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Resumo 

 

O modelo de negócios do jornalismo comercial está se desfazendo. A internet é o grande 

elemento disruptor deste modelo, não apenas pela disputa de audiência, mas 

especialmente pela nova variedade de players que agora concorrem pelo bolo publicitário. 

O objetivo deste artigo é entender como funciona o mercado de parte desses novos 

destinatários da verba publicitária: os influenciadores digitais, que estão tirando receita 

da mídia tradicional, o que inclui o jornalismo. Para traçar este cenário, além de nos 

apoiarmos em bibliografia pertinente, entrevistamos participantes deste mercado, 

utilizando o método de Duarte de entrevistas em profundidade. Concluímos que a saída 

ideal seria o financiamento do jornalismo diretamente pelo público, mas a falta de 

tradição deste modelo no Brasil seria um obstáculo. 
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Introdução 

 

O financiamento do jornalismo pela publicidade está em mutação. A publicidade 

vem paulatinamente se transferindo para a internet, onde a concorrência pela verba dos 

anunciantes é muito maior. Jornais e revistas impressos estão em crise no mundo há 

alguns anos, porém o jornalismo online não está em situação muito melhor. Isso porque 

a internet trouxe não apenas mais concorrência para a audiência do jornalismo, mas 

também uma infinidade de outras possibilidades para os anunciantes. E este não é um 
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problema apenas do jornalismo escrito (para não usar o antigo termo impresso). A TV 

aberta, incluindo seu jornalismo, também vem sofrendo queda na audiência nas últimas 

décadas devido à concorrência dos novos meios5.  

 O jornalismo hoje concorre não somente com revistas e programas de rádio e TV 

pela verba publicitária, mas também com sites e blogs os mais diversos e os chamados 

digital influencers (influenciadores digitais), que estão espalhados por redes sociais como 

o Instagram, Youtube, Facebook e até Snapchat (uma rede social em que o que é postado 

é apagado logo após a visualização ou 24 horas depois). A disrupção do jornalismo 

tradicional, causada por uma inovação tecnológica, tem, portanto, uma base financeira. 

Com tanta concorrência, mesmo com os jornais impressos tendo migrado para o digital 

(mantendo ou não a versão em papel), é impossível cobrar tanto por um anúncio na 

internet quanto se costumava cobrar no passado no jornalismo tradicional. 

 O objetivo deste artigo é jogar luz sobre parte dos motivos deste desmantelamento 

do modelo de negócios do jornalismo comercial (o modelo de financiamento por 

publicidade), qual seja, o financiamento publicitário aos influenciadores digitais, que 

rouba recursos do jornalismo. O YouTube trouxe os chamados youtubers, usuários que 

publicam vídeos originais na rede social. O Instagram e o Snapchat trouxeram uma nova 

categoria de digital influencers, que são aqueles que se comunicam através de imagens 

ou vídeos rápidos. Já os blogs são dos chamados blogueiros, pessoas que têm uma 

conexão com determinado tema e escrevem sobre isso. O foco deste estudo está, 

especialmente, nos influenciadores no Instagram e Snapchat. 

Com o apoio de teóricos como Zygmunt Bauman e Chris Anderson, além de 

estudos acadêmicos brasileiros, fizemos um levantamento e análise da situação dos digital 

influencers, e, com base no método de Duarte (2014), fizemos entrevistas em 

profundidade, semi-abertas, com influenciadores digitais, em início e ápice de carreira, e 

com representantes de empresas que agenciam ou utilizam como anunciantes os 

influenciadores, para entender o impacto deste segmento, que pode vir ainda a crescer no 

mundo midiático ou deixar de existir, tornando-se o lixo da vida líquida descrita por 

Bauman (2009). Consideramos importante para o jornalismo saber onde está a 

                                                 
5 Para se ter uma ideia, na semana de 22 a 28 de agosto de 2005, de acordo com o Ibope, a maior audiência da TV 

brasileira no Grande Rio foi a novela das 20h da TV Globo, América, com 53 pontos, e o Jornal Nacional estava em 

quinto lugar, com 42 pontos (MAURÍCIO, 2012, p. 151). Já na semana de 5 a 11 de junho de 2017, o primeiro lugar 

no Grande Rio foi a novela das 21h, A Força do Querer, com 36,2 pontos, seguida do Jornal Nacional com 30,7, de 

acordo com o Kantar Ibope Mídia. Disponível em https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-

pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-0506-a-1106/. Acesso em 20/6/2017.  

https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-0506-a-1106/
https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-0506-a-1106/
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concorrência pela verba publicitária, e o que faremos aqui é contribuir com um retrato 

parcial do momento. Um dos funcionários do The New York Times entrevistados para o 

relatório Journalism That Stands Apart: the report of the 2020 group (Jornalismo que se 

destaca: o relatório do grupo de 2020)6 afirmou que o jornal está construindo uma ponte 

que não se sabe ainda para onde vai, mas é preciso que seja construída. Não se sabe o que 

vai acontecer mais à frente, mas é importante mapear o que está acontecendo para que se 

possa pensar estratégias de sobrevivência para o jornalismo de qualidade. 

  

Capítulo 1 – Os Influenciadores Digitais 

 

O influenciador digital é uma pessoa que está diariamente conectada à internet e 

produz conteúdos relevantes para seu público. Ele conversa com seus seguidores e zela 

por essa relação. A métrica para avaliá-los e classificá-los como influenciadores digitais 

é o número de compartilhamentos, comentários, curtidas e marcações que eles recebem. 

Existem diversas empresas que medem, para as agências de publicidade, quem influencia 

mais e em que segmentos, como é o caso das brasileiras Stilingue e Scup. 

Hoje a internet é a segunda maior mídia em termos de consumo e alcance do 

público, atrás ainda da televisão, mas esse número pode mudar nos próximos anos. 

Exemplo disso é termos atualmente 74% dos consumidores utilizando as redes sociais 

para decidir sobre uma compra. Entre os consumidores, 84% decidem com base nas 

opiniões de fontes que consideram confiáveis, na maioria os influenciadores digitais7. 

A segunda edição da pesquisa “Os Novos Influenciadores – quem brilha na tela 

dos jovens brasileiros”, feita pela Provokers para Google e Meio & Mensagem, informa 

que entre as dez personalidades mais influentes do Brasil, cinco são da TV e cinco são 

youtubers8. Isso faz com que muitos influenciadores da internet sejam procurados por 

marcas para que sua popularidade possa ser usada na estratégia de marketing da empresa. 

O acesso facilitado aos smartphones e o maior acesso à internet têm acarretado uma 

mudança drástica na publicidade. E mesmo a forma como os influenciadores fazem a 

propaganda vem mudando. Se antes eles deixavam clara a propaganda, indicando 

                                                 
6 In: https://www.nytimes.com/projects/2020-report/. Acesso em 01.02.2017. 
7 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/06/23/por-que-investir-em-

influenciadores-digitais.html. Acesso em 12/10/2016. 
8 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-personalidades-mais-influentes-da-

internet-e-da-tv.html. Acesso em 12/10/2016 

http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/06/23/por-que-investir-em-influenciadores-digitais.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/06/23/por-que-investir-em-influenciadores-digitais.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-personalidades-mais-influentes-da-internet-e-da-tv.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-personalidades-mais-influentes-da-internet-e-da-tv.html
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produtos que haviam ganhado e escrevendo comentários positivos sobre as marcas, ou 

mesmo começando seus textos com a palavra “Publicidade”, atualmente essa propaganda 

ficou mais discreta. Agora, os influenciadores podem indicar produtos e marcas através 

de vídeos descontraídos, como se estivessem dando dicas aos consumidores, ou através 

da localização indicada no Instagram e a marcação do perfil das marcas em suas fotos. 

É possível citar vários exemplos de influenciadores digitais, como a youtuber 

Kéfera, uma das jovens que criam vídeos para o YouTube. Ela tem mais de 10 milhões 

de inscritos em seu canal9 e trabalha em projetos que surgiram graças ao seu sucesso na 

plataforma. Há também o blogueiro Hugo Gloss, cujo site recebe dez milhões de 

visitantes por mês10. Por trás do pseudônimo, inspirado na grife Hugo Boss, está Bruno 

Rocha, brasiliense que faz comentários divertidos em outras redes como Snapchat, 

Instagram (9 milhões de seguidores), Facebook (5 milhões de curtidas) e Twitter (1,7 

milhões de seguidores)11. A ideia é que as pessoas que acompanham uma webcelebrity se 

interessem pelo que ela faz, come, veste, assiste, etc. Muitas vezes podem ser os porta-

vozes perfeitos para diferentes marcas: “Creators são ‘ferramentas’ úteis para a 

comunicação, e se utilizados de forma adequada, levam ao público uma mensagem que 

pode ser absorvida de forma mais receptiva, já que eles contam com a aprovação da sua 

audiência” (LOPES, SOUZA & SOUZA, 2016. p. 11). A venda costuma ocorrer a partir 

de acordos financeiros elevados: “Os anunciantes e suas agências estão dispostos a pagar 

altos cachês a celebridades que são estimadas e respeitadas pelo público-alvo” 

(CRESCITELLI & SHIMP, 2012, p. 219 apud LOPES, SOUZA & SOUZA, 2016. p. 6). 

 Essa nova profissão remete a reflexões de Bauman: “Na vida líquida, a distinção 

entre consumidores e objetos de consumo é frequentemente momentânea e efêmera – e 

sempre condicional” (2005, p.18). E é justamente o que pode ser visto com os digital 

influencers, pois é possível confundir se o que está sendo vendido é o produto que eles 

anunciam (e consomem), ou seus estilos de vida e, por que não, a sua própria figura. 

Nepomuceno (2013) afirma que a sociedade pode se adaptar às mudanças 

ocasionadas pelos novos hábitos digitais trazidos pela convergência e que a tecnologia é 

como uma órtese12. O autor trata a era de hoje como uma revolução cognitiva trazida pela 

internet, a qual possibilita cada usuário da rede informar o outro através de rastros digitais, 

                                                 
9 Acesso em 6/07/2017. 
10 Disponível em: http://vejario.abril.com.br/materia/gente/hugogloss-seguidores-web-famosos. Acesso em 

13/10/2016. 
11 Números obtidos no dia 06/07/2017. 
12 Dispositivo permanente ou transitório que auxilia total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.  

http://vejario.abril.com.br/materia/gente/hugogloss-seguidores-web-famosos
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já que todo clique no mundo digital gera um banco de dados. O banco de dados influencia 

nossas buscas futuras e também a de nossos amigos em seus universos digitais. O 

YouTube, por exemplo, influencia na escolha do próximo vídeo de acordo com o perfil e 

histórico de pesquisa do usuário. Depois, se baseia na popularidade dos vídeos. 

  

Mesmo dentro do próprio YouTube, o conteúdo é representado como mais ou 

menos popular de acordo com uma gama de diferentes medições, incluindo: mais 

vistos, mais respondidos, mais comentados, avaliação, mais adicionados aos 

favoritos, anteriormente populares e mais ativos (BURGESS & GREEN, 2009, 

p.63). 

 

Burgess e Green apresentam o YouTube não mais como uma plataforma de 

entretenimento feita por usuários individuais ou pela mídia tradicional, mas como uma 

nova mídia de massa que ameaça as já existentes. Vale lembrar que o banco de dados 

com as informações de cada pessoa que aceita os termos de uso das redes sociais é 

vendido, sem que nenhuma parte do lucro dessa venda venha para esta pessoa. Este uso 

indiscriminado de dados dos usuários está sendo alvo de uma tentativa de regulação na 

União Europeia. As mudanças propostas pela Comissão Europeia dão aos usuários um 

controle maior sobre suas configurações e limitam o excesso de pedidos de permissão 

para instalação de cookies, que registram tudo o que o usuário faz na rede. Dessa forma, 

por exemplo, o provedor de e-mail Gmail não poderá escanear os textos enviados por seus 

usuários para enviar anúncios direcionados sem o consentimento explícito deles13. 

 A principal diferença da publicidade atual é que no lugar de uma audiência 

massificada de milhões ao mesmo tempo, hoje há nichos específicos com um determinado 

tipo de conteúdo, permitindo às marcas identificar de forma mais precisa o público 

daquele canal ou perfil. Esta mudança para o mercado de nicho foi detectada por 

Anderson (2006) e analisada por Jenkins ao pensar a cultura da convergência. 

   

A convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas suposições 

sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões de 

programação quanto de marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como 

passivos, os novos consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram 

previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 

migratórios. [...] Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente (JENKINS, 2009, p. 47). 
 

                                                 
13 “Lei da EU afetará Google e Facebook”. In: O Globo, 11/1/2017, p. 21. 
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O público se identifica e se sente próximo do digital influencer, acreditando na 

sinceridade das suas publicações. E isso faz com que o interesse das marcas seja 

despertado. Além disso, as marcas procuram uma pessoa que tenha a ver com ela, que 

tenha o perfil que a empresa deseja e que acredite no produto que vai anunciar. O 

profissional deve manter 24 horas por dia a imagem que transmite para o público: por 

exemplo, uma youtuber de maquiagem não pode sair de casa sem estar maquiada. 

Diferentes áreas como bancos, instituições de ensino, farmácias, entre outras, passaram a 

investir em parcerias com influenciadores. 

Estamos vivendo hoje em uma “economia afetiva” (JENKINS, 2009, p. 48), a qual 

influencia as empresas a transformar as marcas no que é chamado de “lovemarks” –

consideradas mais poderosas que as tradicionais porque conquistam o amor e o respeito 

dos consumidores, estabelecem contato com eles através da emoção e aproveitam-se do 

fato de que a maioria não toma decisão de compra baseada em critérios racionais. Isso 

torna imperceptível a diferenciação entre conteúdo de entretenimento e mensagens 

publicitárias.  Surgem, então, empresas especializadas em agenciar influenciadores 

digitais, como a Digital Stars14 e a Agência TC15.  

De acordo com pesquisa realizada pela Sprinklr (plataforma de gestão de mídias 

sociais para empresas), existem dez possibilidades de trabalhar com influenciadores16: 

identificação da marca; uso de vídeos e tutoriais; links para o site, e-commerce ou redes 

sociais da marca; mostrar o produto sendo usado; distribuição de presentes; controle de 

dano; opinião de clientes para aumentar as vendas; o influenciador como consumidor; 

postagem de conteúdo por fãs (os brand lovers); e ações promocionais, o Live Marketing. 

Além disso, o custo/benefício de trabalhar com influenciador digital é considerado 

melhor do que o do investimento em mídias tradicionais, pois quando se trata do 

influenciador, o anunciante só precisa fechar  a parceria com ele, não há custo de mídia. 

Outra vantagem é que o feedback do consumidor é rápido. Um estudo17 feito pela Ipsos 

(terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo) a pedido da 

revista Contigo! aponta que 71%  das mulheres se sentem induzidas a experimentar e 

comprar produtos que estão sendo muito comentados em diferentes perfis na internet.  

 

                                                 
14 Disponível em: http://digitalstars.com.br/. Acesso em 28/09/2016. 
15 Disponível em: http://thalassacoutinho.com.br/. Acesso em 26/11/2016. 
16 Disponível em: https://www.sprinklr.com/pt-br/the-way/influenciadores-nas-redes-sociais/ Acesso em 14/11/2016. 
17 Disponível em: http://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/viewFile/70465/73239. Acesso em 14/11/2016  

http://digitalstars.com.br/
http://thalassacoutinho.com.br/
https://www.sprinklr.com/pt-br/the-way/influenciadores-nas-redes-sociais/
http://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/viewFile/70465/73239
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Capítulo II –Instagram Stories e Snapchat 

 

O Instagram, que surgiu em 2010 como mais uma rede social para os amigos e 

com o diferencial que só permitia a postagem de fotos, tem se mostrado cada vez mais 

um instrumento profissional e ferramenta da publicidade. Logo no começo, seus usuários 

eram classificados como influenciadores pelo número de seguidores, curtidas e 

comentários que tinham em seus perfis e publicações, métricas que ajudavam as marcas 

a medir o engajamento de cada um com o público. Atualmente o número de usuários que 

são influenciadores é tão grande que as marcas começaram a pedir um currículo do perfil 

de cada usuário com essas métricas antes de fechar qualquer parceria. Ser digital 

influencer já virou uma profissão e o Instagram, reconhecendo isso, passou a sugerir para 

seus usuários a mudança do perfil pessoal para um perfil comercial, e, assim, o usuário 

consegue saber o desempenho e engajamento de cada publicação com apenas um clique.  

 Em agosto de 2016 foi lançado o Instagram Stories, uma nova ferramenta para os 

usuários. À primeira vista, muitos criticaram o novo recurso, por ser uma cópia do 

Snapchat18. No entanto, poucos meses após o Instagram Stories ter sido lançado, já havia 

quem o enxergasse como algoz do Snapchat, que nesse caso, viria a óbito. As suspeitas 

parecem certas. Em maio, o Snapchat divulgou sua média de usuários diários globais: 166 

milhões19. Logo em seguida, o Instagram anunciou que a média de usuários diários 

globais do Instagram Stories era de 250 milhões20. 

 O conceito do Instagram Stories é basicamente o mesmo do Snap: postar um 

conteúdo rápido que irá desaparecer em 24 horas. A possibilidade de escrever ou desenhar 

na tela, já existente no Snapchat, foi incorporada no novo recurso oferecido pelo 

Instagram. Mas um diferencial que ainda retém muitos usuários do Snapchat são os filtros 

animados, atualizados diariamente21. O Instagram reconhece isso e tenta fazer parecido; 

tanto que em 16 de maio deste ano a empresa lançou filtros faciais22. No entanto, as 

animações são mais simples que as do Snapchat.   

                                                 
18 O aplicativo Snapchat foi criado por Evan Spiegel e Bobby Murphy em setembro de 2010. No início, o usuário do 

app só mandava fotos para pessoas específicas, que deviam ser selecionadas uma a uma, e a visualização do conteúdo 

durava no máximo dez segundos. Com isso, ele fez sucesso entre os jovens que enviam nudes, fotos das pessoas nuas. 

Depois passou a ser possível enviar vídeos, e no final de 2013 foi criado o recurso “Stories”, uma coleção de snaps 

em ordem cronológica que ficam disponíveis por até 24 horas. Outros recursos foram sendo criados mais tarde. 
19 https://www.snapchat.com/ads/audiences/.  Acesso em 26/06/17. 
20 https://instagram-press.com/our-story/. Acesso em 26/06/17. 
21 Há diversos tipos de filtros, alguns mais simples com efeitos como preto & branco, ou que informam o local onde a 

foto foi tirada. Outros já são animações que se adaptam ao rosto de cada usuário, deixando-o com a face de um animal, 

distorcendo as feições, entre outros efeitos, como filtros de voz. 
22 https://instagram-press.com/blog/2017/05/16/introducing-face-filters-and-more-on-instagram/. Acesso em 26/6/17. 

https://www.snapchat.com/ads/audiences/
https://instagram-press.com/our-story/
https://instagram-press.com/blog/2017/05/16/introducing-face-filters-and-more-on-instagram/
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 Apesar das semelhanças, o uso dos aplicativos é diferente. Como o intuito do 

Instagram começou sendo apenas o compartilhamento de fotos, que podiam ser editadas 

e legendadas, muitas pessoas começaram a acumular um número grande de seguidores. 

E como o conteúdo que se posta no Stories, seja do Instagram ou do Snapchat, é algo 

mais natural, com menos edição e mais espontâneo, alguns usuários viram no grande 

número de seguidores um problema. Isso porque, no Snapchat, a grande maioria dos 

usuários, salvo os influenciadores digitais, tem apenas o seu círculo de amigos mais 

íntimos adicionados, então, é possível postar um conteúdo mais real. E no Instagram o 

usuário acaba se mostrando para mais contatos e seguidores, o que nem sempre é a 

intenção. Atualmente o Instagram Stories tem se mostrado mais uma ferramenta de 

publicidade e menos espontânea, pois permite que o usuário marque na sua publicação 

outro perfil, site ou canal no YouTube, para onde seus seguidores são redirecionados 

apenas com um clique. Além disso, o Instagram Stories também permite que seus usuários 

façam as lives, vídeos ao vivo e interativos. Nesse recurso, os seguidores podem comentar 

e curtir o vídeo, permitindo ao usuário que acompanhe essa interação em tempo real. 

Thálassa Coutinho, fundadora da Agência TC, que realiza trabalhos 

especificamente para digital influencers ou para marcas que desejam interagir com eles, 

ainda acredita no Snapchat, mas vê um potencial maior no Instagram Stories:  

 

Eu acredito sim que o Instagram Stories seja mais eficaz, em relação a 

publicidade, do que o Snapchat, por inúmeros motivos. Mas eu particularmente 

ainda não subestimaria o Snapchat, porque ele é uma plataforma excelente pra 

produtores de conteúdo que atingem um público mais jovem. [...]. O Instagram 

Stories é eficiente porque está dentro de uma mídia social poderosa e muito usada 

pela massa; por conta disso atrai mais visualizações [...]. Embora ele seja mais 

limitado do que o Snapchat (em relação à pouca variedade de filtros, por 

exemplo), acredito bem mais no potencial dele para publicidade23. 
 

 Uma das novidades que o Snapchat lançou recentemente é o Spectacles, um 

óculos que grava vídeos, tira fotos e posta esse conteúdo diretamente no app. O novo 

hardware está a venda no site oficial24, exclusivamente para os Estados Unidos, custa 

US$129,99, está disponível em três cores e tem conexão via Bluetooth e wi-fi. 

A publicidade no Snapchat e Instagram pode chegar aos usuários pelo próprio 

aplicativo ou através dos digital influencers. O que o Snap tem a mais é a criação de um 

filtro especial para o lançamento de filmes e eventos. Um case de sucesso foi o do 

                                                 
23 Entrevista concedida para esta pesquisa em 24/11/2016. 
24 https://www.spectacles.com/. Acesso em 06/07/2017. 

https://www.spectacles.com/
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Gatorade, um dos patrocinadores do Super Bowl de 2016. No domingo do Super Bowl, 

foi disponibilizado um filtro que simulava um banho de Gatorade, através do vídeo feito 

pelos usuários. O total de visualizações do filtro foi de 165 milhões. Outra possibilidade 

de publicidade no Snapachat e Instagram é aparecer anúncio entre as histórias postadas 

pelos contatos do usuário, o qual, pode clicar e ser direcionado para outra página. 

Mas se a forma de fazer a propaganda da marca ou do produto for através dos 

digital influencers, tudo passa a depender da negociação entre os dois lados. O diretor de 

desenvolvimento internacional do Snapchat, Geoffrey Reed, deixou claro25 que a empresa 

não possui um tutorial de como as marcas devem se relacionar com os digital influencers, 

mas diz que é uma boa estratégia para campanhas. Os publiposts são as propagandas 

pagas, ou patrocinadas, mediante um acerto entre os digital influencers e as marcas. Há 

também a publicidade considerada espontânea, em que não fica claro se há patrocínio da 

marca ou se a pessoa está falando porque de fato gostou do produto. 

 

Capítulo III - estudos de caso de influenciadores digitais 

 
 Cinco casos servem de exemplo de como surgiram e trabalham os digital 

influencers. O primeiro que vamos analisar é o da arquiteta Julia Lawrence, de 23 anos, 

do Rio de Janeiro, conhecida como Juju Lawrence. Ela coleciona 204 mil seguidores no 

Instagram26. A digital influencer afirma que, quando criou sua conta no Instagram fotos 

das suas roupas do dia-a-dia, não sabia que isso estava sendo considerado uma profissão. 

Com o aumento no número de seguidores, ela criou também um blog27. 

O blog eu resolvi criar porque [...] poderia me render uma renda e eu sabia que 

tinha que me profissionalizar cada vez mais. Até pra quando as marcas entram 

em contato comigo e pedem o famoso mídia kit, que é o currículo do blog28. 
 

Julia passou a ser procurada pelo público para obter uma avaliação sobre um 

produto, ter ideias de roupas e se informar do que está acontecendo no mundo da moda. 

Isso indica que esses conteúdos, antes divulgados pela mídia tradicional, passaram a ser 

feitos por pessoas comuns que conquistaram credibilidade diante dos consumidores.  

O bom engajamento com o público e ter o DNA da marca são as principais 

características do digital influencer observadas na hora de fechar uma parceria. Sem elas, 

                                                 
25 In: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/10/24/snapchat-chega-oficialmente-ao-brasil.html# . 

Acesso em 7/11/2016. 
26 https://www.instagram.com/jujulawrence/?hl=pt-br Acesso em 7/7/2016. 
27 http://www.julialawrence.com.br/. Acesso em 30/11/2016. 
28 Entrevista concedida para esta pesquisa em 24/10/2016. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/10/24/snapchat-chega-oficialmente-ao-brasil.html
https://www.instagram.com/jujulawrence/?hl=pt-br
http://www.julialawrence.com.br/
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dificilmente o público será convencido a comprar o produto, pois, por acompanhar o 

influenciador todos os dias, saberá quando um post é divulgado apenas como publicidade. 

 

Por exemplo, podemos citar a marca Adidas que eu tenho parceria. Eu já 

conversei o rapaz responsável da marca e falei “Poxa, eu fico muito feliz de vocês 

terem me chamado, afinal de contas eu tenho 160 mil seguidores o que é muito 

pra pessoas que não têm nada, mas em compensação pra pessoas que tem um 

milhão não é nada”. E ele falou “Não, mas a gente tem um cuidado de pesquisar 

as pessoas que têm um engajamento. Você tem 160 mil, mas as pessoas te 

acompanham como se fossem suas amigas, por isso é que é legal. Elas se 

identificam com você, sabem que você está usando aquilo porque realmente gosta 

do produto, então é um público que vai comprar”29. 
  

A influenciadora também afirmou que para conseguir atrair as marcas para o seu 

perfil, você tem que fazer de tudo para que ela te veja e as medidas mais eficazes para 

isso são: postar fotos boas, investir em comprar produtos da marca que quer ter parceria 

e que combina com seu lifestyle e marcar a marca em suas publicações com hashtags e 

pelos perfis online delas. De acordo com Julia, no começo, a maior parte das divulgações 

que envolvem marcas é feita por permuta de mercadoria pela publicação. É preciso avaliar 

o retorno que seu número de seguidores dará para a marca e se já está na hora de cobrar 

por isso e o quanto deve cobrar. Já existem profissionais que ajudam nessa avaliação. 

Karina Duarte, de 25 anos e graduada em Serviço Social é outra apaixonada por 

moda, mas nunca teve coragem de fazer uma formação nesse meio, e como alternativa 

resolveu criar um blog, o Two fashion girls, há quatro anos, mas só há dois anos passou 

a postar regularmente para fazer disso uma profissão. Ela tem pouco mais de três mil 

seguidores no Instagram e 774 inscritos no seu canal no YouTube30. Até agora, o retorno 

que ela consegue é de permutas. A influenciadora revela que a única rede que tem dado 

retorno financeiro é o seu canal no YouTube. Os vídeos rendem de acordo com a 

quantidade de visualizações. Porém ela ainda não atingiu a quantia necessária (US$ 100) 

para retirar o dinheiro, que está retido na sua conta da rede. 

 Para analisar o retorno do público, Karina utiliza a plataforma do Blogspot na qual 

o seu blog foi criado e que permite saber quantas pessoas acessaram cada link, quantos 

acessos obteve no mês, quanto tempo a pessoa ficou na sua página, como é o público, se 

é mais feminino ou masculino, quantos compartilhamentos teve e outros dados. Com base 

nesses resultados ela faz análises de rendimento e pondera suas próximas publicações.  

                                                 
29 Idem. 
30 In: https://www.youtube.com/user/karininhadu. Acesso em: 30/11/2016.  

https://www.youtube.com/user/karininhadu
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 Karina tem a mesma receita de Julia sobre como ser encontrada pelas marcas: 

fotos, hashtags, marcações e o mídia kit: “Nele está tudo o que eu já fiz, todos os meus 

trabalhos, todas as marcas que eu já trabalhei”. Mas as marcas precisam ter cuidado, o 

influenciador pode não gostar da mercadoria e fazer um post negativo. Para evitar que 

isso ocorra, as marcas pedem que eles enviem um feedback da peça antes de publicarem 

algo a respeito. Se for positivo, elas liberam a publicação.  

Nos EUA, Kylie Jenner é uma empreendedora e personalidade da TV. Irmã de 

Kim Kardashian, ela tem 19 anos e ficou mundialmente conhecida com o reality show de 

sua família, o “Keeping Up With the Kardashians”. Em 2014, surgiram especulações 

sobre um preenchimento labial feito pela menina. Um ano depois, a boca de Kylie ainda 

era assunto e ela admitiu que fazia preenchimento. Ela tirou proveito lançando o “Kylie 

Lip Kit”, que conta com batom líquido e lápis labial. O sucesso foi tão grande que fez 

com que a jovem investisse ainda mais no setor de cosméticos, criando poucos meses 

depois a marca “Kylie Cosmetics”. Para impulsionar ainda mais as vendas de sua marca, 

Kylie Jenner se utilizou do Snapchat, onde é a pessoa com mais visualizações31 no mundo.  

 De volta ao Brasil, a maranhense Thaynara Oliveira Gomes, mais conhecida como 

@thaynaraog, é tida como a primeira digital influencer que nasceu no Snapchat. Ela 

começou a ganhar notoriedade no final de 2015, quando seu perfil foi aberto ao público.  

Os posts de Thaynara atingem uma média de 700 mil visualizações no período de 24 

horas32, o que confirma a sua influência sobre milhares de usuários do aplicativo. 

 Os bordões da jovem de 24 anos, como “Kiu!” e os termos “solteira guerreira” e 

“gata trendy” são utilizados pela maioria dos jovens usuários do Snapchat. Um fator que 

impulsionou a fama quase instantânea de Thaynara é o fato de muitos famosos a terem 

seguido e comentado sobre o quão divertida ela é. Thay soube transformar essa fama em 

conteúdo e entretenimento. Um exemplo é quando ela faz o “coisas grátis’’, que nada 

mais é do que mostrar presentes e mimos que ela recebe de determinadas marcas e fãs.  

 Já Julia Faria iniciou a carreira na televisão em 2010, na novela “Passione”, da 

Rede Globo. Depois Julia estudou, fez teatro, lançou um blog e investiu tempo e conteúdo 

nas redes sociais para aumentar a sua fama. Com o surgimento do Snapchat, rapidamente 

o @julia-faria se tornou um dos perfis mais seguidos e comentados do aplicativo. Ela 

mostra o seu dia a dia, suas viagens, dá conselhos, além de comentar programas de 

                                                 
31 In: http://www.mtv.com/news/2223775/kylie-jenner-snapchat-website/. Acesso em 6/11/2016. 
32 In: http://veja.abril.com.br/entretenimento/quem-e-thaynara-og-a-primeira-estrela-nacional-do-snapchat/. Acesso 

em 28/09/2016. 

http://www.mtv.com/news/2223775/kylie-jenner-snapchat-website/
http://veja.abril.com.br/entretenimento/quem-e-thaynara-og-a-primeira-estrela-nacional-do-snapchat/
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televisão e dar dicas de produtos e serviços. A média de visualizações dos Snaps de Julia 

em agosto de 2015 era de 50 mil por dia e, segundo fontes do mercado, a blogueira chega 

a cobrar cerca de R$ 30 mil por um pacote de inserções nas redes sociais (Snapchat, 

Instagram, Youtube) e por presença em eventos33. O sucesso de Julia Faria nas redes foi 

tanto que ela foi escalada para dar vida a Estelinha Salgado, na novela Haja Coração da 

Rede Globo, em 2016. Sua personagem e a de Tatá Werneck tinham muitos seguidores 

nas redes sociais, e se alfinetavam através do “Photochat”, uma analogia ao Snapchat.  

 

Capítulo IV – Estudos de caso da publicidade feita pelos digital influencers 

 

 A empresa Easysim4u que iniciou suas atividades em 2014, vende chips de 

celulares para as pessoas utilizarem em 141 países por um custo bem mais baixo do que 

o do roaming internacional oferecido pelas companhias brasileiras. Toda a publicidade é 

focada no Brasil porque 98% dos clientes são brasileiros. A empresa possui um ponto de 

venda físico na cidade de Orlando, nos EUA, mas a maior parte das vendas é feita online. 

No Instagram, a conta @easysim4u já possui mais de 74 mil34 seguidores. Um dos 

recursos utilizados para popularizar e divulgar a marca foi recorrer a digital influencers. 

 Paulo Leal, um dos sócios da marca e responsável pela área de marketing, diz que, 

no início, o foco da divulgação era em grupos de viagem no Facebook35. Como ele já 

trabalhou na área de marketing de grandes empresas e já teve agência de comunicação, 

possuía contatos importantes, e avisou aos relações públicas de alguns digital influencers 

que quem precisasse de chip para viajar era só ligar. O resultado foi um sucesso. Se antes 

ele ligava para oferecer o serviço, atualmente são os digital influencers que procuram 

Paulo para conseguir o serviço. Celebridades como Gabriela Pugliesi, Bruna Marquezine, 

Kéfera e Julia Faria divulgaram a Easysim4u. “Via de regra eu não faço contrato nenhum. 

É muita permuta. [...] Até porque, eu sou contra aquela postagem forçada, prefiro que seja 

o mais natural possível. Tipo: estou usando, gostei e estou postando”, contou Paulo36.  

 Segundo ele, “quando a Pugliesi posta, a minha venda daquele dia dobra”. Para 

medir esse resultado, o sócio da Easysim4u analisa alguns aspectos, dentre eles o número 

de seguidores no Instagram e as ligações recebidas pela empresa. Na avaliação dele,  o 

                                                 
33 Disponível em://vejasp.abril.com.br/materia/snapchat-rede-social-webcelebridades-sucesso. Acesso em 

21/11/2016. 
34 Acesso em 06/07/2017. 
35 Entrevista concedida para esta pesquisa em 3/11/2016. 
36 Idem. 
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público de Gabriela é das classes A e B, e consequentemente viaja mais para o exterior, 

tendo a necessidade de usar com mais frequência os produtos oferecidos pela Easysim4u.  

 Por sua vez, a Agência TC é responsável por agenciar diversos digital influencers, 

fazer blog e brand coaching para diferentes empresas.  A agência começou em 2013 

apenas com sua dona, Thálassa Coutinho, que já havia trabalhado com produção de 

conteúdo e gestão de mídia sociais para marcas de moda e beleza, entre outras atividades. 

Thálassa explica que não é porque a pessoa produz conteúdo de moda que ela pode criar 

um vínculo com qualquer marca37. É preciso que essa marca converse com o público que 

esse influenciador atinge, e isso não diz respeito apenas a faixa etária, classe social ou 

qualquer outro dado demográfico/geográfico, mas também à linguagem utilizada.  

 Foi observando o cenário em ascensão dos influenciadores que a marca Dakota 

Calçados resolveu investir neles com maior intensidade há dois anos. O objetivo era usá-

los para ser a nova cara da marca: jovens urbanos das classes A e B. Assessorada pelo 

Grupo It Brazil, a Dakota identificou as personalidades virtuais que tinham seu perfil e 

inovou ao divulgar, através de uma websérie no YouTube e estrelada somente por esses 

influenciadores, as novas coleções. A primeira websérie foi ao ar em maio de 2015 e se 

chamava #YoloBarcelona38, seguidas da  #YoloVegas e #YoloMarrakech.  

   

Como as pessoas estão muito na internet [...], hoje tudo é duas telas, todo mundo 

é impactado por outros meios e menos pela TV. A gente fez um teste com o 

primeiro #Yolo [...], onde pegamos essas influenciadoras pra fazer essa projeção 

de marca. Sentimos um retorno muito grande, porque a gente captou 

consumidores de outra fatia de pizza. Eu gosto de dizer assim, que o mercado é 

uma grande pizza, todo mercado é. [...] A Dakota representa certo pedaço de pizza 

e pra gente poder atingir outros pedaços de pizza, a gente precisa de consumidores 

novos, públicos novos, de gente nova olhando o nosso produto39. 

 
  

As influenciadoras contratadas acabaram divulgando os produtos muito mais do 

que tinha sido acordado, pois se identificaram com o produto e também, segundo Melissa, 

porque são projetadas pela marca. Patrícia Brazil, CEO do Grupo It Brazil, que conecta 

marcas a influenciadores, contou que o objetivo é mostrar diferentes locais no mundo e 

proporcionar ao público uma experiência com as marcas: “a gente sempre escolhe 

destinos-desejos do ano. A gente faz uma grande pesquisa. Não é a toa que a gente gravou 

em Vegas em maio de 2015 e durante todo o ano de 2015 Vegas era uma tendência muito 

                                                 
37 Entrevista concedida para esta pesquisa em 24/11/2016. 
38 Yolo é acrônimo para You only live once (em português, você vive apenas uma vez). 
39 Entrevista concedida para esta pesquisa pela gerente de marketing da Dakota, Melissa Lenhen, em 27/10/2016. 
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forte pra vários segmentos”40. O It Brazil também assessora a Limpanno, Niele Gold, 

Samsung e Garnier. 

  

Considerações Finais 

 

 Este breve panorama teve a intenção de desnudar um universo do mundo da 

publicidade que até pouco tempo inexistia, e hoje é mais um concorrente de destaque para 

disputar a verba publicitária, da qual pelo menos parte poderia estar financiando o 

jornalismo. Ainda não se sabe onde essa onda vai chegar, conforme indicado na 

introdução, mas por enquanto o peso dos influenciadores digitais só faz crescer, e a 

criatividade para usá-los também. Em junho de 2017, por exemplo, a Coca-Cola fez um 

comercial ao vivo da Fanta no Facebook, com criação da agência Mutato, juntando três 

influenciadores do YouTube que, com os seguidores, foram definindo tudo sobre o 

comercial em tempo real, como roteiro, trilha sonora, cenário e figurino. Ao fim de meia 

hora, os youtubers encenaram, também ao vivo, o comercial de dez minutos41. 

Para fazer frente a esse tipo de concorrência, o jornalismo está tentando lançar 

mão de alguns artifícios. O The New York Times, por exemplo, tem agora uma divisão, 

a TBrand, para fazer informe publicitário com aparência e texto de reportagem. Existe 

um aviso, mas nem sempre ele é percebido por todos, conforme disse Edith Ramirez, 

diretora da Comissão Federal de Comércio dos EUA42. Um exemplo é uma reportagem 

sobre o número crescente de incêndios em casas, que ouviu várias fontes afirmando que 

o mais seguro é ter um alarme de incêndio, sendo que uma dessas fontes é da empresa de 

alarmes que patrocinou o informe. Esta relação tão estreita entre jornalismo e o comercial 

tradicionalmente era rejeitada pelos jornalistas, que não a consideravam ética. 

  Jornalistas, especialmente saídos da grande imprensa, buscam modelos para 

sustentar um jornalismo de qualidade na internet. Exemplos brasileiros são a Agência 

Pública (jornalismo investigativo), que se financia por fundações e crowdfunding; o 

Colabora, que usa o mesmo tipo de financiamento, e a Ponte (jornalismo investigativo de 

segurança pública), que usa crowdfunding mas ainda não consegue se sustentar, e seus 

jornalistas, cooperados, trabalham também em outros lugares. Pelo lado da regulação, a 

                                                 
40 Entrevista de Patrícia Brazil para esta pesquisa em 14/11/2016. 
41 In: PACETE, Luiz Gustavo. “Ao vivo e em pixeis”. In: Meio & Mensagem, 3/7/2017, p. 40. 
42 In: SOMAIYA, Ravi. “Times Publisher Sets Out Plan for ‘Native’ Ads”. In: 

http://www.nytimes.com/2013/12/20/business/media/publishers-letter-explains-limits-on-branded-content-at-the-

times.html. Acesso em 13.01.2017. 
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União Europeia, conforme já citado, propôs aos países membros, em 2016, a criação de 

regras para a divisão de receitas entre empresas de internet, como o Google e o YouTube, 

e quem detém o copyright do conteúdo. O debate está em andamento. 

O jornalismo comercial é grande dependente de publicidade, pois não consegue 

se sustentar apenas com as assinaturas. Porém, uma saída é o jornalismo público. O 

problema é que não há tradição no Brasil de o próprio público financiar o jornalismo, e é 

por isso que as novas agências têm dificuldades em se sustentar com o crowdfunding. 

Mas é importante lembrar que o rádio, no Brasil, começou no Brasil em 1923 como 

público, e assim ficou por quase uma década, funcionando como clubes em que os 

associados, os ouvintes, pagavam uma taxa para ter direito a ouvir. Isso dava uma 

independência ao veículo tanto em relação a anunciantes (e à tirania do índice de 

audiência) quanto em relação ao governo do momento, por não ser estatal. O modelo de 

financiamento, encerrado em 1932 por Getúlio Vargas, ainda vale, por exemplo, em 

países como o Reino Unido, onde a BBC (rádio e TV) é financiada por uma taxa anual 

paga pelo público. Sempre pode ser a hora de retomar uma antiga tradição. 
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