
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vitória - ES – 03 a 05/06/2019 

 

 1 

A Eficácia Dos Influenciadores Digitais Para A Decisão De Compra Dos 

Consumidores: Uma Análise Da Youtuber Cool Marina1 
 

Allyne Jucá Calixto SIQUEIRA2 

Vanessa Melo Torres de SANTANA3 

Centro Universitário Faesa, Vitória, ES 

 

RESUMO 

 

As mudanças tecnológicas ocorridas na sociedade transformaram as relações sociais e 

consequentemente, impactaram na forma de consumir. Os influenciadores digitais 

surgem no ciberespaço como mediadores de informações e assim, estão ligados à decisão 

de compra de seus seguidores. Sendo assim, neste trabalho foi analisado como se dá o 

processo de decisão de compra a partir da mediação do canal Cool Marina e sua eficácia. 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças que a internet fomentou na sociedade modificaram as relações 

sociais, a comunicação e as relações com as marcas, tornando-as mais próximas e 

interativas. Sendo assim, a presença digital tornou-se fundamental para as estratégias de 

marketing, pois independente da marca estar inserida nas redes, provavelmente uma 

parcela significativa dos consumidores estarão inseridos nestas comunidades (TORRES, 

2009). 

Com a profissionalização da produção de conteúdo dentro dessas redes sociais, 

surgiram os influenciadores digitais. Eles são figuras respeitadas nas suas comunidades, 

considerados experts pelo seu público em determinado assunto, e possuem milhões de 

seguidores que acompanham suas vidas, conforme dito por Kotler (2017). Devido a esse 

respeito e admiração, essas celebridades da internet acabam influenciando seu público no 

comportamento, estilo de vida e no consumo. São estes aspectos que chamam atenção das 

marcas, que utilizam dessa relevância dos influenciadores para se promover.  

Entretanto, existem alguns fatores que implicam na relevância dos 

influenciadores, como a credibilidade e o engajamento. Devido ao grande número de 

                                                
1 Trabalho apresentado na DT 2 – Publicidade e Propaganda do XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sudeste, realizado de 3 a 5 de junho de 2019. 
 
2 Graduada em Publicidade e Propaganda, e-mail: allynesiqueira@hotmail.com 
 
3 Orientadora e professora do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA, e-mail: 
vanessa.melo@faesa.br 
 

mailto:allynesiqueira@hotmail.com
mailto:vanessa.melo@faesa.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vitória - ES – 03 a 05/06/2019 

 

 2 

informações e mensagens disseminadas na internet, as pessoas acabam criando um 

bloqueio e ignorando as mensagens publicitárias. (KOTLER, 2017). Portanto, é de 

extrema importância selecionar um influenciador que seja voltado ao público-alvo, que 

transmita credibilidade a esse público, e que tenha uma boa relação com eles 

(engajamento). 

Crescitelli e Shimp (2013) tratam da análise da eficácia do endossante por meio 

de um modelo denominado CESAR. Este modelo considera atributos como credibilidade, 

expertise, similaridade, aparência física e respeito para a escolha do influenciador para 

uma determinada marca ou anúncio. Segundo os autores, duas características gerais 

favorecem a eficácia do endossante, sendo elas credibilidade e atratividade. 

Diante deste contexto, observa-se que os influenciadores são muito importantes 

para diversos fatores, como a visibilidade da marca e a aproximação com o público, pois 

eles costumam ser figuras muito queridas em suas comunidades. Sendo assim, este estudo 

busca entender e verificar a eficácia das publicidades feitas pelos influenciadores digitais, 

através de uma pesquisa focada no canal da youtuber do segmento de beleza Cool Marina, 

afim de responder a questão: “Qual a eficácia do canal Cool Marina para a decisão de 

compra dos consumidores?” Para chegar à esta questão, os objetivos específicos são: (i) 

analisar como são abordados conteúdos no canal Cool Marina, (ii) conhecer o perfil dos 

seguidores da youtuber, (iii) verificar se o canal é utilizado como fonte de informação 

sobre produtos, (iv) analisar se os consumidores se sentem influenciados por Marina e 

(vi) investigar quais as motivações que levam à credibilidade do canal para o endosso de 

marcas. 

O tema foi escolhido pela importância em analisar a mudança que os meios 

digitais acarretaram na sociedade e na forma de consumir, e entender como é o processo 

de decisão de compra a partir da mediação de um influenciador digital. 

CIBERCULTURA 

O contexto abordado neste trabalho, na era dos influenciadores digitais, só é 

possível devido ao desenvolvimento da tecnologia de informação e às mudanças que 

foram propiciadas na sociedade. Por isso, é imprescindível a reflexão sobre esta nova 

cultura e a transformação das relações sociais.  

A cibercultura originou-se graças à internet e ao desenvolvimento social em torno 

das novas tecnologias (LEVY, 2014).  Podemos perceber que a internet possibilitou a 

interação entre as pessoas de forma rápida e acessível, trazendo mudanças na forma de se 
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comunicar até mesmo entre as empresas e seus clientes. Rüdiger (2008) afirma que “na 

internet, aposta-se coletivamente numa nova fé ou ilusão coletiva: a visibilidade, controle 

e manipulação ao mundo, através do compartilhamento de experiências maquinísticas”. 

Isto é, na internet tem-se a ilusão de um poder de controle sobre tudo, bem como a 

liberdade de ser e expor o que quiser.  

Segundo Kotler (2017), a internet foi o que possibilitou maior conectividade e 

empoderamento para os consumidores e assim tornando-os mais espertos e bem 

informados do que no passado. A internet possui diferentes funções para os usuários, 

como, por exemplo, a socialização em chats, transações com o banco, compras de livros 

e passagens, práticas de entretenimento, como jogar online e baixar músicas, pesquisas 

de informações para tomar decisões de compra, procura de informações sobre desejos 

pessoais ou para fins de estudos, entre outros. (CARDOSO, 2007). 

Com essa possibilidade da interatividade, a internet se tornou um novo veículo 

para que os jornais, televisão e rádio encontrassem formas diferentes de chegar ao seu 

público e também alcançar novos. (CARDOSO, 2007). Além disso, segundo este autor, 

a internet também se tornou um espaço de debates de opiniões, formulações de projetos 

coletivos e individuais, notícias e informações dos mais diversos assuntos. 

Segundo Levy (2014), a “cibercultura” é “o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento, e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.  Vale ressaltar que essas 

técnicas são desenvolvidas pelos próprios indivíduos da sociedade. O “ciberespaço”, por 

sua vez, é definido por ele como “novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores” (LEVY, 2014). Ou seja, o ciberespaço é o meio de 

comunicação no qual há o compartilhamento de informações, onde todos os indivíduos 

podem ser receptores e emissores ao mesmo tempo e este espaço de conexão possibilitou 

o desenvolvimento de uma nova cultura, a cibercultura.  

A interatividade nas redes cibernéticas deu origem às redes sociais. Segundo 

Recuero (2009), as redes sociais são um espaço onde as pessoas expõem sua vida pessoal 

e seus interesses, gerando conexão e interatividade entre os usuários.  

É importante citar a importância do YouTube no ciberespaço, tendo em vista que 

o objeto deste estudo é um canal desta plataforma, utilizado também para fins 

publicitários. Segundo pesquisas expostas por Vaz (2016), o youtube é o segundo maior 

buscador do mundo, perdendo apenas para o Google. Sendo assim, esta plataforma é uma 
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ferramenta potencial para comunicação das marcas, tanto por iniciativa dos próprios 

consumidores, quanto por ações das empresas. Além disso, o YouTube se tornou um meio 

natural de pesquisas pelos consumidores e por isso é um instrumento que pode ser 

associado aos conteúdos das marcas. (VAZ, 2016). 

INFLUENCIADORES DIGITAIS 

Neste meio digital com a possibilidade de criação de conteúdos e sua rápida 

disseminação, surgiram os influenciadores digitais. O termo “influenciadores digitais” se 

refere às celebridades da internet que influenciam seus seguidores com suas opiniões, 

estilo de vida e consumo.  

Kotler (2017) afirma que os influenciadores são figuras respeitadas em suas 

comunidades, possuem um número significativo de seguidores e alto engajamento do seu 

público. Estes influenciadores costumam ser criadores de conteúdo e são reconhecidos 

por compartilharem conteúdos de qualidade, além de serem considerados experts dentro 

de suas comunidades. O autor considera que os públicos são diversos e o objetivo é 

alcançar o influenciador-chave para o público alvo para que o conteúdo viralize.  

Segundo Crescitelli e Shimp (2012), a maioria das marcas anunciadas 

frequentemente utilizam a imagem de figuras públicas para endossá-las: 

Os anunciantes e suas agências estão dispostos a pagar altos cachês a celebridades 

que são estimadas e respeitadas pelo público-alvo e que, espera-se, influenciarão 

favoravelmente as atitudes dos consumidores e seu comportamento com relação 
à marca endossada. (CRESCITELLI e SHIMP, 2012, p. 219). 

 

De acordo com os autores, os endossantes são utilizados para promover quase 

todos os tipos de negócios, porém os de serviços são os mais requisitados, pois trata-se 

de algo intangível e a recomendação da figura pública tem um alto valor para os 

consumidores. (CRESCITELLI e SHIMP, 2012). 

Crescitelli e Shimp (2012) criaram um modelo de atributos da eficácia do 

endossante, denominado modelo CESAR, que possui grande importância para a escolha 

do influenciador para uma determinada marca ou anúncio. O modelo define que duas 

atitudes gerais, sendo elas credibilidade e atratividade, contribuem para a eficácia do 

endossante. A confiabilidade e expertise constroem a credibilidade, enquanto a 

similaridade, aparência e respeito compõem o conceito de atratividade. 

Apesar das marcas se esforçarem para se comunicar com o público, a quantidade 

de informações acaba gerando ruídos e os afastando ainda mais. A chave para conquistar 
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a atenção do público é a relevância e credibilidade, ou seja, o conteúdo de qualidade que 

atraia o público e que gere o engajamento esperado.  

O ponto positivo é que a internet permite essa aproximação, de forma que não 

interrompa o usuário na sua navegação e ofereça apenas informações do interesse dele, 

ou seja, informações relevantes para este público (VAZ, 2016). 

Portanto, incluir a presença digital nas estratégias de marketing é fundamental 

para as marcas na sociedade cibernética em que vivemos. Independente do segmento, 

provavelmente uma parcela significativa dos consumidores da marca estarão presentes na 

internet (TORRES, 2009).   

Embora as tendências tecnológicas estejam voltadas cada vez mais para as 

relações cibernéticas, é importante ter uma relação humana entre as marcas e os 

consumidores, estreitando essa relação. Para atingir este objetivo, o marketing de 

conteúdo pode ser uma ótima estratégia. O marketing de conteúdo oferece informações 

de qualidade sobre o produto, ao mesmo tempo em que contam histórias sobre as marcas, 

criando proximidade com os consumidores (KOTLER, 2017). Estes conteúdos são 

relevantes para o público pesquisador, e se torna mais atrativo quando está ligado aos 

influenciadores digitais, ou seja, uma pessoa do nicho do produto fornecendo informações 

de uma marca, tornando a informação confiável. A maior vantagem deste tipo de 

marketing é o controle sobre o conteúdo, rastreando o seu desempenho, o formato e o 

canal de distribuição, possibilitando a análise de oportunidades e melhorias.  

DECISÃO DE COMPRA 

Neste capítulo, iremos conhecer os caminhos que levam os consumidores a 

efetivar a compra, tendo como base os estudos de Kotler (2017) que se referem ao novo 

tipo de consumidor na era da conectividade e descreve como o caminho do consumidor 

se modificou.  

Kotler (2017) diz que “Atualmente, na era da conectividade, o processo direto e 

pessoal semelhante a um funil precisa ser atualizado. Um novo caminho do consumidor 

deve ser definido para acomodar mudanças moldadas pela conectividade”. Ou seja, 

existem novos atributos que interferem no caminho do consumidor. Segundo o autor, na 

era da conectividade, um destes atributos é a Atração pela marca, que se dá inicialmente 

pela influência de comunidades seletas do consumidor, para chegar à decisão final. 

Muitas destas decisões passam a ser muito mais sociais do que individuais (KOTLER, 

2017). 
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De acordo com Solomon (2012), a tomada de decisão de compra é influenciada 

consideravelmente por vários fatores. As escolhas dos consumidores são afetadas por 

fatores pessoais como o humor, por exemplo. A internet tem sido utilizada como fonte de 

informações sobre os produtos antes mesmo que se entre em um estabelecimento.  

Sendo assim, outros grupos e pessoas, principalmente os que possuem poder 

social, exercem influências nas decisões das pessoas. Solomon afirma também que “o 

desejo de nos adequarmos ou de nos identificarmos com indivíduos ou grupos desejáveis 

é a principal motivação de vários de nossos comportamentos de consumo” (SOLOMON, 

2012). Portanto, as pessoas buscam no consumo fazer parte de determinados grupos e 

adquirir uma certa personalidade.  

METODOLOGIA 

No presente estudo, foram utilizados levantamentos documentais e bibliográficos 

que auxiliaram no endosso da fundamentação teórica e explicação do tema a partir de 

análises realizadas anteriormente por estudiosos da área, o que propicia maior 

profundidade na abordagem. A técnica de investigação também inclui levantamento com 

usuários da internet que acompanham as postagens da influencer, o que caracteriza uma 

coleta e tratamento de informações com base em uma amostragem (RICHARDSON, 

1999).  

Para alcançar os objetivos desse estudo, foram utilizadas as abordagens de 

métodos qualitativo e quantitativo. A pesquisa é qualitativa, uma vez que foram 

analisadas as percepções dos consumidores a partir da interação com marcas por meio de 

um canal na internet. Já a pesquisa quantitativa tem a finalidade de testar hipóteses e obter 

dados estatísticos (GONSALVES, 2001).  Para a obtenção de um resultado mais 

aprofundado, foi necessária a utilização da união da pesquisa quantitativa e qualitativa. 

Quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa é exploratório-descritiva, tendo como 

meta o aprofundamento sobre o tema e a descoberta de fatores que contribuem para o 

acontecimento de determinando fenômeno, que neste caso concretiza-se na efetivação da 

compra a partir da recomendação de um formador de opinião atuante nas redes sociais. 

O método de pesquisa se caracteriza pelo estudo de caso. Godoy (1995) identifica 

que o principal propósito do estudo de caso é analisar intensivamente uma determinada 

unidade social e tem o objetivo de proporcionar a vivência no contexto em que se está 

estudando por meio da análise e tentativa de solução. A autora destaca que as técnicas 
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fundamentais deste tipo de pesquisa são a observação e a entrevista. Ambas foram 

primordiais para chegar aos objetivos propostos.  

A pesquisa também apresenta caráter de estudo netnográfico, pois analisa o 

comportamento de uma determinada comunidade que, neste caso, está concentrada no 

meio digital. Foi utilizada a observação das atividades da youtuber em seu canal, como a 

frequência de atualizações, temas abordados e seu relacionamento com seus seguidores, 

afim de analisar como se dá esta relação.   

Esse tipo de investigação é necessário para compreender como as transformações 

provenientes do avanço tecnológico interferem nas relações humanas mediadas pela rede 

de computadores. 

Zanini (2016) contribui para o estudo etnográfico nas redes sociais propondo a 

utilização de mapas descritivos afim de obter um panorama do ambiente que está sendo 

estudado, no caso o YouTube. Existem três mapas: o mapa social, espacial e temporal.  

O mapa social descreve os indivíduos que participam do ambiente como 

quantidade de perfis, perfis identificados, principais temas debatidos, gêneros, idades, 

características. No mapa espacial, são descritas as características do ambiente, como 

formato das postagens, formato de interação, característica do tipo do ambiente e 

descrição do ambiente. E, por fim, o mapa temporal tem o intuito de descrever itens 

relacionados ao tempo como rotina de discussões, tempo de vida e contexto.  

Estes mapas descritivos tem a finalidade de entender se o ambiente selecionado 

será relevante para a pesquisa (ZANINI, 2016). Além disso, ele foi importante para a fase 

de observação das atividades da youtuber. 

A coleta de dados netnográfica deste estudo foi realizada entre os dias 25 de 

setembro e 25 de outubro. Foram analisados aspectos dos mapas descritivos, a fim de 

entender o ambiente a ser explorado.  

Após o período de observação, foi aplicado o questionário online, conforme 

proposto por Kozinets (2014), com noventa e nove pessoas selecionadas por conveniência 

através dos comentários das postagens da Cool Marina, a fim de conhecer a percepção 

delas sobre as publicações da youtuber e entender como se dá a influência a partir de um 

estímulo dela na jornada de decisão de compra. As perguntas foram enviadas do dia 26 

de outubro ao dia 9 de novembro por meio de mensagens na rede social com o link para 

o questionário. 
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Após a aplicação do questionário e análise dos dados obtidos, foi feita uma análise 

baseada no modelo CESAR (CRESCITELLI e SHIMP, 2012), apresentado na 

fundamentação teórica, afim de confirmar se os conteúdos de Marina são efetivos para o 

endosso de marcas.  

A fase final consistiu na interpretação dos dados e a apresentação dos resultados, 

atividade fundamental para o alcance dos objetivos da pesquisa netnográfica e para que a 

obtenção de resultados sirva para auxiliar no entendimento da questão posta em evidência 

nesse trabalho.  

COOL MARINA 

A youtuber Marina Guimarães, natural de Brasília, criou seu canal no YouTube 

em 2012 e desde então apresenta conteúdos no segmento de moda e beleza. Atualmente 

(10/2018) o canal possui 40.433.786 visualizações, 502 vídeos e 657.258 inscritos 

segundo dados do próprio YouTube.  

Uma das séries do seu canal se chama “Meu dinheiro não é capim”, onde ela 

mostra produtos reprovados, alertando que não valem a pena comprar. Outra série criada 

por Marina é “Pobre com estilo”, na qual ela mostra produtos baratos que cumprem bem 

seu papel mesmo sendo de baixo custo. É possível observar que além de recomendar 

produtos ela também reprova, sendo esse um dos motivos que levam à credibilidade da 

Marina. 

Foi observado que 4 dos 5 vídeos mais assistidos do canal são de bases reprovadas, 

isso mostra um alto interesse do seu público em opiniões sinceras e negativas sobre os 

produtos, não apenas positivas.  

É possível observar que a série mais postada no canal é de “Make ótima e super 

barata”. Nestes vídeos, Marina apresenta maquiagens com custo baixo e apresentam 

ótima relação custo/benefício.  

A segunda série com mais vídeos postados é de “Resenha de produtos incríveis”, 

no qual ela posta reviews de produtos, mostrando a utilização e dando sua opinião final, 

se o produto foi aprovado ou não.  

ANÁLISE DE DADOS  

Foi constatado que o perfil de seu público baseado nas respondentes do 

questionário é formado principalmente por mulheres, com idades entre 19 e 29 anos, 

predominantemente de classe média. As respondentes em sua maioria trabalham e 

estudam ou já são formadas. Este fator explica o fato de Marina possuir conteúdos 
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voltados à produtos de baixo custo e ser reconhecida por isso, pois é um diferencial no 

meio das youtubers e auxilia no poder de compra dessas consumidoras. Marina admite o 

papel de possibilitar às jovens mulheres de classe média que elas possam ligar-se à beleza 

sem sair do seu orçamento.  

As seguidoras respondentes do questionário estão espalhadas em diversos estados 

do Brasil e até no exterior. O ciberespaço permite essa conexão em tempo real de qualquer 

lugar do mundo, conexão essa imprescindível para o sucesso de Marina e disseminação 

de seus conteúdos, que está presente no meio digital.  

Com base nos comentários e nos vídeos mais populares de seu canal, as seguidoras 

de Marina gostam muito da abordagem apresentada por ela, da honestidade que ela possui 

ao expor sua opinião e isso leva à credibilidade de Marina, além de favorecer também as 

marcas que possuem parcerias com ela.  

Nota-se em diversos momentos que os seguidores possuem proximidade, 

confiança e admiração por Marina. Estes fatores os motivam a pedir resenhas de algo que 

já estão predispostos a consumir e se prontificam em testar algo que ela recomendou. A 

relação que existe entre a influenciadora e seus seguidores irão afetar na forma que elas 

recebem sua opinião, por isso é tão importante essa construção sólida de confiança entre 

as partes.  

Mesmo Marina possuindo um público fiel e conquistado a confiança deles, foi 

possível perceber que seus seguidores também dão sua opinião e estão atentos quanto às 

publicidades, como foi identificado em um comentário citado.  

Através do questionário ficou comprovado todas estas características citadas, com 

poucas situações de desagrados. A construção da confiança das seguidoras de Marina é 

tão sólida que, até mesmo quando obtiveram uma experiência ruim, ainda sim a 

defendem, e sabem identificar que o ocorrido foi problema de adaptação.  

Apesar da youtuber reprovar muitos produtos e, consequentemente, prejudicar 

algumas marcas, por outro lado quando ela aprova, seus seguidores sabem que foi 

verdadeiramente testado e, portanto, a marca se beneficiará de forma honesta.  

Marina pode ser considerada um exemplo no meio digital que ajuda a retirar o 

repúdio da publicidade, pois mesmo quando os conteúdos são patrocinados, suas 

seguidoras estão lá para apoiá-la e defender sua, assim ela contribui para a credibilidade 

da publicidade feitas com influenciadores digitais.  
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Foi constatado que as seguidoras do canal sabem diferenciar conteúdos 

patrocinados de conteúdos espontâneos, porém mesmo sabendo que ela foi paga para falar 

de determinado produto, ainda acreditam na opinião de Marina. Portanto, as publicidades 

feitas por ela podem ser consideradas eficazes, tendo em vista a análise também pelo 

modelo CESAR.  

Através do questionário, conclui-se que as seguidoras do canal de Marina 

costumam pesquisar por informações e utilizam o canal como fonte de informação e 

pesquisas. Também foi observado através dos inúmeros comentários pedindo para que a 

youtuber analise determinado produto. 

Foi notado também que as consumidoras respondentes preferem buscar 

informações em perfis de influenciadores digitais do que nos sites das próprias marcas. 

Este fator deve receber muita atenção das marcas, pois publicidades com influenciadores 

podem ser mais efetivas. Outro fator que requere consideração é que os produtos que as 

respondentes mais se sentem influenciadas em comprar são maquiagens. Portanto, é uma 

ótima oportunidade para estes tipos de produtos.  

No geral, os conteúdos gerados por Marina agradam seu público e o marketing de 

conteúdo é efetivamente positivo se tratando desta youtuber. Seu conteúdo é relevante, 

atrativo e original. Suas seguidoras admiram e confiam nela, o que torna as estratégias 

mais aceitas pelo público.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como principais objetivos analisar como são abordados 

conteúdos no canal Cool Marina; conhecer o perfil dos seus seguidores; verificar se o 

canal é utilizado como fonte de informação sobre produtos; analisar de que forma os 

consumidores se sentem influenciados por ela; e, investigar quais as motivações que 

levam à credibilidade do canal para o endosso de marcas. 

Para obter os resultados deste trabalho foi necessário entender como se dá as 

relações no ambiente do ciberespaço, compreendendo a importância da internet e, 

consequentemente, das redes sociais no processo de interação e construção da imagem 

das marcas. 

No segundo capítulo foram expostos estudos que mostram como os 

influenciadores digitais surgiram e sua importância para o endosso das marcas, bem como 

a forma que são utilizadas para tal estratégia. Foi visto que os influenciadores digitais 
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possuem uma relação mais próxima e interativa com seus seguidores do que celebridades 

ligadas à imagem da televisão.  

O modelo CESAR criado por Crescitelli e Shimp (2012) foi de suma importância 

para chegar aos resultados deste trabalho, pois neste modelo é resumido os atributos 

principais que devem ser atribuídos à celebridade selecionada para o endosso de 

determinada marca e pode ser utilizado para medir a eficácia do endossante para um caso. 

Neste estudo, o modelo CESAR foi utilizado para fazer uma análise quanto à eficácia das 

publicidades do canal Cool Marina. 

Foram pesquisados estudos também quanto aos fatores que levam a decisão de 

compra dos consumidores. Alguns estudos mostraram que o caminho do consumidor se 

modificou com o crescimento do ciberespaço, portanto foi necessário analisar como é o 

novo caminho do consumidor na era digital. Foi possível também entender as influências 

que levam o consumidor à tomar uma decisão.  

Feito o estudo teórico, foram analisados aspectos do canal Cool Marina, e buscou-

se conhecer melhor quem é a Marina, sua história, suas motivações com o canal, entre 

outros aspectos. Posteriormente, foram analisadas particularidades do canal, para obter 

um panorama do canal.  

Após a observação baseada nos mapas, foram analisados dois vídeos com 

conteúdos patrocinados, pontuando sua abordagem no vídeo e comentários expostos. 

Através dos comentários foram observados aspectos muito positivos na relação entre 

Marina e seus seguidores, de carinho, admiração e confiança. Para comprovar estas 

hipóteses e conhecer o caminho dos seguidores de Marina após um estímulo feito por ela, 

foi necessário a aplicação do questionário online.  

Com os estudos teóricos, o resultado do questionário online, juntamente com a 

análise pelo Modelo CESAR e a observação da abordagem e comentários do canal, foi 

possível atingir os objetivos propostos inicialmente. Vale ressaltar que cada processo foi 

importante para chegar aos resultados com clareza. A boa vontade e simpatia das 

seguidoras de Cool Marina contribuíram muito para o sucesso deste estudo. 
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