗burburinho‘‘ dos seguidores em 

interagir com o blogueiro, por exemplo, acaba por ‗‗promover‘‘ a rede, e auxiliam a 

lança-lo nas redes sociais. Tenha-se como exemplo a influenciadora digital Gabriela 

Pugliesi. A criadora de conteúdo conta com mais de três milhões e novecentos mil 

seguidores na rede social Instagram. Antes de seus assuntos fitness virarem 

tendência, Pugliesi criou um blog para falar sobre seu lifestyle. Em entrevista ao 

jornal Estadão (2016), Gabriela comenta:  

 

Quando eu criei o meu blog não existia esse movimento fitness, 
principalmente em rede social. Foi sem pretensão alguma, era porque eu 
realmente gostava e gosto de compartilhar esse meu estilo de vida. Então, 
foi tudo acontecendo naturalmente.  
 
 

Figura 1 - Blog de Gabriela Pugliesi 

 

Fonte: http://gabrielapugliesi.com/   

Com a propagação de seu conteúdo tanto no blog quanto nas redes sociais, 

Pugliesi se tornou uma figura pública. Ela diz, ‗‗quando atingi mais ou menos 20 mil 
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seguidores no Instagram me pararam na academia, foi quando me pediram a 

primeira foto‘‘. (EFRAIM, 2016). Todavia, como dito anteriormente, a clusterização 

também propicia o rompimento em grupos sociais. Da mesma forma que tem 

internautas ‗‗formando laços sociais‘‘ com o blogueiro, também há pessoas deixando 

de seguir. Os motivos podem ser variados, mas a perda de interesse é o mais 

comum, resultando em críticas nas redes sociais do criador de conteúdo. Gabriela 

Pugliesi relata: ‗‗não considero as críticas como uma parte ruim. Acredito que faz 

parte e hoje consigo enxergar tudo com outros olhos‘‘. (EFRAIM, 2016).  Logo, estas 

situações devem ser vistas como algo normal do ciberespaço, o que mostra a força 

que os conectores e suas conexões proporcionam no ambiente virtual. A 

disseminação das informações se torna intensa, e é o que faz com que a cultura 

digital evolua.   

Raquel Recuero deixa claro que o conceito de cluster é ‗‗baseado nas 

interações recíprocas dos atores dessas comunidades, e tem como característica a 

interação social mútua‘‘. (Ibid, 2009, p. 154). A autora ainda explica que a força do 

cluster será medida pela intensidade emocional, confiança e reciprocidade 

duradoura dos atores nas redes. Novamente, tome-se como exemplo a blogueira 

Gabriela Pugliesi. Sua notoriedade na Internet deu-se pelo compartilhamento de seu 

dia a dia no seu blog e mais tarde, nas suas redes sociais. Por meio do consumo de 

seu conteúdo, bem como, da sua reciprocidade em manter um relacionamento com 

o seu público, laços sociais foram ali criados. Com o aumento de consumidores, 

houve o crescimento de uma comunidade virtual em que, cada um em sua página 

pessoal, trocando informações, possibilitou uma confiança e uma ligação afetiva 

considerável, construindo laços fortes. ‗‗Assim, a estrutura do núcleo do cluster que 

possui uma comunidade virtual emergente associada tende a ter interações que 

perpassam diversos espaços, com trocas sociais evidentes, geradas através da 

intimidade e da confiança‘‘. (RECUERO, 2009, p. 155). 

Com base nas afirmações feitas sobre a clusterização, pode-se relacioná-la 

com a interatividade. Se o perfil de um criador de conteúdo é popular, foi devido às 

conexões feitas e a interatividade mantida. Viu-se que estas conexões podem 

acontecer por meio de críticas e de aprovações. Isto se deve ao fato de que os 

seguidores têm opinião, e as redes sociais lhes permitem expressá-las. Mais do que 
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isso, os seguidores não são apáticos. Isto mostra que o internauta é atuante na 

rede. Lévy (1999, p. 79) esclarece: 

 

O termo ‗‗interatividade‘‘ em geral ressalta a participação ativa do 
beneficiário de uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar 
que um receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é 
passivo. Mesmo sentado na frente de uma televisão sem controle remoto, o 
destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza o seu sistema nervoso, 
e sempre de forma diferente de seu vizinho. 

 

Na citação acima, Pierre Lévy fala sobre a interatividade em relação à 

televisão. Porém, é possível atualizar esta relação com a Internet, que mais do que a 

televisão, possui ferramentas de escolha e de expressão de opinião (curtidas, 

comentários, compartilhamento etc.). De acordo com Jenkins (2009, p. 53), ‗‗o 

público, que ganhou poder com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço 

na intersecção entre os velhos e os novos meios de comunicação, está exigindo o 

direito de participar intimamente da cultura‘‘. No entanto, vale ressaltar que as 

relações mantidas pessoalmente, de encontros físicos, são as relações mais 

interativas e propriamente reais. ‗‗O virtual não ‗‗substitui‘‘ o ‗‗real‘‘, ele multiplica as 

oportunidades para atualizá-lo‘‘. (LÉVY, 1999, p. 88).  

As redes sociais expandem o conceito de relacionamento. Como Lévy disse, o 

ciberespaço multiplica as oportunidades. Ora, por intermédio da Internet, mais 

contatos são formados, gerando mais laços sociais. Uma pessoa que é introvertida e 

de poucos amigos em sua vida off-line, muitas vezes, consegue se desenvolver e se 

portar de modo mais extrovertido quando está online. Como se está por trás de um 

black mirror, propiciasse maior conforto ao indivíduo em se expressar. A criação de 

conexões online podem ser maiores do que as que a pessoa mantém em sua vida 

off-line. Sobre isso, Recuero (2009, p. 107) explica: 

 

O que é diferencial nos sites de redes sociais é que eles são capazes de 
construir e facilitar a emergência de tipos de capital social que não são 
facilmente acessíveis aos atores sociais no espaço off-line. Por exemplo, no 
Orkut um determinado ator pode ter rapidamente 300 a 400 amigos. Essa 
quantidade de conexões, que dificilmente o ator terá na vida off-line 
influencia várias coisas. Pode, assim, torna-lo mais visível na rede social, 
pode tornar as informações mais acessíveis a esse ator. Pode, inclusive, 
auxiliar a construir impressões de popularidade que transpassem ao espaço 
off-line.  
 

Logo, as redes sociais se estabeleceram como um lugar em que qualquer um 
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pode ganhar visibilidade. Através da democratização da informação, onde todos 

possuem o seu espaço de expressão, o ciberespaço se torna universal, um grande e 

vasto emaranhado de trocas e socializações. Segundo Lévy (1999, p. 105), ‗‗as 

realidades virtuais compartilhadas, que podem fazer comunicar [...] milhões de 

pessoas devem ser consideradas como dispositivos de comunicação ‗‗todos-todos‘‘, 

típicos da cibercultura‘‘. Assim, a informação chega a todos os lugares, dos mais 

remotos aos mais centralizados, incluindo digitalmente, praticamente todos os 

cidadãos de uma sociedade. Ainda em Lévy ( 1999, p. 111): 

 

Contudo, trata-se de um universo indeterminado e que tende a manter a sua 
indeterminação, pois cada novo nó da rede de redes em expansão 
constante pode tornar-se produtor ou emissor de novas informações, 
imprevisíveis, e reorganizar uma parte da conectividade global por sua 
própria conta.  
 

Com a introdução desta vasta rede que se compreende o ciberespaço, os 

relacionamentos humanos se tornaram mais ‗‗complexos‘‘. E dizer que são mais 

complexos, é porque são relacionamentos criados na pós-modernidade. Fase essa 

em que as pessoas esperam por novas formas de conexão com várias outras 

pessoas, através da tecnologia. Mais do que isso, elas procuram se identificar com 

algo. A própria criação da Internet provocou uma expectativa a mais nos indivíduos, 

sobre o impacto que traria na cultura de uma sociedade. ‗‗Em outras palavras, a 

internet criou tanto a cultura participativa quanto foi criada por ela‘‘. (PRIMO, 2010). 

Os sites, links e redes de compartilhamento são um espaço onde foi possível criar 

grupos de identificação, formando diferentes ‗‗tipos de comunidades virtuais‘‘. De 

acordo com Lévy (1999, p. 130): 

 

A cibercultura é a expressão a aspiração de construção de um laço social, 
que não seria fundado nem em link territoriais, nem sobre relações 
institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em 
torno de centros de interesses em comum, sobre o jogo, sobre o 
compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de cooperação. O apetite para as comunidades virtuais 
encontra um ideal de relação humana desterritorializada, transversal, livre. 
As comunidades virtuais são os motores, os atores, a vida diversa e 
surpreendente do universal por contato.  

 

Portanto, se certos atores sociais se destacam por seu conteúdo na rede, foi 

devido à associação de interesses e identificação. ‗‗Seria o caso, por exemplo, dos 
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grupos emergentes de blogueiros que constroem seus webrings1 baseados nas 

interações sociais e na intimidade compartilhada‘‘. (RECUERO, p. 146). Interações 

sociais essas que podem transpassar o limite virtual e serem reconhecidas em 

interações físicas. Como o exemplo dado da blogueira Gabriela Pugliesi. 

Henry Jenkins menciona o conceito de Inteligência Coletiva de Pierre Lévy 

(1999) para relacionar, mesmo que indiretamente, com as características das 

comunidades virtuais. Pois bem, como dito previamente, ‗‗a inteligência coletiva 

refere-se a [...] capacidade das comunidades virtuais de alavancar a expertise 

combinada de seus membros‘‘. (JENKINS, 2009, p. 56). No espaço virtual, há um 

conglomerado de inteligências individuais que agora juntas, podem estabelecer uma 

gestão de conhecimentos. Ou seja, ‗‗o que não podemos saber ou fazer sozinhos, 

agora podemos fazer coletivamente‘‘. (Idem). Com a formação de laços sociais e, 

consequentemente, de comunidades virtuais, por meio da intimidade e confiança, o 

ciberespaço, então, permitiu que as informações divididas na web se tornassem uma 

grande ‗‗biblioteca pessoal‘‘ virtual. Intimidades são compartilhadas, identificações 

são formadas. Houve a fusão da vida privada com a vida pública, já que na Internet 

há a liberdade de expressão do ‗eu‘. Conceitos e opiniões ficam registrados para 

quem quiser ver, concordar ou discordar.  

 De acordo com Jenkins (2009, p. 58), ‗‗a capacidade de expandir seu anseio 

individual, associando conhecimentos com outros, intensifica os prazeres de 

qualquer espectador ao tentar ‗‗esperar o inesperado‘‘. Então, conclui-se que o 

ciberespaço uniu ideais de milhões de indivíduos, que puderam se conhecer e se 

comunicar vitualmente, impactando assim, o modo de comunicação 

das sociedades mundo a fora, agora ligadas a uma cultura digital. Com Lévy (1999, 

p. 130), complementa-se: 

 

Podemos, portanto, sustentar que as assim chamadas ‗‗comunidades 
virtuais‘‘ realizam de fato uma verdadeira atualização (no sentido da criação 
de um contato efetivo) de grupos humanos que eram apenas potenciais 
antes do surgimento do ciberespaço.  

 

 

                                            
1
 Webrings é uma ‗‗comunidade‘‘ de blogueiros que leem os seus blogs e interagem nos mesmos por 

meio da ferramenta de comentários.  
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4  NORMAL VOYEURISM  

 

Em seu significado gramatical, voyeurismo é um substantivo masculino que 

caracteriza uma pessoa que obtém prazer ao observar práticas sexuais de outras 

pessoas. A palavra voyeur vem do francês ‗‗aquele que vê‘‘, que descreve pessoas 

que gostam de observar sem necessariamente participar dos momentos privados de 

terceiros. No entanto, com a chegada da Internet e o fácil acesso  

às redes sociais, um derivado desta palavra surgiu, que é o Voyeurismo normal, ou 

normal Voyeurism, que é definido pelo ato de possuir prazer (não sexual) em ter 

acesso a detalhes privados das pessoas. (MELTZ, 2004 apud DOSTER, 2013, p. 

146; tradução nossa).2 Este normal voyeurism pode ser encaixado perfeitamente nos 

usuários de redes sociais. As redes sociais nada mais são do que sistemas 

operacionais que visam ao compartilhamento de imagens, vídeos e textos entre 

seus usuários. Grande parte daqueles que usam destas ferramentas podem ser 

considerados como voyeurs, pois estão online com o intuito de observar, saber e 

conseguir informações sobre os demais. A criação de conteúdo na Internet fez com 

que o número de pessoas que consomem tais conteúdos aumentasse 

significativamente- são cento e sete milhões de usuários, de acordo com o mais 

recente relatório da eMarketer. (VIVO, 2015). O engajamento que o fenômeno das 

redes sociais trouxe mudou a forma de entretenimento, principalmente para os 

jovens. O determinado número de seguidores que o influenciador possui no 

Instagram, por exemplo, determina o tamanho de sua audiência. Se sua audiência é 

grande, pode ser que a maioria do seu público seja de voyeurs, e que este seja 

diretamente proporcional.  

Segundo um estudo sobre consumo adolescente de mídias sociais, realizado 

pela pesquisadora e professora Leigh Doster (2013, p.146; tradução nossa), diz que 

‗‗os adolescentes ficam encantados com a aquisição de conhecimento sobre a vida 

dos outros. Eles desenvolveram rótulos para descrever isso como: ―FOMO‖ (fear of 

missing out/medo de perder)‘‘3. O que mostra o grande interesse dos voyeurs em 

                                            
2
 Original: ‘‘Normal voyeurism is defined as ‘‘a common (not solely sexual) pleasure derived from 

access to private details’’.  

3
 Original: ‘‘teens were enthralled by acquiring knowledge about other’s lives. They developed labels 

to describe this: FOMO (fear of missing out)’’. 
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estar constantemente consumindo conteúdo sobre a realidade do outro, o que o 

outro faz de interessante, quais lugares frequentam, com quem se relacionam, 

dentre outros. Na pesquisa feita por Doster, foi realizada uma entrevista com alguns 

adolescentes a fim de entender a razão do voyeurismo intenso nas redes sociais e o 

que mais chama a atenção dos mesmos quando estão online. Uma das 

adolescentes disse: ‗‗o tipo de pessoa que eu amo espionar, são pessoas que não 

são como eu! (garota de 17 anos)‘‘. (DOSTER, 2013, p.146; tradução nossa).4 

Assim, percebendo o crescimento na quantidade de indivíduos que possuem a 

curiosidade em ‗‗espionar‘‘ suas vidas, é que os influenciadores digitais ganham 

notoriedade. Por conseguir apresentar um estilo de vida atrativo aos olhos dos 

normal voyers, e ainda conquistar credibilidade de influência, aproximando o contato 

com marcas e monetizando a exposição de sua vida. A partir disto, foi que a nova 

ferramenta do Instagram, chamada ‗‗Insta Stories’’, gerou um novo olhar sobre o 

exebicionismo na tela do celular, ‗‗quebrando as barreias‘‘ dos limites entre o público 

e o privado.  

O Insta Stories são pequenos vídeos de quinze segundos, em que a pessoa 

filma o que quiser e posta fotos também. Os Stories ficam online por vinte e quatro 

horas e não há limite de quantidade de vídeos e fotos que o indivíduo cria na 

ferramenta. Este dispositivo proporcionou uma nova forma de interação entre os 

influenciadores e seus seguidores. Agora ficou ainda mais fácil o compartilhamento 

de momentos íntimos da vida dos influencers, o que também gerou um canal mais 

apropriado por parte dos próprios, visto que, quanto mais próximo do seu público ele 

se mostra, mais ‗‗inabalável‘‘ é a confiança construída entre ambos. Uma amizade é 

fabricada ali, possibilitando maior capacidade na hora de vender algum produto ou 

opinião, assim como a questão da instantaneidade. Os stories são ferramentas que 

fomentam o instantâneo. Pela característica que possuem de ficar online por vinte e 

quatro horas, faz com que os seguidores saibam o que o influenciador está fazendo 

‗‗agora‘‘, ainda que esse agora seja ‗‗ontem‘‘. Este quesito de temporalidade vale ser 

ressaltado. No feed do Instagram, o usuário pode postar fotos e vídeos sejam eles 

recentes ou antigos. Tanto é que, há pouco tempo, criou-se uma ‗‗tendência‘‘ no 

Instagram de publicar fotos nostálgicas com a hashtag #tbt. A sigla tbt significa 

Throwback Thursday ou Quinta-feira do retorno, onde as pessoas relembram fotos 

                                            
4
 Original: ‘‘The kind of people I love to stalk are people who are not like me! (Girl, 17)’’. 
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de momentos especiais para elas, sempre às quintas-feiras. Este costume 

saudosista tem sentido em ser compartilhado no feed do aplicativo, já que aquele 

espaço serve como um álbum fotográfico, porém, no stories não. O insta stories é 

uma ferramenta que incentiva o compartilhamento do momentâneo, já que fica ‗‗no 

ar‘‘ por vinte e quatro horas, não sendo interessante nem atrativo dividir fotos/vídeos 

antigos. 

Recentemente, o Instagram publicou um levantamento feito com os stories 

mais visualizados do mundo (G1 GLOBO, 2018). O ranking mostra o humorista e 

influenciador digital Carlinhos Maia em segundo lugar, perdendo somente para a 

socialaite Kim Kardashian. No ranking dos Insta Stories mais vistos do Brasil, e dos 

brasileiros que mais postam stories no Intagram, Carlinhos Maia aparece em 

primeiro lugar. O humorista possui mais de oito milhões de seguidores em seu 

Instagram, o que leva a refletir se tamanha quantidade de seguidores são todos 

orgânicos ou se houve compra de seguidores. Nas redes sociais existem vários 

jeitos de ganhar seguidores. Há a possibilidade de patrocínio das postagens (que 

leva um usuário a conhecer o seu perfil), há a compra de seguidores (que nunca é 

bem visto), há a aparição frequente na aba do ‗‗Explorar‘‘ (que é resultado da 

frequência de interatividade e da quantidade de likes da foto) e há o popular ‘‘sdv’’ 

(sigo de volta). Todas ou algumas dessas táticas são usadas por influenciadores e 

‗aspirantes à‘ e podem ter sido utilizadas por Carlinhos Maia para ter ganhado tanto 

engajamento. No stories, o influenciador ficou conhecido por dividir o seu dia a dia 

simples e de forma engraçada a quem o acompanha, transmitindo verdade ao seu 

público. Com o crescimento do influenciador na rede social, ele fez amizades com 

famosos, como a cantora Anitta; a dupla sertaneja Simone e Simaria; o jogador de 

futebol Neymar e o humorista Tirullipa. O que atraiu ainda mais a curiosidade das 

pessoas, elevando o sucesso do humorista, que passou a fazer shows de Stand-up 

e a participar de programas de televisão.  
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Figura 2 - Instagram de Carlinhos Maia 

 

Fonte: Instagram @carlinhosmaiaof 

 

Figura 3 - Lista dos stories mais vistos do mundo 

 

Fonte: O Globo (2018). 

 

Lemi Baruh (2010), em seu artigo intitulado ‗‗Mediated Voyeurism and the 

Guilty Pleasure of Consuming Reality Television‘‘, profere que o normal voyeurism é 

um ato oportunista, pois oferece fácil acesso a momentos privados de outros 

indivíduos. 

 
Indiscutivelmente, novas formas de comunicações mediadas 
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eletronicamente, como Webcams ou blogs, proporcionam um refúgio seguro 
que o voyeur comum - procurando maneiras seguras de olhar - pode 
encontrar exibicionista disposto a se envolver em um relacionamento 
mutuamente benéfico de revelar e espreitar. (BARUH, 2010 apud 
DHOLAKIA & ZWICK, 2001, p. 204; tradução nossa).

5
 

 
 

E nesse comum ‗‗acordo‘‘ entre compartilhar e espiar, é que os influenciadores 

ganham tamanha notoriedade. O cotidiano se torna o assunto principal, e ‗‗os 

telespectadores estarão dispotos a esperar por aqueles poucos momentos em que 

podem examinar minuciosamente de informações que relevem o verdadeiro eu dos 

integrantes‘‘ (BARUH, 2010, p. 206; tradução nossa).6 Para o sucesso dos 

influenciadores digitais, é preciso que haja identificação por parte do seu público. 

Apesar dos voyeurs se sentirem representados por aqueles que eles acompanham, 

há também uma questão de ilusão junto a essa especulação. A audiência, além de 

querer consumir conteúdo original e verdadeiro dos influencers, vêem tal estilo de 

vida como objetivo a ser alcançado. A ilusão de que tudo é perfeito e descomplicado 

aos influenciadores, desencadeia uma motivação em copiar as ações dos mesmos e 

adquirem o hábito de comparar a sua vida com a do influente. Para tanto, Sibilia 

confirma: 

 

[...] Cotidianamente, os sujeitos [...], familiarizados com as regras da 
sociedade do espetáculo, recorrem à infinidade de ferramentas 
ficcionalizantes disponíveis no mercado para se autoconstruir. A meta é 
enfeitar e recriar o prórprio eu como se fosse um personagem audiovisual. 
Não é muito difícil, pois a mídia oferece um farto catálogo de identidades 
descartáveis que cada um pode escolher e emular. (SIBILIA, 2008, p. 241 e 
242). 

 

Dessarte, hoje em dia há um grande interesse dos jovens em tentar o estilo de 

vida espetacularizado. O receio em se expor parece não haver mais lugar, pois a 

possibilidade de reconhecimento e fama faz com que este ‗‗trabalho‘‘ valha a pena. 

O que faz com que o número de almejantes a nfluenciadores cresça cada vez mais. 

O Instagram, geralmente, é a principal rede social utilizada pelos aspirantes a 

influenciadores, especialmente depois que introduziu o Insta Stories em sua 

                                            
5
 Original: ‘‘Arguably, new forms of eletronically mediated communications, such as Webcams or 

blogs, provide a safe haven within which the common voyeur – looking for safe ways to gaze – can 
meet the willing exhibitionist to engage in a mutually beneficial relationship of revealing and peeking’’.    

6 Original: ‘‘viewers will be willing to wait for those few moments in which they can scrutinize 

information that reveals the true self of the members’’.  
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plataforma, que é sucessor do Snapchat (postagem de mensagens e vídeos 

instantâneos) e fez com que esta rede social perdesse usuários (TECNOBLOG, 

2018). Isso se deve pela facilidade no manuseio do aplicativo, pelas ferramentas de 

vídeo e stories que o aplicativo possui e, especialmente, por ser o local onde muitas 

marcas recorrem na hora de fechar alguma parceria. E que, na verdade, é onde se 

encontra o real benefício, a busca pelo êxito financeiro. Márcia Cristina Pimentel 

expõe esta ideia, em seu artigo ‗‗A Construção da Celebridade Midiática‘‘, em que 

expressa: 

 

Esta tendência atual da fama, de ser cada vez menos mediada por algo 
objetivo, parece construir o sujeito enquanto o próprio objeto, isto é, o 
sujeito há de fazer de si mesmo objeto, expondo-se enquanto alvo de 
interesse privilegiado. Nesta perspectiva, o reconhecimento do parâmetro 
de ‗bem sucedido‘ passa, mais e mais, pela exposição midiática do ‗eu‘. 
(PIMENTEL, 2005, p.194). 

 

Esta vontade em ser visto, em ser ouvido, ter a oportunidade de expressar um 

ideal e ainda influenciar outros a partir do seu discurso, parece ser uma necessidade 

humana. Chamar atenção, provocar curiosidade, alcançar notoriedade, ‗‗eis a 

semente inicial deste curioso desejo que corre pelas veias da sociedade do 

espetáculo, [...] a enorme satisfação de se saber olhado por todos, mesmo sendo 

qualquer um- ou justamente por causa disso‘‘. (SIBILIA, 2008, p. 246). Talvez, esta 

seja a fórmula secreta do sucesso na Internet. Ser ‗‗qualquer um‘‘ e ainda assim 

ganhar fama por isso parece ser um dos requisitos que mais atraem o público online. 

Os influenciadores digitais saem do anonimato para serem celebridade da Internet 

através do compartilhamento de sua vida, como acontece nos realitys shows. Dessa 

forma, ‗‗entre um eu privado- interior, oculto, autêntico— e um eu público- exterior, 

visível [...]—, linhas divisórias cujos contornos são cada vez menos evidentes‘‘. 

(SIBILIA, 2008, p. 248).  Neste caso, a personalidade do indivíduo deve prevalecer. 

Prezar pela autenticidade parece ser uma boa tática para atrair curiosos e, de pouco 

em pouco, todo o resto de sua vida entra em jogo. O estilo de vida e a própria 

imagem serão itens que agregarão valores à sua exposição, provocando o 

entusiasmo dos voyeurs. 

Com isso, o conteúdo interativo proporcionado pelas redes sociais, 

principalmente o Insta Stories, gera cada vez mais o ‗‗vício‘‘ em acompanhar 

diariamente os influenciadores digitais. Como dito anteriormente, o FOMO (fear of 
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missing out/medo de perder) faz com que os seguidores voltem para mais, na 

intenção de conseguir capturar a mais momentos de realidade, podendo se 

identificar com o fato espetacularizado e satisfazer a sua curiosidade. Há realmente 

um medo de perder qualquer relance. E se perdi um instante de desabafo? E se 

perdi a recomendação de um produto? E se ela/ele finalmente revelou quem está 

namorando? São ocasiões usuais de qualquer ser humano que provoca a tendência 

voyeurística, e que os digitais influencers aproveitam para o alcance da ‗‗fama‘‘. Um 

dos acontecimentos mais frequentes hoje no Stories dos influenciadores é a exibição 

dos chamados ‗recebidos‘. Por meio da espetacularização de suas vidas, os digitais 

influencers acabam por atrair olhares de empresas que enviam os produtos de suas 

marcas, sabendo que serão divulgados pelos influenciadores. No caso, tal 

divulgação não é paga, pois ocorre uma troca de favores entre marca e 

influenciador. A marca envia o seu produto e o influencer, como forma de 

‗‗agradecimento‘‘, mostra aos seus seguidores os ‗‗mimos‘‘ ganhados. Este tipo de 

estratégia de marketing será discutido mais a frente. O curioso aqui, é que os vídeos 

de recebidos são um dos preferidos da audiência dos influenciadores digitais.  

Uns exibem os ‗mimos‘- como eles mesmos denominam- pelo Stories, outros 

preferem tornar isso em conteúdo e postam como vídeos- de longos minutos- em 

seus canais do Youtube. Existe certa euforia por parte dos seguidores em saber o 

que os influencers recebem por mês. Como se o indivíduo quisesse se projetar 

naquela situação e passa a desejar tais produtos mostrados. Os vídeos de 

recebidos, mesmo que não necessariamente possuindo a intenção, criam uma 

sedução nos espectadores, que os fazem querer também fazer parte deste mundo 

em que produtos cobiçados são ganhados. Mais uma vez, promovendo o estilo de 

vida online e ifluenciando mais jovens a prospectar a ‗‗profissão‘‘ de influenciador 

digital. Nos vídeos de recebidos, são exibidos, na maioria das vezes, os 

lançamentos de produtos do segmento estético e que, consequentemente, gera a 

curiosidade de meninas e meninos a saberem quais são as novidades no mundo da 

beleza. Mais uma vez, retornando a questões do poder da influência e a cultura do 

consumo, levando o público a características hedonistas. 

Ora, para gerar frequente curiosidade e atrair olhares, a ‗‗programação‘‘ dos 

influenciadores precisam ter elementos que vale a pena assistir, os vídeos de 

recebidos é um desses elementos. Todo o conjunto da exibição de uma vida 
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extraordinária fornece conteúdo voyeurístico para o crescimento dos mesmos na 

internet.   

[...] dependem de elementos voyeuristas, como a performance de 
elementos íntimos em público, e a transformação de eventos comuns de 
algo inatingível em algo que vale a pena assistir, sugerindo que o 
voyeurismo era um dos principais conteúdos das programações [...]. 
(KAVKA, 2004 apud BAGDASAROV, 2010, p. 301; tradução nossa).

7
 

 

Deste modo, entende-se que o voyeurismo é um quesito chave para que o 

influenciador digital possa ter êxito. É a partir dos seus seguidores e da satisfação 

que eles possuem em observar vidas alheias, que o influenciador de fato consegue 

influenciar pessoas com ideias, comportamento, estilo e lazer. Através da 

espetacularização de suas vidas, os influencers conseguem fazer a cadeia do 

consumo girar. Já que o seu reconhecimento vem por meio do consumo de um estilo 

de vida atrativo, levando várias outras pessoas a praticarem o mesmo. É importante 

salientar que, os jovens que possuem a característica voyeur, o possuem como 

forma de satisfazer a necessidade de se reafirmar como indivíduo na sociedade. Por 

estarem situados em uma sociedade do espetáculo, sentir-se incluso, por 

conseguinte, os fazem sentir-se parte do grupo social. 

A seguir, será discutido o modo como as redes sociais têm se tornado 

ferramentas de marketing, bem como, o que provocou o grande interesse das 

marcas em querer gerar engajamento por meio dos influenciadores digitais, 

atingindo diretamente os seus consumidores. Também será discutido o uso da teoria 

‗‗Two Step Flow‘‘ que explica como acontece a percepção da influência e como os 

indivíduos decidem por seguir este ou aquele criador de conteúdo.  Sendo possível, 

assim, o melhor entendimento sobre a relação dos formadores de opinião com o 

marketing de influência. 

 

 

 

 

                                            
7
 Original: ‘‘[...] dependent on voyeuristic elements such as the performance of intimate elements in 

public, and the transformation of ordinary events from unwatchable to something worth watching, 
suggesting that voyeurism was one key programming content that distinguished reality TV from 
fictional television programs’’.  
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5 MARKETING DE INFLUÊNCIA 

 

A Internet, juntamente com as redes sociais, tem levado as técnicas 

publicitárias a outro nível. Acostumados há anos a trabalhar com conteúdos para as 

mídias tradicionais (TV, jornal impresso, rádio e mídia OOH)8
 , os profissionais de 

propaganda e os profissionais do marketing enfrentam um novo desafio em levar os 

conteúdos propagandísticos para a web. Os meios de consumo evoluíram, bem 

como o seu consumidor, que hoje está mais exigente e demanda maior engajamento 

com a marca. Com isso, o marketing vem se atualizando ao longo dos anos, 

tentando assim, se adequar ao que o consumidor procura para o maior êxito nas 

vendas de suas empresas. Considerados os pais do marketing, Philip Kotler e Gary 

Armstrong (2000, p. 3) definem o marketing ‗‗como o processo social e gerencial 

através do qual indivíduos e grupos obtém aquilo de que necessitam e que desejam, 

criando e trocando produtos e valores com outros‘‘. Assim, o marketing tem o papel 

de identificar as necessidades humanas e torna-las em desejos, resultando em 

demandas revertidas em compras. Os autores defendem que as empresas devem 

sempre estar atentas ao que o seu consumidor procura, e tentar atender a esta 

busca o mais rápido possível. Com o passar dos anos e das mudanças ocorridas na 

sociedade, o marketing, consequentemente, também sofreu várias mudanças em 

seu foco de trabalho, pois visa acompanhar os interesses do consumidor. Desse 

modo, teve-se ‗‗a grande mudança do marketing centrado no produto (1) para o 

marketing voltado para o consumidor (2) e, por fim, para o marketing centrado no ser 

humano (3)‘‘. (KOTLER, KATAJAYA e SETIAWAN, 2017, s/p).  

Em meados da década de 50, com a Revolução Industrial e o fervor da 

produção em larga escala, o marketing 1.0 tinha o seu foco no produto. Aqui o 

objetivo era simplesmente oferecer o produto e vender a maior quantidade possível. 

‗‗A comunicação era feita da empresa para o cliente de forma vertical, sem a troca 

de informações, o objetivo era padronizar e ganhar em escala, reduzindo assim os 

custos‘‘. (BELEM, 2016). No Marketing 2.0, por volta de 1920, já existe uma 

preocupação com os interesses do consumidor, logo, o foco torna-se o mesmo. A 

sociedade havia passado pela fase da Segunda Revolução Industrial, onde o 

                                            
8
 Mídia OHH (out of home) é um tipo de propaganda que utiliza de mídias exteriores para a 

veiculação de anúncios, como outdoors; busdoor; panfletos e empenas.  
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consumidor melhorou o seu padrão de vida e exigia por produtos de melhor 

qualidade. O consumo supérfluo aumentou, bem como a concorrência, obrigando as 

empresas a se conectarem com os seus clientes. ‗‗Com o tempo as empresas 

começam a perceber que existem outros fatores que influenciam na decisão de 

compra do cliente, dentre eles impulsos e motivações psicológicas que não estão 

atrelados à lei da oferta e da procura‘‘. (GRACIOSO, 1997, apud BELEM, 2016). 

Agora, há a preocupação por parte das empresas em identificar melhor o seu 

público-alvo e criar um relacionamento mais próximo a ele, assim como, trabalhando 

o posicionamento do produto e da marca. Na obra ‗‗Marketing 3.0- as forças que 

estão definindo o novo marketing centrado no ser humano‘‘, Kotler, Katajaya e 

Setiawan (2010, s/p) explicam: 

 

[No] Marketing 2.0 [...] os consumidores [...] são bem informados e podem 
facilmente comparar várias ofertas de produtos semelhantes. O valor do 
produto é definido pelo cliente. As preferências dos consumidores são 
muitíssimo variadas. O profissional de marketing precisa segmentar o 
mercado e desenvolver um produto superior para um mercado-alvo 
específico. [...] Os consumidores estão em melhor situação porque suas 
necessidades e desejos estão sendo atendidos. [...] Os profissionais de 
marketing [...] tentam chegar ao coração e à mente do consumidor. 
 

 
 Como extensão do Marketing 2.0, o Marketing 3.0 aparece focado nos 

valores dos seres humanos. Trata-se de um marketing mais recente, referente aos 

anos 2000, em que o consumidor tem maior acesso à informação e está à procura 

de empresas que se importam com os valores sociais e culturais da sociedade em 

que está inserido. Aqui, as empresas atentam em segmentar ainda mais o seu 

target, criando relacionamentos mais profundos e duradouros com os seus clientes. 

A missão, a visão e os valores da organização se fazem de conhecimento essencial 

ao seu consumidor. De acordo com os autores: 

 

[...] estamos testemunhando o surgimento do Marketing 3.0, ou a era 
voltada para os valores. Em vez de tratar as pessoas simplesmente como 
consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como seres 
humanos plenos: com mente, coração e espírito. Cada vez mais, os 
consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio de 
transformar o mundo globalizado num mundo melhor. [...] Eles buscam 
empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça 
social, econômica e ambiental em sua missão, visão e valores. [...] As 
empresas que praticam o Marketing 3.0 tem uma contribuição maior em 
termos de missões, visões e valores a apresentar ao mundo; seu objetivo é 
oferecer soluções para os problemas da sociedade. [...] O Marketing 3.0 
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acredita que os consumidores são seres humanos completos, cujas outras 
necessidades e esperanças jamais devem ser negligenciadas. (KOTLER, 

KATAJAYA e SETIAWAN, 2010, s/p). 
 

 
Com o crescimento do marketing empático, com os avanços da tecnologia e a 

frenética popularização das redes sociais, os profissionais de propaganda e de 

marketing perceberam a necessidade de atualizar os seus veículos de mídia, já que 

agora o consumidor se mantém conectado à Internet, cria relacionamentos nas 

redes sociais e faz parte de comunidades virtuais. As compras online passam a ser 

um item facilitador, bem como o compartilhamento de experiências com os produtos 

e/ou serviços nas redes. Há então um desmembramento do Marketing 3.0 para um 

marketing voltado às interações virtuais, que se dá pelo Marketing 4.0 ou Marketing 

Digital. Em entrevista ao portal Mundo Marketing (2017), Kotler conceitua: 

 

O Marketing 4.0 trata da revolução digital do Marketing. As empresas 
continuarão a fazer Marketing tradicional centrado na TV e mídia impressa, 
mas o Marketing Digital (mídias sociais, telefones celulares, internet) 
aumentará. As empresas precisam saber como misturar e conectar seu 
Marketing tradicional ao seu Marketing Digital.  

 

 

 Deste modo, a comunicação entre empresa e cliente deixa de ser vertical 

(informações diretas da empresa para o cliente) para uma comunicação horizontal 

(clientes como amigos da marca). O consumidor passa a fazer parte da empresa, 

participando, mesmo que indiretamente, na cocriação dos produtos e/ou serviços. ‗‗A 

mudança de poder também tem influência sobre as pessoas comuns. Agora o poder 

não reside nos indivíduos, mas nos grupos sociais‘‘. (KOTLER, KATAJAYA e 

SETIAWAN, 2017, s/p). Destarte, as empresas que se destacarão no mercado, 

serão aquelas que souberem ouvir, se conectar e dar importância ao que os seus 

clientes expõem.  

No Marketing Digital, há a convergência das mídias de publicidade. Segundo o 

site Uol (2017) só no Brasil, o investimento em publicidade na Internet aumentou 

26% em 2016, em comparação com o ano anterior, totalizando R$ 11,8 bilhões de 

reais. Ou seja, as empresas têm percebido as mudanças de comportamento do 

consumidor e tem se reajustado para poder acompanhá-lo. Com o surgimento das 

comunidades virtuais e das trocas de informações entre os internautas, a 

confiabilidade dos indivíduos também tem se alterado. Há pouco tempo, as 
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propagandas constantemente continham algum tipo de autoridade em suas 

campanhas. Fossem celebridades ou profissionais liberais, os comerciais volta e 

meia possuíam alguém ‗‗importante‘‘ para validar a mensagem transmitida. Hoje em 

dia, a situação tem se modificado. Os consumidores agora confiam mais na opinião 

das pessoas de seu círculo social, logo, procuram saber de suas opiniões e 

experiências sobre determinadas marcas e realizam pesquisas sobre os produtos/ 

serviços antes de compra-los. Segundo Kotler, Katajaya e Setiawan (2017, s/p): 

 

No passado, os consumidores eram facilmente influenciados por 
campanhas de marketing. Eles também buscavam e ouviam especialistas. 
Entretanto, pesquisas recentes em diferentes setores mostram que a 
maioria dos consumidores acredita mais no fator social (amigos, família, 
seguidores do Facebook, e do Twitter) do que nas comunicações de 
marketing. A maioria pede conselhos a estranhos nas mídias sociais e 
confia neles mais do que nas opiniões advindas da publicidade e de 
especialistas. [...] Nesse contexto, as marcas não deveriam mais ver os 
consumidores como meros alvos. [...] Essa abordagem não será mais 
eficaz, porque, com a ajuda de suas comunidades, os consumidores se 
defendem das marcas ruins das quais são alvos. 
 
 

 Portanto, atesta-se que as marcas precisam tomar maior cuidado ao 

comunicar-se com o seu público. As mensagens precisam ser claras, verdadeiras e 

autênticas, para que não ocorram ruídos de informações, segmentando ainda mais o 

seu público, mudando os seus métodos de influência, para que o atinja diretamente. 

Como dito anteriormente, a empresa deve se preocupar em passar honestidade, 

transparência e, principalmente, defender o valor de sua marca. Os consumidores 

estão atentos a isso e dispostos a desfazer contato com as organizações que não se 

adequarem a este novo jeito de se fazer comunicação. Sabe- se que a internet leva 

o conceito de engajamento a sério. O que antes, com a propaganda tradicional, era 

mantido um ‗‗contato de 30 segundos‘‘, hoje, com a propaganda online, a interação 

com o consumidor pode ser bem mais frequente.  Por conseguinte, Gomes e Reis 

(2016, p. 54) identificaram algumas das vantagens do uso do meio digital para se 

fazer publicidade: 

 

A Interatividade, que o marketing na internet disponibiliza na comunicação 
direta com o público, aprofundando o relacionamento Empresa/Cliente. O 
Alcance Global que ao contrário de Outdoors, Flyers e todo tipo de material 
inserido no ‗‗mundo real‘‘ para ações de marketing, a divulgação virtual não 
tem limite de alcance, na internet não existem distâncias a serem 
percorridas. Também pode medir quantidade de acessos, cliques e visitas, 
é extremamente importante para enxergar o retorno deste trabalho em 
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tempo real, podendo ser mensurado e assim auxiliar na criação de novas 
propagandas e anúncios digitais. 

 

 No entanto, a publicidade online também apresenta alguns pontos negativos 

(como o maior alcance a comentários negativos e anúncios intrusivos), mas, que se 

colocados em comparação, não se sobressaem aos pontos positivos. Em 

consequência desta interatividade tão praticada nas redes sociais e agora 

igualmente praticadas pelas marcas, os consumidores estão cada vez mais à 

procura de ‗‗opiniões alheias‘‘ na hora de efetuar alguma compra. Receber a 

informação do produto e ir diretamente ao ponto de venda já não é mais uma 

realidade. O processo de decisão de compra deixou de ser individual e passa a ser 

social. Agora, o indivíduo adota o hábito de investigar sobre o produto/serviço e quer 

saber de outros pontos de vista antes de fazer um ‗‗investimento‘‘. ‗‗A internet, 

sobretudo a mídia social, facilitou essa grande mudança fornecendo as plataformas 

e as ferramentas‘‘. (KOTLER KATAJAYA e SETIAWAN, 2017, s/p). Referentes às 

plataformas e ferramentas citadas, tem-se o E-mail Marketing; as Redes Sociais; o 

Marketing de Conteúdo; o próprio Google, entre outros.  Ainda, segundo os autores: 

 

Em um ambiente assim, os clientes se adaptam mais às opiniões sociais. 
Na verdade, a maioria das decisões de compra das pessoas serão 
essencialmente decisões sociais. Os consumidores comunicam-se entre si e 
conversam sobre marcas e empresas. Do ponto de vista da comunicação 
de marketing, os consumidores não são mais alvos passivos; estão se 
tornando mídias ativas de comunicação. (IBID, 2017, s/p). 

 

 

Os indivíduos que estão ativos na Internet, que se portam como mídia ativa e 

estão atrás de interação com seus grupos sociais e com as marcas, são pessoas 

provenientes da geração Y, nascidos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. 

‗‗Essa geração caracteriza-se pela individualidade sem a perda da convivência em 

grupo, pela busca da liberdade e ruptura com as gerações anteriores‘‘. (LOPES et al, 

2014, p. 40).  Logo, são indivíduos inquietos, que estão sempre conectados, que vão 

atrás de informação e utilizam as redes sociais para se relacionarem. E ainda, como 

desdobramento da geração Y, há a geração Z, nascida no meio dos anos 2000, que 

‗‗indica uma geração formada por indivíduos preocupados com a conectividade, bem 

como os demais indivíduos de forma permanente‘‘. (SERRANO, 2001 apud LOPES 

et al, 2014). Ou seja, são indivíduos que se expõem na Internet, são desconstruídos 
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e práticos. O que reforça a necessidade das marcas de se dedicarem ao mundo 

digital se quiser manter-se no mercado. Por se tratar de uma população mais jovem 

e ágil, a produtividade das marcas deve acompanhar este ritmo e conquistar este 

público tão atento a novidades, pois eles ‗‗valorizam o alto envolvimento ao interagir 

com marcas. [...] Comunicam-se e confiam uns nos outros. Na verdade, confiam 

mais na sua rede de amigos [...] do que nas empresas e marcas‘‘. (KOTLER 

KATAJAYA e SETIAWAN, 2017, s/p). 

Assim, uma das estratégias do Marketing 4.0 que mais tem se sobressaído nos 

últimos anos é o uso do Marketing de Influência. Pensando em modos de se inserir 

no meio virtual e atingir o seu público diretamente, as empresas têm dado suporte a 

formas de publicidade que não sejam tão invasivas, e que o consumidor veja tal 

anúncio mais como uma dica do que uma forma de persuasão. De acordo com o site 

Comunique-se o Marketing de Influência é definido: 

 

Marketing de Influência é uma abordagem de marketing que consiste em 
praticar ações focadas em indivíduos que exerçam influência ou liderança 
sobre potenciais compradores. Como benefício, os influenciadores 
interferem nas decisões de compra dos clientes a favor de uma determinada 
marca. Isso ocorre porque estabeleceram com ela uma relação de 
confiança legítima. (POLITI, 2017). 
 
 

Portanto, o Marketing de Influência é focado nas redes sociais, tendo os 

influenciadores digitais como os transmissores da mensagem publicitária. Como 

analisado anteriormente neste trabalho, os influenciadores digitais são 

personalidades da Internet que midiatizam a sua vida nas plataformas digitais e, por 

meio do prestígio e credibilidade que possuem, divulgam produtos/serviços de 

determinadas marcas, a fim de induzir o seu seguidor à compra. Antes de ficarem 

conhecidos na web, os influenciadores eram internautas como qualquer outro, que 

compartilhavam o seu dia a dia, gostos e opiniões sobre o que acontecia ao seu 

redor. Vale lembrar que os blogs foram uma das primeiras plataformas a terem este 

tipo de conteúdo. Vários jovens de idade e sexo variados começaram a testar, 

avaliar, recomendar ou não recomendar produtos, serviços e estilo de vida com os 

quais tinham contato. Numa forma de ajudar e partilhar opiniões com o próximo, 

formando assim, comunidades de nichos específicos. 

Com o crescimento e a popularização deste tipo de conteúdo, alguns se 
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destacaram nas plataformas digitais e passaram a ser chamados de influenciadores 

digitais. Eles são vistos pelos seus seguidores como amigos, pessoas em que eles 

podem realmente confiar, que transmitem um conteúdo original e verdadeiro, de 

modo intimista. Kotler, Katajaya e Setiawan (2017, s/p) denominam os influencers 

como netizens:  

 
Como nativos digitais, são muito hábeis em se comunicar com os outros on-
line enquanto compartilham informações. [...] Representando o que veem 
como um verdadeiro modelo de democracia sem fronteiras, expressam 
livremente suas opiniões e seus sentimentos sobre as marcas [...]. Criam 
avaliações, postam comentários e até criam conteúdos nos quais outros 
cidadãos prestam atenção.  
 
 

As marcas, percebendo esta mudança de dinâmica da publicidade, onde os 

veículos tradicionais já não chamam mais tanta atenção do público jovem 

principalmente, veem no Marketing de Influência uma nova forma de inserção da 

propaganda. Os profissionais de marketing notam o crescimento que os digitais 

influencers estão tendo nas plataformas digitais, pois são ‗‗novos perfis profissionais 

que reorganizam dinâmicas no mercado da Comunicação- desde o jornalismo até a 

publicidade‘‘. (KARHAWI, 2016, p. 41). Logo, entram em contato com os mesmos 

para fechar parcerias. Os influenciadores digitais, na maioria das vezes, se 

comunicam com os jovens da geração Y e Z, do qual eles mesmos fazem parte. 

Esses jovens são empoderados, se adequam bem a mudanças sociais e estão 

atentos a novidades (algo que é cultural), por isso, é o público certo para atrair, 

utilizando os influenciadores como veículo transmissor da mensagem. Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017, s/p) explicam: 

 

Todos esses papéis – adotantes iniciais, definidores de tendências e 
agentes de mudança – levam a conclusão de que os jovens são a chave 
para a participação nas mentes. Se as marcas querem influenciar as 
mentes dos clientes do mercado principal ou mainstream, convencer os 
jovens é um passo inicial importante.  
 

As empresas, além de dispor de suas páginas online, tem nos influenciadores 

um reforço na divulgação de seus produtos/serviços. Os seguidores destas 

personalidades digitais os acompanham por se identificarem de alguma maneira 

com eles. Há uma relação de confiança e de contribuição, ‗‗quando eles conversam 

entre si, as informações fluem‘‘. (KOTLER, KATAJAYA e SETIAWAN, 2017, s/p). Por 
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essa razão é que o Marketing de Influência funciona, porque se refere a uma 

influência que ocorre entre ‗‗amigos‘‘.  

 

É fácil entender a lógica por trás desse fenômeno. Sobretudo graças às 
redes sociais, os influenciadores dão escala ao alcance de suas opiniões e 
as tornam facilmente localizáveis. Eles agem sobre consumidores nas três 
fases da jornada de compra: reconhecimento, consideração e tomada de 
decisão. Por meio do marketing de influência, as marcas estabelecem e 
nutrem uma relação com os principais influenciadores de seu mercado. E 
assim conduzem o público que os segue a uma decisão de compra 
favorável. (COMUNIQUE-SE, 2017). 

 

 Essa influência que parte dos produtores de conteúdo não é exatamente 

algo novo. Sabe-se que a persuasão por parte de líderes de opinião existe há muito 

tempo. Os sociólogos Paul Laserfeld, Bernard Berelson e Hazel Gaudet (1944) 

estudaram o poder da persuasão vinda de líderes de opinião na tomada de decisões 

dos indivíduos. A este estudo, deram o nome de Teoria do Fluxo de Comunicação 

em dois Níveis ou Two Step Flow. Esta teoria mostra que as mensagens 

transmitidas por contatos informais ou pessoais geram maior influência do que as 

mensagens vindas do mass media.  

 

Estes autores propuseram como provável que as influências transmitidas 
pelos meios de comunicação de massa alcançam primeiro os ‗‗líderes de 
opinião‘‘ e que estes, por sua vez, transmitem o que lêem e ouvem a grupos 
que lhe são próximos na sua vida quotidiana, e sobre os quais exercem 
influência. Esta hipótese foi designada ‗‗fluxo de comunicação em dois 
níveis‘‘. (KALTZ, 2002 apud SERRA, 2010). 
 
 

Originalmente, a teoria do Two Step Flow surgiu na intenção de verificar o 

poder da influência nas intenções de voto durante uma campanha presidencial. 

Porém, tal teoria acaba por se encaixar em várias outras indagações que envolvem 

o processo de persuasão dos mass media. O que no caso, se encaixa perfeitamente 

no quesito da influência dos influenciadores digitais em relação à publicidade. 

Algumas das hipóteses confirmadas foram: 

 

Confirmou-se a hipótese de que os líderes de opinião se encontravam mais 
expostos aos meios de comunicação de massa do que os indivíduos que 
eles próprios influenciam; confirmou-se, adicionalmente, que os líderes em 
certo domínio (por exemplo a moda) estavam mais expostos aos meios de 
comunicação que se referiam a esse domínio, e ainda, que os líderes não 
só se encontravam mais expostos aos meios de comunicação como são 
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mais influenciados por estes nas suas tomadas de decisão. (KALTZ, 2002 
apud SERRA, 2010). 

 

 A partir disto, é viável comparar a situação da teoria com o procedimento de 

persuasão que ocorre com os influencers. Pensando no estilo de vida em que é 

compartilhado nas redes sociais e, consequentemente, nos produtos/serviços que 

estas personalidades fazem uso e dividem suas experiências com seus seguidores. 

Os influencers entram em contato com objetos de consumo que a sua audiência, ou 

pelo menos a maioria deles, ainda não conhecem e, a partir de sua interpretação 

como consumidor, promovem tais experiências vivenciadas por eles, sejam positivas 

ou negativas. Acontece que, ao compartilhar estas experiências, é possível que os 

influenciadores instiguem os seus seguidores a praticarem as mesmas atitudes ou 

mudá-las. E é isso que se sucede quando uma marca entra em contato com um 

digital influencer para fechar parceria.     

Esse fenômeno que tem sido a atividade de influenciador digital ganhou 

popularidade principalmente com o gênero feminino. Presente nos blogs, no 

YouTube e agora no Instagram, meninas de várias idades criam conteúdo sobre o 

mundo da moda e dos cosméticos. Por meio de resenhas de produtos de beleza, de 

moda e lifestyle, as blogueiras são referência no nicho em que atuam. Através de 

suas publicações opinativas, um canal de engajamento é criado, com troca de 

informações e sugestões para próximas resenhas. ‗‗Além disso, para o seu público é 

completamente válida ou até mesmo crucial a opinião e a análise do influenciador 

para que um produto seja adquirido ou até mesmo que a ideia de tê-lo seja 

descartada‘‘. (ALMEIDA, 2017, p. 24). Desta forma, além de construir um 

relacionamento de confiança com os seus seguidores, os criadores de conteúdo 

divulgam marcas sem ao menos serem pagos para isso, que é a conhecida 

‗‗propaganda boca a boca‘‘. Todavia, isso estava para mudar. Percebendo que os 

potenciais consumidores estão passando cada vez mais tempo na Internet, as 

marcas estão mudando o seu veículo de comunicação, a fim de estarem presentes 

nessas plataformas. Os influenciadores, então, têm sido os seus alvos comerciais.  

Segundo a revista Exame (2016): 

 

Muito do consumo [da geração Y] vem das mídias sociais. Eles estão 
sempre conectados ao Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Ali eles 
recebem tudo: dicas, informações, conteúdos diversos. Portanto, uma 
pessoa influente no mundo digital, com seus milhões de seguidores, é um 
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caminho essencial para chegar a esses jovens. [...] Os millennials [da 
geração Y] são imunes à publicidade tradicional. Segundo o HubSpot , 84% 
deles não confiam nessas propagandas. Ou seja, elas já não são mais 
efetivas. A saída é criar anúncios que não pareçam anúncios. Publicidade 
nativa, publieditoriais, anúncios a partir de branded content. Tudo isso ajuda 
a não espantar o jovem da geração Y – que não gosta de propaganda 
descarada e forçada na sua cara. 
 
 

A fim de produzir propagandas mais sutis e que consigam atingir o público- 

alvo é que os profissionais de marketing e de propaganda entram em parcerias com 

os influenciadores. Como citado acima, há vários recursos publicitários que podem 

ser usados com o influenciador para a promoção de alguma marca. Porém, a 

criação de conteúdo que envolva o produto; os publiposts; o sistema de 

recompensas e o famoso ‗‗recebidos‘‘, são os mais comuns. 

 
Os anunciantes estão usando esses influenciadores de mídia social de 
várias maneiras. De acordo com a pesquisa da eMarketer, dois terços 
(67%) dos profissionais de marketing relataram influenciadores para 
promoção de conteúdo e mais da metade (59%) relataram usar táticas de 
marketing de influenciadores para lançamentos de produtos e criação de 
conteúdo. (EMARKETER, 2015 apud WOODS, 2016, p. 7 – 8; tradução 
nossa).

9
 

 

 A criação de conteúdo normalmente acontece no YouTube porque 

demonstra melhor o produto. Por meio de vídeos, o influencer tem a liberdade de 

criar um conteúdo que envolva o produto de alguma forma e em algum momento do 

vídeo. O publipost ou post pago usualmente acontece no feed do Instagram, onde o 

influenciador sinaliza que se trata de uma propaganda e anuncia o produto, 

contando suas vantagens e como ele se insere em sua vida. Já o sistema de 

recompensas é mais visto no Insta Stories, no qual o influencer oferece um desconto 

ou promoção se o seguidor adquirir o produto que está sendo anunciado. Por fim os 

recebidos. Este sistema, até onde se tem conhecimento, não se trata de parcerias 

diretamente pagas. O que se sucede aqui é uma troca de benefícios entre marca e 

influenciador digital. As marcas enviam os seus produtos ao influenciador na espera 

que o mesmo as ‗‗agradeça‘‘, mostrando os recebidos no stories. Assim, mesmo que 

indiretamente, o influenciador divulga o produto, que pode gerar desejo de compra 

                                            
9
 Original: ‘‘Advertisers are using these social media influencers in a variety of ways. According to 

eMarketer research, two-thirds (67%) marketers reported using influencers for content promotion and 
more than half (59%) reported using influencer marketing tactics for product launches and content 
creation’’. 
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em seus seguidores. Neste tipo de recurso, não dá para saber se há algum retorno 

financeiro sobre estas trocas e nem se houve algum acordo feito anteriormente.  

Por ser o recurso mais sutil de todos os citados acima, os recebidos são os que 

aparecem frequentemente nos stories de vários digitais influencers. Isso se dá 

porque o Insta Stories é uma ferramenta do Instagram que propicia maior intimidade 

entre influenciador e seguidor. Como explicado no capítulo 4, o stories permite a 

publicação de vídeos e fotos rápidos, que podem ser visualizados no período de 24 

horas em que, comumente, é exibido o dia a dia dos usuários. No caso dos 

influencers, esta ferramenta se torna mais interessante, pois eles podem midiatizar a 

sua realidade momentânea e se aproximar ainda mais dos seus seguidores. O caso 

dos recebidos é justamente esse, a exibição dos ‗‗mimos‘‘ que eles recebem, que 

pra quem assiste, entende como sendo a relação de um amigo mostrando ao outro 

os presentes que ganhou de terceiros. Para que a parceria entre empresa e 

influenciador seja bem sucedida, é preciso que o profissional de marketing da 

empresa faça uma pesquisa detalhada antes de escolher o influencer que se 

comunicará melhor com o target da marca. De acordo com o site Marketing de 

Conteúdo (2017), antes de fechar contrato com um influencer, a empresa precisa 

observar o seu potencial consumidor. Analisar quais conteúdos este cliente consome 

e quem são as pessoas que influenciam a sua decisão de compra.  

Depois é feita a pesquisa sobre os potenciais influenciadores a serem 

escolhidos (quantificar número de seguidores, se já esteve envolvido em polêmicas, 

média de engajamento, média de visualizações por vídeo). Em seguida, o 

profissional de marketing deve qualificar as qualidades desta personalidade e ver se 

ela se identifica com os valores da empresa, já que será um ‗‗defensor da marca‘‘. 

(Idem). A partir daí, então, o profissional de marketing da empresa interessada entra 

em contato com a agência que cuida dos jobs dos influenciadores e o contrato é 

feito. Segundo Kotler, Katajaya e Setiawan (2017, s/p):   

 

Os netizens, ao contrário dos usuários da internet em geral, apresentam 
maior tendência a se tornarem advogados de marcas. No mundo da 
internet, conhecemos o fator social: seguidores, fãs e amigos. Quando se 
empolgam e se comprometem com uma marca, os netizens tornam-se o 
fator social. Transformam-se em [...] adoradores da marca, em oposição aos 
odiadores desta. [...] Além disso, os advogados de marcas são também 
contadores de histórias que espalham notícias sobre as marcas pelas suas 
redes. Eles contam histórias autênticas do ponto de vista do cliente – um 
papel que a publicidade nunca poderá substituir. [...] O trabalho dos 



  

52 

 

netizens facilita a vida dos outros usuários. [...] Ao ‗‗votarem‘‘ em sites da 
web, os netizens recomendam aqueles de qualidade aos outros usuários. 
Com a avaliação e análises de produtos na internet, outras pessoas podem 
facilmente descobrir a melhor opção disponível. [...] Crescendo 
exponencialmente com base em conexões emocionais e mutuamente 
benéficas, as comunidades de netizens são a chave para expandir a 
participação de uma marca nos corações dos consumidores. Quando se 
trata de propaganda boca a boca comunitária, os netizens são os melhores 
amplificadores. A mensagem da marca fluirá ao longo das conexões sociais 
se receber o selo de aprovação desse grupo.   

 

Mesmo fazendo toda uma pesquisa para poder trabalhar com o influenciador 

digital certo, há que se preocupar com o retorno sobre este investimento. Quando 

uma marca opta pelo Marketing de Influência, ela espera não só o retorno em 

vendas, mas também um retorno de engajamento com o seu consumidor. Ao 

negociar com influenciadores, o objetivo se torna a transmissão de informação do 

produto/marca e o aval de credibilidade dos digitais influencers para os potenciais 

clientes. O influencer deve provocar uma curiosidade nos seguidores, para que eles 

possam ter a iniciativa de saber mais sobre aquela determinada marca, provocar 

uma conversa. De acordo com o site Portal da Comunicação (2017), ‗‗Jimmy 

Nisgoski, diretor de Estratégias Digitais da Heads, apontou [...] que a agência 

chegou a uma relação de ROI de $32 para $1‘‘. A chave da questão é a empresa e a 

agência não se basearem somente em likes, mas principalmente, em 

compartilhamentos e interatividade. Segundo Woods (2017, p. 13 – 14, tradução 

nossa): 

 

Para qualquer mídia, os anunciantes têm formas de medir o alcance e a 
frequência para avaliar o desempenho de uma campanha. Em termos de 
mídia tradicional, alcance é o número de pessoas que viram um anúncio e a 
frequência são quantas vezes viram. Com as mídias sociais, não é diferente 
e na verdade muito mais preciso, mas ao invés dos termos alcance e 
frequência, impressões e engajamento são usados. Impressões são o 
número de pessoas que visualizaram um anúncio e engajamento são o 
número de interações com uma postagem, como curtidas ou 
compartilhamentos. Influenciadores podem aumentar muito destes para 
uma marca. [...] Por um influenciador marcando a marca em um post, isso 
facilita para os usuários seguirem essa marca, que é como eles constroem 
esse seguimento residual. Aumentando o número de seguidores de uma 
marca permitirá que mais pessoas vejam e se envolvam com o conteúdo da 
marca no futuro. O verdadeiro poder de trabalhar com influenciadores em 
publicidade é fazer com que os seguidores dos influenciadores 
compartilhem e amplifiquem o post sobre a marca.

10
 

                                            
10 

Original: ‘‘For any medium, advertisers have ways of measuring the reach and frequency to gauge 
performance of a campaign. In traditional media terms, reach is the number people that saw an ad 
and frequency is how many times they saw it. With social media, it is no different and actually much 
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 Vale ressaltar que, em contrato com um influencer, a liberdade criativa é 

fundamental. Se ele se encaixa com o perfil da marca e possui seguidores que 

poderão se interessar sobre o assunto, o influenciador deve construir a própria 

narrativa de inserção da publicidade, afinal, a sua credibilidade também está em 

jogo. ‗‗Nesse processo, o influenciador comercializa não apenas banners em seu 

blog ou negocia posts e vídeos pagos [...], mas monetiza a sua própria imagem. 

Assim, aceita-se o Eu como uma commodity‘‘. (KARHAWI, 2016, p. 42). Com isso, 

estas personalidades digitais se legitimam e tornam-se ‗‗detentoras‘‘ de informação, 

algo que ocasiona o interesse das marcas e, muitas das vezes, geram resultados 

positivos quando trabalham juntos.   

Kotler, Katajaya e Setiawan (2017) afirmam que a influência da publicidade, 

que eles chamam de externa, é a que primeiro atinge os consumidores, que é 

seguida pela influência da propaganda boca a boca, que eles referem à dos outros. 

Os autores concluem que se a influência externa consegue se firmar e gerar uma 

conversa entre os consumidores, a influência dos outros será consequência, 

resultando na influência pessoal. No entanto, hoje, devido ao Marketing de Influência 

e a ‗‗ascensão‘‘ dos influenciadores digitais como detentores de opinião, o processo 

citado pelos autores parece ter-se invertido. No caso, o que acontece é que a 

influência dos outros se tornou mais importante e confiável do que a influência 

externa. Os outros conseguem provocar engajamento e interatividade sobre um 

produto/marca, convencendo consumidores de suas opiniões, pois a influência 

externa, frequentemente, é vista como invasiva e dubitável.  

 

O marketing de influência tem conquistado o mercado do marketing online 
de forma repentina e arrebatadora, o eletronic word-of-mouth está a tornar-
se a melhor forma de conquistar clientes a um custo reduzido, com cerca de 
92% dos consumidores a procurar referências junto destes influenciadores 
antes de qualquer outra fonte de informação. (HUGRES, 2017 apud 
PEREIRA, 2017, p. 27). 

                                                                                                                                        
more accurate, but instead of the terms reach and frequency, impressions and engagement are used. 
Impressions are the number of people who viewed an ad and engagement are the number of 
interactions with a post such as likes or shares. Influencers can greatly increase these for a brand. 
[…]By an influencer tagging a brand in a post, it makes it easy for users to follow that brand, which is 
how they build this residual following. Increasing the number of followers for a brand will allow for 
more people to see and engage with the brand’s content in the future. The real power of working with 
influencers in advertising is to get the followers of the influencers to share and amplify the post about a 
brand as one participant stated’’.
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 Muitos dos seguidores de influenciadores sabem que eles fazem publicações 

pagas em suas redes sociais. Mesmo assim, por conta da forte relação de 

identificação e fidelidade que estes seguidores têm sobre os influenciadores, o 

recebimento de um publipost, por exemplo, é positivo. O envolvimento de vários 

sentimentos de ambas as partes pode provocar a mudança de comportamento do 

seguidor. Se esta influência foi feita de forma orgânica, o seguidor não se sente 

diretamente persuadido. De acordo com Woods (2017, p. 15; tradução nossa)11: 

Um bom influenciador é aquele que construiu a confiança com seu público 
para onde uma colocação paga de produtos em um post parece autêntico, 
embora se saiba que eles estão recebendo compensação. Por 
consistentemente criar conteúdo e construir um relacionamento com seus 
seguidores, os influenciadores ganham a confiança de quem os segue. A 
aplicação de um produto na vida real também estimula os seguidores a 
visualizar o produto favoravelmente, especialmente se for usado por alguém 
que admiram e confiam. [...] Esse senso de credibilidade e confiança de um 
influenciador vem novamente da aplicação na vida real. Uma celebridade 
[fruto das mídias tradicionais] não pode fornecer isso pois são vistos como 
pertencentes a uma sociedade de classes e, portanto, não é tão 
compreensível quanto um influenciador de mídias sociais cotidiano. 
 
 

Além da questão do aval que os influenciadores digitais proporcionam ao 

divulgarem um produto/marca, esta parceria com os mesmos acarretam uma 

humanização da marca. Principalmente se o influencer tiver ligação com alguma 

causa social/cultural ou apenas defender certo assunto em alta na sociedade, já 

contribui para uma maior aproximação da marca para com o consumidor. 

Atualmente, as gerações Y e Z se preocupam com o meio em que vivem e esperam 

um posicionamento das marcas também. Trabalhar com conteúdos que 

desenvolvam esta humanização se torna um item indispensável para a conquista 

dos consumidores. Segundo Kotler, Katajaya e Setiawan (2017, s/p): 

 

Então o que torna uma marca atraente hoje em dia? Na era digital, em que 

                                            
11

 Original: ‘‘A good influencer is one that has built up the trust with their audience to where a paid 
product placement in a post seems authentic even though it is known they are receiving 
compensation. By consistently creating content and building a relationship with their followers, 
influencers gain the trust and confidence of those who follow them. The application of a product into a 
real life also entices followers to view the product favorably, especially if it is used by someone they 
admire and trust.[…] This sense of credibility and trust of an influencer again comes from the 
application into real life. A celebrity can not provide this as they are viewed as higher class society and 
therefore not as relatable as an everyday social media influencer’’. 
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os consumidores estão cercados de interação de base tecnológica, as 
marcas que são humanizadas tornam-se mais atraentes. Os consumidores 
cada vez mais estão buscando marcas centradas no ser humano – marcas 
cujas personalidades se assemelham às das pessoas e que são capazes de 
interagir com os clientes como amigos iguais.  

   

Para tanto, o Marketing de Conteúdo igualmente tem sido um recurso atrativo 

para as empresas. ‗‗Um conjunto de atividades relacionadas a criar e distribuir 

conteúdo que seja relevante para a vida dos consumidores, mas também fortemente 

associado a determinada marca‘‘. (KOTLER, KATAJAYA e SETIAWAN, 2017, s/p). 

Novamente, identificar os assuntos pertinentes na sociedade e se posicionar sobre 

eles podem ser um dos itens a se seguir. Localizar onde o consumidor está é da 

mesma forma importante. Não adianta disponibilizar um conteúdo legal, mas que 

não esteja onde o cliente está ou que não seja de fácil acesso para o mesmo. A 

marca precisa se comprometer com o consumidor e para isso, o Marketing Digital 

bem como o de Influência conseguem resolver este quesito, provocando o 

compartilhamento e a propaganda boca a boca. Ou seja, um bom planejamento de 

marketing é a chave para reconhecer o melhor influenciador que defenderá a marca 

e as melhores táticas de relacionamento para engajar os potenciais consumidores. 

Kotler, Katajaya e Setiawan (2017, s/p) explicam: 

 

Uma vez que o conteúdo tenha sido ampliado, é preciso seguir em frente e 
acompanhar as conversas geradas pelo conteúdo, engajando-se nelas. Isso 
pode ser uma tarefa esmagadora, considerando-se a magnitude das 
conversas e o número de mídias envolvidas. Assim, os profissionais de 
marketing precisam selecionar com cuidado as conversas das quais querem 
participar. 
 
 

Portanto, as empresas hoje devem entender esta mudança de comportamento 

da sociedade, visto que agora, a Internet possui uma força exacerbada sobre as 

pessoas, até porque o ciberespaço é feito delas. Agora, as coisas se tornaram mais 

intensas e a magnitude que um conteúdo pode ter é gigantesco. Na verdade, não dá 

para medir a proporção que atingirá, por isso que é necessário uma boa escolha dos 

porta-vozes e da mensagem a ser transmitida. Os profissionais de marketing e de 

propaganda devem se readequar a esta nova realidade e entender que o 

consumidor está no comando. Tudo é centralizado nele e tem que se falar 

diretamente com ele. No geral, o Marketing de Influência constitui credibilidade às 

marcas, os influencers ‗‗são capazes de construir reputação e uma imagem de si 
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fortes o bastante para se aliarem a marcas e grandes empresas e redefinir o 

mercado contemporâneo‘‘. (KARHAWI, 2016, p. 55). 

A metodologia usada neste trabalho se baseou em uma pesquisa bibliográfica 

explicativa, no qual, segundo Duarte e Barros (2005, p. 51): 

 

[...] é um conjunto de procedimentos que visa identificar informações 
bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 
proceder à respectiva anotação [...] das referências e dos dados dos 
documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um 
trabalho acadêmico.  
 
 

Assim, a pesquisa bibliográfica explicativa será o recurso a ser utilizado no 

trabalho, a fim de dar suporte à autora deste sobre a sociabilização dos indivíduos, 

bem como, as mudanças de comportamento dos mesmos devido aos impactos da 

tecnologia na sociedade. Para suporte exemplificativo, foram usadas publicações de 

influenciadores digitais como: Gabriela Pugliesi e Camila Coelho como principais, 

além de Maju Trindade; Nah Cardoso; Diva Depressão; Flávia Pavanelli; Evelyn 

Regli e Lu Ferraes. 

Foram analisados 4 posts de Gabriela Pugliesi e 4 posts de Camila Coelho, 

divididos em publiposts e vida privada. Ainda, duas imagens para exemplificar a 

parceria ‗‗criação de conteúdo‘‘; duas imagens para exemplificar a parceria ‗‗cupom 

de desconto‘‘ no Insta Stories e oito imagens exemplificando os ‗‗recebidos‘‘ no Insta 

Stories e no YouTube. Com isso, será observado de que forma os influenciadores 

expõem as suas vidas nas redes sociais e de que forma ocorre a publicação das 

parcerias pagas em seus perfis. Será averiguado também como os seguidores 

reagem a estas diferentes publicações, quais geram mais likes, se os comentários 

são positivos ou negativos e se nos publiposts é mantida a conversa sobre o 

produto. Deste modo, será possível observar as características voyeurísticas dos 

seguidores, igualmente, o processo do Marketing de Influência em prática. Tais 

influenciadores foram escolhidos pela sua popularidade nas redes, bem como, pela 

familiaridade da autora para com eles, além de seres exemplos que se encaixam no 

estudo apresentado. 

Dando início às referências de parcerias pagas, analisou-se os perfis do 

Instagram de todos os influenciadores citados acima, a fim de entender qual a 

frequência de postagem destas personalidades, se há mais publiposts do que 
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espetacularização da realidade e de que forma é mantida a interatividade entre eles 

e o seu público. Como explicado nos capítulos anteriores, ‗‗um influenciador digital 

[...] produz conteúdos temáticos, com frequência e credibilidade. Nesse processo, 

ele deixa de ser um internauta comum e passa a ser encarado como uma mídia 

autônoma, uma marca‘‘. (KARHAWI, 2015, p. 42 – 43). Destarte, os influenciadores 

chamam a atenção de marcas que querem montar parcerias, pois veem nestas 

personalidades uma ótima mídia de comunicação. Assim, o método do Marketing de 

Influência é aplicado, proporcionando, geralmente, resultados positivos para as 

empresas, por conseguirem disseminar as informações de seus produtos a uma 

grande escala. Como explanado neste capítulo, há várias formas de se fazer 

parcerias com os influencers. Neste trabalho, será abordado o publipost ou post 

pago; a criação de conteúdo no YouTube; os cupons de desconto e os recebidos no 

stories e também no Youtube. Para o caso do publipost e da vida pessoal, serão 

analisadas as publicações de Gabriela Pugliesi e Camila Coelho.  

Gabriela Pugliesi, com 3,9 milhões de seguidores no Instagram, adota o 

segmento do lifestyle fitness, em que compartilha a rotina do seu dia a dia com o 

marido Erasmo, os exercícios praticados na academia e a dieta que segue. Com 

isso, trabalha com marcas do ramo alimentício fitness, do ramo de moda fitness e 

moda praia. A influenciadora posta de uma a três publicações por dia, sendo que 

pelo menos uma destas postagens se refere a uma parceria paga. Na figura 4, 

percebe-se Gabriela provando um doce, vestida de um biquíni, exibindo o seu corpo 

malhado. A publicação foi feita em setembro de 2018. Na legenda, apesar de não ter 

sinalizado com a ferramenta ‗‗contém parceria paga‘‘ disponibilizada pelo aplicativo, 

o que indica uma publicidade velada12, a influenciadora deixa claro na legenda que 

se trata de uma propaganda. Ela diz: ‗‗um minuto da sua atenção para a propaganda 

mais gostosa desse instagram: @docemaisfit!‘‘. Pugliesi então marca o ‗@‘ (arroba) 

da marca do produto e descreve os seus benefícios, o quanto o aprova e recomenda 

os seus seguidores a também provarem do produto. O post rendeu 34.206 mil likes 

e 367 comentários. Além de comentários sobre a influenciadora, a maioria deles são 

                                            
12

 Segundo o site Ideal Marketing (2018), ‗‗toda publicação em rede social com caráter publicitário e 

que não estiver devidamente esclarecido que o post é um caso de parceria paga, pode então ser 

considerado como publicidade velada‘‘. Se identificado ou denunciado, o CONAR (Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária) pode penalizar este tipo de post em redes sociais. 
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positivos e há o engajamento sobre o produto. Uma seguidora disse: ‗‗já comi outros 

sabores e são uma delícia mesmo‘‘. Já outra pessoa marca a influencer e fala: 

‗‗provei hoje @gabrielapugliesi e aprovei! Vício bommmm‘‘. Uma seguidora interage 

com outra pessoa e comenta:  

 

[...] então! Tentei o de beijinho e um com chocolate, não gostei mesmo! 
Acho que criei uma expectativa muito alta frente à divulgação.. E com 
certeza o meu paladar não é tão fitness! Só não me proponho a tentar 
novamente porque ele é carinho né! Rs 

 

A pessoa então responde:  

 

[...] hahahah eu não como doce já algum tempo então quando da aquela 
vontade de doce ele é a 7 maravilha do mundo ! E o de beijinho bem gelado 
misericórdia mais realimente ele é carinho, e se não gostou não vale a pena 
! Mas A pugli come Tamara com morango fui experimentar e é muito bom ! 
Só que é Tamara é CAROOOO! 

 

Figura 4 - Publipost 

 

Fonte: Instagram @gabrielapugliesi 

Logo, nota-se que há interação sobre o produto. Em um segundo post, indicado 

na figura 5, publicado em outubro de 2018, pode-se observar Gabriela em um 

cenário de praia, indicando que está viajando. A publicação rendeu 25,9 mil likes e 

101 comentários. Na legenda, a influenciadora conta o quanto gosta de uma boa 

pipoca, ainda mais se for saudável. Aqui, Pugliesi incorpora o gosto pessoal por 
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pipoca introduzindo e recomendando o produto da foto, certificando que de fato o 

consome. Novamente, a influenciadora não identifica a publicação com a ferramenta 

de ‗‗parceria paga‘‘ disponibilizada pelo Instagram, mas o ‗@‘ (página do Instagram) 

da empresa é marcado e o uso de ‗#‘ (hashtags), se associam a um publipost. Os 

comentários da publicação são, em sua maioria, positivos e há o engajamento sobre 

o produto. Uma seguidora disse: ‗‗eu amo essa pipoca!‘‘ e um emoji com a palavra 

‗top‘. Outra seguidora comenta: ‗‗nossa essas pipocas são simplesmente 

maravilhosas as salgadas tbm‘‘. Já uma terceira seguidora interage com outro 

seguidor, ‗‗reclamando‘‘ que o produto está fora de seu orçamento: ‗‗podia ser mais 

barata ou eu podia ganhar tbm hahaha está fora do meu orçamento migo hahaha 

mas vamos dividir qualquer coisa‘‘. Igualmente, há uma conversa sobre o produto, 

que é mantida devido à interação dos seguidores. 

 

Figura 5 - Publipost 

 

Fonte: Instagram @gabrielapugliesi 

 

Quando a publicação se trata de um momento ‗‗privado‘‘ da influencer, a 

quantidade de likes e comentários aumentam, evidenciando que o seu público 

interage mais quando é exposto fotos com o seu esposo Erasmo (que também é 

influenciador digital) e/ou quando há fotos/vídeos com amigos e selfies. A publicação 

foi feita em setembro de 2018 e conta com 109.233 mil likes e 304 comentários. A 

legenda é curta e diz: ‗‗Um dia perfeito‘‘. Além de comentários sobre a paisagem, 
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verifica-se comentários positivos sobre o casal, como: ‗‗vcs vestem amor‘‘. Outra 

seguidora diz: ‗‗vocês 2 são muita luz!!!‘‘. Uma terceira seguidora comenta: ‗‗só faltou 

um bebê para completar a família. Bj‘‘. E outra seguidora diz: ‗‗que lindo! Que amor 

vocês dois!‘‘.   

 

Figura 6 - Foto do casal 

 

Fonte: Instagram @gabrielapugliesi 

 

Em outra publicação, postada em outubro de 2018, acontece o mesmo. Há 

elogios ao casal e elogios à composição da foto. Com legenda de declaração de 

amor, a influenciadora recebe mais de 162 mil likes e 1.094 comentários. Uma 

seguidora disse: ‗‗melhor casal ever‘‘ e um emoji de coração. Já outra comentou: 

‗‗que lindos. Sem palavras pra essa foto‘‘. Outra disse: ‗‗Lindos! adoro vocês dois!‘‘  
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Figura 7 - Foto do casal 

 

Fonte: Instagram @gabrielapugliesi 

 

Com a influenciadora digital Camila Coelho também não é diferente. 

Personalidade renomada no mundo da moda, a brasileira conta com mais de 7,5 

milhões de seguidores no Instagram. No aplicativo, Camila compartilha o seu dia a 

dia viajando ao redor do mundo, fazendo presença em eventos de moda e desfiles 

de grandes grifes. O seu feed contém mais selfies e fotos do look do dia, mas 

também há fotos em que a influenciadora aparece com os amigos, com familiares e 

fotos de alguns lugares de sua casa, além de fotos dos lugares que viaja. Observou-

se uma média de 2 posts por dia, podendo conter parceria paga ou não. O seu nicho 

é exclusivamente moda e beleza de luxo, ganhando bastante notoriedade fora do 

Brasil e se relacionando bastante com várias marcas deste ramo. Na figura 8, a 

influenciadora postou uma foto bem composta, mostrando uma paleta de sombras. 

Na legenda, ela conta que está no Hawaii para celebrar a nova coleção de produtos 

da marca Urban Decay. Apesar de não ter sinalizado o post com a ferramenta 

‗‗contém parceria paga‘‘ como também acontece com Gabriela Pugliesi, ela marca o 

‗@‘ da marca e utiliza da ‗#ad‘ (advertisement), que comprovam se tratar de um post 

pago.  A publicação, postada em junho de 2018, possui 32.010 mil likes e 133 

comentários, a maioria deles são positivos, que se dividem em comentários sobre o 

Hawaii e sobre o produto. Uma seguidora comentou: ‗‗eu recebi a minha no correio 
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ontem. Mal posso esperar para brincar com essas cores‘‘. (tradução nossa)13. Outra 

seguidora disse: ‗‗já amei esta paleta!‘‘. (tradução nossa)14. Já uma terceira 

seguidora diz: ‗‗faz resenha desta paleta por favor!!!‘‘. E outra seguidora comenta: 

‗‗amei essa paleta‘‘ e emojis de coração. 

 

Figura 8 - Publipost 

 

Fonte: Instagram @camilacoelho 

A figura 9 se trata de outro anúncio, publicado em setembro de 2018. Na figura, 

pode-se observar uma imagem bem composta, com elementos florais e ao centro, o 

perfume divulgado. Nesta publicação, Camila utilizou da ferramenta ‗‗contém 

parceria paga‘‘, deixando claro aos seus seguidores que foi paga pelo anúncio. O 

produto se refere ao perfume JOY da marca Dior. A publicação conta com 43,3 mil 

likes e 284 comentários, majoritariamente positivos. Repare que a legenda é feita 

em duas línguas, o inglês e o português, demostrando o seu reconhecimento fora do 

Brasil. A legenda é curta, onde a personalidade digital diz que fazer alguém sorrir lhe 

traz alegria, marcando o ‗@‘ da marca e o uso da ‗‗#ad‘‘(advertisement), confirmando 

novamente que se trata de um anúncio pago. Alguns dos comentários são: ‗‗Eu já 

tenho o meu‘‘ e um emoji de coração. Outra seguidora diz: ‗‗amei esse frasco do 

joy‘‘. Uma terceira comenta: ‗‗Dior  amor pra vida toda haha, esse perfume é tão 

                                            
13

 Original: ‗‗I received mine in the mail yesterday. Can’t wait to play w/ these colors’’. 

14
 Original: ‗‘Love this palette already!’’. 
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suave e cativante ao mesmo tempo‘‘. Já outra seguidora discorda e diz: ‗‗esse 

perfume não é bom não...‘‘. Portanto, a análise dos comentários desta publicação 

confirma que o assunto predominante foi sobre o perfume, atingindo o objetivo de 

engajamento sobre a marca.  

 

Figura 9 - Publipost 

 

Fonte: Instagram @camilacoelho 

 

Agora, se a publicação é sobre algo íntimo da influenciadora, novamente, 

acontece o mesmo que com Pugliesi. A quantidade de likes e comentários são 

maiores, assim como a interatividade.  Na figura 10, postada em agosto de 2018, 

Camila publicou uma foto em que estava em seu closet de luxo, onde é permitido 

observar o tamanho do closet, a grande quantidade de sapatos e bolsas e também 

as sacolas de marcas de luxo no chão. A publicação tem 328 mil likes e 5.466 

comentários. Por conta do conteúdo da foto, os comentários se dividiram entrem 

positivos e negativos. A legenda é curta onde a influencer diz que está se 

preparando para gravar os seus vídeos do YouTube e ao mesmo tempo refazendo 

as malas. Por ter um grande número de seguidores brasileiros que não possuem a 

mesma condição financeira, Camila foi bastante criticada pela ostentação dos itens 

de luxo e por mostrar as caixas e sacolas de marcas caras, organizadas, segundo 
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seus seguidores, propositadamente para aparecer na foto. Uma seguidora 

comentou: ‗‗perdeu a essência‘‘.  Outra disse: ‗‗ela agora só quer se amostrar‘‘. Já 

uma terceira seguidora comentou:  

 

Quando morre não levam nada, aí quero ver a hora de acertar as contas 
com Deus vão mostra extrato bancário, bens materiais, closet, galera 
esquece q fazer o bem ao próximo é mais valioso q qualquer ouro desse 
mundo, eu tenho é pena pessoa cheia de dinheiro mas vazia de Deus.  

 

Em defesa da influencer, uma seguidora disse: ‗‗Camila não liga pras críticas 

não, tem muita gente invejosa que não aguenta ver o sucesso de ninguém [...]‘‘. 

Camila teve até que ir ao seu stories se explicar, dizendo que muitas das coisas que 

tem foram ganhadas, e que sempre faz bazar beneficente, com a renda revertida 

para alguma ONG. 

Figura 10 - Foto do Closet 

 

Fonte: Instagram @camilacoelho 

 

Já em outra publicação, também do mês de agosto de 2018, a influenciadora 

mostra um cantinho de sua casa, que aparentemente parece ser a sala de estar. A 

foto rendeu 72.260 mil likes e 380 comentários, maioria positivos. Na legenda, 

Camila conta que está em casa e deseja uma boa semana a todos. Alguns dos 
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comentários foram: ‗‗Quando vejo as fotos da casa, sinto que é um lar, uma casa de 

verdade, não apenas fotos de decoração. Parabéns!‘‘. Outra seguidora diz: 

‗‗Bahhhhhhh..... tão lindo este pedacinho que nos mostra .Bjus no coração e boa 

semana Camila‘‘. Uma terceira seguidora comenta: ‗‗faz um vídeo de tour pela 

casa!‘‘. Outra seguidora diz: ‗‗apaixonada por essa sala‘‘. Dentre vários outros 

comentários elogiando a decoração, principalmente a cadeira de gaiola. 

 

Figura 11 - Foto da sala 

 

Fonte: Instagram @camilacoelho 

 

Portanto, conforme a análise feita das postagens de Gabriela Pugliesi e Camila 

Coelho, divididas entre publiposts e posts da ‗‗vida privada‘‘, conclui-se que, 

independentemente do conteúdo da foto, há interação entre as digitais influencers e 

os seus seguidores. É possível verificar o quanto os seguidores se sentem próximos 

dos influenciadores, tanto para elogiar quanto tendo liberdade para criticar. Estas 

pessoas estão sempre atentas ao que o influencer publica, se for um publipost, eles 

replicam sobre o produto, dão suas opiniões sobre a marca e compartilham as suas 

próprias experiências com o mesmo, promovendo o engajamento tão importante 

para as marcas. Se for um post da vida privada, gostam de elogiar e se sentem no 

direito de criticar também, desaprovando algum ato praticado pelo influenciador ou 

julgando a personalidade do mesmo, como se os conhecessem pessoalmente. A 
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partir disto, percebe-se os traços voyeurísticos dos seguidores, que possuem 

entusiasmo ao adquirirem conhecimentos sobre a vida dos influencers e, mesmo 

que algumas dessas pessoas tenham uma realidade diferente da dos 

influenciadores, estes seguidores ainda se identificam com algo e/ou almejam viver 

a mesma realidade dos influenciadores digitais. E, como explicado no capítulo 4, é 

por meio desta audiência que os digitais influencers ganham notoriedade, porque 

existem indivíduos dispostos a observarem e consumirem o seu conteúdo.   

Na parceria de criação de conteúdo, o influenciador cria um conteúdo em forma 

de vídeo, por exemplo, e introduz o produto de modo despretensioso, como se de 

fato fizesse parte da produção do vídeo. Este tipo de recurso é mais frequente no 

YouTube justamente pela maior naturalidade que o produto pode ser incorporado ao 

conteúdo audiovisual, assim como, pelo maior grau de entretenimento. O YouTube, 

assim como o Instagram, disponibiliza a ferramenta ‗‗contém parceria paga‘‘ que 

pode ser usado ou não pelo influencer, mas se não for usado, do mesmo modo que 

o publipost, trata-se de uma publicidade velada. A figura 12 se refere a um vídeo de 

Camila Coelho, que possui mais de 1.2 milhões de inscritos em seu canal em inglês 

do YouTube. O vídeo foi publicado em outubro de 2018 e até o momento deste print, 

tem mais de 77 mil visualizações, mais de 4 mil likes, 204 deslikes e 214 

comentários. Na figura abaixo não é possível ver, mas na descrição do vídeo consta 

que se trata de uma parceria paga. O conteúdo do vídeo é sobre uma viagem de 

Camila à Paris para participar do desfile da marca Dior.  

Durante o vídeo, a influenciadora se mostra maquiando, escolhendo o look e 

usando o perfume JOY da Dior. Repare que este produto é o mesmo do publipost 

que ela postou em seu Instagram, o que indica uma ação conjunta, envolvendo duas 

plataformas digitais. Apesar de o vídeo ter mais likes do que deslikes, o feedback 

nos comentários não foi proporcionalmente positivo. Os comentários se dividem em 

positivos e negativos, no qual não há muita discussão sobre o produto, quase 

passando despercebido. O que se observa são críticas do público brasileiro voltadas 

à influencer, assim como acontece no post do closet na figura 10. A maior parte dos 

comentários é julgando a influenciadora por ser ingrata e ter se esquecido do canal 

do YouTube em português, e por não ter a mesma essência de antes. Em contra 

partida, os comentários positivos são elogios à influenciadora, elogios ao conteúdo 



  

67 

 

do vídeo e menções ao produto. Apesar deste conteúdo pago não ter sido tão bem 

sucedido, vale ressaltar que é a construção dessas personalidades na vida privada, 

que dá a elas a credibilidade para serem formadoras de opinião.   

 

Figura 12 - Criação de Conteúdo 

 

              Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Vd2ynQlF02M&t=201s  

 

O recurso ‗‗criação de conteúdo‘‘ pode ser observado também no vídeo do 

canal Diva Depressão. Este canal contém mais de 1.7 milhões de inscritos e é 

voltado ao humor ácido e entretenimento, onde Edu e Fih criticam os looks e as 

festas dos famosos. Logo, a figura 13 se trata de um vídeo onde eles contam que a 

loja ‗Enjoei‘ os convidou para criticar os itens das lojas online das famosas e também 

convidou os meninos a montar uma lojinha no ‗Enjoei‘, em que eles pudessem 

vender algumas de suas peças. Até o momento deste print, o vídeo tem quase 500 

mil visualizações e 50 mil likes e é sinalizado com o alerta de ‗‗contém parceria 

paga‘‘. Os comentários são majoritariamente positivos, repercutindo os itens 

mostrados no vídeo e mencionando a loja online. Assim, há a introdução da marca 

em um conteúdo divertido e nada invasivo de se assistir. 
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Figura 13 - Criação de Conteúdo 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XCwC5iJdswc&t=711s 

 

No Insta Stories o recurso mais utilizado é o dos cupons de desconto e o 

‗recebidos‘. O stories é visto como a ferramenta do Instagram que mais gera 

interatividade. O influenciador compartilha a sua realidade ali instantaneamente e às 

vezes, simultaneamente. Com isso, o público vê o que acontece ‗agora‘ com estas 

personalidades, havendo maior conectividade, já que esta ferramenta permite 

também a troca de mensagens (privadas). Assim, é muito comum ver 

influenciadores digitais mostrando produtos que oferecem um cupom de desconto ao 

seguidor, facilitando a aquisição do mesmo e sendo visto como uma sinergia entre 

influenciador – seguidor. Evidenciando a relação de ‗‗amizade‘‘ e confiança. Nas 

figuras 14 e 15, é mostrado exemplos deste tipo de parceria. 
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Figura 14 - Insta stories: Cupom de desconto 

 

Fonte: Instagram @majutrindade 

 

Figura 15 - Insta stories: Cupom de desconto 

 

Fonte: Instagram @flaviapavanelli 
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Os recebidos são ainda mais frequentes no stories de alguns influenciadores. 

Como explicado no capítulo 5, os recebidos são formas de ‗‗agradecimento‘‘ que o 

influencer faz por ter recebido produtos das marcas. Não se sabe ao certo se há 

pagamento por traz deste recurso, mas pelo o que é mostrado, se refere a uma troca 

de benefícios. Neste recurso não é possível saber se há engajamento por não ser 

possível visualizar as trocas de mensagens entre influenciador e seguidor, já que 

são mensagens privadas. Mas de qualquer forma, existe uma divulgação do produto, 

mesmo que indiretamente, podendo influenciar a sua audiência a adquirir o(s) 

objeto(s) mostrado(s). As próximas figuras exemplificam bem como acontece esta 

prática dos digitais influencers. 

 

                                       

Figura 16 - Insta stories: Recebidos 

 

Fonte: Instagram @nahcardoso 
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Figura 17 - Insta stories: Recebidos 

 

Fonte: Instagram @luferraes 

 

Figura 18 - Insta stories: Recebidos 

 

Fonte: Instagram @camilacoelho. 
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Figura 19 e 20 - Insta stories: Recebidos 

  

 

                                         

Figura 21 - Insta Stories: Recebidos 

 

Fonte: Instagram @majutrindade. 

 



  

73 

 

E por fim, os recebidos no YouTube, que tem o mesmo propósito, mas que ao 

invés de ser exibido no stories, alguns influencers optam por fazer disto um 

conteúdo em forma de vídeo. Este tipo de conteúdo é bem aceito pelo público, que 

parece ter satisfação e desejo ao ver os produtos que as influenciadoras ganham. A 

quantidade de visualizações costuma ser alto e o feedback é quase sempre positivo. 

A maioria dos comentários é dos inscritos desejando este ou aquele produto e 

pedindo vídeos de resenha para as influencers. Outras pedem bazar, já que há um 

acúmulo de produtos que estas personalidades recebem, impedindo o uso de todos 

eles. 

 

 

 

Figura 22 - YouTube: Recebidos 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Z2uQ3Gpb5qM&t=933s  
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Figura 23 - YouTube: Recebidos 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tMB_roEIbe4&t=59s 

 

Por conseguinte, com a análise do perfil do Instagram e do YouTube dos 

influenciadores digitais citados, foi possível perceber de que modo se dá o Marketing 

de Influência. Neste capítulo, identificou-se os aspectos voyeurísticos dos 

seguidores e a forma com que eles interagem com o influenciador. Os seguidores 

estão atentos ao que os influenciadores fazem e com quem se relacionam, 

possuindo a liberdade de participar também, nem que seja através dos comentários. 

Observou-se que em postagens de cunho pessoal, o feedback é maior e mais 

intenso, onde o influenciador é o centro das atenções, podendo receber comentários 

positivos e negativos, que de qualquer forma, provoca interatividade. Nas postagens 

pagas, há um engajamento sobre o produto, as pessoas comentam, elogiam e 

criticam o produto, que se torna o assunto principal da publicação, mas não deixa de 

ter comentários dirigidos ao influenciador. O ganho de valor agregado também é 

percebido, já que os influencers transmitem confiança e credibilidade ao produto, 

além de mostrar identificação para com o mesmo. Os traços voyeurísticos se 

combinam à espetacularização das imagens, que resultam em uma eficiente relação 

de influência e engajamento. Aspecto importante para marcas que desejam estar na 

boca do povo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da questão- problema ‗‗como a espetacularização da vida cotidiana e o 

voyeurismo se tornaram bases para o sucesso do Marketing de Influência‘‘, o 

presente trabalho trouxe uma pesquisa bibliográfica explicativa a fim de entender a 

mudança do comportamento dos indivíduos sobre as relações de confiança e de 

compartilhamento do privado. Desde o começo dos anos 2000, verificou-se uma 

mudança dos meios tradicionais de informação para os meios digitais. Esta 

transformação impactou diretamente os indivíduos em geral, mas principalmente os 

jovens da geração Y e Z. Agora, estes jovens passam a maior parte do seu tempo 

no ciberespaço, se relacionando com pessoas de várias partes do mundo, dividindo 

opiniões e compartilhando a sua intimidade. Hoje, há uma fusão entre o público e o 

privado, no qual a midiatização da realidade tornou-se algo ‗‗fundamental‘‘ para fazer 

parte da sociedade contemporânea. A análise da introdução do indivíduo na 

sociedade mostrou que ele é influenciado pela mídia, que incentiva a 

espetacularização da realidade. O cinema, a publicidade e a moda são alguns dos 

itens que transmitem essa ideia da espetacularização da imagem. O indivíduo adota 

certos comportamentos dependendo do nicho de grupos em que ele se relaciona. A 

sua identidade se modifica conforme a situação apresentada. Com a introdução das 

redes sociais, tal questão ficou ainda mais evidente. As pessoas, com a intenção de 

serem vistas e reconhecidas, expõem a sua realidade por meio de fotos, vídeos e 

diálogos tentando construir grupos que se identifiquem com os mesmos gostos e 

assuntos. Uma comunidade virtual é formada e a produção de conteúdo começa a 

se destacar neste meio. Agora, todo mundo pode ser produtor de conteúdo, todo 

mundo tem alguma coisa em si que valha a pena ser mostrado.  

Também foi apurado que o conceito de celebridade mudou. Título antes que 

pertencia somente aos grandes atores de Hollywood, aos artistas nacionais e aos 

cantores mundiais, atualmente se transfere a qualquer um. Pessoas que são ‗‗gente 

como a gente‘‘ viralizam na web pela criação de seu conteúdo e constroem uma 

legião de seguidores que os acompanham e são influenciados por seus 

comportamentos. Tais indivíduos então saem do anonimato para serem 

influenciadores digitais. O estudo realizado examinou o interesse dos jovens em 

acompanhar a exposição de terceiros (amigos, familiares), assim como, a de seguir 
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as personalidades digitais. O termo normal voyeurism, que se define como o prazer 

em ver a intimidade dos outros, foi identificado como um fator intrínseco para o 

processo de influência ser mantido. O ‗‗medo de perder‘‘ (FOMO) alguma novidade e 

a curiosidade natural ao ser humano se combinam, e faz das redes sociais um 

grande show do Eu. Devido às modificações tanto dos interesses dos indivíduos 

quanto das transições dos meios de comunicação, parte-se do pressuposto de que 

está acontecendo uma readequação do Marketing Tradicional para o Marketing 

Digital. Notou-se que as mídias digitais são mais interativas, promovem uma 

comunicação ‗‗todos-todos‘‘, onde o consumidor tem a oportunidade de participar 

como cocriador dos produtos das marcas. Eles dão sugestões, elogiam e criticam 

quando acham que deve e também recebem o feedback das marcas, no 

ciberespaço, o engajamento é bem mais relevante.  

Logo, percebeu-se que o Marketing Digital tem começado a tomar conta das 

agências e das estratégias dos profissionais de marketing das empresas, com o 

intuito de justamente se aproximar dos consumidores, criar um relacionamento 

próximo (de amigos mesmo) e convidá-los a serem coprodutores da marca. Esta 

humanização das marcas age por meio de uma maior pesquisa do público-alvo de 

determinada marca. Onde ele se encontra? Com quem se relaciona? Onde consome 

conteúdo? Por quem ele é influenciado? São algumas das perguntas que o 

profissional de marketing deve se fazer para elaborar o seu planejamento 

estratégico de marketing e de criação. Através desta pesquisa, será escolhido o 

melhor veículo e a melhor mensagem para atingir diretamente os potenciais 

consumidores. Dentro desta vertente do Marketing Digital, observou-se o surgimento 

do Marketing de Influência que existe há tempos, mas que agora, na atualidade, tem 

ganhado bastante força na sociedade contemporânea. Os profissionais do marketing 

viram nos influencers a chave para a inserção dos produtos de modo menos 

invasivo e mais eficiente.  

Os influenciadores digitais ganharam muita legitimidade nas redes sociais, e 

além de criadores de conteúdo, tornaram-se líderes de opinião. O seguidor, que tem 

o influenciador como amigo, quando o vê recomendar este ou aquele produto, logo 

confia em sua recomendação e recebe aquela divulgação como uma ‗‗dica de um 

amigo‘‘. Esta tática de manter parcerias com os influenciadores vem dando certo, 

assim, juntando os fatores da espetacularização da realidade do influenciador, 
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combinado ao voyeurismo dos seguidores se torna a base para o sucesso do 

Marketing de Influência. Os exemplos de parcerias pagas mostraram que sem os 

influenciadores e a midiatização de sua realidade nas redes sociais, e sem a 

curiosidade dos seguidores em acompanha-los, não seria possível a efetivação do 

Marketing de Influência, ou pelo menos, não seria tão eficaz como tem sido. Logo, 

conclui-se que um fator depende do outro e juntos, o retorno sobre o investimento 

vale mais a pena, se bem executado. 
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