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“Eles disseram que a batalha iria nos destruir 

        Mas a luta ajudou a fazer quem somos” 

Switchfoot -Who are we 



 
 
 

 
 

LIMA, Jéssica Santos. Um breve panorama sobre a atuação das 

influenciadoras do segmento de moda no Brasil. 81 f. 2017. Monografia- 

Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2017. 

 

 

RESUMO 

 

 A presente monografia tem como foco central a observação sobre a atuação das 

influenciadoras do segmento de moda feminina no Brasil. Nesta pesquisa são 

abordados temas sobre os papéis dos influenciadores digitais à luz dos estudos em 

comunicação e marketing. Para compreensão dessa análise foi realizada uma 

pesquisa de cunho bibliográfico utilizando-se como referências livros, periódicos, 

artigos e a internet. Foi realizado também um levantamento de dados a fim de obter 

maior familiaridade com o tema. Durante a pesquisa foi possível concluir que as 

influenciadoras digitais do segmento de moda feminina e lifestyle no Brasil, podem 

atuar em diferentes papéis entre eles foram destacados: Consumidor especialista, 

comunicador ou porta-voz de marcas e como nova celebridade. Diante disso, foi 

observado também que da mesma forma em que o influenciador digital possui o 

potencial de restaurar a confiança do consumidor, na qual se encontra fragilizada, 

ele também pode corroborar para aumentar a desconfiança. 

 Palavras-chave: Influenciador digital; Marketing; Consumidor; Moda; internet 
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ABSTRACT 

 

The present monograph has as its central focus the observation about the 

performance of the influencers of the female fashion segment in Brazil. In this 

research, themes about the roles of digital influencers in the light in communication 

and marketing studies are addressed. In order to understand this analysis, a 

bibliographic search was done using as reference books, periodicals, articles and the 

internet. A data survey was also carried out in order to gain greater familiarity with 

the subject. During the research it was possible to conclude that the digital 

influencers of the segment of women's fashion and lifestyle in Brazil, can act in 

different roles among them were highlighted: Consumer specialist, communicator or 

spokesperson of brands and as a new celebrity. It was also observed that, in the 

same way that the digital influencer has the potential to restore consumer 

confidence, in which he is fragile, he can also corroborate to increase distrust. 

   

Keywods: Digital Influencer; Marketing; Consumer; Mode; Internet 
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INTRODUÇÃO 

 

        O desenvolvimento da comunicação mudou de uma vez por todas, as 

formas dos indivíduos se relacionarem. Este avanço, decorrente das novas 

tecnologias tem propiciado novas formas de interação social, desenvolvido 

novos modelos de negócio e, principalmente, influenciado os mais distintos 

públicos no que concerne à adoção de comportamentos, alteração de modos e 

criação de estilos de vida. Como resultado dessas transformações, surge à 

figura do influenciador digital, termo utilizado para definir as pessoas 

popularmente conhecidas na internet por produzirem conteúdos variados e por 

atrair grande audiência dos mais diversos públicos. Esses indivíduos atuam em 

distintos segmentos, tais como: games, gastronomia, esportes, jornalismo, 

humor e, em especial, o de moda. Nos últimos cinco anos, os influenciadores 

digitais vêm atraindo a atenção de grandes marcas, a exemplo da Nissan, 

Coca-Cola, Riachuelo, Dove e outras, associadas aos mais variados 

segmentos que enxergam neles, uma oportunidade de potencializar seus 

negócios.   

        Diante disso, este trabalho se dedicou em compreender algumas atuações 

que contribuem para o sucesso das influenciadoras digitais do segmento de 

moda feminina no Brasil. A tal pesquisa se consiste em estudo bibliográfico, e 

foi dividida em quatro partes: 1) leituras de autores da área de tecnologia, 

comunicação, marketing e sociologia com o propósito de conceituar o 

fenômeno, visto que é um tema recente e carece de fundamentação 

acadêmica, 2) busca de periódicos tais como artigos, entrevistas e revista, 3) 

levantamento de dados, 4) observação de vídeos, textos, fotos e comentários 

nas mídias sociais. É importante destacar que no período da elaboração desse 

estudo não existia disponibilidade de dados quanto à quantificação das 

influenciadoras de moda no Brasil.            

 

         O primeiro capítulo propõe fazer uma contextualização a respeito ao 

surgimento dos influenciadores digitais, tendo foco principal o do segmento de 

moda feminina no Brasil. Serão vistos os principais marcos da internet, 
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cibercultura e ciberespaço, as funções das mídias, e redes sociais, a ascensão 

dos blogs de moda no Brasil e como a chegada do YouTube transformou a 

produção de conteúdo. Para abordar esses temas foram utilizados como 

referência os principais autores Manuel Castells, André Lemos, André Telles, 

Alex Primo, Burgness e Green, Philip Kotler, este tem importância fundamental 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

         O Segundo capítulo segue com a análise dos influenciadores digitais 

onde serão explanadas algumas discussões a fim obter um conceito mais 

denso sobre esses indivíduos. Serão analisados seus tipos, papéis atribuídos, 

bem como identificação de fatores e ferramentas para análise e mensuração de 

influência.  Para essa abordagem foram utilizados como referências autores 

como Raquel Recuero, Chris Rojek, Carolina Terra e Philip Kotler. 

         O terceiro capítulo resume a realização de um breve panorama sobre a 

atuação das influenciadoras de moda no Brasil apontando sua importância e 

destacando alguns aspectos identificados e analisados durante o 

desenvolvimento da pesquisa como, por exemplo, a democratização da moda e 

a espetacularização da vida privada. Para essa discussão foram utilizadas 

referências como Everardo Rocha, André Lemos, John Thompsom e Guy 

Debord. 

         Ao concluir esse estudo foi possível compreender que as influenciadoras 

digitais do segmento de moda feminina e lifestyle no Brasil podem atuar em 

diferentes papéis, destes foram destacados: Consumidor especialista, 

comunicador ou porta-voz de marcas e como nova celebridade. Diante disso, 

foi observado também que ao mesmo tempo em que o influenciador digital 

possui o potencial de restaurar a confiança do consumidor, que se encontra 

fragilizada (Kotler, Kartajay e Setwian 2010), ele também pode corroborar para 

a diminuição da confiabilidade. Dentre as observações foi possível perceber 

também que as influenciadoras de moda contribuem para a democratização da 

moda na internet. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

1. A convergência midiática e o surgimento das influenciadoras de 

moda no Brasil 

         A fim de entender o fenômeno do influenciador digital, na atualidade, é 

necessário compreender como as novas tecnologias propiciam novas formas 

de interação social, desenvolvem novos modelos de negócios e, 

principalmente, influenciam os mais distintos públicos no que concerne à 

adoção de comportamentos, alteração de modos e criação de estilos de vida. 

Sendo assim, é necessário iniciar pelo advento da internet e observar as 

principais alterações e potenciais possibilidades trazidas por ela, conforme 

avança. 

 

1.1 Um breve histórico sobre a internet 

  

         Este capítulo tem como propósito apresentar de forma sucinta, os 

principais marcos da internet, bem como, apontar seus avanços tecnológicos 

que impactaram e continuam impactando de maneira irreversível o modo de 

vida na sociedade e na cultura contemporâneas.  

         O marco inicial data do período da Guerra Fria, no final da década de 

1960, como uma resposta a uma necessidade emergencial do governo norte-

americano em estabelecer uma rede de comunicação com suas bases 

militares, caso o Pentágono fosse atacado pelo exército soviético. Pensando 

nisso, o governo desenvolveu um novo modelo de trocas e de 

compartilhamento de informações, de modo que elas pudessem ser 

descentralizadas e acessadas, caso houvesse um ataque nuclear. Esse 

sistema ficou conhecido como Arpanet, idealizada pela ARPA (Advenced 

Research Projects Agency). Ele funcionava através do processo de comutação, 

onde era possível dividir os dados em pacotes para serem encaminhados 
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instantaneamente por uma das rotas disponíveis. Embora esses dados 

percorressem caminhos diferentes, eles tinham algo em comum, o destino. 

Depois de chegarem ao final do percurso, era possível remontar a mensagem e 

gerar a informação. A princípio, essa rede ficou restrita apenas para fins 

militares. Mas o que ninguém imaginava é que a partir daí, em um curto espaço 

de tempo, ela se desenvolveria e alcançaria o planeta modificando o 

comportamento da população mundial. (CASTELLS, 2001) 

         Mais tarde, com o fim da tensão entre as potências, o governo americano 

permitiu o acesso da Arpanet para pesquisadores acadêmicos que tinham 

estudos relacionados à defesa no âmbito das relações exteriores. Este fato  

provocou uma sobrecarga na rede. Diante disso, a rede foi dividida entre: 

Milnet, que tinha finalidade de atender a fins militares e a Arpanet voltada para 

pesquisas. (CASTELLS, 2001) 

         Após a repartição, a Arpanet ganhou um espaço democrático e passou a 

contar com a colaboração não apenas de pesquisadores acadêmicos, mas 

também de estudantes e alguns interessados na área para o seu 

desenvolvimento. Pouco a pouco, ela tornou-se notória, particularmente nas 

universidades dos Estados Unidos, sendo considerada um meio relevante de 

comunicação, em virtude das trocas de ideias, mensagens e descobertas feitas 

mediante a rede internacional. (CASTELLS, 2001) 

         A história da internet assim como a da tecnologia é marcada pela ação 

dos usuários que atuam como principais produtores. Mas o que há em especial 

naquela é que seu aperfeiçoamento ocorre de maneira rápida alcançando o 

mundo inteiro em tempo real. Castells (2001, p.28) aponta que: 

         É uma lição comprovada da história da tecnologia que os 
usuários são os principais produtores da tecnologia. 
Adaptando-a aos seus usos e valores e acabando por 
transformá-la como Claude Fischer(1992) demonstrou em sua 
história do telefone. Mas há algo em especial no caso da 
internet. Novos usos da tecnologia, bem como modificações 
reais nela introduzidas, são transmitidos de volta ao mundo 
inteiro, em tempo real. Assim, o intervalo entre processo de 
aprendizagem através da produção, num feedback intenso 
entre difusão e o aperfeiçoamento da tecnologia. Foi por isso 
que a internet cresceu, e continua crescendo, numa velocidade 
sem precedentes, não só no número de redes, mas no âmbito 
das aplicações. 
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        Por volta do ano de 1973, a criação do protocolo de comunicação TCP/IP 

marcou o progresso da internet. Através dele, se estabeleceu um modelo 

comunicacional que permitiu a interconexão de computadores em redes, a fim 

de trocar informações de forma organizada e unificada. Podemos dizer que 

após esse acontecimento, a internet começa a se aproximar da rede que 

conhecemos hoje. (CASTELLS, 2001) 

        No final da década de 1970 foi criado um dos primeiros sistemas de 

discussão de notícias baseado na internet, o newsgroup. Pode-se dizer que ele 

é um precursor dos fóruns de discussão, possibilitando o envio e a postagem 

de mensagens. (CASTELLS, 2001) 

         Em 1985, uma empresa de computadores de Massachusetts criou o 

primeiro domínio na internet, o site <symbolics.com>. E depois disso, ela 

continuou ganhando proporção. Dois anos mais tarde, o número de hosts 

conectados a rede já passava dos 20.000. Em 1989, após a chegada da 

primeira empresa comercial de provedor de Internet, World.std.com, a Arpnet 

deixa de existir. (PLOTZE, 2015) 

         Em 1991, o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee, cientista do Conselho 

Europeu Para a Pesquisa Nuclear( CERN), através do aperfeiçoamento do seu 

software, o Enquire, criado em 1980, ele revolucionou a produção de conteúdo 

digital.  O programa permitia acrescentar e adquirir informações de e para 

qualquer computador conectado à internet HTTP, MTML e URI.  Conseguinte 

Bernes-Lee com a colaboração de Robert Cailliau, desenvolveu a World Wibe 

Web, ou se preferir, WWW, a rede mundial de computadores. Por meio dela 

houve a pode ser desenvolvida a linguagem HTML(sigla utilizada para 

expressão inglesa HyperText Markup Language, cujo significado é Linguagem 

de Marcação de Hipertexto). A chegada desta modificou a distribuição de 

conteúdo. (CASTELLS, 2001) 

        É possível afirmar que o surgimento da internet provocou uma mudança 

irreversível para a comunicação, permitindo a eclosão de novos formatos 

midiáticos, mercados, compartilhamento da informação em tempo ágil, 

mudanças de hábitos, mecanismos, transformando as relações sociais. Todas 
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essas transformações provocadas pela interconexão de computadores, como 

uma espécie de pré-condição para que a Cibercultura viesse a existir. 

Conforme Pierre Lévy (1999), a cibercultura é produzida no ciberespaço.  

        A seguir, falaremos um pouco sobre estes dois termos. Contudo, é 

importante lembrar que o objetivo desta pesquisa não é trazer uma discussão 

aprofundada sobre eles, mas apresentá-los de forma breve para que haja uma 

compreensão mais contextualizada sobre os processos sociais, culturais e 

tecnológicos decorrentes e advindos da cibercultura.   

         Em síntese, o objetivo da pesquisa é observar como atuam as 

influenciadoras digitais brasileiras que atuam no âmbito da moda e, 

principalmente, procurar identificar quais relações estabelecem com as marcas 

que anunciam.     

         A fim de melhor compreender o surgimento e os processos de inserção 

social das influenciadoras digitais, como um fenômeno comunicacional, 

sentimos necessidade de dar prosseguimento a esta retrospectiva. 

 

1.2 Sobre ciberespaço e cibercultura 

  

         De acordo com Lévy(1999) o termo ciberespaço foi inventado em 1984 

por William Gibson. Ele o utilizou, em seu romance de ficção científica, cujo 

nome é Neuromante, para definir o universo de redes digitais, no qual afirmava 

ser um campo de batalha entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais e 

a nova fronteira econômica e cultural. Mais tarde, esse vocábulo voltou a 

aparecer, dessa vez, usado pelos inventores das redes digitais. Para Lévy 

(1999), o ciberespaço possui outro significado o qual define como “espaço de 

comunicação aberto pela interconexão dos computadores e das memórias dos 

computadores”(1999, p. 92). Ele ainda afirma que: 

          O termo ciberespaço especifica não apenas a 
infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 
universo oceânico de informação que ela abriga, assim como 
os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 
Quanto ao neologismo "cibercultura", especifica aqui o conjunto 
de técnicas(materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de 
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modos de pensamento e de valores que se desenvolvem com 
o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 1999 p.17). 

 

         O ciberespaço é determinado por três princípios essenciais: a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. A 

interconexão, mundial ou local, é um princípio básico do ciberespaço, na 

medida em que sua dinâmica é dialógica.  As comunidades virtuais “são 

construídas através de afinidades, interesses e conhecimentos sobre projetos, 

em um processo mútuo de cooperação e troca” (LÉVY, 1999, p.127). A 

inteligência coletiva pode ser considerada a finalidade última do ciberespaço, 

pois ela descreve um tipo de inteligência compartilhada que surge da 

colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades. “É uma inteligência 

distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, já que, 

ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa” (LÉVY, 2007, p.212). 

         Segundo Lévy (1999) cibercultura especifica o conjunto de técnicas 

materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço.  

         De acordo com Lemos (2002) a cibercultura passou a se desenvolver de 

forma onipresente, onde o usuário não se move mais em direção à rede, mas 

ao contrário, esta passou a envolver os usuários e os objetos por meio de uma 

conexão generalizada, decorrente da evolução da micro-informática, isto é, 

após a chegada dos laptops, celulares, palms, etc, melhor dizendo dispositivos 

móveis.  

         Trata-se da ampliação de formas de conexão entre 
homens e homens, máquinas e homens, e máquinas e 
máquinas motivadas pelo nomadismo tecnológico da cultura 
contemporânea e pelo desenvolvimento da computação ubíqua 
(3G, Wi-Fi), da computação senciente (RFID5 , bluetooth) e da 
computação pervasiva, além da continuação natural de 
processos de emissão generalizada e de trabalho cooperativos 
da primeira fase dos CC (blogs, fóruns, chats, software livres, 
peer to peer, etc).                                     (LEMOS,2005) 

 

1.3 Mídias e redes sociais na internet 
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         Anteriormente falamos a respeito do ciberespaço e da cibercultura. Vimos 

que aquele é um ambiente de comunicação proporcionado, principalmente, 

pela interconexão de computadores e esta o conjunto de técnicas, práticas, 

pensamentos, valores, desenvolvidos no ciberespaço. Diante disso, podemos 

dizer que as mídias e redes sociais na internet têm como palco principal o 

ciberespaço. É no âmbito do ciberespaço que elas são desenvolvidas, e a 

cibercultura é proporcionada também pelo exercício dessas mídias e redes. 

Sendo assim, este tópico tem como finalidade entendermos os conceitos de 

mídia e rede social no ambiente digital. 

         De acordo com Brake e Safko (2010), 70% dos mais de 600 entrevistados 

para uma pesquisa sobre mídia social não souberam responder o que, de fato, 

elas significam. Como usaremos esses termos com frequência durante esse 

estudo, faz-se necessário esclarecê-los a fim de circunscrever, conceitual e 

metodologicamente, a delimitação dos dois termos, no universo da 

investigação.   

         Quando falamos em mídia social logo pensamos nos meios de 

comunicação massivos utilizados para difusão da informação, tais como, rádio, 

televisão, cinema, jornais impressos etc. Mas quando se trata de internet as 

coisas são um pouco diferentes. Segundo Telles (2010), em 2005 as mídias 

sociais eram enquadradas dentro de uma categoria de novas mídias e a redes 

sociais conhecidas como sites de relacionamento.  

         Telles (2011, p.7) afirma que as mídias sociais “são plataformas 

construídas para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social 

e o compartilhamento de informações”. Evans (2009) aponta que as mídias 

sociais são caracterizadas pelos rastros de conteúdo, ou seja, classificações, 

críticas, comentários entre outras. Sendo assim, podemos dizer que os 

comportamentos que costumávamos adotar nas esquinas e nas praças com 

amigos, vizinhos ou até mesmo desconhecidos, a respeito de assuntos ou 

acontecimentos, passaram a ser feitos na web através da possibilidade dessas 

plataformas.  

        Kotler, Katajay e Setiawan (2010) classificaram as mídias sociais em duas 

classes: as expressivas e as colaborativas. As expressivas são compostas por 



 
 
 

20 
 

blogs, Twitter, Facebook, Youtube, sites de compartilhamento de fotos e outros 

como de network social.  Elas possuem a capacidade de influenciar milhares 

de pessoas através do compartilhamento de experiências e opiniões. Já as 

colaborativas são conhecidas por terem a fonte aberta, seguindo a lógica da 

Linux onde qualquer pessoa pode contribuir acrescentando, editando, 

atualizando e compartilhando informações. São exemplos de mídias 

colaborativas: a Wikipédia, Rotten Tomatoes e Craiglist.   

         As redes sociais são consideradas como subconjuntos das mídias 

sociais. Segundo Telles (2011, p.7) elas são: 

          Ambientes que focam reunir pessoas, os chamados 
membros, que uma vez inscritos, podem expor seu perfil com 
dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além 
de interagir com outros membros, criando listas de amigos e 
comunidades. 

 

           Para Nogueira (2011, apud Vida e Carvalhalves, 2017), a rede social é: 

         O meio onde as pessoas se reúnem por afinidades e com 
objetivos em comum, sem barreiras geográficas e fazendo 
conexões com dezenas, centenas e milhares de pessoas 
conhecidas ou não. 

 

         Partindo desses pressupostos, podemos identificar inúmeras redes 

sociais dos mais diversos tipos. Elas permitem a conexão com uma ou mais 

pessoas que partilham de interesses e pontos em comum, mas que juntas 

formam uma rede de relacionamento.   

         A fim de melhor compreender a função das mídias e das redes sociais, é 

preciso estabelecer a seguinte distinção: as primeiras têm como finalidade 

principal o compartilhamento de conteúdo; as segundas visam estabelecer as 

relações entre os indivíduos.  Definimos como redes sociais Instagram, o 

Snapchat, Facebook, o Linkedin, Hello, entre outras. E como mídias sociais 

sites, Youtube, blogs etc. Vale lembrar que o Facebook pode ser considerado 

tanto uma mídia social como uma rede, pois suas atividades são destinadas 

tanto para o compartilhamento de informações, quanto para relações pessoais. 

Já o Youtube, embora permita estabelecer conversações por meio de 
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comentário e mensagens, seu papel principal é o compartilhamento de 

conteúdo em formato de vídeo. 

         Os blogs, por sua vez, também se encaixam no grupo das mídias sociais 

e não propriamente de redes, mesmo que eles possibilitem a existência de 

conversações e formem redes através da similaridade de interesses. A seguir 

veremos que na sua história eles também sofreram adaptações e se tornaram 

comuns no Brasil, por serem comparados aos antigos diários pessoais. 

 

1.4 Falando sobre blog 

  

         Falarmos das influenciadoras digitais de moda feminina e não falarmos 

sobre blogs é quase inadmissível. Podemos dizer que para as mais antigas, foi 

o primeiro ambiente de fala na internet utilizado para se expressarem, eles 

tinha a função de diário digital. Sendo assim, faz-se necessário o conhecimento 

a respeito dessa mídia que gerou oportunidades para muitas pessoas, ditas 

hoje, como influenciadoras digitais de moda. 

        Para começarmos essa discussão, analisaremos a relação entre blog e 

diário virtual, uma vez que o blog é visto como diário para alguns autores. Essa 

associação caiu no senso comum por causa da similitude entre eles. O blog é 

um canal de comunicação digital que alcança quase todas as idades. A 

facilidade de acesso e por ser uma ferramenta gratuita, independente da sua 

motivação ou ponto de vista, permite que as pessoas compartilhem seus 

pensamentos e o que estão fazendo convidando os receptores a interagirem de 

forma colaborativa. Segundo Schmidt, (2007, apud Recuero, 2009, p.2) os 

blogs são: 

         Websites frequentemente atualizados onde o conteúdo 
(texto, fotos, arquivos de som, etc) são postados em uma base 
regular e posicionados em ordem cronológica reversa. Os 
leitores quase sempre possuem a opção de comentar em 
qualquer postagem individual, que são identificados com uma 
URL única. 

        Já Heine (2009, p.12), acredita que:  

         Os blogs podem ser definidos como diários digitais, nos 
quais as pessoas escrevem sobre si, em um meio público: a 
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Internet. Surgido com o advento do hipertexto, o blog pode ser 
compreendido como um gênero digital que representa a 
transmutação do diário tradicional.  

 

         Heine (2009, p.12), acredita que a internet estabeleceu espaços 

enunciativos e o gênero blog é um deles. Neles, os enunciadores redigem a 

respeito de si revelando um discurso intimista que veicula diante de um grupo 

de internautas conectados à web. Heine também supõe que apesar dos blogs 

circularem diante de inúmeros internautas, eles direcionam-se a um universo 

particular compostos por amigos ou conhecidos dos blogueiros, para o qual são 

dirigidas as postagens.  

         De acordo com o dicionário online de língua portuguesa Priberam a 

palavra diário é derivada do latim diarium, cujo significado é “que é de todos os 

dias ou que se faz todos os dias”. Na quarta linha acrescenta: “Obra do gênero 

literário cuja narrativa é feita através de um conjunto de registros mais ou 

menos diários, geralmente de caráter íntimo.” 

          Mas há quem discorde dessa ideia de diário. Para Primo (2008, p. 122), 

existe um fator fundamental que difere o Blog do diário. “A principal distinção 

entre diários e blogs os opõem de maneira inconciliável. Diários pessoais se 

voltam para o intrapessoal, tem como destinatário o próprio autor. Blogs por 

outro lado visam o interpessoal, o grupal”  

         Segundo Querido e Ene (2003, p.13), o primeiro blog da história foi 

publicado por Tim Banners- Lee em 1992, apesar de ser ainda rudimentar, foi 

considerada a primeira página da web. Nela, Lee atualizava e comentava 

diariamente o conjunto de hiperligações à novas páginas que surgiam. Já para 

a revista Superinteressante o primeiro blog foi publicado pelo pesquisador e 

cientista Cláudio Pinhanez. Este trabalhava no MIT Media Lab, laboratório de 

pesquisa em multimídia do Massachusetts Institute of Technology e publicou 

acontecimentos da sua vida até o ano de 1996. Em 1997, Jorn Barguer 

também criou o seu, ele utilizou pela primeira vez o termo weblog, para dizer 

que iria se registrar enquanto navegava on-line. O seu diário funcionava como 

um acervo digital, onde ele colecionava e divulgava links favoritos a fim de 
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compartilhá-los. Ele acreditava que dessa forma, era possível obter 

informações com qualidade. 

 

Figura 1- Weblog Robot Wisdom
1
 

        Ao longo dos anos, os blogs assumiram novos formatos, desde então 

foram ganhando layouts sofisticados de acordo com a necessidade dos seus 

usuários.  Atualmente, têm sido utilizados como uma das principais ferramentas 

de marketing tanto para as empresas nacionais, quanto internacionais. Não é à 

toa que a IBM (International Business Machines), incentiva seus funcionários a 

criarem blogs específicos em que podem falar livremente sobre a empresa 

seguindo determinadas regras, é claro. (Kotler, Kartajay Setiwan, 2010). O 

apoio das mídias sociais e dos sites de buscas é fundamental para essa 

finalidade, pois corrobora para a difusão da informação. 

         Kotler, Kartajay Setiwan (2010) afirmam que usuários de blogs e de 

Twitter, por exemplo, ainda que tenham um público numeroso, possuem o 

                                                             
1 Imagem do Weblog Robot Wisdom de Jorn Barguer disponível em 
http://super.abril.com.br/blog/superlistas/os-5-primeiros-blogs-da-internet/ acesso 22/02/2017 
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potencial de dissuadir muitos consumidores de querer fazer negócios com uma 

empresa ou organização. 

         No Brasil, a febre dos blogs, em especial os de moda e beleza, fez 

emergir a partir do ano de 2000 e uma das precursoras nesse ramo, é a 

blogueira Lia Camargo com seu blog Just Lia. Segundo Camargo, a princípio 

seu blog se tratava de um diário pessoal, como é possível ver na figura 2, onde 

ela compartilhava um pouco do seu cotidiano e agora segue ensinando como 

utilizar acessórios, compor looks, dá dicas de decoração conforme ilustra a 

figura 3. Just Lia tem sido um dos blogs brasileiros mais acessados do mundo, 

de acordo com a Alexa Ranking Global2. 

 

Figura 2- Blog Just in Lia leiaute de 2001
3
 

                                                             
2
 Alexa Ranking Global é um serviço de internet que pertence á Amazon cuja finalidade é medir a quantidade de 

usuários de internet que acessam um determinado site da web. 
3
 Imagem retirada do blog Just Lia disponível em http://www.justlia.com.br/lia-camargo/ acesso 16/05/2017 

 

http://www.justlia.com.br/lia-camargo/
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                                                     Figura 3 Blog Just in Lia leiaute de 2017
4
 

 

         A partir de 2010, os blogs de moda foram conquistando seu espaço por 

meio da produção de conteúdo com dicas de moda, maquiagem, culinária, 

viagens etc e a conexão entre diferentes plataformas midiáticas, como por 

exemplo, o YouTube. Este passou a ser uma extensão daqueles, na qual os 

produtores abusam da criatividade utilizando a linguagem audiovisual para 

atrair e aproximar-se dos seus seguidores. Digo aproximar, porque é através 

desta ferramenta que os blogueiros passaram a interagir melhor com seus 

seguidores, compartilhar seus conhecimentos, apresentar amigos e familiares, 

seu cotidiano e até mesmo o local onde vivem, dando uma sensação de 

intimidade, proximidade, supondo a existência de uma interação interpessoal 

para quem os assistem.  

         É importante lembrar que adaptações como estas não ocorrem somente 

entre esses dois tipos de mídia, acontecem também entre as redes sociais e 

mídias corporativas, por exemplo, e os usuários navegam por esse ambiente a 

fim de encontrar a informação que procuram.  É neste domínio da vinculação 

entre as empresas e as pessoas que se expressam/produzem conteúdos e 

ganham notoriedade nas mídias e redes sociais que aparece a figura do 

influenciador digital. 

                                                             
4
 Print do blog Just Lia com o objetivando mostrar a evolução no que diz respeito a leiaute e conteúdo. Acesso 

16/05/2017 
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         Segundo Jenkins (2008), esse fluxo é chamado de cultura da 

convergência que diz respeito ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre a pluralidade de mercados midiáticos 

e ao comportamento migratório dos públicos nos meios de comunicação, que 

vão a quase qualquer parte em busca de vivenciar experiências de 

entretenimento. O autor também acredita que a cultura da convergência é onde 

as velhas e novas mídias colidem e a corporativa e a alternativa se cruzam. 

Nela os poderes do produtor de mídia e do consumidor interagem de forma 

inesperada.  

         É neste cenário de construção mútua que nascem os primeiros 

influenciadores digitais. Estes são conhecidos também como blogueiros, 

bloggers, youtubers, facebookers, snappers, instagrammers, entre outros. Vale 

lembrar que a utilização desses termos é decorrente de uma simples razão, 

muitos influenciadores começaram a emergir e serem conhecido através de 

uma dessas mídias. São elas Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, 

Twitter, entre outras.  Como é o caso da influenciadora Camila Coelho que 

atingiu a fama após publicar um vídeo de maquiagem no YouTube.  

         Segundo a Alexa Global Ranking5, o YouTube é o segundo site mais 

acessado do mundo, ficando atrás apenas do site de pesquisa Google.  A 

chegada do site causou uma revolução digital, o maior fenômeno da cultura 

participativa que transformou a mídia e a sociedade, conforme apontou 

Burgess e Green (2009). A seguir falaremos um pouco mais sobre essas 

transformações. 

 

1.5 A chegada do YouTube 

 

         Em 2005, nasce o site que mudou o compartilhamento de vídeos de uma 

vez por todas, o YouTube. Assim como outras plataformas que ofereciam os 

mesmos serviços, o YouTube surgiu com o propósito de eliminar as barreiras 

técnicas para maior o compartilhamento de vídeos. Com uma interface simples 

                                                             
5
 Alexa Internet Inc. é uma companhia de Internet que fornece dados de tráfego na internet e análise de dados. 

Disponível em http://www.alexa.com/topsites Acessado dia 25/07/2017 

http://www.alexa.com/topsites
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e integrada, o usuário podia fazer o upload, publicar e assistir vídeos em 

streaming6 sem obter conhecimento técnico (BURGESS; GREEN, 2009).   De 

acordo com Burgess e Green (2009), o diferencial do YouTube perante seus 

concorrentes a época foi as funções básicas de comunidade, como a 

possibilidade de conexão dos usuários com seus amigos, a capacidade de 

gerar URLS e códigos em HTML que permitiam que os vídeos fossem 

facilmente incorporados em outros sites como por exemplo os blogs. 

         Hoje o Youtube se tornou uma poderosa mídia massiva, um novo espaço 

de poder midiático, onde não existe diferenciação entre amador e profissional. 

Qualquer usuário pode criar seu próprio conteúdo.   O YouTube funciona como 

um tipo de televisão onde os canais são produzidos pelos usuários e o 

conteúdo é acessado a qualquer instante sem limite de visualizações. De 

acordo com Burgess e Green (2009):  

         O YouTube, mais ainda do que a televisão, é um objeto 
de estudo particularmente instável, marcado por mudanças 
dinâmicas (tanto em termos de vídeos como de organização), 
diversidade de conteúdos (que caminha em um ritmo diferente 
do televisivo mas que, da mesma maneira, escoa por  meio do 
serviço e, às vezes, desaparece de vista) e uma frequência 
cotidiana análoga, ou “mesmice”. (BURGNESS; GREEN, 2009, 
p. 24)  

         Burgness e Green (2009), observou que o YouTube possui duas funções, 

como plataforma top-down de distribuição de cultura popular e como plataforma 

bottom-up de criatividade. É um ambiente de distribuição na qual é possível 

popularizar o conteúdo da mídia tradicional, além de ser um espaço 

desenvolvido por usuários na qual desafios à cultura comercial popular podem 

surgir, “sejam eles serviços de notícias criados por usuários ou formas 

genéricas como o vlogging – que, por sua vez, podem ser assimiladas e 

exploradas pela indústria de mídia tradicional” (p.24) 

         O fascínio da imagem atinge seu ápice quando nós 
somos a própria mensagem. Talvez por isso o YouTube seja 
um irresistível local dessa enorme ágora virtual que, 
independentemente dos seus problemas e formatos, permite a 

                                                             
6
  Streaming é uma forma de transmissão de som e imagem (áudio e vídeo) através de uma rede qualquer de 

computadores sem a necessidade de efetuar downloads do que está se vendo e/ou ouvindo, pois neste método 
a máquina recebe as informações ao mesmo tempo em que as repassa ao usuário. Fonte: Interrogação Digital, 
disponível em < http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/> acessado 08/08/2017. 

http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/
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cada um ser a própria mídia, celebridades do nosso cotidiano.  
(BURGESS, 2009, p.9) 

 

Talvez essa possibilidade dos indivíduos serem a própria mídia, é o que 

permitiu ascensão dos formadores de opinião na internet, hoje conhecidos 

como  influenciadores digitais. Esses sujeitos utilizam do serviço do YouTube 

para disseminar suas opiniões e experiências a fim de atrair seguidores. À 

seguir veremos alguns conceitos com o propósito de compreender quem são 

eles, os tipos e como atuam. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

2. Influenciadores Digitais 

 

         A existência dos influenciadores digitais é um tema ainda prematuro no 

meio acadêmico. Não se traduz em uma constatação falaciosa afirmar que 

pesquisadores de várias instituições de pesquisa e de ensino ainda estão 

buscando compreender o fenômeno. É sabido que os influenciadores digitais 

têm adquirido bastante importância para marcas, essencialmente, no sentido 

de ajudá-las a compreender melhor seu público-alvo.  Este capítulo tem como 

objetivo entender quem são influenciadores digitais por meio de algumas 

perspectivas, identificar alguns papéis, formas de análise e mensuração de sua 

audiência e, por fim, entender a importância das influenciadoras no segmento 

de moda feminina. 

         Os influenciadores e formadores de opinião tem sido objeto de interesse 

dos pesquisadores da área da comunicação. Os estudos pioneiros sobre o 

tema foram desenvolvidos pelo sociólogo Paul Lazarsfeld, quando buscou 

compreender os processos de formação de opinião na esfera de determinadas 

unidades sociais. Ele acreditava que os efeitos provocados pelos meios de 

comunicação de massa dependiam das forças sociais que predominavam no 

período (Lazarsfeld, 1940, apub Wolf, p.20).  Atualmente, a figura dos 

influenciadores torna a aparecer com intensidade, principalmente após o 

surgimento da internet e as transformações provocadas por ela na 

comunicação.  

         Com a expansão da tecnologia e a ascensão da internet que 

possibilitaram espaço para todos, surge uma nova classe de formadores de 

opinião que ocupam não apenas os ambientes físicos, mas também o 

cibernético: os influenciadores digitais. Eles são usuários comuns da internet, 

de diferentes classes sociais, majoritariamente jovens e monetizam sua própria 

vida e estão sempre conectados. São conhecidos por produzirem conteúdos a 

respeito de diversos assuntos e por alcançarem a audiência rapidamente. Os 
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influenciadores digitais não param de crescer, não apenas em número como 

também em audiência.  

          Apesar de terem começado de forma anônima, os influenciadores digitais 

estão ganhando cada vez mais força no mercado, participando de campanhas 

comerciais, peças teatrais, filmes, stands ups e têm movimentado milhões.  De 

acordo com a Revista Exame, em março deste ano (2017), o número de 

influenciadores no mundo somava seis milhões e continua crescendo, a maior 

parte está no YouTube. O mais famoso a nível mundial é o suíço Felix 

Kjellberg, conhecido pelo canal no YouTube Pewdiepie7 com mais de 55 

milhões de inscritos. No Brasil, o influenciador mais popular é o humorista 

Whindersson Nunes8 com aproximadamente 22 milhões. 

         Para alguns autores, esses influenciadores digitais assumem outras 

nomenclaturas. Vejamos algumas delas. 

         Terra (2012) os denominou de usuários-mídia. A autora acredita que o 

usuário-mídia é: 

         É um usuário ativo tanto da internet como das mídias 
sociais e que produz, compartilha, dissemina conteúdos 
próprios e de seus pares, bem como os endossa junto às suas 
audiências em blogs, microblogs, fóruns de discussão on-line, 

sites de relacionamento, entre outros. (TERRA, 2012, p.77) 

 

         Ao definir o influenciador digital como usuário-mídia, Terra (2012) se 

baseia na teoria do bios midiático, elaborada por Muniz Sodré (2006 apud 

Terra 2012). Nesta teoria, Sodré defende que a mídia não é somente 

transmissora de informações, mas uma forma de vida, de ambiência. Dessa 

forma, o usuário-mídia é caracterizado como aquele que não transmite apenas 

informações, mas que também se transforma em um veículo midiático, em 

meio, em comunicação.  

         Segundo Montardo (2009, p.4), os autores Bruns e Jacobs definem os 

influenciadores digitais como: produsers.  Os produsers é um termo que diz 

respeito a uma posição híbrida e condensa as duas funções: a de produtor e de 

                                                             
7
 Canal do Youtube de Feliz Kjellberg, Pewdiepie disponível em https://www.youtube.com/user/PewDiePie 

Acesso 28/06/2017 
8
 Canal do Youtube de Whindersson Nunes, disponível em https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes 

Acesso 28/06/2017 
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usuário engajados no ato da produsage. Esta pode ser entendida como 

“construção colaborativa e contínua e extensão de conteúdo existente na busca 

por incremento posterior”. 

         Podemos dizer também que o influenciador é um ator social na internet 

conforme observou Recuero (2009, p.25) ao definir rede social. A autora usou o 

termo rede social como metáfora com a finalidade de analisar os padrões de 

conexão de um grupo social, a partir das conexões de diversos atores. Recuero 

define a rede social como um conjunto de dois elementos: os atores, que 

podem ser pessoas, instituições ou grupos (nesse caso são os nós da rede) e 

suas conexões que seriam as interações ou laços sociais. Para 

RECUERO(2009, p.25) o atores são : 

         São o primeiro elemento da rede social, representados 
pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede 
que se analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de 
forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 
constituição de laços sociais. 

        Recuero aponta que em relação redes sociais da internet, os atores 

sociais são organizados de forma diferente levando em consideração o 

distanciamento entre os indivíduos na interação social. Isto porque no caso de 

estarem presentes na web, eles são mediados por computadores e dispositivos 

móveis, portanto os blogs, perfis do Facebook, twitter etc, são considerados 

representações dos atores sociais que estão inseridas no ciberespaço. “São 

espaços de interação, lugares de fala, construídos pelos atores de forma a 

expressar elementos de sua personalidade ou individualidade”. RECUERO 

(2009, p. 25, 26)  

         Diante dessas perspectivas, podemos dizer que os influenciadores 

digitais exercem diferentes papéis. Destacaremos algumas representações a 

seguir. 
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2.1  Os influenciadores e os diversos papéis 

 

         O papel dos influenciadores ganhou bastante credibilidade para as 

organizações sociais e empresariais movimentando diversos setores, 

principalmente o de moda. Dados disponíveis na revista Exame (2017) 

apontam que o setor de moda online no Brasil quadruplicou, mesmo em meio à 

crise. Analistas9 acreditam que esse fenômeno pode estar relacionado aos 

influenciadores digitais de moda que possuem audiência fiel e engajada. Por 

esse motivo que grandes marcas passaram a investir com frequência neles, 

como é o caso da marca Riachuelo que agora tem uma coleção especial 

assinada pela blogueira brasileira Camila Coelho. Ela é uma das brasileiras 

mais influentes no ramo da moda e atualmente possui mais de três milhões de 

seguidores no YouTube e mais de seis milhões no Instagram. A seguir uma 

imagem da blogueira Camila Coelho pousando usando roupas da linha 

assinada por ela para a marca Riachuelo. 

 

Figura 4 -Camila Coelho pousando para a marca Riachuelo utilizando vestido da coleção que leva 

seu nome.
10

 

         Visto que os influenciadores podem atuar de diferentes formas perante os 

públicos, nesta pesquisa destacaremos, de maneira geral, três papéis mais 

regularmente exercidos por eles, especialmente no segmento de moda 

                                                             
9
 De acordo com a consultoria Euromonitor publicado na revista Exame disponível em 

http://exame.abril.com.br/negocios/dino/audiencia-dos- blogs-de- moda-brasileiros- reflete-forca- do- 
mercado-mesmo- em-tempos- de-crise- shtml/. Acesso dia 27/06/2017 
7
 Figura 5- Imagem de divulgação da linha Camila Coelho para a Riachuelo. Disponível em 

https://www.riachuelo.com.br,  acesso 27/06/2017 

https://www.riachuelo.com.br/
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feminina. Chamaremos aqui de: consumidor especialista, comunicador ou 

porta-voz de marcas e nova celebridade.    

 

2.1.1 Os influenciadores como consumidor especialista 

 

        Este tópico tem como propósito fazer uma analogia entre influenciador 

digital e o consumidor especialista. Embora este último tenha mais importância 

serão vistas alguns conceitos, argumentos e outras relações como o papel do 

cliente proposto por Kotler (1998). 

         De acordo com o dicionário online da língua portuguesa Priberam linha 2, 

o consumidor é “quem compra para gastar em uso próprio”. Para Solomon 

(2015, p.7) “o consumidor é a pessoa que identifica uma necessidade um 

desejo, realiza uma compra e descarta”. Enquanto o especialista segundo o 

dicionário já citado é “que ou quem se especializou em determinada área do 

saber ou sabe muito sobre determinada coisa”. Consideremos esses dois 

conceitos e vejamos algumas afirmações. 

         Kotler, Katajay e Setiawan (2010) afirmam que os consumidores não são 

mais indivíduos isolados, estão conectados uns com os outros. Suas decisões 

deixaram de ser inconscientes, pois eles estão fundamentados em 

informações. Não são mais passivos e sim ativos, fornecem feedback 

necessário para as instituições.  Ele também afirma que “à medida que as 

mídias sociais se tornarem cada vez mais expressivas os consumidores 

poderão, cada vez mais, influenciar outros consumidores com opiniões e 

experiências”. (Kotler, Kartajay e Setiawan, 2010, p.4) 

        Tofler(1990 apud Terra, 2012) chamou de prosumer o consumidor 

profissional em que a reação de seus gostos, necessidades e impressões das 

organizações resultam co-criação de produtos e serviços.  

        Conforme artigo publicado na revista americana Entrepeneur (2016), 92% 

dos consumidores acreditam mais em recomendações de produtos feitas por 

indivíduos do que por marcas. Kotler, Kartajay e Setiawan (2017) acrescentam: 
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 A crescente tendência à existência de consumidores 
colaborativos afetou os negócios. Hoje, os profissionais de 
marketing não têm mais controle total sobre suas marcas, pois 
agora estão competindo com o poder coletivo dos 
consumidores. 

         A seguir, apresentamos, com a finalidade ilustrativa, comentários de duas 

seguidoras da blogueiras Mari Flor de Rosa nos quais elas opinam e sugerem 

conteúdos para serem considerados e tratados pela blogueira. Uma delas 

chama a atenção para o fato de que o uso de botas deve ser adequado ao tipo 

físico de cada mulher e a outra pede dicas do que vestir durante o verão, 

levando-se em consideração cada região geográfica brasileira.   

 

 

 

 

         Diante dos argumentos vistos anteriormente, pode-se dizer que o 

influenciador digital que atua como consumidor especialista representa a 

junção do prosumer apontado por Tofler(1990) e do consumidor colaborativo 

de Kotler, Kartajay Setiwan (2010). Prosumer é aquele que compra, testa utiliza e 

ensina a utilizar os produtos ou serviços de diferentes marcas; costuma 

compartilhar em sites e mídias sociais suas experiências e impressões obtidas 

após o consumo. Seus pontos de vista são bastante relevantes tanto para as 

empresas, pois através deles, elas conseguem ter insights para futuramente 

atendê-los, quanto para os demais consumidores, que se sentem mais seguros 

na hora de fazer suas escolhas.  
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         Baseando-nos nas afirmativas de Kotler, Kartajay Setiwan (2010) e Tofler 

(1990), pode-se dizer também que esses influenciadores digitais são 

considerados consumidores especialistas porque, antes de tudo, eles são 

usuários assíduos de determinados dos produtos ou serviços, portanto são 

experientes no assunto, sabem a respeito das particularidades de cada um e 

possuem familiaridade que lhes permite falar deles. Geralmente costumam 

fazer comparações por meio de resenhas nas quais analisam e expõem suas 

impressões, prós e contras. Quando convidados, estes indivíduos participam 

diretamente na criação de novos produtos, tornando-os cocriadores11. Estão 

presentes principalmente nos mais diversos blogs e canais do YouTube, 

sobretudo os de beleza e moda.   

         A seguir trazemos uma foto, na qual várias blogueiras estão participando 

do processo de cocriação da marca de calçados Petit Jolie. 

 

Figura 5 Blogueiras participando do processo de Cocriação da Petit Jolie 

 

         Kotler, Kartajay Setiwan (2010) afirma que no passado, os consumidores 

acreditavam mais nas campanhas de marketing, mas hoje eles estão bem 

informados e unidos, costumam buscar informações e críticas no seu ciclo 

social.   A ascensão das mídias sociais é um reflexo dessa realidade como 

podemos ver nos comentários abaixo.  Vejamos a seguir alguns exemplos de 

                                                             
11

 Palavra derivada do termo Cocriação criado por C.K. Prahalad para descrever a nova abordagem à inovação. 
Prahalad e Krishnan, em A nova era da inovação, observaram as novas maneiras de criar produto e experiência 

por meio da colaboração por empresas, consumidores, fornecedores e parceiros de canal interligados em uma 
rede de inovação. (Kotler 2010 ) 
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atuação de três consumidoras que ilustram as características apontadas 

anteriormente:  

 

Figura 6 Comentário de seguidora elogiado a resenha feita pela influenciadora 

 

Figura 7 Comentário de seguidora após ter feito a compra do produto resenhado 

 

Figura 8 Comentário de seguidora sobre resenha de produto 

         Para complementar Kotler, Kartajay Setiwan afirmam: 

         Os consumidores preocupam-se com a opinião dos 
outros e partilham suas opiniões e compilam inúmeras críticas. 
Juntos os consumidores pintam seu próprio quadro das 
empresas e marcas, que é muitas vezes, diferente da imagem 
que as empresas e marcas pretendem projetar. (KOTLER, 
KARTAJAY E SETIWAN, 2017) 

Adiante veremos comentários postados nos vídeos das blogueiras Mariana 

Saad e Mari flor exemplificam a afirmativa abordada por Kotler anteriormente: 
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Figura 9 - Comentários retirados da influenciadora digital Mariana Saad sobe produtos de 

maquiagem
12

. 

 

Figura 10- Comentários retirados do vídeo da influenciadora Mari Flor sobre a marca Zara
13

 

         É possível que observar que as conversas casuais inspiram confiança em 

seus seguidores. Portanto a relação entre os consumidores e as marcas deve 

ser horizontal14.  As marcas precisam enxergar os consumidores como pares e 

amigos da marca, precisam revelar seu caráter autêntico e serem honestas 

quanto ao verdadeiro valor para que assim, mereçam valor. (KOTLER, 

KARTAJAY E SETIWAN, 2017) 

         É importante apontar alguns fatores que pode ter corroborado para tal, 

entre eles estão: o acesso a mais informação que permite que o consumidor 

pesquise sobre os seus interesses tornando-os mais exigentes; a alta 
                                                             
12

 Print do perfil do vídeo do canal do YouTube da influenciadora de moda e beleza Mariana Saad. 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-B0arTzk7_A . Acessado 25/05/2017 
13

  Print de cometário retirado do vídeo do canal Closet da Mari. Disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=RN8Ub4Rrl4c. Acessado em 25/07/2015 
14

 A comunicação lateral ou comunicação horizontal refere-se à comunicação com pessoas de igual status que 
trabalham em outros departamentos, ou seja, ocorre entre departamentos de um mesmo nível hierárquico, 
fazendo com que os colaboradores trabalhem como uma equipe multidisciplinar onde todos têm 
responsabilidades iguais. Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_lateral Acessado 
25/07/2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-B0arTzk7_A
https://www.youtube.com/watch?v=RN8Ub4Rrl4c
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_lateral
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conectividade resultante do avanço da tecnologia e seus apetrechos, em 

especial os dispositivos móveis como os smartphones. O que possibilita os 

indivíduos estarem conectados na maior parte do tempo e como consequência, 

tornando-os mais expressivos e colaborativos; a alta interatividade, permitindo 

que os indivíduos se reúnam de acordo com seus gostos e interesses não 

somente nas comunidades virtuais, mas também pessoalmente. 

         Diante desse quadro, vale apontar também como o influenciador participa nos 

papéis de clientes proposto por Kotler (1998). O autor identificou os diferentes 

papéis que os clientes podem encarregar-se em uma transação de uma compra: o 

iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário. O iniciador é a primeira 

pessoa a sugerir a compra do produto ou serviço. Já o influenciador é aquele cuja 

opinião influencia na decisão de compra. O decisor, como o próprio nome já diz, é 

aquele que durante ação de compra decide se, o que e onde realizará a compra. O 

comprador é aquele que paga pelo produto ou serviço e muitas vezes ele não é o 

mesmo quem decidirá, apesar de ter bastante importância no processo de decisão 

da compra. O usuário é aquele que utiliza o produto ou serviço.  Desse modo, ao 

concordarmos com o que explica Kotler (1998), o influenciador assume o papel de 

iniciador, quando ele é a primeira pessoa a sugerir produtos e serviços aos seus 

seguidores através das indicações feitas nas mídias sociais, como é possível ver na 

figura 11. 

 

Figura 11 - Ju Góes assumindo o papel de iniciador. 

         O influenciador digital apropria-se do influenciador proposto por Kotler 

(1998), quando suas opiniões são relevantes para seus seguidores na hora 

decidirem a compra, como é possível ver na figura 12. 
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Figura 12- Jéssica Flores assumindo papel de influenciador proposto por Kotler 

 

         O influenciador torna-se um comprador quando ele paga pelos produtos 

ou serviços a fim de gravar vídeos e escrever resenhas para aqueles que o 

seguem. Muitas vezes compra, mas não utiliza, fazem sorteios em seus canais 

de comunicação. Como é possível ver na figura 13. 

 

 

Figura 13- Alice Salazar como compradora 

 

         Presenciamos também a situação em que o influenciador assume o papel 

de usuário quando ele utiliza o produto ou serviço, independentemente do fato 

de a compra ter sido ou não efetuada por ele. Normalmente, recebe produtos 

de empresas para serem testados por ele.  A seguir ilustra o papel citado: 
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Figura 14 Nina fazendo o papel de usuária 

 

         Vale lembrar que qualquer indivíduo como cliente, se enquadra nos 

papéis propostos por Kotler (1998). Mas como essa pesquisa tem como 

personagem principal o influenciador digital, foi feita essa relação com o 

propósito de mostrar a sua relevância durante a transação de compra. 

         Neste tópico vimos como o influenciador digital pode atuar como 

consumidor especialista e também a importância que passam a ter quando 

assumem ao assumirem alguns papéis durante o processo de compra. A seguir 

veremos a figura do influenciador digital como comunicador ou porta-voz de 

marcas. 

 

2.1.2 O influenciador como comunicador ou porta-vozes de marcas 

 

         Atualmente vemos uma confiança fragilizada no relacionamento entre o 

consumidor e as organizações. Os consumidores preferem acreditar mais uns 

nos outros do que nas empresas. Kotler, Kartajay e Setiawan (2010) acreditam 

que a ascensão das mídias sociais seja um reflexo dessa migração. 

        Os indivíduos confiam mais nos relacionamentos horizontais aos verticais 

voltando-se para o boca a boca como uma maneira nova e confiável de 

propaganda (KOTLER, KARTAJAY E SETIAWAN, 2010). E não é por acaso 
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que tanto as organizações quanto à imprensa percebem força da comunicação 

digital e fez entender que precisam estar presentes nas comunicações 

horizontais (TERRA, 2012). 

         Estudos recentes em vários setores mostram que a 
maioria dos consumidores acredita mais noutros fatores 
externos(amigos, famílias, fãs no Facebook, seguidores no 
Twitter) do que nas comunicações de marketing. A maioria 

pede conselhos a estranhos nas redes sociais e confia neles 
do que na publicidade e nas opiniões de especialistas. 
(KOTLER, KARTAJAY E SETIAWAN, 2017) 

 

         Em vista disso, os profissionais de marketing têm buscado os 

influenciadores digitais como uma forma de atingir seu público e potencializar 

suas vendas por meio de parcerias e permutas, por exemplo. Contudo o maior 

desafio das marcas é achar advogados, melhor dizendo, indivíduos que são 

referência para sua comunidade e que se identificam com a marca a ponto de 

defendê-las. Portanto, o influenciador digital que atua como comunicador ou 

porta-voz de uma marca é aquele que possui familiaridade com a marca, ou 

seja, utiliza o produto ou serviço e os defende perante outros consumidores. 

São referenciais no segmento em que atuam e seu discurso é digno de 

aceitação. Partilham de interesses em comum com seus seguidores e são 

ótimos propagadores para seu grupo. Compartilham suas experiências de vida 

e estão sempre conectados e antenados às tendências do momento. Por fim, 

enxerguemos os influenciadores que atuam como comunicador ou porta-voz 

das marcas, como embaixadores que se encarregam da missão de representar 

a marca nas suas comunidades.  

         Contudo, um aspecto que constatamos e do qual não podemos esquecer 

diz respeito ao fato de que atualmente esses influenciadores digitais, pelo 

menos os renomados, não agem mais de forma espontânea, pelo contrário, 

normalmente são pagos e tem faturado milhões em campanhas comerciais.  

Como é o caso do influenciador Whinderson Nunes, que chega a cobrar R$ 

200.000 reais por rmenção de uma marca no seu canal no YouTube segundo o 

artigo publicado na revista Exame (2017).  

          Diante disso, vale a reflexão a respeito dos influenciadores digitais e das 

publicidades convencionais. Para tal, consideremos a afirmativa de Kotler 
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(2010) na qual observa que os consumidores acreditam mais uns nos outros e 

em desconhecidos do que nas publicidades. Agora pensemos também que um 

dos fatores para o sucesso dos influenciadores digitais nas campanhas é o fato 

deles serem consideradas pessoas comuns, não artistas da tv que encenam 

personagens para falar a respeito de uma marca.  

         Podemos então presumir que o influenciador digital está fadado a se 

tornar o antigo garoto-propaganda, fazendo de si um veículo de publicidade e 

enfraquecendo mais uma vez a confiança do consumidor. 

         Outro ponto a ser analisado se refere à questão da visibilidade. As 

marcas são detentoras de poder econômico conforme apontou Thompson 

(1995) e os influenciadores de poder simbólico, se assim podemos dizer. Visto 

que os influenciadores digitais estão sendo comparados às celebridades e que 

estas não ascendem sem a interferência de agentes culturais conforme 

acredita Rojek (apud Liesenberg 2012), e ainda levando em consideração 

afirmativa de Santaella (2016) na qual a celebridade será cada vez mais 

célebre quanto mais ela estiver na mídia.  É possível assim conjecturar que 

exista jogo de interesses particulares. No qual os envolvidos serão 

beneficiados se agirem de maneira que satisfaçam os interesses de uns dos 

outros.  

       Dessa maneira, podemos pensar também que o excesso de publicidade 

realizada pela figura do influenciador irá contribuir, gradativamente, para 

fragilidade na relação de confiança entre o consumidor e a marca. Isto porque 

os consumidores entenderão que ao assumirem a fama, eles não são mais 

usuários comuns e transparentes e sim faturarão fortunas por cada campanha 

de divulgação que fizerem.  A figura 15 ilustra indício da hipótese citada. 

 

Figura 15 Comentário da seguidora no canal do YouTube Mariana Saad  

         Através das campanhas publicitárias a marca proporcionará mais 

visibilidade para o influenciador e ele poderá trazer venda para a marca.   
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         De acordo com Recuero (2012) para que o indivíduo exista no 

ciberespaço, é preciso se expor. Essa necessidade de exposição pessoal 

presente na sociedade atual é definida por Sibilia (2003 apud Recuero 2012, p. 

27) como imperativo da visibilidade. Este é resultante do cruzamento entre 

público e privado, para ser consequência direta do fenômeno globalizante, que 

intensifica o individualismo. Quanto à necessidade da visibilidade a autora 

ressalta: é preciso ser visto para existir no ciberespaço. “É preciso constituir-se 

parte dessa sociedade em rede, apropriando-se do ciberespaço e constituindo 

um eu ali” (EFIMOVA, 2005 apud Recuero 2012, p. 27). Esse eu é 

representado pelos perfis nas redes sociais, nicknames, páginas, etc. 

         O que se sabe muito mais do que existir no ciberespaço, é ser famoso. 

Alguns têm conseguido alcançar a fama, outros nem tanto e acabam desistindo 

no meio da trajetória, como é o caso da ex-blogueira Emely Daiane15 que 

investiu tudo que tinha e não obteve o retorno que almejava. Outros em busca 

da visibilidade e da fama são capazes de correr riscos gravíssimos e muitas 

vezes terminam até em tragédia16 a exemplo da YouTuber  norte-americana 

Monalisa Perez, que matou seu namorado com um tiro no peito acidentalmente 

durante a gravação de uma pegadinha no YouTube.  Outros, a fama é tamanha 

que são comparados às celebridades, mas quanto a esse assunto, 

abordaremos em seguida.  

       

2.2.3  O influenciador assumindo o status de  celebridade  

 

         Novas celebridades é o status atribuído aos influenciadores digitais, e o 

motivo para essa atribuição, é que eles não se encontram apenas nas mídias  

sociais na internet, tem ganhado destaque nas capas de revistas, nos cartazes 

de cinema, nos comerciais da televisão e nos programas de auditório. A 

visibilidade e a audiência alcançadas pelos influenciadores digitais em 

                                                             
15

 Informação retirada da matéria que foi ao ar no fantástico no dia 26/02/2017. Disponivel em 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/02/blogueiras-ou-influenciadoras-digitais-ganham-fama-e-
dinheiro.html. Acessado 20/03/2017 
16

 A YouTuber Monalisa Perez matou seu namorado com um tiro no peito acidentalmente durante a gravação de 
uma pegadinha para ser exibida no YouTube. Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/jovem-mata-
namorado-com-tiro-no-peito-durante-gravacao-de-pegadinha-21530692 . Acessado 20/07/2017 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/02/blogueiras-ou-influenciadoras-digitais-ganham-fama-e-dinheiro.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/02/blogueiras-ou-influenciadoras-digitais-ganham-fama-e-dinheiro.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/jovem-mata-namorado-com-tiro-no-peito-durante-gravacao-de-pegadinha-21530692
https://oglobo.globo.com/sociedade/jovem-mata-namorado-com-tiro-no-peito-durante-gravacao-de-pegadinha-21530692
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diferentes tipos mídias possibilitaram a oportunidade de assumirem o status de 

novas celebridades. Para a compreensão dessa associação, adotaremos os 

conceitos de celebridade, renome e notoriedade. 

         O surgimento da mobilização ostensiva em volta de pessoas comuns 

emergiu “quando as celebridades preencheram a ausência gerada pela 

decadência da crença popular no direito divino dos reis, e a morte de Deus”. 

ROJEK(2008 apud Liesenberg 2012, p.50).  Essas pessoas, agora revestidas 

de prestígio social, assumiram o papel de celebridade que era exercido pela 

monarquia como “os novos símbolos de reconhecimento e pertencimento, e 

conforme a crença em Deus minguou, as celebridades tornaram-se imortais.” 

ROJEK(2008 apud Liesenberg 2012, p. 50). 

         Segundo Rojek (2008 apud Liesenberg 2012, p.50), o termo celebridade 

diz respeito a alguém de que é conferido um status de evidência no espaço 

público e que conquista a fama em seu meio.   

        A pesquisadora Santaella (2016) em uma entrevista dada para a Plural17 

acredita que: “A celebridade é construída nas mídias e pelas diversas mídias. 

Quanto mais a celebridade aparecer nas variadas versões que as diferentes 

mídias a ele dão, tanto mais ela será celebridade”.  

       Diante desses conceitos é possível compreender que a atribuição do 

status de nova celebridade, refere-se ao fato do influenciador possuir 

visibilidade e sucesso no ambiente no qual atua, considerado público, isto é, 

um local onde qualquer pessoa pode ter acesso.  Apesar de terem sua 

reputação construída na internet, um meio de comunicação completo, eles 

estão alcançando outros formatos midiáticos como cinema, programas 

televisivos, comerciais, impressos, etc.  

       Para Rojek (2008 apud Liesenberg, 2012) o aparecimento da celebridade 

pode estar com os processos históricos inter-relacionados como a 

democratização da sociedade, o declínio dos valores religiosos e a 

                                                             
17

 Lucia Santaella comenta o fenômeno das celebridades na atualidade, Disponível em 
http://jornalismosp.espm.br/plural/lucia-santaella-comenta-o-fenomeno-das-celebridades-na-atualidade 

Acesso 17/07/2017. 

 

http://jornalismosp.espm.br/plural/lucia-santaella-comenta-o-fenomeno-das-celebridades-na-atualidade
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mercantilização do cotidiano nascida do capitalismo.  LIESENBERG (2012, p. 

50) 

         Rojek compreende a celebridade como uma fabricação cultural 

intrinsecamente relacionada a um público e articulada por interesses 

comerciais midiáticos. Desse modo, o autor acredita que nenhuma celebridade 

obtém reconhecimento sem a ajuda dos intermediários culturais, isto é, 

diretores de cena, agentes publicitários, consultores, fotógrafos, promoters, 

especialistas em cosméticos etc, que auxiliam na construção de imagem desse 

indivíduo. LIESENBERG (2012, p. 51) 

         Contudo, o conceito celebridade não deve ser confundido com o de 

renome. Segundo Rojek (2008 apud Liesenberg 2012), o renome diz respeito 

“à atribuição informal de distinção a um indivíduo dentro de uma determinada 

rede de relacionamentos sociais”. O autor acredita que o renome “depende do 

contato parassocial pessoal ou direto. Esses indivíduos têm uma espécie de 

fama localizada dentro de uma congregação social particular da qual fazem 

parte”, esse é o principal fator que difere da celebridade convencional que é 

ubíqua. LIESENBERG (2012, p. 51). De outra maneira, pensemos em um 

advogado bastante respeitado ou uma chef de cozinha, eles são conhecidos no 

ambiente no qual atuam, porém não podem ser considerados celebridades no 

meio social, porque uma celebridade é reconhecida em vários lugares e não 

apenas no seu ciclo, como é o caso da atriz Angelina Jolie.  

         E, por fim, pensemos na notoriedade. De acordo com Liesenberg (2012), 

a notoriedade se distingue da celebridade no que se refere a  projeção e 

reconhecimento, além da origem atributiva dos termos. Rojek afirma que a 

notoriedade de alguém pressupõe “um relacionamento no qual o indivíduo é 

que é diferenciado por status honorífico está distanciado do espectador por um 

palco, tela e algum e meio de equivalente de comunicação”.  Segundo 

Liesenberg (2012), o que difere é a projeção pública que adquirem, sendo 

assim, a notoriedade é uma subdivisão da cultura da celebridade. 

         Diante desses conceitos, é possível observar que nem todo influenciador 

digital pode ser considerado celebridade, esse papel dependerá muito do grau 
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de ubiquidade que ele possui. Sendo assim, pode-se concluir que existem uma 

gama de influenciadores renomados, notórios e outros célebres.  

        Observou-se também que diferentemente das celebridades 

convencionais, os influenciadores digitais considerados celebridades, são mais 

acessíveis ao seu público. Costumam interagir, trocar experiências e até 

mesmo se encontrarem com seus seguidores proporcionando uma sensação 

de intimidade, conforme afirmou a blogueira Rayza Nicácio em sua festa18 de 

comemoração por alcançar um milhão de inscritos no YouTube: “Eu só sou a 

Ray dos cachos, porque vocês são as íntimas da Ray”. 

        Nestes últimos tópicos compreendemos três papéis, dos inúmeros, que 

um influenciador digital pode atuar. No próximo tópico conheceremos seus 

tipos e suas características para identificarmos um influenciador na internet. 

 

2.2 Tipos de influenciadores 

 

         Ishida (2016) identificou e definiu três perfis de influenciadores: os 

broadcasters, os conectores e os legitimadores.  

         O primeiro, os broadcasters, são perfis que possuem bastante 

seguidores, cuja mensagem atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Para 

identificá-los devem ser observadas algumas características, tais como: volume 

acima da média (utilizando como parâmetro a média no ramo de atuação ou do 

público-alvo); comentários realizados pelos seguidores nos quais são 

focalizados no conteúdo do post ou no próprio influenciador; alta quantidade de 

interações na publicação, sobretudo, comentários e replicações, e 

normalmente são convidados e propostos por marcas para participar de 

eventos, ou muitas vezes recebem brindes e presentes, expondo-os nas redes 

sociais que consequentemente provocam diversas citações em notas de sites e 

blogs. É importante lembrar que esse tipo de influenciador pode ser tanto um 

famoso, como por exemplo, um cantor ou uma atriz, quanto uma pessoa 

comum que tenha certa popularidade capaz de atrair grandes audiências, 

                                                             
18

  Vídeo da festa de comemoração a um milhão disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=bXeTNGpXuXU acesso 11/08/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=bXeTNGpXuXU


 
 
 

47 
 

decorrente do conteúdo que produz ou até mesmo pela personalidade e estilo. 

(ISHIDA, 2016). Na figura 16 veremos um exemplo de influenciadora 

broadcaster: 

 

Figura 16 Camila Coelho é uma broadcaster no ramo da moda.
19

 

             

         O segundo tipo, os conectores, são aqueles que possuem várias 

conexões com outros influenciadores. Ishida (2016) afirma que esse perfil 

corresponde ao vendedor, cuja função é persuadir outras pessoas a adotarem 

uma ideia ou comportamento. Geralmente é uma referência para perfis 

populares, além de estabelecer conexão para grupos com perfis distintos, nos 

quais propaga tendências e incentivam conversas entre diversas tribos. São 

caracterizados por terem muitas menções espontâneas de outros perfis, em 

especial, dos broadcrasters, grande engajamento (interações/seguidores) em 

suas publicações, alto poder de difusão, em que os compartilhamentos 

alcançam o segundo e terceiro grau nos seguidores. (ISHIDA, 2016, p. 269) Na 

figura 17, Rayza Nicácio, é considerada uma broadcaster e também uma 

conectora por ser referência para a tribo das cacheada. 

 

                                                             
19

 Print do perfil do Instagram da influenciadora Camila Coelho. Disponível em 

 https://www.instagram.com/p/BUvKW5IFK7O/?taken-by=camilacoelho .Acesso 02/06/2017 
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Figura 17-  Rayza Nicácio fazendo publicidade para a Risqué. 

         Já o terceiro tipo, os legitimadores, são os primeiros nomes a serem 

lembrados quando os usuários anseiam por uma informação, recomendação 

ou inspiração dentro do estilo de vida. Eles podem ser classificados como: low-

profile e legitimadores de tribos. O Low-profile é identificado por postar com 

menos frequência em redes sociais que os demais, são caracterizados por 

possuir um número menor de seguidores e evitar alta exposição, são 

referências no que diz respeito a assuntos técnicos. Enquanto os legitimadores 

de tribos representam um estilo de vida, no qual os usuários que acabam se 

identificando os toma como referência. (ISHIDA, 2016 p. 269). Na figura 18 

exemplifica um exemplo de legitimadoras, Ju Romano, representando a moda 

plus size. 
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Figura 18-  Ju Romano pousando para uma marca do segmento plus size 

size 

         Quanto aos perfis de influenciadores, ainda que tenham características 

peculiares, nada impede que um mesmo influenciador reúna mais de um perfil 

podendo atender a até dois tipos deles, como vimos nos exemplos citados.              

         Neste tópico analisamos os tipos e as caraterísticas para identificarmos 

um influenciador digital. A seguir, veremos alguns fatores e ferramentas a 

serem considerados para análise e mensuração de influência, visto que, como 

veículo de midiático, conforme observou Terra (2012), tem atraído as 

organizações comerciais e empresariais. 

 

2.3 Fatores e ferramentas para analisar e mensurar de influenciadores 

digitais 

 

         A audiência somente, não pode ser uma condição decisória para estipular 

o valor de um influenciador, observa Ishida (2016). O autor ressalta que, para 

um influenciador seja um veículo midiático, existem fatores a serem analisados, 

entre eles estão: a interação e capacidade de engajamento, menções 

espontâneas de outros perfis (populares ou não), perfil de interesse dos 

seguidores e o potencial de disseminação. Adiante veremos detalhadamente 
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cada um deles e algumas ferramentas que ajudam fazer a análise na hora de 

escolher um. 

         Interações e capacidade de engajamento: Segundo Ishida (2016) é a 

proporção entre interações e audiência é essencial para entender se os 

seguidores se engajam com influenciador ou são apenas inertes. Ishida (2016) 

apresentou uma taxa a ser considerada para entender o nível de engajamento 

de um perfil, é a fórmula: (volume de interações) / (volume de seguidores). O 

autor entende por interações curtidas, compartilhamentos, comentários e 

cliques em URLs, adaptados a cada rede social. Para a análise de tempo, 

pode-se considerar um ou mais meses, assim consegue-se estipular a média 

mensal certifica o autor. 

          Menções espontâneas de outros perfis (populares ou não): Para 

Ishida (2016, p. 266) é a capacidade de gerar conversações fora do perfil, ou 

seja, ser mencionado por outros perfis populares ou por usuários comuns em 

suas redes. Para obter-se um parâmetro confiável é preciso, mais uma vez, 

ponderar esse fluxo com o volume de seguidores e também acompanhá-lo 

mensalmente, visto que os perfis tendem a ter mais menções espontâneas e 

entender a proporção entre menções e seguidores é essencial. Se necessário, 

separar em duas taxas: uma geral e outra considerando apenas usuários 

populares (acima de mil seguidores). Desse modo, é possível identificar se o 

perfil é capaz de atrair engajamento de outros perfis populares (ISHIDA, 2016, 

p.266). O autor ressalta que menção espontânea não se confunde com 

compartilhamento ou retweet, pois, no primeiro, o usuário cita 

espontaneamente o influenciador e, no segundo, é uma interação que busca 

difundir a mensagem para a rede de seguidores.  

         Perfil de interesse dos seguidores: Para que haja sucesso na 

campanha é fundamental entender a audiência que será impactada. Para tal, 

pode-se utilizar softwares que permitam o agrupamento de dados, isto é, 

palavras-chaves e de bios, ou seja, curta biografia na qual os usuários 

descrevem quem são . (ISHIDA, 2016 p.266) 

         Potencial de disseminação: De acordo com Ishida (2016, p.266), um 

perfil possui um potencial de disseminação quando ele é seguido por outros 
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perfis populares, suas mensagens ultrapassam a sua própria rede e atingem 

outros perfis–não seguidores. O autor afirma que para detectarmos se o 

influenciador ultrapassa sua rede, alcançando os seguidores de segundo grau, 

recomenda-se monitorar a dispersão de seus posts, ou senão, o grau de 

entrada, em linguagem de análise de redes, especialmente no Twitter. Para 

realizar esse exercício, o autor aconselha utilizar ferramentas como NodeXL, 

Flocker, Netlytic ou Gephi, pois elas permitem analisar se existem redes 

formadas fora dos seguidores do influenciador.  

         Para análise e mensuração de influências nas mídias sociais, é 

recomendável utilizar algumas ferramentas, vejamos as mais conhecidas: 

 

        NodeXL:  É uma ferramenta permite coletar, analisar e visualizar uma 

variedade de redes  através de gráficos  pode ser integrada com o pacoteOffice 

.  Tem sido utilizada para muitos estudos. (SILVA, 2015) 

        V Tracker: É um aplicativo que oferece visualização e exportação de 

redes de perfis e hashtags no Twitter (SILVA, 2015) 

        Netlytic: é um software online de análise de redes e texto a partir de 

diversas mídias sociais. É possível coletar dados de APIs abertas e buscas do 

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, RSSs e ainda extrair dados de texto, 

CSV ou Google Drive. (SILVA, 2015) 

        Gephi: é um software que possui a capacidade de processar redes 

gigantescas, isto é, dependendo da capacidade do computador e hoje é um 

dos mais utilizados para todos os tipos de sistemas complexos e não apenas 

para análise de redes sociais. (SILVA, 2015) 

 

         IssueCrawler (e ferramentas DMI): Coletam dados em rede no 

Facebook, Tumblr, Disqus, Instagram e YouTube: Netvizz Facebook, Instagram 

Network, Netvizz Tumblr, Disqus comment scraper, YouTube Data Tools. 

(ISHIDA, 2016) 

         Klout Score: É uma ferramenta online que analisa a influência do 

indivíduo nas mídias sociais. Ela mede de forma geral a audiência engajada. 

https://apps.facebook.com/netvizz/
http://tools.digitalmethods.net/beta/instagramNetwork
http://tools.digitalmethods.net/beta/instagramNetwork
https://tools.digitalmethods.net/netvizz/tumblr/
https://tools.digitalmethods.net/beta/disqusScraper/
https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/
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Permite às empresas, oferecer brindes e promoções para pessoas 

consideradas influentes.  

         KRED(Kred Influence Measurement): Concorrente da Klout, esse 

aplicativo também é um medidor de influência online. Ele fornece dois scores: o 

influence, a probabilidade de alguém atuar sobre as postagens do usuário e o 

outreach que mede a tendência do usuário para compartilhar o conteúdo de 

outras pessoas. 

         Peer Index: Semelhantemente às últimas ferramentas citadas, é um 

medidor de influência, porém ele especifica os assuntos que o perfil tem mais 

autoridade. (ISHIDA, 2011) 

         Nos últimos tópicos, vimos os tipos de influenciador, fatores e 

ferramentas para mensuração e análise da influência. A seguir, entenderemos 

um pouco sobre as influenciadoras de moda no Brasil, personagem principal 

dessa pesquisa.  

 

3. As influenciadoras de moda no Brasil 

 

         Este tópico tem como objetivo fazer um breve panorama sobre as 

influenciadoras digitais de moda no Brasil, apontando sua importância e 

destacando alguns aspectos identificados e analisados durante o 

desenvolvimento da pesquisa.  

          A moda passou por uma revolução que não se restringe apenas aos 

grandes desfiles, revistas e catálogos. O que era ditado somente por estilistas 

renomados, passou a ser inspirado e seguido por pessoas comuns através da 

interconexão de computadores e dispositivos móveis. Pode-se dizer que esse 

fato está relacionado ao surgimento dos e das influenciadoras digitais de moda.  

         As influenciadoras são mulheres comuns que estão permanentemente 

conectadas e, principalmente, antenadas a todas as tendências do momento. 

Elas criam conteúdo sobre suas experiências e vivências, dão dicas sobre 

looks, maquiagem, cabelo e produtos de beleza e compartilham sua intimidade 

através de fotos e vídeos. Ao agir assim, elas conseguem atrair uma legião de 
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seguidores, dos mais diversos estilos, lugares, crenças e classes sociais. É 

importante lembrar que quanto maior frequência de posts, tempo de 

visualização e engajamento do público, maiores serão os resultados em 

reconhecimento público, ganhos financeiros, garantindo, assim, maior 

permanência na atividade desempenhada nas redes sociais. Talvez seja esse 

o motivo que as criadoras de conteúdo costumam agradar seus seguidores e 

apelam por inscrições em canais, curtidas, comentários e compartilhamentos. 

Frases como: “Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no meu 

canal...” são bastante comuns. 

         Durante esse estudo observou-se que o fenômeno das influenciadoras 

digitais começou de forma espontânea, como uma espécie de hobby. Esta 

relação foi perceptível no caso das influenciadoras mais antigas. Atualmente, 

atividade ganhou credibilidade e passou a ser reconhecida, por algumas, isto é, 

para as que obtêm sucesso, como uma profissão capaz de faturar milhões, 

como é o caso da influenciadora Jade Seba, que em uma matéria exibida no 

programa Fantástico (2017) afirmou que faturou um milhão de reais em um 

ano. 

         Apesar de parecer uma tarefa fácil, desempenhar a atividade de 

influenciadora digital uma vez que exige esforço e persistência. Alice Ferraz, 

criadora da primeira plataforma de influenciadoras de moda e lifestyle do 

mundo (F*Hits), em uma matéria exibida em fevereiro (2017) no programa de 

televisão Fantástico, afirma que para conquistar a credibilidade é preciso ter 

seriedade, estudar, saber falar e escrever. Ferraz considera que ser 

influenciadora digital é uma carreira profissional, porque além de influenciar 

digitalmente milhares de pessoas, elas anunciam e vendem produtos e bens de 

consumo e a recompensa pode variar de dois mil reais a 250.000 reais por 

mês. No Brasil, existem diversas plataformas e comunidades que ajudam na 

mediação entre influenciadoras e empresários, entre elas estão a ItGirls, 

Celebritys, Digital Influencers e Lucy. 

         Durante essa pesquisa, foi possível observar alguns fatores que 

contribuíram para o sucesso desse fenômeno: a mudança de comportamento 

dos indivíduos, a democracia da moda, a capacidade de influência para 

realização de compra e a espetacularização da vida privada.   
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         É compreensível que o processo de espetacularização de aspectos 

particulares de nossas vidas privadas não configura um fenômeno 

essencialmente novo, não sendo possível afirmar ter sido ele inaugurado pelas 

redes sociais (Debord, 2003) Retrospectivamente, Rocha (1995) afirma que 

vivemos em sociedades-modernas-capitalistas produzidas pela revolução 

industrial, que apresentam novos estilos de vida e visões de mundo que 

reordenam a experiência existencial do homem. Novos estilos e novas formam 

de ver e estar no mundo só podem ser acessados através da comunicação de 

massa. De acordo com Rocha (1995), a sociedade contemporânea arquitetou 

uma espécie de integração simbólica e diversidade cultural que geraram a 

necessidade de possuir uma comunicação planetária. Everardo Rocha (1995, 

p. 119) afirma que o “capitalismo, mercado auto-regulável, revolução industrial 

e rupturas política alteraram a face do mundo” e que “tudo é empurrado para 

compartilhar um processo de produção de valores que passam a ditar novas 

regras de existência na sociedade”. À vista disso, a internet surge como uma 

peça fundamental para exercer a comunicação planetária almejada pela 

sociedade industrial. A chegada da internet provocou uma mudança nas 

relações sociais que permitiu o surgimento da cibercultura, conforme vimos no 

capítulo anterior.  

          Na cibercultura existem várias e novas maneiras de se relacionar com o 

outro e com o mundo. Lemos (2003) observou que as relações online, bastante 

presentes na sociedade contemporânea, são diferentes das relações face a 

face, porém elas contêm aproximações com o espaço das teatralizações 

cotidianas. Lemos (2003) afirma que representamos papéis diferentes em 

diversas situações sociais e nesse sentido a conexão com o outro é sempre 

complexa e problemática, na rede e fora dela. Isto “no fundo, todo o conflito 

está na contradição entre sermos em função do outro (“Je est un autre” – 

Rimbaud) e delegar ao outro as nossa mazelas e problemas (“L’enfer c’est 

l’autre” – Sartre).”(LEMOS, 2003 p.13). Esse tipo de comportamento está cada 

vez mais evidente na sociedade contemporânea principalmente após o 

surgimento de novas mídias sociais digitais. Lemos (2003) afirma que o maior 

uso da internet é para a busca efetiva de conexão social (e-mail, listas, blogs, 
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fóruns, webcam...) e podemos acrescentar as redes sociais que comprovam 

cada vez mais essa necessidade de busca.  

        Nesse sentido devemos compreender o fenômeno para 
além do problema do excesso ou para além do mero 
narcisismo. Trata-se de uma nova forma de religiosidade social 
trazida à tona pelas tecnologias digitais. Assim, ver o outro e 
ser visto, trocar mensagens e entrar em fóruns de discussão é, 
de alguma forma, buscar o sentimento de re-ligação. (LEMOS, 
2003 p.5) 

         O acesso à informação e a transformação nas relações provocaram uma 

espécie de movimento de contrarreforma perante os valores impostos pelo 

produtivismo. Os indivíduos deixaram de ser consumidores passivos para 

ativos. Conforme o autor, eles se unem em comunidades e redes sociais para 

se defenderem das marcas que ferem seus valores.  A força desses indivíduos 

foi tamanha que Kotler, Kartajay Setiwan (2017) afirmou estarmos em um 

tempo onde o poder não está mais nos indivíduos e sim nos grupos sociais.  

         Diante disso, a sociedade industrial precisou conhecer os líderes de 

opinião e assim investir neles. As influenciadoras digitais, principalmente as de 

moda e lifestyle são essenciais para essa finalidade. Ao invés de ameaçarem a 

produção, elas intensificaram o mercado da moda consolidando o 

aparecimento de novos nichos e tem movimentado a economia em tempos de 

crise. Kotler, Kartajay Setiwan (2017) observou que os seres humanos 

adotaram a inclusividade social, na qual ser inclusivo não significa anular as 

diferenças, de outro modo, diz respeito a viver harmoniosamente com elas. 

Kotler(2010 b) também afirma que a inclusividade social pode aparecer com 

uma maneira de praticar o comércio justo, diversidade no emprego e 

capacitação das mulheres. 

         Podemos dizer que esses novos nichos, nesse caso, no ramo de moda, 

são identificados por uma espécie de democracia da moda. Na qual os padrões 

antes rejeitados pela sociedade, começam a serem considerados. Como 

exemplo ilustrador deste fato, pode-se citar a moda plus size (roupas acima do 

tamanho 48), a moda afro (roupas inspiradas na diversidade da cultura 

africana), como possível ver na figura 16. Assim, as influenciadoras digitais 

funcionam como comunicadoras desses padrões, anteriormente não aceitos 

como padrões. São roupas e calçados para diferentes estilos, tamanhos, 
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idades, biotipos e preços possibilitando maior acesso os revelando um 

mercado comercialmente promissor.  Por esse motivo, é possível dizer que as 

marcas estão constantemente atentas a essas influenciadoras. Afinal, as 

influenciadoras não são apenas ótimas divulgadoras, são também vendedoras. 

Contudo, é oportuno lembrar que a inclusividade social da qual falamos é 

meramente mercadológica.  

         Rocha (1995) afirma: 

          A sociedade ocidental pratica o etinocídio sempre que a 
lógica da produção estiver ameaçada. A verdade é que tudo no 
mundo deve estar submetido ao produtivismo. (ROCHA, 1995, 
p.124) 

         Nesse caso, o etinocídio refere-se à extinção das diferenças dos modos 

de vida dos indivíduos e recusa aceitação de certos valores totalmente oposto 

da inclusividade social.  

         A seguir, a figura 19 ilustra a inclusão de um padrão pouco aceito pela 

sociedade, a moda Afropunk:  

 

Figura 19 Figura 1 Magá Moura, influenciadora do ramo de moda e lifestyle afro. 

         Diante disso, as influenciadoras digitais moda se tornaram ferramentas 

fundamentais para lidar com mercados cada vez mais interativos, instantâneos 

e sedentos por novidades. Isto porque estão sempre conectadas, sabem se 

expressar em público e atraem milhares ou até milhões de seguidores.  Mas 

vale lembrar que o número de seguidores não deve ser considerado como um 

fator principal para identificação dessas influenciadoras, visto que existem 

softwares que compram seguidores como o Like for instagram, ou funciona de 

forma invasiva como é o caso do Gerenciagram, que impulsiona o número de 
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seguidores com base nas hashtags, localização, perfis de concorrentes ou 

pessoas com interesses similares ao do público almejado. Esse aplicativo 

curte, segue e comenta conteúdo dos perfis com o objetivo de fazer com que o 

público interessado, curta de volta.  

         A capacidade de influência para motivar os processos de decisão de 

compra é fundamental para quem deseja contratar uma influenciadora. Vimos 

no tópico anterior algumas ferramentas que ajudam a análise e mensuração.  

         O poder de engajamento é fundamental, não adianta uma influenciadora 

ter inúmeros comentários que não permitam mensurar o nível de influência com 

seu público.  Um exemplo que pode ilustrar essa discrepância está nas 

conversações do tipo, top ou emojis, principalmente se forem feitos por 

pessoas de outros países que não se enquadram no perfil da influenciadora. 

Normalmente esses tipos de comentários são feitos por seguidores falsos ou 

comprados. Contudo, as influenciadoras que possuem um público engajado e 

fiel são excelentes para influenciar o consumidor a realizar a venda. É uma 

prática comum no meio das influenciadoras digitais ao divulgarem produtos ou 

serviços, oferecerem cupons de descontos ou sortearem produtos ou serviços 

para suas seguidoras, é uma forma de incentivar a compra e fidelizá-las, 

principalmente em lojas e-commerce. 

         Entretanto, não é possível deixar de observar, que a capacidade de 

influência pode estar relacionada ao exibicionismo e a espetacularização da 

vida privada, cada vez mais evidente na sociedade ocidental. De acordo com 

Thompson (1998), ao longo do século XIX e XX o domínio público e privado 

sofreu alterações quanto aos sentidos. O autor evidencia dois: o primeiro 

sentido de público diz respeito a uma série de instituições estatais e 

paraestatais, e inclui também organizações econômicas de propriedade do 

estado como, por exemplo, as indústrias nacionalizadas. No domínio privado, 

estão as organizações econômicas privadas operando no mercado econômico 

e visando fins lucrativos, as relações pessoais e familiares. No segundo 

sentido, a noção de público se refere ao que está aberto ou acessível ao 

público, nesse caso, o que é visível, “o que é realizado na frente de 

espectadores, o que está aberto para que todos ou muitos vejam ou ouçam” 
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(THOMPSOM, 1998 p. 112). O privado é o oposto, é o que se esconde dos 

outros, “o que é dito ou feito em privacidade ou segredo ou entre o círculo 

restrito de pessoas” (p.112). Nesse segundo sentido o autor referencia a 

publicidade versus privacidade, com a abertura versus segredo, com 

visibilidade versus invisibilidade.  

         Segundo Thompsom (1998), antes do desenvolvimento mídia, a 

publicidade dos indivíduos e dos fatos era relacionada ao compartilhamento de 

um lugar comum. Em virtude disso, um evento se tornava público quando era 

representando diante de uma diversidade de indivíduos que se encontravam 

presentes, fisicamente. Esse era o tipo de publicidade a qual Thompson 

chamou de publicidade tradicional de co-presença. Em que descreve: 

         Este tipo de tradicional de publicidade serviu-se, e se 
constituiu, da riqueza de deixas simbólicas características da 
interação face a face. Era uma publicidade que implicava visão 
e audição, aparência visual e falada: o evento público era um 
espetáculo que, por aqueles poucos indivíduos que calhavam 
de estar presentes, podia ser visto, ouvido, talvez até cheirado 
ou sentido de alguma outra maneira. Além disso, como a 
publicidade de co-presença traz como consequência a reunião 
de indivíduos num mesmo lugar, ela tem essencialmente 
caráter dialógico. (THOMPSOM, 1998, p. 114) 

         De acordo com essas definições, é possível fazermos uma analogia com 

a publicidade digital da maneira como a conhecemos hoje. Os campos de 

produção e atuação convergem para o ciberespaço e as interações face-a-

face, nesse caso, seriam os usuários representados por perfis (páginas, blogs, 

nicknames...) nas mais diversas mídias sociais conforme observou Recuero 

(2009). 

           Thompsom (1998) aponta que o desenvolvimento da mídia estabeleceu 

novas formas de publicidade que diferem da publicidade tradicional de 

copresença. 

         A característica fundamental destas novas formas é que, 
com a extensão da disponibilidade oferecida pela mídia, a 
publicidade de indivíduos, ações ou eventos, não está mais 
limitada à partilha de um lugar comum. Ações e eventos podem 
se tornar público pela gravação e transmissão para outros 
fisicamente distantes do tempo e do espaço de suas 
ocorrências. Ações e eventos podem adquirir uma publicidade 
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que independe de seres vistos ou ouvidos diretamente por uma 
pluralidade de indivíduos co-presentes. O desenvolvimento da 
mídia deu origem assim a novas formas de “publicidade 
mediada” quem vêm assumindo um importante papel no 
mundo moderno. 

 

         Pode soar redundante, mas não ocioso, afirmar que o advento da internet 

e os avanços tecnológicos permitiram múltiplos desenvolvimentos do campo 

midiático.  Os antigos formatos se convergiram e, consequentemente, os 

movimentos convergentes possibilitaram o surgimento de novos tipos de 

publicidade, em especial a publicidade do eu, das relações pessoais, das 

relações familiares que antes possuíam uma dimensão mais particular, do 

âmbito do privado. A vida passou a ser enxergada como espetáculo, uma 

representação do real onde as relações sociais são estabelecidas através do 

fluxo de imagens. Debord (2003) observa: 

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

 

         Sobre o espetáculo, Debord (2003, p. 14) afirma “não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens”. 

Desse modo, nota-se que espetáculo é mais do que evidente na sociedade 

contemporânea, principalmente na internet, representando uma espécie de 

palco das influenciadoras digitais. Elas expõem, mencionam, e chegam a 

detalhar vários aspectos de suas vidas: namoro, casamento, filhos, amigos, 

familiares, sentimentos, emoções, sonhos, o que costumam vestir, comer, os 

lugares que frequentam e até mesmo seus lares, produtos que utilizam, etc. 

Tudo isso por intermédio de fotos e vídeos que geralmente são disponibilizados 

em plataformas como por exemplo, o YouTube.  Diante dessas observações foi 

possível notar que essa exposição, de certa forma, aproxima seus seguidores 

por causar a impressão de identificação, de intimidade e de pertencimento. A 

figura a seguir pode ilustrar este fato.   
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Figura 20 Comentário de uma seguidora em vídeo da influenciadora Nina Secrets 

         Para quem assiste, parece até uma espécie de seriado da vida real com 
direito a intervalos comerciais, onde os episódios soam como capítulos de um 
conto de fadas que parecem nunca ter fim. Porém, esses episódios são 
espectros de uma realidade muitas vezes dura, mas reinventadas pela busca e 
acumulação de resultados econômicos que o outro deseja ver e alcançar.  

         A primeira fase da denominação da economia sobre a 
vida social levou, na definição de toda realização humana, a 
uma evidente degradação do ser em ter. A fase presente da 
ocupação total da vida social em busca da acumulação de 
resultados econômicos conduz a uma busca generalizada do 
ter e do parecer, de forma que todo o ter efetivo perde seu 
prestígio imediato e a sua função última. Assim toda a 
realidade individual se tornou social e diretamente pendente do 
poderio social obtido. Somente naquilo que ela não lhe é, é 
permitido aparecer. (DEBORD, 2003, p.19)    

 

        A figura 21 mostra duas influenciadoras digitais brasileiras, cada qual com 

seu público. À esquerda Joyce Silva que aparentemente possui uma vida 

bastante humilde, do outro, Camila Coelho que sente a necessidade de exibir 

seu closet com milhares de sapatos, roupas, maquiagens etc. É possível 

observar que ambas tem acesso à mesma ágora virtual, porém pertencem a 

universos discrepantes. Pode ser analisando também que esse ambiente 

apesar de ser popular, é também segregador. Outro fator observado diz 

respeito à ocupação total da vida social em busca da acumulação de 

resultados econômicos que conduz a uma busca generalizada do ter e do 

parecer conforme apontou Debord (2003, p.9). O sucesso de Camila Coelho é 

o traz a esperança para Joyce vencer as dificuldades e alcançar uma vida 

melhor. 
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Figura 21 Tag tour pela casa 

            Adiante se encontram alguns comentários que ilustram a realidade de algumas 

seguidoras de Camila Coelho e a sensação de insucesso: 

 

Figura 22 Comentários sobre o closet da Camila Coelho 

 

          Observa-se também que a publicidade de assuntos considerados de 

interesse privado se tornaram públicos, em função da audiência. Existe a 

necessidade de representar uma vida de fantasia, digna de conto de fadas a 

qual almejam muitas mulheres. Diante disso, entram novamente em vigor as 

questões da exposição apontada por Recuero(2012), na qual a afirma que é 

preciso se expor para existe no ciberespaço, e a respeito do imperativo da 

visibilidade  defendida por Sibilia( 2003 apud Recuero 2012) que é decorrente 

da intersecção do público e privado. A seguir, uma figura que ilustra essa 

afirmativa:      
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Figura 23 Alice Salazar e seu pedido de casamento 

 

         Guy Debord (2003) afirma: 

         O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, 
indescritível e inacessível. Sua única mensagem é o que 
aparece é bom, e o que é bom aparece. A atitude que ele exige 
por princípio, é aquela aceitação passiva que na verdade, ele já 
obteve na medida em que aparece sem réplica, pelo seu 
monopólio da aparência. (DEBORD, 2003, p. 17) 

 

         Na figura 23 verificam-se alguns comentários referentes ao pedido de 

casamento da influenciadora Alice Salazar apresentados na figura 22. Os 

comentários podem ilustrar a afirmativa de Guy Debord (2003) quanto à 

positividade e à grandiosidade dos atos compartilhados e as reações a eles. 

Não há como duvidar que a carga de enaltecimento dada aos acontecimentos 

os transforme em fatos a serem almejados.  
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Figura 24 Comentários referente ao pedido de casamento da influenciadora Alice Salazar 

         É importante observar que a espetacularização da vida privada tornou-se 

algo lucrativo, principalmente no site YouTube. Ao exporem fatos relacionados 

à suas vidas, as influenciadoras permitem que o público se inspire e se 

identifique com seu estilo de vida podendo adotar os mesmos comportamentos. 

A identificação pode motivar as seguidoras a almejarem a mesma vida, por 

meio da aquisição dos mesmos itens, dos mesmos bens e produtos tão 

contextualmente inseridos nos vídeos e fotos. As influenciadoras acabam 

assumindo a função da qual os profissionais de marketing têm chamado de 

funil de vendas.  De acordo com Balieiro20 o funil de vendas é “uma 

representação da jornada de seus clientes, que começa no instante em que 

eles têm o primeiro contato com sua marca e se estende até a efetivação da 

compra”. 

         É importante destacar que as influenciadoras também ganham por 

comerciais exibidos nos vídeos. Quanto maior o número de visualizações, 

maior o lucro. Em meio a isso, é possível entender que não foi por acaso que a 

influenciadora Thassia Naves afirmou para a Exame (2017): “ A gente não 

vende só um produto, vende nosso estilo de vida” 

         Diante desses fatos, é possível dizer que a vida mostrada, exposta, 

encenada, espetacularizada pelas influenciadoras digitais é sustentada pela 

mediação das imagens que circulam na internet, e que se tornou uma espécie 

                                                             
20  Funil de vendas, disponível em http://www.agendor.com.br/blog/o-que-e-funil-de-vendas/ acessado 
08/08/2017  

http://www.agendor.com.br/blog/o-que-e-funil-de-vendas/
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de Você Decide21. Em cada episódio são encenados temas especiais que 

dependendo da aceitação, ganham um final diferente do escolhido pelos 

seguidores. Nesse caso, a votação não é feita por telefone como no programa, 

mas sim por comentários, enquetes, curtidas e compartilhamentos a fim de 

gerar audiência resultando em fama, sucesso e dinheiro. A seguir comentários 

que ilustram essa afirmativa: 

 

Figura 25 Comentários sobre vídeo sugerido pelas leitoras 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Você Decide foi um programa de televisão brasileiro interativo que foi exibido pela Rede 

Globo entre 1992 e 2000. Em cada episódio eram encenados casos especiais, com um final diferente a ser 
escolhido pelos telespectadores através de votações via telefone. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
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                                          CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Esta pesquisa se dedicou em analisar a atuação das influenciadoras 

digitais no Brasil no segmento de moda feminina no Brasil. Através da análise 

dos aspectos narrativos e visuais das influenciadoras e suas seguidoras 

identificados nas mídias sociais pôde-se destacar alguns papéis que 

contribuem para seu sucesso, o consumidor especialista, comunicador ou 

porta-voz de marcas e de celebridades. Ao identificarmos a influenciadora que 

atua como consumidor especialista, percebemos que eles são usuários 

assíduos de produtos e serviços e costumam testar várias marcas, portanto 

são experientes no assunto, conseguem identificar as particularidades de cada 

um e compartilham suas experiências nas mídias sociais através de resenhas, 

sejam elas boas ou ruins. Suas opiniões e impressões são relevantes não 

apenas para outros consumidores que sentem mais segurança ao realizarem a 

compra, mas também para as empresas que podem aprimorar seus produtos e 

serviços e atenderem à demanda. 

       Outro papel identificado foi o comunicador ou porta-voz das marcas, é 

aquela influenciadora que possui familiaridade com a marca, ou seja, utiliza o 

produto ou serviço e os defende perante outros consumidores. São referenciais 

no segmento em que atuam e seu discurso é digno de aceitação. Partilham de 

interesses em comum com seus pares e são excelentes propagadores para 

seu grupo. Compartilham suas experiências de vida e estão sempre 

conectados e antenados às tendências do momento. Observou-se que a 

influenciadora que atua como comunicadora tem um potencial de gerar venda, 

pois o veículo de publicidade é ela. Mas pode analisar também que se exagera 

na quantidade de participação em campanhas publicitárias pode contribuir para 

a desconfiança do consumidor, diante disso a publicidade deve ser feita 

moderadamente.   

      Identificou-se também que a influenciadora pode assumir o status de 

celebridade. Contudo, pôde-se concluir que nem todas as influenciadoras 

podem atuar como celebridade, pois dependerá da sua ubiquidade no meio 

social. 
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       No decorrer desse estudo, percebeu-se que as influenciadoras de moda 

contribuem para a democratização da moda e colaboram para a inserção de 

novos padrões antes esquecidos pela mídia convencional. 

       Pode ser observado que a linha entre a vida pública e privada é bastante 

tênue. Assuntos de caráter privado são expostos de forma natural com o 

propósito de alcançarem audiência. 

      Identificou-se que apesar ambiente no qual estão inseridas as 

influenciadoras digitais serem popular, pode ser segregador.  

     Para chegarmos a esses resultados foi realizado um levantamento com 

cerca de 42 influenciadoras ramo de moda, englobando maquiagem e lifestyle 

no qual foi possível fazer observação. Buscaram-se referências bibliográficas 

de diversos âmbitos com o propósito de conceituar o influenciador digital. 

Utilizaram-se periódicos tais como revistas, matérias jornalísticas e artigos 

foram essenciais para ajudar na observação. Durante um semestre foram 

analisados as mídias digitais, especial as narrativas e comentários a fim de 

trazer revelações sobre o fenômeno. 

      Durante esse estudo, notou-se que existem vários fatores que contribuem 

para o sucesso das influenciadoras digitais que não se esgotaram nesse 

estudo, aqui destacamos alguns deles, mas com a convicção de que há mais a 

ser observado sobre o tema. A proponente do presente estudo tem consciência 

da necessidade de maior aprofundamento e de continuidade da investigação. 

Somente assim, será possível conhecer com mais amplitude o novo fenômeno 

e identificar algumas de suas particularidades ainda não reconhecidas. E por 

se tratar de um fenômeno ainda recente no ambiente acadêmico, é de suma 

importância que outros pesquisadores deem continuidade no tema. Para maior 

aprofundamento, sugere-se analisar questões sobre: 

O discurso de intimidade praticado pelos influenciadores digitais; 

As estratégias de comunicação utilizadas pelos influenciadores digitais para 

fidelização do público; 

As consequências do alto índice de exposição dos influenciadores digitais; 

O futuro dos influenciadores digitais; 

A violação de intimidade e da vida privada dos influenciadores digitais; 
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A necessidade das influenciadoras se justificarem perante seu público a 

respeito de decisões de caráter íntimo; 
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http://exame.abril.com.br/negocios/dino/audiencia-dos-blogs-de-moda-brasileiros-reflete-forca-do-mercado-em-tempos-de-crise-shtml
http://exame.abril.com.br/negocios/dino/audiencia-dos-blogs-de-moda-brasileiros-reflete-forca-do-mercado-em-tempos-de-crise-shtml
http://super.abril.com.br/blog/superlistas/os-5-primeiros-blogs-da-internet/
http://super.abril.com.br/blog/superlistas/os-5-primeiros-blogs-da-internet/
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APÊNDICE A- LEVANTAMENTO DE INFLUENCIADORAS DIGITAIS DO 

SEGMENTO DE MODA 

Período: Dezembro de 2016 a março 2017 
 

1- Nome: Camila Coelho  
Idade: 28 anos 
Naturalidade: Virginópolis-MG 
Nacionalidade: Brasileira/Americana 
Primeiro vídeo: 01/04/2011 
Primeiro post no blog: 04/2011  
Blog: http://camilacoelho.com/  que antes era conhecido como super vaidosa 
Religião:  
Ramo: Maquiagem e modelagem 
YOUTUBE 2.841.740  INSTAGRAM 5.187.142  FACEBOOK 2.900.374  TWITTER 
229.411  GOOGLE + 719.822 
 

2- Nome: Rayza Nicácio 
Idade: 24 anos 
Naturalidade:  Maceió - AL 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 28/02/2012 ( sobre cabelo) 
Primeiro post no blog:   
Blog: www.rayzanicacio.com/  
Religião: Cristã protestante 
Ramo: Maquiagem, cabelo e moda 
YOUTUBE 1.053.147 INSTAGRAM 874.000 FACEBOOK 513.899 TWITTER 22.500 
 

3- Nome: Alice Salazar 
Idade: 33 anos 
Naturalidade:  Porto Alegre-RS  
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 19/05/2010 
Primeiro post no blog:   
Blog: www.alicesalazar.com.br  
Religião:  
Ramo: Maquiagem, cabelo e modelagem 
YOUTUBE 1.636.210 INSTAGRAM 1,2 milhões  FACEBOOK 1.189.711 TWITTER 137.000 
 

4-Nome: Taciele Alcolea 
Idade: 26 anos 
Naturalidade:  Itapetininga-SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 03/12/2010 ( sobre moda) 
Primeiro post no blog:   
Blog: www.tacielealcolea.com 
Religião: Cristã-Católica 
Ramo: Maquiagem, cabelo, viagens e modelagem 
YOUTUBE: 3.058.717 INSTAGRAM 2,9 milhões  FACEBOOK 2.238.873 TWITTER 189.000 
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5-Nome: Bianca Andrade 
Idade: 20 anos 
Naturalidade:  Rio de janeiro -RJ 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 09/07/2011 ( sobre maquiagem) 
Primeiro post no blog:  05/03/2011 
Blog: http://bocarosablog.com/ 
Religião: Cristã-Católica 
Ramo: Maquiagem  
YOUTUBE: 3.467.158 INSTAGRAM 3,4 milhões  FACEBOOK 3.507.681 TWITTER 117 mil 
 

6-Nome: Jéssica Dantas 
Idade: 20 anos 
Naturalidade:  Salvador- BA 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 09/07/2011 ( sobre maquiagem) 
Primeiro post no blog:  05/03/2011 
Blog: www.faladantas.com 
Religião: 
Ramo: Maquiagem , cabelo, modelagem 
YOUTUBE: 246.795  INSTAGRAM 177 mil  FACEBOOK 2.749 TWITTER 2.419 
 

7-Nome: Luísa Ferreira 
Idade:  
Naturalidade:  Belo Horizonte- MG 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 20/03/2013 
Primeiro post no blog:  06/2007 ( o Blog não era voltado para moda) 
Blog: www.chatadegalocha.com 
Religião: 
Ramo: Maquiagem , gastronomia, viagem, modelagem 
YOUTUBE: 504.271  INSTAGRAM 614 mil seguidores  FACEBOOK 244.922 TWITTER 117 
mil 
 

8-Nome: Karina Milanesi 
Idade: 29 anos 
Naturalidade:   
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 12/02/2014 
Primeiro post no blog:   
Blog: http://dicadaka.com/ 
Religião: Cristã Protestante 
Ramo: Moda, DIY, Beleza, Decoração, Viagens  
YOUTUBE:865.207    INSTAGRAM  2,8 milhões de seguidores  FACEBOOK 3.221.403 
curtidas 
 

9-Nome: Bruna Santina Martins 
Idade: 22 
Naturalidade: São Paulo - SP  
Nacionalidade: Brasileira 
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Primeiro vídeo: 20/06/2010 
Primeiro post no blog:   
Blog: niinasecrets.com.br 
Religião:  
Ramo: Moda, maquiagem, beleza, decoração, viagem, música 
YOUTUBE: 2.144.115   INSTAGRAM 2,1 milhões seguidores   FACEBOOK 986.943 
curtidas 
 

10-Nome: Cris Guerra 
Idade:  
Naturalidade: Belo Horizonte- MG 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 30/06/ 2010 
Primeiro post no blog:   
Blog: http://www.crisguerra.com.br/hoje-vou-assim/ ( Primeira blogueria a postar look do dia) 
Religião:  
Ramo: Moda 
YOUTUBE: 3.176   INSTAGRAM 51,1mil seguidores   FACEBOOK 107.730 curtidas  
 

11-Nome: Ana Lídia Lopes 
Idade: 17 anos 
Naturalidade: Unaí - MG 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ir2c168AH2M (canal antigo, agr esta de 
canal novo) 
Primeiro post no blog: 12/2012 http://www.apenasana.com/2012/12/make-inspirada-na-ju-
de-malhacao.html 
Blog: http://www.apenasana.com 
Religião: Católica 
Ramo: Cabelo/ Moda/ Maquiagem 
Youtube:376.385  Instagram: 377.000  Facebook: 40.423 
 

 

12-Nome: Maraisa Fidelis 

Idade: 27 anos 
Naturalidade: São Paulo - SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro Video: https://www.youtube.com/watch?v=s7kQkiODFQU 
Primeiro post no blog: http://www.blzinterior.com.br/page/363/ (blog novo, o antigo foi 
excluido) 
Blog: http://www.blzinterior.com.br 
Religião: Umbanda 
Ramo: Cabelo/ Moda/ Maquiagem 
Youtube: 110.828   Instagram:111.000    Facebook: 11.174 
 

 
13-Nome: Steffany Borges 
Idade: 19 anos 
Naturalidade: São Paulo- SP 

https://www.facebook.com/NiinaSecrets/likes
http://www.crisguerra.com.br/hoje-vou-assim/
https://www.youtube.com/watch?v=Ir2c168AH2M
http://www.blzinterior.com.br/page/363/
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Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro Video: https://www.youtube.com/watch?v=I_lSuaTDeCI 
Primeiro post no blog: http://www.steffanyborges.com/2016/03/1-peca-3-looks-diferentes-
para-outono.html 
Blog: http://www.steffanyborges.com/ 
Religião: Evangélica 
Ramo: Cabelo/ Beleza 
Youtube: 277.507 Instagram: 334.000 Facebook: 15.775 
 

14-Nome: Luany Cristina 
Idade:  25 anos 
Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=--045a9j-Lc (há 4 anos)/ 
https://www.youtube.com/watch?v=9QTxnbwaOEI (primeiro video depois de 4 anos sem 
postar) 
Primeiro post no blog:  http://www.divadoblack.com/2015/11/cronograma-capilar.html 
Blog: http://www.divadoblack.com/ 
Religião: Cristã / Evangelica ou Catolica? 
Ramo: Beleza/ Moda/ Maquiagem 
YOUTUBE: 36.826         INSTAGRAM   27.000        FACEBOOK : 13.204 
 

15-Nome: Carol Borges 
Idade:  17 anos 
Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 24/07/2015 
Primeiro post no blog: 06/06/2014  
Blog: http://futricandomoda.blogspot.com.br 
Religião: Evangélica 
Ramo: Moda, maquiagem, beleza, decoração 
YOUTUBE: 23.856     INSTAGRAM:2153           FACEBOOK : 1.258 
 

16- Nome: Karol Pinheiro 
Idade: 29 anos 
Naturalidade: São Paulo - SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=p4SFCZE3rEk 
Primeiro post no blog: 10/09/2013 
http://karolpinheiro.com.br/videos/ei-cheguei/ 
Blog: http://karolpinheiro.com.br/ 
Religião: 
Ramo: Moda, Beleza, Maquiagem, Viagem 
Facebook: 123.923 Instagram:634.000 Youtube:685.120 
 

 

 

17- Nome: Bruna Caxieiro 
Idade: 22 anos 

https://www.youtube.com/watch?v=--045a9j-Lc
https://www.youtube.com/watch?v=9QTxnbwaOEI
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Naturalidade:  
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  18/03/2013 
Primeiro post no blog: 03/2013 
Blog: http://www.buhcaixeiro.com/ 
Religião:  
Ramo: Cabelo, maquiagem, viagens... 
YOUTUBE: 88.070     INSTAGRAM 84,3mil      FACEBOOK 118.544 curtidas 
   
 

18- Nome: Eva Lima 
Idade: 26 anos 
Naturalidade: Bahia 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  28/10/ 2012 
Primeiro post no blog:  
Blog: http://www.pequenaevabyevalima.com/ 
Religião:  
Ramo: Cabelo, maquiagem, beleza 
YOUTUBE   32.787  INSTAGRAM  28,2mil seguidores  FACEBOOK  27.566 curtidas 
    
TWITTER               GOOGLE 1.552 seguidores 
 

 

19- Nome: Yuli Balzak 
Idade: 25 anos 
Naturalidade:  
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 11 de jul de 2013 
Primeiro post no blog:  
Blog: https://yulibalzak.blogspot.com.br 
Religião:  
Ramo: Moda, cabelo, maquiagem 
YOUTUBE 65.503   INSTAGRAM  137mil seguidores   FACEBOOK 61.411 curtidas 
            
TWITTER               GOOGLE  
 

20- Nome: Rose Hapuque 
Idade: 24 anos 
Naturalidade: Salvador 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 01/03/2014 
Primeiro post no blog:  
Blog: http://meucabelotipo4.blogspot.com.br/ 
Religião: Cristã 
Ramo: Moda, cabelo crespo, maquiagem 
YOUTUBE 48.316    INSTAGRAM  25,5 mil    FACEBOOK  36.259 
curtidas      TWITTER               GOOGLE 355 seguidores 
 

21- Nome: Natália Lombardi 
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Idade:  
Naturalidade: Judiaí- SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  
Primeiro post no blog: Agosto de 2011 
Blog: http://minhalombrigadehoje.blogspot.com.br/ 
Religião:  
Ramo: Moda, Beleza Maquiagem 
YOUTUBE 
24.519   INSTAGRAM  6.379   FACEBOOK  2.413           TWITTER               GOOGLE  
 

 

 

22- Nome: Mari Flor 
Idade:  
Naturalidade:  
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 17 de jul de 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=MIUsMNNpWtY) 
Primeiro post no blog:  
Blog: http://www.closetdamari.com/ 
Religião:  
Ramo: Moda 
YOUTUBE 54.341         INSTAGRA 34,1mil seguidores    FACEBOOK 45.792 
   TWITTER               GOOGLE  26 seguidores26 seguidores 
 

 

23- Nome: Juliana Góes 
Idade: 31 anos 
Naturalidade: Santos-SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 08/06/ 2009 
Primeiro post no blog:  
Blog: www.julianagoes.com.br 
Religião:  
Ramo: Moda, lifestyle, maquiagem 
YOUTUBE 848.486   INSTAGRAM 713mil     FACEBOOK 757.632 
TWITTER               GOOGLE 48.012 seguidores 
 

24--Nome: Lia Camargo 
Idade: 33 anos 
Naturalidade: São Paulo-SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 12/07/2012 
Primeiro post no blog: 14/12/2001, porém não falava sobre moda, foi uma das pioneiras no 
Brasil 
Blog: http://www.justlia.com.br/ 
Religião:   
Ramo: Moda 
YOUTUBE 290.639        INSTAGRAM  37,6mil/ 349mil     FACEBOOK  264.286 curtidas 
TWITTER             GOOGLE  

https://www.instagram.com/mariflordarosa/followers/
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25-Nome: Lorraine Mondim 
Idade: 19 anos 
Naturalidade:  
Nacionalidade:  
Primeiro vídeo: 19 de nov de 2011 (https://www.youtube.com/watch?v=JQE0qgWBCaY) 
Primeiro post no blog:  dez 04, 2011 
Blog: http://www.lorrinemondin.com/ 
Religião:  
Ramo: moda, beleza, dança, séries 
YOUTUBE 41.514/ 260.970    INSTAGRAM  54,5mil     FACEBOOK 
17.536     TWITTER  4.991 seguidores             GOOGLE 2.913 seguidores 
 

 

26- Nome: Jade Seba 
Idade: 23 anos 
Naturalidade:  Santos - SP , mas vive no RJ 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 29 de set de 2013 
Primeiro post no blog:   
Blog: www.jadeseba.com.br/ 
Religião: Cristã 
Ramo: Moda 
YOUTUBE 259.252         INSTAGRAM  1,7milhões seguidores   FACEBOOK 
364.494                TWITTER 182 mil               GOOGLE  
 

27-Nome: Rafaella Figueiredo 
Idade: 34 anos 
Naturalidade: João Pessoa- PB, mas mora nos EUA 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 4 de out de 2010 (sobre maquiagem) 
Primeiro post no blog:  
Blog: http://www.byfafella.com/ 
Religião:  
Ramo: Moda, Beleza, Maguiagem 
YOUTUBE 411.391       INSTAGRAM 388mil seguidores      FACEBOOK 
35.319             TWITTER 42,7 mil       GOOGLE  
 

28-Nome:  Joseane Alves Bonassa/Jo Bonassa 
Idade: 31 anos 
Naturalidade: Tupã -SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 5 de out de 2010 
Primeiro post no blog:  
Blog: www.jobonassa.com 
Religião: Cristã 
Ramo: Maquiagem 
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YOUTUBE         INSTAGRAM        FACEBOOK             TWITTER               GOOGLE  
 

28-Nome:Thassia Naves 
Idade: 27 anos 
Naturalidade: Uberlândia- Minas gerais 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 20 de jan de 2015 
Primeiro post no blog: 12.03.2009 
Blog: http://thassianaves.com/ 
Religião:  
Ramo: Moda 
YOUTUBE 141.728         INSTAGRAM 2,6 milhões seguidores       FACEBOOK 419.778 
curtidas      TWITTER               GOOGLE  
 

29-Nome: Thereza Christina Chammas 
Idade: 34 anos 
Naturalidade: Rio de Janeiro -RJ 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  
Primeiro post no blog: Março de 2008, 
Blog: http://www.fashionismo.com.br/ 
Religião:  
Ramo: moda, beleza, decor, comportamento e novidades diárias do mundo das celebs 
YOUTUBE 540        INSTAGRAM 102mil seguidores     FACEBOOK  123.890 curtidas 
           TWITTER 43,7 mil              GOOGLE  
 

30-Nome: Marina Smith 
Idade: 33 anos 
Naturalidade: Porta Alegra- RS 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 26 de jan de 2008 
Primeiro post no blog: Agosto de 2007 
Blog: http://www.2beauty.com.br/ 
Religião:  
Ramo: Moda, beleza ... 
YOUTUBE 76.105         INSTAGRAM 118mil seguidores        FACEBOOK 85.526 curtidas 
TWITTER 47,3 mil              GOOGLE 705 seguidores   
 

31-Nome: Mayara Cardoso 
Idade: 21 anos 
Naturalidade: Rio de Janeiro 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 3 de fev de 2013 
Primeiro post no blog: 2013 
Blog: www.blogmayaracardoso.com 
Religião: Cristã 
Ramo: Moda e Maquiagem 
YOUTUBE 241.172        INSTAGRAM 108mil   FACEBOOK  28.765         TWITTER  705 
seguidores           GOOGLE 1.039 seguidores 
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32-Nome: Mari Morena 
Idade: 24 anos 
Naturalidade: Rio de Janeiro 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 9 de mar de 2014 
Primeiro post no blog: 
Blog: http://www.mariiimorena.com/ 
Religião: Ateu 
Ramo: Moda, veganismo e Maquiagem 
YOUTUBE 203.790     INSTAGRAM 109mil seguidores      FACEBOOK  45.584 curtidas 
TWITTER  542 seguidores           GOOGLE 1.647 seguidores 
 

33-Nome: Jéssica Flores 
Idade: 30 anos 
Naturalidade: Mogi das Cruzes -SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 4 de jul de 2010 
Primeiro post no blog: 
Blog: http://www.borboletasnacarteira.com.br/ 
Religião:  
Ramo: Moda, beleza e viagem 
YOUTUBE 388.994   INSTAGRAM  254mil seguidores    FACEBOOK 174.905 
                    TWITTER 43 mil         GOOGLE 57.329 seguidores 
 

34-Nome: Nathalie Barros 
Idade: 21 anos 
Naturalidade: São Paulo-SP 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  29 de jul de 2013 
Primeiro post no blog: 
Blog: http://www.nathaliebarros.com/ 
Religião: Cristã 
Ramo: Moda, cabelo e maquiagem 
YOUTUBE 127.524    INSTAGRAM  277mil seguidores TWITTER 43 mil         GOOGLE 417 
seguidores     FACEBOOK 55.484 curtidas 
 

35-Nome: Fabi Santina 
Idade: 23 anos 
Naturalidade:  
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  21 de jun de 2012 
Primeiro post no blog: 9 janeiro de 2012 
Blog: http://www.fabisantina.com.br/ 
Religião:  
Ramo: moda, cabelo, maquiagem, vida saudável, culinária e viagens 
YOUTUBE 1.185.347    INSTAGRAM 1,1 milhões seguidores    TWITTER 120 
mil          GOOGLE               FACEBOOK 1.247.482 curtidas 
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36-Nome: Evelyn Regly 
Idade: 33 anos 
Naturalidade: Rio de Janeiro- RJ 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  2 de jun de 2013 ( No canal ) 
Primeiro post no blog: Se encontrava no Evelyn's Place, porém o mesmo se encontra 
desativado. 
Blog: http://www.edobabado.com.br/ 
Religião:  
Ramo: Moda, beleza e viagens 
YOUTUBE 2.516.461    INSTAGRAM 2,2 milhões seguidores    TWITTER 235 
mil          GOOGLE 58 seguidores  FACEBOOK 1.320.071  
 

37-Nome: Renata Meins 
Idade: 29 anos 
Naturalidade:  
Nacionalidade: Brasileira, mas mora na Austrália 
Primeiro vídeo: 30 de ago de 2011 
Primeiro post no blog: Não como saber, ela adere apenas ao youtube 
Blog:  
Religião:  
Ramo: Moda, cabelo e maquiagem 
YOUTUBE  1.210.903    INSTAGRAM 340k 
seguidores  TWITTER        GOOGLE    FACEBOOK 169.893 curtidas 
 

38-Nome:Giovanna Ferrarezi 
Idade: 23 
Naturalidade: São Paulo 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 13 de mar de 2012 
Primeiro post no blog: 
Blog:  http://www.radioactiveunicorns.com/ 
Religião:  
Ramo:  Moda e fotografia 
YOUTUBE  389.429            INSTAGRAM 493 mil seguidores      FACEBOOK 72.908 
8  TWITTER          GOOGLE  
 

39-Nome: Maddu Magalhães 
Idade: 28 anos 
Naturalidade: Rio de Janeiro- RJ 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  25 de jan de 2014 
Primeiro post no blog: 
Blog/vlog: https://www.youtube.com/channel/UCdlBxBfi4gDiIDnpJiJCkQA 
Religião:  
Ramo: Moda e costumização 
YOUTUBE 1.748.224    INSTAGRAM 1 milhão seguidores    FACEBOOK 195.025 
curtidas   TWITTER 187 mil    GOOGLE 16.527 seguidores 
 

40-Nome: Camila Rech 
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Idade: 27 anos 
Naturalidade: Novo Hamburgo -RS 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo:  13 de jun de 2014 
Primeiro post no blog: 
Blog: http://www.meninicesdavida.com.br/ 
Religião:  
Ramo: Moda, livros, filmes, séries, decoração 
YOUTUBE 15.390    INSTAGRAM  62,3mil seguidores   TWITTER 2.346   FACEBOOK 
46.663       GOOGLE 279 seguidores 
 

41-Nome: Jessica Belcost 
Idade: 26 anos 
Naturalidade:Curitiba -PR 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 20 de mar de 2011 
Primeiro post no blog: Abril 2012 
Blog: http://www.keepcalmdiy.com/ 
Religião:  
Ramo: Moda e DIY 
YOUTUBE 823.120         INSTAGRAM 370mil    TWITTER     FACEBOOK 89.056 curtidas 
    GOOGLE  
 
42-Nome: Jessica Belcost 
Idade: 26 anos 
Naturalidade:Curitiba -PR 
Nacionalidade: Brasileira 
Primeiro vídeo: 20 de mar de 2011 
Primeiro post no blog: Abril 2012 
Blog: http://www.keepcalmdiy.com/ 
Religião:  
Ramo: Moda e DIY 
YOUTUBE 823.120         INSTAGRAM 370mil    TWITTER     FACEBOOK 89.056 curtidas 
    GOOGLE  
 

43-Nome: Camila Vieira 
Idade: 22 anos 
Naturalidade: Maceió-AL 
Nacionalidade:Brasileira 
Primeiro vídeo: 6 de nov de 2014 
Primeiro post: 
Blog: http://www.camarimdamila.com.br/ 
Religião: Não é adepta a religião, mas acredita em Deus. 
Ramo: Cabelo, moda e maquiagem 
Youtube 49.109      Instagram  33,5mil seguidores     Twitter        Facebook 5.792 
curtidas                Google +                                          Snapchat 


