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“Pessoas influenciam pessoas. Nada é mais influente do que 
uma recomendação de alguém de confiança. Essa fonte 
confiável pode influenciar uma pessoa mais do que qualquer tipo 
de mensagem em qualquer meio tradicional. Um influenciador é 
o Santo Graal da publicidade. ”  

Mark Zuckerberg 



 
 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar se os Influenciadores 
Digitais exercem influência no comportamento de compra dos jovens que os 
acompanham em suas redes sociais. Para isso, foram analisadas 294 respostas 
válidas de um público de 15 a 24 anos que acompanha personalidades que se 
tornaram conhecidas por meio de plataformas digitais. As respostas foram obtidas 
através de pesquisa quantitativa descritiva. Os resultados principais demonstram que 
os Influenciadores Digitais são capazes de influenciar o comportamento de compra 
dos jovens. A maioria do público respondente já obteve conhecimento de marcas e 
produtos através dessas webcelebridades e já realizaram compras de produtos ou 
serviços por elas indicados. Através dos objetivos específicos, foi possível identificar 
também o comportamento desses jovens nas redes, quais as categorias de 
Influenciadores Digitais eles acompanham, as categorias de produtos mais 
comprados por essa influência e o nível de confiança deles nas diferentes mídias, 
relações e redes sociais. A finalização do estudo sugere futuras análises de pesquisas 
realizadas junto aos Influenciadores Digitais e às empresas que os contratam, a fim 
de realizar o cruzamento de dados para indicar se essa influência é ou não relevante 
para as marcas e compreender também o lado das empresas frente a esses novos 
atores.  

 

Palavras-chave: Influenciadores Digitais. Redes Sociais. Consumo. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present study had as main objective to identify if the Digital Influencers exert an 
influence on the shopping behavior of the young people that follow them in their social 
media. For this, 294 valid answers were analyzed from a public of 15 to 24 years that 
follows personalities that have become famous through digital platforms. The answers 
were obtained through descriptive quantitative research. The main results demonstrate 
that Digital Influencers are able to influence the shopping behavior of young people. 
The majority of the respondent public has already obtained information of brands and 
products through these web sites and have already made purchases of products or 
services that they indicated. Through the specific objectives, it was also possible to 
identify the behavior of these young people in the networks, which categories of Digital 
Influencers they follow, the products categories most bought by this influence and their 
trust level in different media, relationships and social networks. The conclusion of the 
study suggests future analyzes of research carried out with the Digital Influencers and 
the companies that engage them, in order to cross-check the data to indicate whether 
or not this influence is relevant to the brands and also to understand the side of the 
companies facing these new actors. 

 

Keywords: Digital Influencers. Social Media. Shopping. 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Relação entre Celebridade e Influenciador .......................................................... 28 
Figura 2 - Comunicação da marca através do modelo Influenciadores Digital. .................... 29 
Figura 3 - Buscas pelo termo Influenciadores Digitais .......................................................... 29 
Figura 4 - Página "Dilma Bolada" ......................................................................................... 31 
Figura 5 - Christian Figueiredo em comercial da Claro. ....................................................... 32 
Figura 6 - Publipost feito por Gabriela Pugliesi. ................................................................... 33 
Figura 7 - Youtuber Maju Trindade em postagem da página oficial do reality show 

Masterchef. .......................................................................................................................... 34 
Figura 8 - Exemplo de uso do Snapchat pelas marcas através do blogueiro Hugo Gloss. ... 35 
Figura 9 - Thaynara OG (a esquerda) no comercial da Brilho&Ton. ..................................... 36 
Figura 10 - Maurício Cid e seu blog Não Salvo. ................................................................... 37 
Figura 11 - Métricas de análise de monitoramento .............................................................. 38 
Figura 12 - Ilustração do funcionamento da ferramenta ....................................................... 39 
Figura 13 - Dendograma do Cluster Hierárquico .................................................................. 63 

 

Gráfico 1 - Estado Civil ........................................................................................................ 47 
Gráfico 2 - Classe Econômica .............................................................................................. 48 
Gráfico 3 - Histograma ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
Gráfico 4 - Redes mais utilizadas......................................................................................... 48 
Gráfico 5 - Redes onde acompanham Influenciadores Digitais ............................................ 50 
Gráfico 6 - Principais categorias de Influenciadores Digitais acompanhadas ....................... 52 
Gráfico 7 - Já conheceu uma marca através de Influenciador Digital ................................... 53 
Gráfico 8 - Já deu preferência a uma marca indicada por Influenciador Digital .................... 53 
Gráfico 9 - Já conheceu algum produto ou serviço através de Influenciador Digital ............. 54 
Gráfico 10 - Já realizou uma compra por indicação por um Influenciador Digital ................. 54 
Gráfico 11 - Categorias de produtos mais comprados por indicação de Influenciadores 

Digitais ................................................................................................................................. 55 
Gráfico 12 - Confiança na indicação de produtos e serviços em cada mídia ........................ 57 
Gráfico 13 - Confiança na indicação de produtos e serviços em cada relação ..................... 57 
Gráfico 14 - Confiança na indicação de produtos e serviços em cada plataforma virtual ..... 58 

 

Quadro 1 - Perfis Digigráficos .............................................................................................. 23 
Quadro 2 - Grupos de Referência ........................................................................................ 25 
Quadro 3 - Definição dos perfís identificados ....................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Idade ................................................................................................................... 46 
Tabela 2 - Gênero ................................................................................................................ 46 
Tabela 3 - Onde residem ..................................................................................................... 47 
Tabela 4 - Tempo que passa nas redes sociais ................................................................... 49 
Tabela 5 - Principal meio de acesso a cada rede ................................................................. 49 
Tabela 6 - Principais motivos de uso das redes sociais ....................................................... 50 
Tabela 7 - Características que buscam nos Influenciadores Digitais .................................... 51 
Tabela 8 - Frequência com que pesquisam resenhas de produtos antes de comprar .......... 52 
Tabela 9 - Produtos comprados por indicação de Influenciadores Digitais nos últimos 3 

meses .................................................................................................................................. 55 
Tabela 10 - Tempo que passam em cada rede em relação ao gênero (dados com diferença 

significativa) ......................................................................................................................... 59 
Tabela 11 - Categorias de Influenciadores Digitais que acompanham em relação ao gênero 

(com diferença significativa) ................................................................................................. 60 
Tabela 12 - Características importantes dos Influenciadores Digitais em relação ao gênero 

(com diferença significativa) ................................................................................................. 60 
Tabela 13 – Preferência de produto ou serviço indicado por um Influenciador Digital em 

relação ao gênero ................................................................................................................ 61 
Tabela 14 - Confiança nas diferentes mídias, relações e redes sociais em relação os 

gêneros................................................................................................................................ 61 
Tabela 15 - Diferença entre teens e youngs para a categoria Saúde e Fitness ................... 62 
Tabela 16 - Diferença entre teens e youngs para a característica Simplicidade................... 62 
Tabela 17 - Definição de cluster através do  K-Means ......................................................... 64 
Tabela 18 - Dados Demográficos dos Clusters .................................................................... 64 
Tabela 19 - Tempo que passam em cada rede em relação aos Clusters ............................. 65 
Tabela 20 – Em quais plataformas acompanham Influenciadores Digitais em relação aos 

clusters ................................................................................................................................ 66 
Tabela 21 - Categorias que acompanham os Influenciadores Digitais em relação aos 

Clusters ............................................................................................................................... 66 
Tabela 22 - Características que os fazem acompanhar Influenciadores Digitais em relação 

aos Clusters ......................................................................................................................... 68 
Tabela 23 - Confiança dos gêneros nas diferentes mídias, relações e redes sociais em 

relação aos Clusters ............................................................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABEP  Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

AM   Amazonas 

CE   Ceará 

CECOM  Centro de Estudos da Comunicação 

CONAR  Código de Auto-regulamentação Publicitária 

DP  Desvio Padrão 

Et al  E outros (autores) 

etc   Et Cetera 

h   Horas 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

m   minutos 

MA   Maranhão 

MG   Minas Gerais 

MT   Mato Grosso 

p   Significância 

PE   Pernambuco 

PUCPR  Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

p.   Página 

Qtde   Quantidade 

RJ   Rio de Janeiro 

RS   Rio Grande do Sul 

SECOM  Secretaria de Comunicação Social 

sig   Significância 



 
 

SC   Santa Catarina 

SE   Sergipe 

SPSS® Statistical Package for the Social Sciences 

TV   Televisão 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 17 

2 PROBLEMATIZAÇÃO ...................................................................................................... 18 

3 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 19 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 19 

4 REVISÃO LITERÁRIA ...................................................................................................... 20 

4.1 FATORES INFLUENCIADORES ................................................................................ 20 

4.1.1 Fatores Pessoais ................................................................................................. 21 

4.1.2 Fatores Psicológicos ............................................................................................ 21 

4.1.3 Fatores Culturais .................................................................................................. 22 

4.1.4 Fatores Sociais .................................................................................................... 23 

4.2 O PODER DA INFLUÊNCIA ....................................................................................... 26 

4.3 ERA DIGITAL ............................................................................................................. 26 

4.4 INFLUENCIADORES DIGITAIS ................................................................................. 27 

4.4.1 Canais de presença dos Influenciadores Digitais ................................................. 30 

4.4.1.1 Facebook ...................................................................................................... 30 

4.4.1.2 Youtube ......................................................................................................... 31 

4.4.1.3 Instagram ...................................................................................................... 32 

4.4.1.4 Twitter ........................................................................................................... 34 

4.4.1.5 Snapchat ....................................................................................................... 34 

4.4.1.6 Blog ............................................................................................................... 36 

4.5 MEDINDO INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS ........................................................ 37 

4.5.1. Klout ................................................................................................................... 38 

4.6 CRIANDO UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ............................................................ 39 

5 METODOLOGIA ............................................................................................................... 41 

5.1 CARACTERÍSTICAS .................................................................................................. 42 

5.2 USO DAS REDES SOCIAIS ....................................................................................... 43 

5.3 INFLUENCIADORES DIGITAIS ................................................................................. 43 

5.4 COMPORTAMENTO DE CONSUMO ........................................................................ 44 

5.5 RELAÇÃO DE CONFIANÇA ...................................................................................... 45 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS ......................................................................................... 45 

6.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA ...................................................................................... 45 

6.2 PERFIL DA AMOSTRA .............................................................................................. 46 

6.3 ANÁLISE GERAL ....................................................................................................... 48 

6.4 ANÁLISE DESCRITIVA .............................................................................................. 58 

6.4.1 Gênero ................................................................................................................. 59 

6.4.2 Idade .................................................................................................................... 62 



 
 

6.4.3 Classe Econômica ............................................................................................... 62 

6.5 ANÁLISE DE CLUSTER ............................................................................................. 63 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 70 

7.1 CONCLUSÕES .......................................................................................................... 70 

7.2 CONTRIBUIÇÕES ..................................................................................................... 72 

7.2.1 Contribuições práticas ......................................................................................... 72 

7.2.2 Contribuições teóricas ......................................................................................... 73 

7.3 LIMITAÇÕES ............................................................................................................. 73 

7.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS .............................................................. 74 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 75 

APÊNDICE A – Questionário Quantitativo ........................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo os seres humanos procuram modelos a serem seguidos. No 

passado, os representantes desses modelos eram os heróis, considerados exemplos 

de conduta, enquanto na atualidade as celebridades assumiram este papel; havendo 

a seguinte distinção entre essas duas figuras: um herói se distinguia por seus feitos e 

uma celebridade, por sua imagem ou marca (BOORSTIN,1992). As celebridades se 

tornaram populares por preencherem uma necessidade psicológica, passando a 

representar diversos arquétipos, e por isso atraem a fascinação dos indivíduos. 

O marketing já utiliza o endosso de celebridades em suas campanhas há 

décadas, existe a hipótese de que se emprestarmos a imagem de uma pessoa 

conhecida e admirada fará com que os consumidores se interessem e tomem 

conhecimento de uma determinada ou produto. Rein, Kotler e Stoller (1999), já 

previam que quando os profissionais se depararem com o poder da visibilidade e sua 

capacidade de gerar cobertura orgânica nos noticiários e fidelização de clientes, a 

criação de marcas ao redor de um nome iria aumentar. Essa proposta se concretizou, 

conforme afirma o estudo “A influência de celebridades na comunicação” da 

Forebraind divulgado pela Exame em 2016, o qual constatou que uso de celebridades 

como embaixadores de uma marca é altamente eficiente em provocar uma maior 

aproximação com o consumidor e a memorização do conteúdo. 

Com a ascensão da internet esse endosso das celebridades só vem a 

aumentar, e com a árdua tarefa de ganhar visibilidade e atenção do consumidor, 

diversas empresas encontraram nas celebridades uma porta-voz para suas marcas. 

No Brasil, segundo a pesquisa "Hábitos de Consumo de Mídia pela População 

Brasileira" (SECOM, 2015), a internet é o terceiro meio de comunicação utilizado mais 

frequentemente pelos brasileiros, atrás apenas da televisão e do rádio.  Já uma 

pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media em 2015, constatou que oitenta e dois 

por cento (82%) dos brasileiros utilizam a internet para uso das redes sociais. 

Dentro da internet, as redes sociais se tornaram uma nova plataforma de 

relacionamento entre empresa e consumidor, em que as redes sociais desenvolvem 

a confiança que acaba por criar influência entre seus clientes. Ao desenvolver e 
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cultivar as redes, sua organização pode criar uma oportunidade de conquistar a 

confiança que pode resultar em mais vendas.  (BRAKE E SAFKO, 2010, p. 32) 

A empresa Nielsen, em pesquisa divulgada pela University of Pennsylvania em 

2012, constatou em pesquisas nos Estados Unidos que pessoas que seguem uma 

celebridade nas redes sociais têm quatro vezes mais chances de seguir uma marca. 

Além disso, a pesquisa revelou que essas pessoas dão conselhos e opiniões com 

muita frequência a outros consumidores online. 

Destas redes nasceram “celebridades” da internet, reconhecidas por usuários 

ativos nas redes e muitas vezes desconhecida pela grande mídia. Elas produzem 

conteúdo online em diversas plataformas, tem um grande número de seguidores, são 

na maior parte jovens que utilizam da sua influência para engajar as pessoas sobre 

algum determinado assunto de forma orgânica ou patrocinada. Se tornando uma 

grande ferramenta para conversão em vendas.  

Pode-se dizer que os Influenciadores Digitais são como influenciadores sociais, 

agindo como formadores de opinião na internet. Para Engel et al. (2005) os 

formadores de opinião são emissores do boca-a-boca, possuindo um status social 

maior que seus seguidores. 

No Brasil, os Influenciadores Digitais ganham cada vez mais espaço, 

principalmente entre o público jovem. As marcas estão encontrando nos 

Influenciadores Digitais um meio de combater o bloqueio das peças publicitárias, criar 

novos modelos de ações de comunicação e conquistar a aceitação do público jovem. 

Pois esse público deposita mais confiança em personalidades das mídias sociais do 

que qualquer outra faixa etária. 

Estamos na era do Influenciador Digital e, aos poucos, as marcas passam a 

entender esse novo conceito. 

2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Estudos apontam que a gestão de comunicação em redes sociais é cada vez 

mais decisiva na hora da decisão de compra. Em uma pesquisa da Sprout Social de 

2013, foi constatado que setenta e quatro por cento (74%) dos consumidores depende 

das suas redes sociais para orientar decisões de compra. Kotler (2001, p. 17) já 
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afirmava que “À medida que o ritmo de mudanças se acelera, as empresas não podem 

mais confiar em suas antigas práticas de negócios para manter a prosperidade”. 

Assim como apontam que as empresas estão aumentando sua presença em redes 

sociais, uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revela crescimento de 

empresas com perfis em alguma rede social que passou de trinta e seis por cento 

(36%), em 2012, para cinquenta e um por cento (51%), em 2015.  

De acordo com o levantamento Radar Jovem 2015 realizado pela B2 e 

divulgado pela Isto É Dinheiro, os jovens entre 18 e 29 anos são responsáveis por 

cinquenta e sete por cento (57%) da movimentação financeira do país, 

correspondendo uma capacidade de compra de R$ 32 bilhões por ano. E isso já é 

percebido pelas marcas que cada vez mais utilizam o recurso em suas campanhas de 

marketing. Um estudo feito pela BR Media Group e divulgado pelo Mundo Marketing 

em 2016 identificou que as marcas e anunciantes devem investir trinta por cento (30%) 

a mais nesse tipo de abordagem no mesmo ano.  

Com o aumento de investimento nos Influenciadores Digitais e no seu público 

jovem, esse presente estudo tem como objetivo entender a influência causada pelos 

Influenciadores Digitais na escolha de produtos e marcas pelos jovens através da 

confiança dessa relação. 

3 OBJETIVO GERAL  
 

O objetivo geral deste estudo consiste em identificar se os Influenciadores 

Digitais exercem influência na escolha de marcas e produtos pelos jovens 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Os objetivos específicos são: 

 

a) Analisar comportamento dos jovens dentro das redes sociais. 

b) Identificar os tipos de Influenciadores Digitais que os jovens mais acompanham 

c) Identificar os canais em que os jovens se relacionam com esses 

Influenciadores Digitais (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, etc). 
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d) Analisar se a partir de algum Influenciador Digital o consumidor tomou 

conhecimento de alguma marca ou produto e se já realizou alguma compra 

posteriormente. 

e) Elencar as categorias de produtos que eles mais consomem através dos 

Influenciadores Digitais. 

f) Identificar se ocorreu um aumento de consumo depois de acompanhar um 

Influenciador Digital. 

g) Avaliar o grau de confiança dos Influenciadores Digitais em indicações de 

produtos, comparando com outros meios e relações. 

 

4 REVISÃO LITERÁRIA 
 

4.1 FATORES INFLUENCIADORES 

 

No processo de compra, existem vários fatores que podem influenciar os 

consumidores em sua tomada de decisão. Samara e Morsch (2006) asseguram que 

os consumidores não tomam decisões isoladamente, são influenciados por diversos 

fatores socioculturais como a cultura, subcultura, classe social, família, grupos de 

referência, assim como papéis desempenhados pelo homem e pela mulher na 

sociedade. 

A internet vem se tornando uma das maiores influências externas neste 

processo, segundo estudo global da Fleishman-Hillard (2012) ela se tornou a principal 

influência nas escolhas de compra dos consumidores. Silva et al (2011) afirma que os 

profissionais de marketing precisam estar precavidos aos novos valores e costumes, 

pois quando um produto deixa de ser aceito é porque um valor ou costume não está 

sendo correspondido.  

Ao analisar o comportamento dos consumidores é importante observar os 

fatores e também suas variáveis. Entender o que leva o consumidor a tomar certas 

atitudes e o que influencia suas decisões de compra é essencial para criar ações que 

possam envolver, atrair e fidelizar clientes. Para Kotler e Keller (2006, p. 172) “O 

comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores como: fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos”. Os fatores serão detalhados a seguir. 
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4.1.1 Fatores Pessoais 

 

Fatores culturais e sociais podem ser classificados como fatores externos de 

influência. Os fatores pessoais, assim como os psicológicos, se tornam fatores 

interpessoais. Os pessoais estão relacionados à idade, estilo de vida, situação 

econômica, ocupação e ciclo de vida.  

Dias (2004 p.62) conclui que:  

As pessoas, ao longo de sua vida, além das mudanças de hábito e novas 
expectativas advindas com a maturidade, passam a comprar diversos 
produtos, como roupas e remédios, e serviços, como lazer, de acordo com a 
idade. Suas preferências e necessidades variam de acordo com a idade, o 
ciclo de vida familiar e estágios psicológicos.  

O consumidor busca identificar-se com uma marca através de sua 

personalidade, como sua autoconfiança, por exemplo. Assim evidenciando a todos o 

seu self, de acordo como Solomon (2016) o processo de imaginar como o outro nos 

vê, se chama self ou eu refletido. Ele mostra ou denuncia quem o indivíduo realmente 

é. 

Kotler e Keller (2006, p. 181) afirmam que “a ideia é que as marcas também 

têm uma personalidade própria e que os consumidores tendem a escolher aquelas 

cuja personalidade combine com a sua.” No presente estudo, será avaliado como os 

Influenciadores Digitais afetam neste modelo. 

4.1.2 Fatores Psicológicos 

 

Para compreender uma sociedade, diversas ciências podem ser empregadas.  

No âmbito social pode-se utilizar a antropologia e sociologia, já no individual pode-se 

utilizar a psicologia (CASOTTI, 2004). A partir da psicologia, Kotler (1998) identificou 

que o consumidor é influenciado por quatro fatores, sendo eles: motivação, 

percepção, aprendizagem e crenças e atitudes.  

Kotler (1998, p. 168) assegura que a motivação “é uma necessidade que está 

pressionando suficientemente para levar a pessoa a agir”. Quando o indivíduo quer 

muito algo, ele está motivado a consegui-lo.  Após a motivação ele está pronto para 

agir e segundo Schiffman e Kanuk (2000, p.103) a  percepção é “o processo pelo 

qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta estímulos visando a um quadro 
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significativo e coerente do mundo”. Ou seja, é através desse fator que passamos a 

compreender as coisas e criar uma impressão sobre elas. 

Já o aprendizado pode ser definido como experiências anteriores que podem 

ou não implicar em futuras decisões. Richers (1984, p.50) acredita que “o homem é 

capaz de aprender e alterar os seus comportamentos através da ampla utilização de 

sua experiência passada”.  

Sobre crenças e atitudes Kotler (1998) atesta que crença é o pensamento 

definido de alguma pessoa sobre algo e as atitudes colocam essa pessoa na posição 

de decidir se gostar ou não disso.  

4.1.3 Fatores Culturais 

 

Existem muitas variáveis que formam a cultura de uma sociedade ou 

comunidade e que são as principais determinantes do comportamento e do desejo. 

Elas abrangem grupos cujos valores, interesses e condutas são similares. Os fatores 

culturais envolvem a cultura, a subcultura e a classe social. 

O conhecimento de várias culturas e sociedades ajudam os profissionais de 

marketing a prever o acatamento dos seus produtos ou serviços pelo consumidor. 

Dias (2004) afirma que a cultura é construída por valores e crenças 

transmitidos de geração a geração, e que são as basicamente formam as 

necessidades e o comportamento de um indivíduo. A cultura afeta os produtos que os 

indivíduos compram, a forma de consumo, assim como o modo de comunicação e 

processo de tomada de decisão.  Engel et al. (2005) alude que a cultura tem um 

grande efeito no modo que as pessoas compram e consomem produtos e serviços, 

assim como a tomada de decisão e a comunicação na sociedade. 

Cada cultura é composta por subculturas, que fornecem identificação mais 

específica a seus membros como: dados geográficos, demográficos religião e grupos 

raciais. Segundo Rocha e Christensen (2008), a formação de subculturas é mais 

proveniente em cultura com estruturas mais complexas e heterogêneas. Esses fatores 

influenciam no vestuário, alimentação, habitação e a forma de relacionamento em 

relação à sociedade e família. 
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Em relação à classe social, é feita uma classificação baseada em uma 

hierarquia de valores, posses e prestígio, que influenciam diretamente no estilo e no 

comportamento de consumo. Sandhusen (2003, p.162) cita que “a associação com a 

classe social é um determinante mais significativo do que o valor da renda”. 

Com as mudanças culturais, algumas formas de segmentação por fatores como 

demografia perderam força. Turchi (2008) afirma que os profissionais de marketing 

possuem uma tarefa árdua diante das mudanças por parte da renda da população. É 

necessário gastar mais esforços e os focar na localização do target, na seleção de 

veículos e como utilizar mensagens que façam sentido a cada público. 

No mundo digital em um estudo feito pela DM9 (2012) foram construídos novos 

perfis, chamados de “digigráficos”. Estes cinco perfis, serão detalhados a seguir: 

 

Quadro 1 - Perfis Digigráficos 

IMERSOS 
Definiram sua personalidade através da tecnologia, definindo melhor 

seus interesses e situando melhores conexões com o mundo. 

FERRAMENTADOS 
Se relacionam com a tecnologia pela agilidade e praticidade, mas não 

são dependentes delas e não são definidos por elas. 

FASCINADOS 
Querem ser associados como pessoas antenada, modernas e 

tecnológicas perante a sociedade. 

EMPARELHADOS 
A tecnologia potencializa suas capacidades, e é de fundamental 

importância em seus projetos e em seu dia a dia. 

EVOLUÍDOS 
Indivíduos que já nasceram era digital e fizeram desse ambiente seu 

habitat. Não efetuando contato com o mundo pré-digital.  

Fonte: DM9 (2011) 

4.1.4 Fatores Sociais 

 

O ambiente e as comunidades que se encontram, interferem no comportamento 

humano. O ambiente familiar, profissional, os amigos e muitos outros servem como 

referência e podem ser até sinônimos de poder. Dessa forma, para sentirem-se parte 

de um grupo, os indivíduos agem da mesma forma e compram produtos similares para 

expressar seus papéis e postura dentro da sociedade. Os fatores sociais envolvem a 

família, a posição social e os grupos de referência. 
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De acordo com Gianesi e Corrêa (1996) a família é a principal influência na 

decisão de compra, pois são fontes pessoais e mais confiáveis. As decisões 

individuais são influenciadas por membros da família, assim como diversos produtos 

são comprados em âmbito familiar. 

Em relação às influências causadas pela posição social, o indivíduo procura 

produtos e marcas para comprovar e afirmar seu papel na sociedade. E podem 

também, transparecer uma aspiração por status que ele possa alcançar.  

Kotler (2000 p.189) afirma que: 

Uma pessoa participa de muitos grupos – família, clubes e organizações. 
Aposição de uma pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de 
papéis e status. Um papel consiste nas atividades que uma pessoa deve 
desempenhar. Cada papel carrega um status.  

De acordo com Schiffman e Kanuk (2000, p. 229) “Um grupo de referência é 

qualquer pessoa ou grupo que sirva como ponto de comparação (ou referência) para 

um indivíduo na formação de valores, atitudes ou comportamentos, tanto gerais 

quanto específicos”. Além disso, os grupos de referência possuem ao menos três 

formas de influência segundo Solomon (2002): 1) Quando o próprio indivíduo procura 

informações sobre produtos ou marcas específicas com especialistas no assunto:  2) 

Outra forma é quando ele tenta satisfazer através da compra, o interesse de alguém 

relacionado ao grupo de referência; e 3) Quando ele consome uma marca com intuito 

de promover sua imagem. 

Múltiplos autores possuem opiniões semelhantes em relação às divisões de 

grupos de referência, os associando como primários, secundários, aspiracionais, 

dissociativos, formais e informais, como pode ser verificado no quadro 2. 
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Quadro 2 - Grupos de Referência 

 

Fonte: EURER; MEDEIROS; DAL' MASO; HOLZ (2010) 

Já para Park e Lessig (1977) citados por Bearden, Netemeyer e Mobley (1993), 

os grupos de referência são divididos em outros três tipos de influências: a 

informacional, a utilitária e a expressiva de valor, que se assemelham, 

respectivamente, às três formas apresentadas por Solomon. 

Na informacional o indivíduo recebe e aceita uma recomendação ou opinião 

de terceiro com relação a um produto, serviço ou marca, acreditando que esse terceiro 

tenha conhecimento sobre o que está falando. Essa influência ocorre, por exemplo, 

quando buscamos a opinião de um especialista sobre algo e tomamos essa 

informação como base para uma tomada de decisão. 

Dentro da utilitária o indivíduo tem seu comportamento afetado com o objetivo 

de estar em conformidade com outros indivíduos, em busca de uma recompensa ou 

para evitar qualquer tipo de punição, mesmo que esse comportamento influenciado 

não esteja dentro do que ele acredita. Já esse tipo ocorre, por exemplo, quando um 

indivíduo passa a fumar para agradar ou fazer parte de um grupo de pessoas.  

Já na expressiva de valor, o indivíduo é influenciado por terceiros com quem 

ele se identifica, sem a necessidade de que a influência seja imposta pelo grupo. 

Portanto, a influência é percebida a partir das semelhanças com o outro, ou vontade 

de ser como o outro com quem se identifica. Isso ocorre, por exemplo, quando um 

indivíduo passa a ter determinados hábitos saudáveis inspirados em personalidades 
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que falam sobre isso, onde o usuário se identifica com a rotina que essa personalidade 

possui e passa a levar isso para seu dia a dia também. 

4.2 O PODER DA INFLUÊNCIA 

 

Um conceito importante assimilado aos grupos de referência é o líder de 

opinião, pessoas que possuem uma influência acima da média dentro do grupo.   

Kotler (p.187, 2000) assegura que: 

Um líder de opinião é uma pessoa que realiza uma divulgação informal, 
oferecendo conselhos ou informações sobre um produto ou categoria de 
produtos específicos, dizendo por exemplo quais, dentre as muitas marcas 
disponíveis, são as melhores ou como um determinado produto deve ser 
usado. 

Ele exerce um poder em relação aos demais indivíduos. Corrêa (1977) afirma 

que poder é desenvoltura de um individuo para induzir outro a adotar sua orientação. 

O influenciador realiza assim, um processo com o objetivo de produzir alterações no 

comportamento do outro indivíduo. 

Algumas vezes, não se faz necessária nem a recomendação do produto, o 

simples fato de ver alguém utilizando ou contando sua experiência com algo já é 

necessário para influenciar outra pessoa. E é nesses tipos de situações que 

identificamos os formadores de opinião. 

Segundo Engel (et al, 2005), formadores de opinião são o que chamamos 

também de emissores do boca-a-boca, que compartilham das mesmas condições de 

vida e características demográficas que seus seguidores, porém possuindo 

status social superior a eles. 

Seguindo esse conceito, pode-se afirmar que os formadores de opinião 

surgiram muito antes da era do marketing digital, eles já estavam presentes na 

sociedade há muito tempo, só não eram explorados pelas marcas como atualmente. 

4.3 ERA DIGITAL 

 

Antes de tudo, é preciso que tenhamos a ciência de que apesar de ser voltado 

à área digital, ainda estamos falando de marketing e de consumidores. Torres (2009) 

afirma que ao falar sobre marketing digital, também estamos falando de pessoas e 
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seus desejos, assim como sobre relacionamento e suas necessidades a serem 

atendidas. Como já vimos, o digital já exerce uma influência cultural na sociedade. 

O marketing digital se trata de uma extensão daquilo que já existe fora dele. 

Como mencionado por Lévy (1996), o marketing digital não se opõe ao ambiente real, 

apenas complementa aquilo que já vivemos no dia a dia, principalmente através das 

redes sociais. 

Solomon (2016) concorda com Lévy (1996) no ponto em que a comunidade 

online não difere da que encontramos no ambiente físico, pois o digital também se 

trata de um lugar onde as pessoas se conectam e criam relações. 

Como ocorre no marketing tradicional, o digital também possui como objetivo 

criar estratégias que levem um produto ou serviço a um público alvo definido. O que 

difere um do outro são as ferramentas utilizadas. Como o nome já diz, o Marketing 

Digital utiliza de ferramentas digitais para sua promoção. Para Fascioni (2007), 

marketing digital é a maneira como as empresas utilizam recursos digitais para realizar 

suas ações de comunicação. Ações essas praticadas dentro da internet. Dentro 

desses e recursos e ferramentas se enquadram sites, blogs, e-commerce e mídias 

sociais. 

O leitor se identifica com a linguagem personalizada e tão natural às redes 

sociais. As marcas estão atentas a essa tendência: segundo dados da IAB Brasil, em 

2015, a publicidade online movimentou mais de R$ 9,3 milhões e a previsão sinaliza 

para um aumento de 12% neste ano. 

4.4 INFLUENCIADORES DIGITAIS 
 

O termo Influenciador Digital é relativamente novo e ainda desconhecido pela 

maior parte do público. Originado do inglês “Digital Influencers”, é uma derivação de 

líder de opinião, como uma espécie de adaptação do termo para a atualidade. 

Segundo Montelatton (2015) eles utilizam de sua notoriedade em sites, blogs e redes 

sociais para fomentar produtos, serviços e eventos.  

De acordo com Uzunoglu e Zip (2014), os Influenciadores Digitais possuem um 

efeito sobre membros de grupos com interesses semelhantes. Em entrevista ao 

programa Papo de Segunda do canal GNT em 2015, a autora Martha Gabriel articulou 

que os Influenciadores Digitais possuem características de influência aguçadas e por 
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esse motivo se tornam importantes no meio. Além disso, cita a importância da 

segmentação, identificando o público do influenciador e quais as características que 

ele ativa sobre eles.  

Os Influenciadores Digitais são personalidades que produzem conteúdo na 

internet e são reconhecidas por um grupo de seguidores. Algumas dessas 

personalidades se tornaram conhecidas na própria internet, outras já eram conhecidas 

por algum trabalho externo a esse ambiente, como cantores, atores e jornalistas que 

levaram sua fama também para o meio online. Porém, com o Influenciador Digital, os 

usuários possuem um vínculo mais próximo e uma maior identificação. 

Figura 1 - Relação entre Celebridade e Influenciador 

 

Fonte: Youpix (2016) 

Inicialmente, Influenciadores Digitais eram os blogueiros, que partilhavam 

opiniões e experiências em seus websites e com isso influenciavam seus leitores 

através de suas palavras. Mas graças ao crescimento da internet e avanço de 

tecnologias, hoje eles estão presentes também em canais no Youtube, no Facebook, 

Instagram, Snapchat, Twitter e quaisquer outras redes da web.  

A internet permitiu que os influenciadores passassem a atingir um número 

muito maior de pessoas. Conforme Solomon (2016, p.521), “em vez de atingir apenas 

aqueles que estão ao seu alcance, agora uma pessoa influente pode ter domínio de 

opinião de milhares ou milhões de pessoas ao redor do mundo. ”  

Segundo o site Meio e Mensagem (2016), o Influenciador Digital é “um novo 

canal para se conectar a um novo consumidor, de um jeito mais direto, orgânico e com 

escala”. Segundo pesquisa Influencers Market 2016 realiza Youpix, “2% dos 

Influenciadores Digitais geram 54% das interações nas redes”. Uzunoglu e Zip (2014) 

demonstram o modelo de comunicação de marca através de Influenciadores Digitais, 
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onde eles acabam não só afetando seus seguidores como também pessoas próximas 

a eles. 

Figura 2 - Comunicação da marca através do modelo Influenciadores Digitais. 

 

Fonte: Uzunoglu e Zip, p.599 (2014) 

 

No Brasil segundo dados do Google Trends, a geração de buscas do termo 

Influenciadores Digitais iniciou efetivamente no início de 2015 e obteve um aumento 

significativo durante o ano de 2015. 

Figura 3 - Buscas pelo termo Influenciadores Digitais 

 

Fonte: Google Trends (2016) 
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No presente estudo, Influenciadores Digitais serão tomados como líderes de 

opinião de diversos segmentos que ganharam notoriedade através da internet entre 

blogs e redes sociais. 

4.4.1 Canais de presença dos Influenciadores Digitais 

 

Os Influenciadores Digitais estão presentes nas mais diversas plataformas 

online, principalmente nas mais acessadas pelos usuários, as chamadas redes 

sociais. Para Marteleto (2001, p.72), as redes sociais são “um conjunto de 

participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados”. Já Torres (2010) cita que as redes sociais por serem redes de 

relacionamentos, geram grande repercussão de informações por serem transmitidas 

viralmente por diversos grupos de pessoas. O termo viral na internet se apresenta 

como algum conteúdo que gera grande repercussão e distribuição no meio. Segundo 

Graham (1999), o Marketing Viral é a criação de mensagens virtuais, as quais são 

compostas por conceitos que são absorvidos por quem se relaciona com a mesma. 

Silva (2008, p. 3) afirma que “o marketing viral está diretamente relacionado à 

perspectiva de influência das relações interpessoais em tomadas de decisão”. É 

frequente a presença dos Influenciadores Digitais em mais de uma rede social. 

Segundo o sexto mapa das redes sociais elaborado em 2016 pela organização 

do Congresso Ibero-americano sobre Redes Sociais (iRedes), o Facebook é a rede 

social que possui o maior volume de usuários, com 1,59 bilhão no mundo todo, 

seguida da rede social chinesa Qzone e o YouTube, com 1 bilhão de usuários ativos, 

do Instagram com 400 milhões de usuários e do Twitter, com 320 milhões. 

4.4.1.1 Facebook 

 

O Facebook é uma rede social fundada em 2004 pelos americanos Mark 

Zuckerberg, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes e pelo brasileiro 

Eduardo Saverin. Na época, estudantes da Universidade Harvard, em Massachusetts 

nos Estados Unidos. Segundo sua página oficial, “As pessoas usam o Facebook para 

ficarem conectadas com amigos e familiares, para descobrir o que está acontecendo 

no mundo e para compartilhar e expressar o que importa para elas. ” (FACEBOOK, 

2016). Eles informam ainda que o Facebook obteve 1,13 bilhão de usuários ativos em 
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média por dia em junho de 2016 e que 45% da população brasileira acessou o 

Facebook mensalmente em 2015. 

Nicole B. Ellison, Charles Steinfield e Cliff Lampe (2007, p. 1162) citam que “O 

Facebook pode contribuir para tornar laços sociais latentes em laços fracos, através 

da informação que disponibiliza e a facilidade de interação que pode motivar o contato 

que de outro modo não existiria”. 

A página “Dilma Bolada” uma sátira ao ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, 

foi apontada pela Forbes como a mais influente do Brasil em 2014. Inicialmente de 

forma indireta, Jeferson Monteiro o criador da página, ajudou a auxiliar na manutenção 

positiva de sua imagem nas eleições do mesmo ano. 

Figura 4 - Página "Dilma Bolada" 

 

Fonte: Facebook (2016). 

4.4.1.2 Youtube 

 

Lançado em 2005 e segundo seu site próprio site oficial “para que bilhões de 

pessoas possam descobrir, assistir e compartilhar os vídeos mais originais já criados. 

” O Youtube possui mais de um bilhão de usuários (YOUTUBE, 2016). Atualmente é 

uma empresa do Google, comprada em 2006 por 1.65 bilhões de dólares (CNN, 2006). 

Nos Estados Unidos, um estudo feito por Piper Jaffray revelou que os jovens 

assistem mais Youtube do que TV a cabo. No Brasil não é diferente, a pesquisa "Os 

novos influenciadores: quem brilha na tela dos jovens brasileiros" realizada pela 

Provokers para Google e Meio & Mensagem em 2015, relata que das vinte pessoas 
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mais influentes para os jovens, dez são youtubers. Entre as principais características 

apontadas estão autenticidade (15%), originalidade (13%), senso de humor (13%) e 

inteligência (12%).  

Youtuber é o termo escolhido para nomear as personalidades que ficaram 

famosas por criarem conteúdo dentro da plataforma, abordando diversos assuntos 

através de seus vídeos. 

Segunda uma pesquisa realizada pela Snack Intelligence e divulgada pela 

revista Veja em 2016, quatro dos dez youtubers mais influentes do mundo são do 

Brasil. A segunda colocação ficou com o brasileiro Whindersson Nunes com mais de 

10 milhões de seguidores na rede social e com 876 de taxa de influência de, em uma 

escala que varia de um a mil. 

Os youtubers, graças a sua visibilidade, são procurados pelas marcas para 

serem porta vozes de seus produtos. Como quando o youtuber Christian Figueiredo 

protagonizou um comercial da marca de telefonia Claro. É frequente o uso de 

youtubers que abordam temas relacionados a beleza em seus vídeos para 

campanhas de marcas de cosméticos, assim como youtubers de outros segmentos 

são utilizados por marcas que desejam atingir seus públicos. 

Figura 5 - Christian Figueiredo em comercial da Claro. 

 

Fonte: Youtube (2015). 

4.4.1.3 Instagram 

 

Segundo sua página oficial, o Instagram foi fundado pelo americano Kevin 

Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger em 2010. É uma rede social de 
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compartilhamento de fotos e vídeos que possui mais de 500 milhões de usuários e 95 

milhões de fotos todos os dias (INSTAGRAM, 2016). Em 2012, Mark Zuckerberg, 

anunciou a compra do Instagram pelo Facebook por aproximadamente 1 bilhão de 

dólares (EXAME, 2012). 

Segundo a Content Trends 2016, O Instagram apresentou o maior crescimento 

em aderência pelas empresas, com 47,9% se tornando a segunda rede social em 

preferência pelas empresas.  

No Instagram, é usado o termo Instragrammer aos influenciadores que 

surgiram da rede social. A ação dos influenciadores sobre as marcas é apresentada 

nos publiposts, postagens em seus perfis nos quais fazem menção a alguma marca. 

Segundo o Código de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), esse tipo de 

conteúdo deve ser sinalizado como conteúdo publicitário. Uma postagem feita pela 

blogueira Gabriela Pugliesi no Instagram promovendo um produto da marca de 

cerveja Skol, foi denunciada por quinze consumidoras por ter sido considerada um 

exemplo de publicidade velada, na qual não é revelada o teor publicitário da postagem 

(EXAME, 2016). Durante a pesquisa Influencers Market 2016 foi identificado que um 

post identificado como patrocinado recebe 25.3% menos comentários, 12.7% menos 

likes e 83% menos shares que posts comuns. 

Figura 6 - Publipost feito por Gabriela Pugliesi. 

 

Fonte: Exame (2016). 
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4.4.1.4 Twitter 

 

O Twitter foi criado em 2006 pelos americanos Jack Dorsey, Evan Williams e 

Biz Stone. É uma rede social e servidor para microblogging, onde o usuário pode 

compartilhar textos de até 140 caracteres. Em seu próprio site descreve que sua 

missão é “fornecer a todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações 

instantaneamente, sem barreiras. ” O Twitter possui 313 milhões de usuários mensais 

ativos (TWITTER, 2016).  

Santaella e Lemos (2010) dizem que o Twitter abriga ideias divergentes que 

podem ser discutidas de forma livre, como um espaço colaborativo de informações. 

A rede caiu do 2° lugar para o 5º, dentre as redes mais utilizadas pelas empresas, 

segundo a Content Trends 2016. Porém, ainda é alto seu poder de engajamento, 

elevando os resultados de campanhas de relacionamento, como quando o reality 

show “MasterChef Brasil” anunciou através da rede social o seu vencedor, obtendo 

mais de um milhão de postagens sobre o programa no último episódio da segunda 

temporada (B9, 2015).  

Figura 7 - Youtuber Maju Trindade em postagem da página oficial do reality show Masterchef. 

 

Fonte: Twitter (2016). 

4.4.1.5 Snapchat 
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O Snapchat é um aplicativo que possibilita o compartilhamento de fotos, vídeos 

e mensagens voltado para smartphones, desenvolvido pelo americano Evan Spiegel 

em 2011. Possui mais de 700 milhões de usuários, e cerca de 100 milhões de pessoas 

utilizam o aplicativo diariamente nos Estados Unidos, tendo 86% delas menos de 35 

anos (BBC, 2016). Segundo o próprio site, mais de 5 bilhões de vídeos são 

visualizados na rede diariamente.  

Apesar de ser relativamente novo, as marcas já utilizam o Snapchat em seus 

próprios perfis, ou então fazendo a divulgação através de Influenciadores Digitais que 

utilizam da plataforma para um contato mais informal com seus seguidores. 

Figura 8 - Exemplo de uso do Snapchat pelas marcas através do blogueiro Hugo Gloss. 

 
Fonte: Empreendedorx (2016). 

Conhecida pelo termo Snapchater, a maranhense Thaynara Oliveira Gomes, 

a  Thaynara OG foi a primeira influenciadora digital que surgiu através do aplicativo 

no Brasil. Ela possui em média 700.000 visualizações por dia e já acumula números 

cada vez maiores de seguidores em outras redes sociais, cerca de 1 milhão no 

Instagram e mais de 140.000 no Facebook (VEJA, 2016). Sendo alvo de várias 

marcas, Thaynara já participou do comercial da marca de coloração para cabelos 

Brilho&Ton da Niely. 
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Figura 9 - Thaynara OG (a esquerda) no comercial da Brilho&Ton. 

 

Fonte: Geek Publicitário (2016). 

4.4.1.6 Blog 

 

Blog é a simplificação de weblog, termo que vem do inglês web e log. Web 

surge como a definição de rede e log como o registro de atividade, se tornando uma 

espécie de diário na internet. Foi constituído em 1999 com o uso do software Blogger, 

como uma alternativa simples para publicação de textos na internet (KOMESU, 2010). 

Guttierrez (2004, p. 3) afirma que 

O que distingue os weblogs das páginas e sítios que se costuma encontrar 
na rede é a facilidade com que podem ser criados, editados e publicados, 
sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados. 

Em 2015 o Brasil foi considerado o 4º país com maior número de blogs, a partir 

do estudo da empresa de tráfego online Sysomos divulgado pela revista Exame no 

ano seguinte. Sendo 50,9% destes blogs relacionados a assuntos femininos, e ao 

menos 40% destes, relacionados a moda e beleza. O Rank Alexa divulgou o blog de 

humor Não Salvo do empresário Maurício Cid como o que possuiu o maior volume de 

tráfego em 2015. Entre 500 mil a 1 milhão de acesso diários, segundo o site Folha 

(2016). 
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Figura 10 - Maurício Cid e seu blog Não Salvo. 

 

Fonte: Folha (2016). 

4.5 MEDINDO INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS 

 

Segundo a empresa RMA Comunicação (2016), influência nas redes sociais é 

o quanto determinada personalidade é capaz de convencer e propagar conteúdo 

dentro de um público alvo. É preciso identificar quem está te vendo e qual o grau de 

atenção e mobilização que seu perfil gera nos usuários, pois a partir disso você saberá 

o quão influente é. 

A importância dessa mensuração é comprovada por um estudo realizado em 

2016 pela empresa MDG Advertising, que apontou que 57% dos consumidores dizem 

ser influenciados a pensar mais sobre a compra de um produto após ver comentários 

positivos na internet. Outro estudo feito por Silva (2011) apontou Influência como a 

terceira métrica mais importante nas redes sociais, atrás apenas de Engajamento e 

Sentimento. 
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Figura 11 - Métricas de análise de monitoramento 

 

Fonte: Tarcízio Silva (2011). 

4.5.1. Klout 

 

Para medir a influência nas redes sociais, a revista Exame (2012) citou oito 

ferramentas capazes de realizar essa mensuração, a maioria delas com métodos 

semelhantes, que cruzam informações como número de seguidores, quantidade de 

posts e comentários. Dessas oito, a Klout, é considerada como uma das mais 

conhecidas e completas ferramentas de mensuração de influência. 

Segundo Solomon (p. 509, 2016): 

O site Klout afirma avaliar com precisão o quanto cada um de nós é influente. 
[...] A ciência que tenta compreender a influência online está se movendo 
rapidamente para acompanhar o uso florescente dessas novas plataformas. 

A ferramenta online pontua cada personalidade da internet com uma nota que 

vai de 0 a 100 para medir seu grau de influência. Para chegar a essa pontuação são 

consideradas mais de 400 variáveis, mensuradas através de um algoritmo.  

São levados em consideração fatores como quantidade de curtidas, 

comentários, menções (quando um usuário é mencionado por outro) e postagens no 

mural no Facebook e retuites (compartilhamento de publicações), menções, número 

de seguidores e respostas no Twitter, além de análises aprofundadas no Youtube, 

Google Plus e outras redes. Com base no resultado, a ferramenta classifica o usuário 

em uma de suas 16 categorias, entre elas Observador, Socializador ou Celebridade. 
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Figura 12 - Ilustração do funcionamento da ferramenta 

 

Fonte: Klout (2016). 

De modo geral, não existe uma fórmula ou escala exata que define o grau de 

influência de uma pessoa nas redes. Isso irá depender muito mais da rede onde ela 

está inserida e do público que ela pretende atingir. 

4.6 CRIANDO UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

 

Ao falar sobre influenciadores, é preciso entender que o processo de influência 

de comportamento se dá através de confiança. Moorman, Zaltman e Deshpande 

(1992) definem confiança como a propensão que temos a acreditar em alguém que 

conhecemos, em uma relação de negociação.  

Segundo Giddens (1991, p. 41), confiança é: 

A crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista um dado 
conjunto de resultados ou eventos, em que essa crença expressa uma fé na 
probidade ou amor de um outro, ou na correção de princípios abstratos. 

Para Souza (1975), a confiança desperta um comportamento defensivo, que 

muda sua percepção do indivíduo sobre determinado assunto. Através da confiança, 

nós diminuímos nossas incertezas e passamos a ter um maior conforto nas tomadas 

de decisões (BARBER, 1983). 

As visões de Souza (1975) e Barber (1983) deixam claro que a opinião de um 

influenciador sobre algum produto, marca ou serviço pode impactar ou criar em seu 

seguidor uma percepção, positiva ou negativa, sobre aquilo que lhe está sendo 

apresentado, sendo capaz de influenciá-lo no seu comportamento de compra. 

Tal percepção vem desse comportamento defensivo, onde o indivíduo que 

acompanha o influenciador tem o papel de receptor da mensagem e sua confiança no 

influenciador faz com que ele absorva sua opinião.  
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No entanto, o elo de confiança não surge a partir do momento em que um 

indivíduo passa a seguir um influenciador. De acordo com um estudo realizado pelo 

antropólogo Robin Dunbar (2010), 150 é o número máximo de pessoas com quem 

conseguimos ter o mínimo de socialização. Com base nesse dado, é possível afirmar 

que acima disso pode haver uma menor relação entre indivíduos, e como 

consequência uma menor relação de confiança. Essas 150 pessoas são aquelas de 

quem você liga com facilidade o nome à pessoa, identificando-a sem dificuldade 

alguma. Entre elas costumam estar seus amigos, familiares, colegas de trabalho 

dentre outros. E é entre elas que o influenciador precisa conseguir estar, pois acima 

desse limite, o relacionamento já se torna mais superficial e a relação de confiança 

possui um elo mais fraco. 

Nesse processo de influência, é preciso salientar ainda que a confiança tem 

sido um fator cada vez mais importante na área de ciências sociais, conforme afirmam 

Pidgeon e Poortinga (2003). E considerando a construção de confiança de indivíduos 

em Influenciadores Digitais, estes se tornam cada mais vez importantes no 

comportamento de consumo de seus seguidores. 

Estratégias baseadas em confiança são um caminho mais fácil de influenciar o 

processo de escolha do consumidor, visto que nosso cérebro busca maneiras de 

facilitar nossas decisões (BAZERMAN; MOORE, 2010). E é nessas estratégias que 

os Influenciadores Digitais têm grande importância, vide o impacto que elas possuem 

sobre consumidores que as acompanham.  

Ballester (2004) mensurou a confiança através de uma escala com valores 

alternados de 0 a 10, sendo 0 referente a “discordo totalmente” e 10 a “concordo 

totalmente”. Já Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002) utilizou os mesmos determinantes 

de concordância em uma escala Likert de cinco pontos, com examinando as seguintes 

dimensões: competência, benevolência e resolução de problemas. 

Rotter (1967) citado por Feist (2015, p 358) descreveu confiança interpessoal 

como “uma expectativa generalizada sustentada por um indivíduo de que se pode 

confiar na palavra, na promessa, na declaração oral ou escrita de outro indivíduo ou 

grupo”. Assim criando uma escala na qual existiam cinco graduações entre “concordo 

plenamente” e “discordo totalmente”, distinguindo níveis altos e baixos de confiança 

de um indivíduo. 
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5 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo serão apresentadas as técnicas utilizadas na realização do 

estudo. Na pesquisa efetuada neste trabalho foi aplicada a metodologia de pesquisa 

quantitativa, visando compreender os objetivos propostos anteriormente. Segundo 

Pinheiro (2006), a pesquisa quantitativa é um estudo que explica numericamente as 

hipóteses apresentadas com um questionário objetivo, estruturado, possibilitando 

comparações e conclusões. Já Malhotra (2006, p. 154) cita que “a pesquisa 

quantitativa procura quantificar os dados e, normalmente aplica alguma forma de 

análise estatística”. A amostra é não probabilística, pois não utiliza seleção aleatória 

e não determina uma representatividade. Sendo ainda de técnica por conveniência 

onde a amostragem é constituída a partir da conveniência do pesquisador 

(MALHOTRA, 2011). 

De caráter descritivo, a pesquisa se dispõe a obter um estudo e análise, dos 

fatos do mundo físico intervenção do pesquisador. Gil (2008) diz que a pesquisa 

descritiva descreve os atributos de determinadas populações e entre suas 

características está na utilização de técnicas padrões de levantamento de dados, 

assim como aplicação de questionário e a observação dos respondentes. Constituindo 

também um estudo de caráter Transversal Único, que Malhotra (2001, p. 109) afirma 

ser “um tipo de pesquisa que envolve a coleta de informações de uma dada amostra 

de elementos da população somente uma vez”.   

Portanto a pesquisa elaborada neste estudo é descritiva por tentar descrever e 

entender o comportamento e a confiança dos jovens em relação aos Influenciadores 

Digitais. Desta forma, o questionário foi composto por 36 questões, constituindo dois 

cortes, sendo os respondentes válidos jovens de 15 a 24 anos que possuem contato 

com redes sociais e acompanham Influenciadores Digitais. 

Ao iniciar o questionário, os respondentes eram avisados de uma recompensa de R$ 

100,00 como forma de motivação da conclusão do mesmo. O que pode implicar nos 

resultados finais, visto que Stoner e Freeman (1982) enfatizam que sistemas de 

recompensa e incentivos podem alterar o comportamento dos indivíduos tanto de 

modo individual, quanto de modo grupal.  

Foi utilizada uma base de dados obtida com questionários elaborados e 

disparados por meio do Qualtrics Survey Software através da internet entre o dia 12 
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de outubro ao dia 21 de outubro de 2016, com o intuito de serem utilizados de forma 

estatística na análise de resultados. Freitas et al (2000) descreve a pesquisa survey 

como aquisição de dados ou informações sobre ações, características ou opiniões de 

uma determinada amostra por meio de um questionário. A análises foram 

desenvolvidas através do software SPSS®. 

O questionário foi composto pelos seguintes blocos: características, uso das 

redes sociais, Influenciadores Digitais, comportamento de consumo e relação de 

confiança. Cada um desses blocos está detalhado a seguir. 

5.1 CARACTERÍSTICAS 
 

A etapa de características busca eliminar participantes que não condizem com 

o perfil da pesquisa e entender o perfil dos respondentes através de questões 

pessoais. 

A primeira delas, relativa à idade, além de caráter descritivo visa também 

eliminar pessoas que estejam fora do público alvo analisado (de 15 a 24 anos). A 

segunda questiona se o respondente acompanha Influenciadores Digitais e também 

possui o objetivo de exclusão de participantes que não condizem com o perfil 

analisado. Nessa questão foi novamente explicado o termo “Influenciadores Digitais” 

como personalidades famosas na internet através de um blog, canal no Youtube, 

Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e etc. Também conhecidas como 

WebCelebridades ou Digital Influencers. Para que isso fique bem claro ao 

respondente. Caso a resposta fosse não, ele seria encaminhado a uma questão para 

informar o motivo de não acompanhar, sendo essa de resposta opcional.  

Aos que passaram pelo filtro, foram apresentadas questões relacionadas ao 

gênero/sexo, estado civil, nível de escolaridade, estado e cidade onde reside e 

questões com o objetivo de identificar a classe econômica e renda a qual pertence o 

respondente. 

Para a identificação de classe econômica e renda, foi utilizado o indicador de 

classe econômica do Critério Brasil 2015 proposto pelo ABEP, a fim de evitar distorção 

de dados de renda monetária por parte do respondente. O Critério Brasil consiste na 

avaliação de três itens: 
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1) Variáveis: onde respondente indica a quantidade de cada item que possui em sua 

residência. Cada resposta possui uma pontuação, que será utilizada ao final das 

questões do Critério Brasil. 3) Escolaridade do chefe de família: onde também, cada 

resposta também possui uma pontuação. 2) Serviços públicos: com apenas duas 

questões também pontuadas de acordo com a resposta. 

A partir desses três itens criamos três questões para que o respondente 

informasse seus indicadores. 

5.2 USO DAS REDES SOCIAIS 
 

A etapa de redes sociais foi elaborada com o objetivo de identificar o 

comportamento dos usuários nas redes sociais. Os que não utilizam são direcionados 

à próxima etapa. Os que utilizam respondem na sequência quais redes sociais utiliza, 

com 5 opções pré-dispostas e uma última em aberto para preencher outras redes. As 

5 pré-dispostas são Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e Youtube, escolhidas 

com base na lista das 10 redes sociais mais utilizadas no Brasil, de acordo com 

levantamento realizado pela SECOM (2015).  

Buscou-se identificar também o tempo médio em que o usuário passa nas 

redes sociais por dia, e o tempo disposto para cada rede social.  Sobre o principal 

meio de acesso para cada rede social, há uma questão para identificar por onde o 

usuário mais acessa cada uma das 5 redes sociais acima citadas, tendo o celular e 

computador como opções. 

Por último, buscou-se entender os principais motivos que levam o usuário a 

utilizar as redes sociais através de uma escala ordinal, onde foram listados 6 motivos 

mais uma opção aberta. Para essa questão, o respondente precisava arrastar as 

opções para cima ou para baixo, ordenando-as de 1 a 7, onde 1 é o motivo mais 

importante e 7 o motivo menos importante. Utilizando a técnica de escalonamento por 

ordem de classificação, onde o respondente é apresentado simultaneamente a várias 

opções de respostas e as classifica de acordo com o critério apresentado 

(MALHOTRA, 2011). 

5.3 INFLUENCIADORES DIGITAIS 
 

No bloco de Influenciadores Digitais, o respondente estabelece em quais 

plataformas ele mantém contato com os mesmos, seguida de uma questão aberta, na 
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qual o respondente indica de um a três Influenciadores Digitais os quais acompanha 

situando um Top of Mind, definido por Aaker (1998, p. 65) como a marca que “está à 

frente de outras marcas na lembrança da pessoa, embora, naturalmente, possa haver 

uma outra bem próxima”. 

Posteriormente uma questão sobre as categorias nas quais esses 

Influenciadores Digitais se encontram. As categorias propostas foram retiradas do 

Prêmio Influenciadores Digitais, promovido pelo CECOM e pela revista Negócios da 

Comunicação em 2016. E por fim, o respondente determina as características que o 

fazem acompanhá-lo, dentre elas: criatividade, simpatia, polêmica, humor e beleza. 

Ausentando a questão aberta, não-estruturada na qual o respondente responde 

com suas próprias palavras (MALHOTRA, 2005), todas as demais questões propostas 

neste bloco são fechadas, estruturadas de múltipla escolha onde segundo Malhotra 

(2005, p 238) “o pesquisador fornece uma série de alternativas de respostas, e o 

respondente dele selecionar uma ou mais alternativas”. ‘ 

5.4 COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

 

Entrando no comportamento de consumo do respondente, ele indica o grau de 

frequência o qual ele procura resenhas e indicações de produtos ou serviços pela 

internet, em uma escala de quatro pontos, sendo eles: nunca, raramente, 

frequentemente e sempre.  

Neste bloco é estabelecido, o conhecimento de alguma marca, produto ou 

serviço do respondente através de Influenciadores Digitais, assim como se ele já deu 

preferência ou comprou esses produtos e marcas, depois de indicações dos mesmos.  

Essas questões são estruturadas, sendo apenas uma alternativa de resposta possível 

segundo Samara e Barros (2007) entre sim, não e não me lembro. 

Se o respondente indicasse já ter comprado algum produto por indicação de 

um Influenciador Digital era submetido a ordenar as categorias de produtos que mais 

compram através de Influenciadores Digitais, em uma escala de 1 a 8, sendo 1 a mais 

comprada e 8 a menos comprada. Utilizando novamente a técnica de escalonamento 

por ordem de classificação. 

O respondente também afirmou se sua frequência de compras aumentou 

depois do mesmo acompanhar Influenciadores Digitais em uma questão dicotômica, 
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onde existem apenas duas opções de resposta (MALHOTRA,2011). Se a resposta 

fosse positiva, medimos o grau desse aumento através de uma escala Likert que de 

acordo com Samara e Barros (2007, p 124) “indica o grau de concordância ou 

discordância de acordo com as variáveis e atitudes relacionadas ao objeto”. Utilizada 

com 10 pontos, sendo 1 para discordo totalmente e 10 para concordo totalmente.  

A questão posterior de múltipla escolha, revela quais categorias de produto o 

respondente comprou nos últimos 3 meses e se alguma dessas compras foi por 

indicação de Influenciador Digital. Se a resposta fosse positiva, em uma questão em 

aberto ele identificava um exemplo de compra na qual fez por indicação de um 

Influenciador Digital. 

5.5 RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

 

Ao fim o respondente assegura o grau de confiança que detêm de indicações 

de produtos, serviços e marcas em relação à internet, jornal, rádio e televisão. Assim 

como em relação à familiares, amigos, influenciadores digitais, especialistas e 

vendedores. E posteriormente o mesmo afirma na internet, o seu o grau de confiança 

que detêm de indicações de produtos, serviços e marcas em relação nas plataformas 

Facebook, Youtube, Snapchat, Instagram, Twitter e Blog. 

A escala utilizada teve como base o modelo criado pela World Values Survey 

utilizada por Rennó (2011) e adaptada para uma escala de 5 pontos, entre Nada 

Confiável e Totalmente Confiável.  

Nada Confiável Pouco Confiável 
Moderadamente 

confiável 
Muito confiável 

Totalmente 
Confiável 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão abordados os dados obtidos na pesquisa quantitativa, 

visando compreender o problema e solidificar os objetivos propostos. As análises 

estatísticas foram desenvolvidas através da utilização do software SPSS®, sendo os 

dados tabulados a partir da coleta no Qualtrics. 

6.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
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A amostra inicialmente foi composta por 619 respondentes. Destes, 513 

concluíram o questionário, 182 foram eliminados por não se encaixarem na descrição 

sociodemográfica da população jovem descrita pelo IBGE (15 a 24 anos) e outros 37 

por não acompanharem Influenciadores Digitais, estes indicaram falta de tempo e 

interesse como motivos. Ao final foram analisadas 294 respostas válidos.  

6.2 PERFIL DA AMOSTRA 

 

Dentre as 294 respostas válidas, 86,4% dos respondentes estão concentrados 

entre 20 e 24 anos. O público entre 15 e 19 anos foi o de menor representatividade 

na amostra, com apenas 13,6% do total. A idade média dos respondentes foi de 21 

anos, com desvio padrão de 2 anos. 

Tabela 1 - Idade 

Idade Qtde % 

15 aos 19 anos 40 13,6 

20 aos 24 anos 254 86,4 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com relação ao gênero dos respondentes, houve uma maior representatividade 

do sexo feminino, com 62,9% da amostra. Respondentes do sexo masculino 

totalizaram 37,1 das respostas válidas. 

Tabela 2 - Gênero 

Gênero Qtde % 

Masculino 109 37,10% 

Feminino 185 62,90% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Pessoas solteiras representaram a maior parte da amostra, com 87,8% do total, 

seguidas de pessoas casadas (7,5%) e as que “vivem junto” (4,8%). Não houve na 

amostra respondentes que afirmaram ser Separados ou Divorciados. 
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Gráfico 1 - Estado Civil 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Residentes no Estado do Paraná representaram o maior índice de resposta, 

com 84% da amostra, seguidos de São Paulo com 9,9%. Os estados de SC, MA, MG, 

PE, RJ, RS, AM, CE, MT e SE somaram um total de 6,1% da amostra. Demais Estados 

não tiveram respondentes. 

Tabela 3 - Onde residem 

Estado Qtde % 

Paraná 247 84,00% 

São Paulo 29 9,90% 

Santa Catarina 4 1,40% 

Maranhão 2 0,70% 

Minas Gerais 2 0,70% 

Pernambuco 2 0,70% 

Rio de Janeiro 2 0,70% 

Rio Grande do Sul 2 0,70% 

Amazonas 1 0,30% 

Ceará 1 0,30% 

Mato Grosso 1 0,30% 

Sergipe 1 0,30% 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com o Critério Brasil, a maior parte da amostra se concentrou na 

classe B2 (34,4%), seguida pelas classes C1 (23,1%), B1 (16,7%), A (15,6%), C2 

(9,5%) e D-E (7%). 

87,76%

7,48%
4,76%

Solteiro(a)

Casado(a)

Vive junto
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Gráfico 2 - Classe Econômica 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

6.3 ANÁLISE GERAL 

 

Entre as respostas válidas, 100% dos respondentes (294 pessoas) alegaram 

utilizar pelo menos uma rede social. A rede social mais utilizada pelos respondentes 

é o Facebook (97,28%), seguida de Instagram (85,03%), Youtube (82,99%), Snapchat 

(65,41%) e Twitter (37,07%). 9,18% dos respondentes afirmaram seguir também 

outras redes, como Tumblr, Pinterest, Linkedin, Musicaly, Skype, TwitchTV, Reddit, 

WhatsApp, VK, PSN, Tinder, Happn, Vine, Filmow e Swarm. 

Gráfico 3 - Redes mais utilizadas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A maioria dos respondentes informou passar entre 3 e 6 horas diárias nas redes 

sociais, sendo estes 51% da amostra. Na sequência, 22,1% disseram passar entre 7 

e 10 horas por dia conectados a essas redes e apenas 11,6% passam 2 horas ou 

menos. 13,9% dos respondentes alegaram ficar 11 horas ou mais nas redes sociais 

diariamente. O tempo médio de uso entre os 294 respondentes foi de 7 horas diárias, 

com um desvio padrão de 4,56. 

Tabela 4 - Tempo que passa nas redes sociais 

Horas Qtde % 

Até 2 34 11,60% 

3 a 6 150 51,00% 

7 a 10 65 22,10% 

11 ou mais 45 13,90% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A rede social com maior tempo médio de uso diário foi o Facebook, com 

4h19m.. Na sequência vêm Snapchat (2h54m), Youtube (2h49m), Instagram (2h27m) 

e Twitter (2h02m). O tempo médio gasto em outras redes sociais foi de 1h58m. 

Todas as redes sociais tiveram o smartphone apontado como seu principal 

meio de acesso, sendo o Youtube a rede social com maior equilíbrio entre o acesso 

via smartphone e computador. 

Tabela 5 - Principal meio de acesso a cada rede 

Rede Smartphone Computador Tablet Não se aplica 

Facebook 78,84% (231) 17,75% (52) 0,68% (2) 2,73% (8) 

Instagram 87,41% (243) 2,16% (6) 0,72% (2) 9,71% (27) 

Youtube 54,93% (156) 39,79% (113) 1,41% (4) 3,87% (11) 

Twitter 41,88% (98) 12,39% (29) 0,85% (2) 44,87% (105) 

Snapchat 74,42% (192) 1,16% (3) 0,39% (1) 24,03% (62) 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os motivos de uso indicados em ordenação de 1 a 7, foram Conversar com os 

amigos (média= 4,49), Ler e/ou Compartilhar Notícias e Artigos (média= 4,08) e 

compartilhar fotos, vídeos e textos (média= 3,35). Na opção outros, em sua maioria 

foi citado Trabalho. O DP médio foi de 1,46. 
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Tabela 6 - Principais motivos de uso das redes sociais 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Instagram (61,22%), Snapchat (47,96%), Blog (18,03%) e Twitter (13,61%).  Dentre 
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Gráfico 4 - Redes onde acompanham Influenciadores Digitais 
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Os Influenciadores Digitais mais citados em questão aberta foram a youtuber 

Kéfera Buchmann (23 anos), a snapchater Thaynara OG (24 anos), a também 

youtuber Jout Jout (25 anos) e o blogueiro Hugo Gloss (30 anos). 

Os respondentes indicaram Criatividade (75,85%) e Humor (66,33%) como as 

principais características que os fazem acompanhar Influenciadores Digitais, seguidas 

de Simpatia (56,80%) e Inteligência (53,74%). Outras características citadas foram 

conhecimento e conteúdo relevante. 

Tabela 7 - Características que buscam nos Influenciadores Digitais 

Característica Qtde % 

Criatividade 223 75,85% 

Humor 195 66,33% 

Simpatia 167 56,80% 

Inteligência 158 53,74% 

Sinceridade 127 43,20% 

Simplicidade 112 38,10% 

Empatia 110 37,41% 

Afinidade 103 35,03% 

Beleza 96 32,65% 

Confiança 80 27,21% 

Entusiasmo 72 24,49% 

Polêmica 41 13,95% 

Outra(s)  11 3,74% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Entre as categorias as quais os respondentes mais acompanham 

Influenciadores Digitais, as que se sobressaíram foram a Humor (58,16%), Cultura e 

Entretenimento (49,32%), Comportamento e Estilo de Vida (47,62%), Moda e Beleza 

(45,58%) e a Mídia e Comunicação (36,05%).  
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Gráfico 5 - Principais categorias de Influenciadores Digitais acompanhadas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 6 - Já conheceu uma marca através de Influenciador Digital 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 8 - Já conheceu algum produto ou serviço através de Influenciador Digital 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Assim como 56,46% deles já compraram algum produto ou serviço por 

indicação dos mesmos, representando 166 do total de respostas. 16,67% não se 

lembram de alguma compra e 26,87% disseram não ter efetuado alguma compra por 

indicação de Influenciadores Digitais. 

Gráfico 9 - Já realizou uma compra por indicação por um Influenciador Digital 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Entre os que compraram, ordenando as categorias das quais mais compravam 

produtos por indicação de 1 a 7, advertiram ser Vestuário (média= 4,78), Cosméticos 

79,25%

5,78%

14,97%

Sim

Não

Não me
lembro

56,46%
26,87%

16,67%

Sim

Não

Não me
lembro



55 
 

e Beleza (média = 4,73), Alimentos e Bebidas (média =3,96), Jogos, Filmes ou Livros 

(média = 3,86) e Eletrônicos (média= 3,68), como os prioritários. Nenhuma opção foi 

citada em Outros e o DP médio foi de 2,23. 

Gráfico 10 - Categorias de produtos mais comprados por indicação de Influenciadores Digitais 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Alimentação 10 6,94% 

Cosméticos para Pele 9 6,25% 

Jogos 8 5,56% 

Sapatos 6 4,17% 

Acessórios 5 3,47% 

Outros 16 11,11% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Na categoria Maquiagem foram citadas na maioria das vezes marcas de menor 

investimento, as quais mais se beneficiam de Influenciadores Digitais. Uma dessas 

marcas foi a Vult que em entrevista a Cosméticos BR (2015), seu sócio fundador 

Murillo Reggiani afirmou que as blogueiras em especial, merecem homenagens e 

gratidão da empresa, pois são as maiores divulgadoras da marca. Outros exemplos 

foram: “Comprei um batom que demora para sair. Não conhecia a marca e resolvi 

experimentar” e “Batom Coleção Bruna Tavares para Tracta Blogs”.  

Em Vestuário existem alguns exemplos de indicações citados, como 

“Influenciador disse que estava na moda” e “Através da marcação do Instagram”. Em 

maioria na categoria Eletrônicos as indicações são de smartphones. Sobre cosméticos 

para cabelos um respondente disse “Acabei comprando por ver muitos comentários 

falando sobre e aproveitei”. 

Na categoria Livros, foram citados: “Estava ouvindo um Podcast (Mamilos) e foi 

dada a dica de um livro de psicologia com extremo entusiasmo. Dois dias depois 

comprei o mesmo na Amazon” e também livros escritos pelos próprios Influenciadores 

Digitais como o da youtuber Jout Jout, por exemplo. De acordo levantamento da 

Nielsen Bookscan divulgado pela Folha (2016), dez youtubers correspondem a 75% 

das vendas de livros do primeiro semestre do ano.  

Em alimentação foram citados vários exemplos de fast food, mas a maioria cita 

produtos saudáveis e suplementação para atividade física, como “Suplementação 

Indicada pelo Felipe Franco que faz parte da equipe madrugão suplementos” e 

“Comidas Fit da Pugliesi”. 

Em relação a confiança dos respondentes a indicação de produtos ou serviços 

em diferentes mídias, de acordo com a média das respostas obtidas, todas as mídias 

foram consideradas moderadamente confiáveis. A Televisão foi a considerada menos 

confiável e a Internet é a mídia de maior confiança entre o público jovem.  
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O menor Desvio Padrão (DP) foi registrado para Internet (DP=0,74). TV ficou 

com DP=0,81. Tanto Jornal quanto Revista tiveram DP=0,82. 

Gráfico 11 - Confiança na indicação de produtos e serviços em cada mídia 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Internet a plataforma que obtêm maior nível de confiança é o Youtube, 

seguido de Blog, Facebook e Instagram. As plataformas com menor confiança são 

Snapchat e Twitter, respectivamente. Considerando a média das respostas, todas 

foram consideradas moderadamente confiáveis.  

Facebook e Youtube tiveram os menores Desvios Padrões nas respostas 

(DP=0,75 e DP=076, respectivamente), enquanto Snapchat e Blog tiveram os maiores 

(DP=0,90 e DP=094, respectivamente). Instagram e Twitter tiveram um Desvio Padrão 

de 0,82 e 0,85, respectivamente. 

Gráfico 13 - Confiança na indicação de produtos e serviços em cada plataforma virtual 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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o quanto a frequência observada se distancia da esperada. Ambos verificam se há 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

6.4.1 Gênero 

 

O teste t identificou que em relação ao gênero, as mulheres ficam mais tempo 

em redes sociais com uma média de 7h20m (DP=4,69) contra 5h47m dos homens 

(DP= 4,19) (sig=0,005). Elas passam mais tempo em todas as redes em relação ao 

sexo oposto, com exceção do Twitter (sig=0,394) e do Youtube (sig=0,568), as quais 

possuem médias semelhantes.  

Tabela 10 - Tempo que passam em cada rede em relação ao gênero (dados com diferença 
significativa) 

Rede social Gênero Respostas Média DP Teste t Sig. teste t 

Geral 
Masculino 109 5,8 4,19 

-2,827 0,005 
Feminino 185 7,34 4,7 

Facebook 
Masculino 106 3,43 3,85 

-2,699 0,007 
Feminino 181 4,85 4,5 

Instagram 
Masculino 85 1,75 2,9 

-2,707 0,007 
Feminino 157 2,83 3,08 

Youtube 
Masculino 102 2,7 3,25 

-0,571 0,568 
Feminino 162 2,93 3,14 

Twitter 
Masculino 46 2,43 4,65 

0,859 0,394 
Feminino 79 1,81 2,15 

Snapchat 
Masculino 57 2,12 3,46 

-1,927 0,056 
Feminino 126 3,25 4,12 

Outra(s) 
Masculino 14 1,14 1,56 

-1,311 0,205 
Feminino 16 2,69 4,41 

Fonte: Dados da pesquisa 

 As mulheres acompanham mais os Influenciadores Digitais do que os homens 

no Instagram (sig= 0,008), Snapchat (sig= 0,001) e Blog (sig= 0,037). 

Dentre as categorias que mais acompanham os homens possuem diferenças 

significativas em relação às mulheres nas seguintes variáveis: Ciências e Tecnologias 

(sig=0,000), Jogos (sig= 0,000), Meio Ambiente e Sustentabilidade (sig= 0,014), 

Tecnologia Digital (sig: 0,000), Empreendedorismo e Negócios (sig: 0,010) e Esportes 

(sig= 0,001). Já as mulheres em relação aos homens nas seguintes categorias: Moda 

e Beleza (sig= 0,000), Fitness e Saúde (sig=0,004), Comportamento e Estilo de Vida 

(sig: 0,001) e Design e Decoração (sig= 0,010). 
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Tabela 11 - Categorias de Influenciadores Digitais que acompanham em relação ao gênero (com 
diferença significativa) 

Categoria Acompanha  Masculino Feminino x² Sig 

Ciências e Tecnologia 
Sim 34 21 

17,755 0,000 
Não 75 64 

Comportamento e Estilo 
de Vida 

Sim 38 102 
11,301 0,001 

Não 71 83 

Design e Decoração 
Sim 9 36 

6,640 0,010 
Não 100 149 

Empreendedorismo e 
Negócios 

Sim 19 14 
6,697 0,010 

Não 90 171 

Esportes 
Sim 19 12 

11,157 0,001 
Não 90 175 

Fitness e Saúde 
Sim 17 57 

8,430 0,004 
Não 92 128 

Jogos 
Sim 40 16 

34,995 0,000 
Não 69 169 

Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 

Sim 9 4 
6,028 0,014 

Não 100 181 

Moda e Beleza 
Sim 14 120 

74,830 0,000 
Não 95 65 

Tecnologia Digital 
Sim 34 19 

20,318 0,000 
Não 75 166 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre as características que priorizam em Influenciadores Digitais, as que 

possuem características significativas são: Simpatia (sig= 0,001), Simplicidade (sig= 

0,009) e Beleza (sig= 0,000) todos priorizados por mulheres.  

Tabela 12 - Características importantes dos Influenciadores Digitais em relação ao gênero (com 
diferença significativa) 

Categoria Importante Masculino Feminino x² Sig 

Simpatia 
Sim 48 119 

11,505 0,001 
Não 61 66 

Simplicidade 
Sim 31 81 

6,847 0,009 
Não 78 104 

Beleza 
Sim 21 75 

14,117 0,000 
Não 88 110 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação às questões de compra, foi possível descrever uma maior 

preferência a marcas indicadas pelas mulheres (sig= 0,012). 
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Tabela 13 – Preferência de produto ou serviço indicado por um Influenciador Digital em relação ao 
gênero  

Já de preferência? Masculino Feminino Total 

Sim 54 107 161 

Não 34 32 66 

x² = 6,371 sig = 0,012 

Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre as questões de confiança, através do teste de T é possível afirmar que 

as mulheres possuem maior confiança no Youtube (sig= 0,056) em relação aos 

homens. Já os homens possuem maior confiança na Internet do que as mulheres (sig= 

0,036). A confiança nos demais itens não apresentou diferença significativa . 

Tabela 14 - Confiança nas diferentes mídias, relações e redes sociais em relação os gêneros 

Midia, relação e 
redes 

Gênero Respostas Média DP Teste t Sig. Teste t 

TV 
Masculino 109 2,51 ,812 

-0,715 0,475 
Feminino 185 2,58 ,811 

Jornal 
Masculino 109 2,78 ,865 

0,561 0,575 
Feminino 185 2,72 ,790 

Revista 
Masculino 109 2,69 ,879 

0,345 0,731 
Feminino 185 2,65 ,780 

Internet 
Masculino 109 3,28 ,792 

2,112 0,036 
Feminino 185 3,08 ,706 

Familiares 
Masculino 109 3,60 ,904 

-1,611 0,109 
Feminino 185 3,76 ,757 

Amigos 
Masculino 109 3,72 ,744 

-0,059 0,953 
Feminino 185 3,73 ,661 

Influenciadores 
Digitais 

Masculino 109 3,16 ,796 
-0,310 0,757 

Feminino 185 3,18 ,642 

Especialistas 
Masculino 109 4,03 ,775 

1,265 0,207 
Feminino 185 3,91 ,785 

Vendedores 
Masculino 109 2,36 ,877 

-0,812 0,417 
Feminino 185 2,44 ,779 

Facebook 
Masculino 109 2,71 ,906 

0,417 0,677 
Feminino 185 2,66 ,664 

Youtube 
Masculino 109 3,09 ,776 

1,916 0,056 
Feminino 185 2,92 ,729 

Snapchat 
Masculino 109 2,48 ,996 

-1,174 0,242 
Feminino 185 2,61 ,847 

Instagram 
Masculino 109 2,58 ,906 

-0,944 0,346 
Feminino 185 2,68 ,768 

Twitter 
Masculino 109 2,38 ,989 

0,275 0,784 
Feminino 185 2,35 ,759 

Blog 
Masculino 109 2,83 1,059 

-0,476 0,634 
Feminino 185 2,89 ,866 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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6.4.2 Idade 

 

Na análise descritiva por idade, foi feito um agrupamento a partir dos dados 

gerais entre os teens (15 a 19 anos) e os youngs (20 a 24 anos). Os teens passam 

mais tempo nas redes sociais em média 6h54m (DP= 3,96) contra 6h44m (DP= 4,66) 

dos youngs, assim como passam mais tempo no Youtube, Twitter e Snapchat, porém 

sem diferença significativa. 

Na categoria Saúde e Fitness, os teens possuem uma diferença significativa 

(sig= 0,053) e sobre as caraterísticas dos Influenciadores Digitais, os teens priorizam 

mais a simplicidade do que os youngs (sig= 0,007). 

Tabela 15 - Diferença entre teens e youngs para a categoria Saúde e Fitness 

Acompanha Fitness? Teens Youngs Total 

Sim 15 59 74 

Não 25 195 220 

x² = 3,737 sig = 0,053 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 16 - Diferença entre teens e youngs para a característica Simplicidade 

Acompanha por simplicidade? Teens Youngs Total 

Sim 23 89 112 

Não 17 165 182 

x² = 3,737 sig = 0,007 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Não ocorreu diferença significativa nas questões de compra. Já em relação a 

confiança, os teens possuem uma maior média de confiança na TV em relação aos 

youngs (sig= 0,057) e menor média de confiança no Youtube (sig= 0,001). 

6.4.3 Classe Econômica 

 

Não houve diferenças significativas entre as classes econômicas em relação 

ao tempo que utilizam as redes sociais, porém, nota-se uma maior média de utilização 

pela classe C2 (média= 7h06m, DP= 4,96). A classe C2 acompanha significativamente 

mais Influenciadores Digitais de Educação, Cidadania e Inclusão (sig= 0,009) em 

relação às demais. A característica polêmica é priorizada pela classe C2 (sig= 0,036), 

já a beleza não possui prioridade pela classe A (sig= 0,014). 
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Não ocorreu diferença nas questões de compra. Em relação a confiança a 

classe D-E possui maior nível de confiança em quase todas as variáveis, porém, 

significativamente confia mais no Snapchat (F= 3,099, sig= 0,010), a menor média de 

confiança no mesmo foi da classe B1. 

6.5 ANÁLISE DE CLUSTER 

 

Como base nas quatro principais questões de escala nominal que atendem ao 

objetivo da pesquisa, que são elas referentes a conhecimento, influência e compra de 

marcas e produtos a partir da indicação de Influenciadores Digitais, foi feita uma 

análise para identificar a diferença significativa entre as respostas. Foram 

desconsideradas as respostas “Não lembro”, visto que essas são irrelevantes nos 

resultados finais. Portanto, nas quatro questões, somente as respostas “Sim” e “Não” 

foram consideradas. 

Em seguida foi efetuada uma análise de cluster a fim de descrever diferentes 

públicos dentro da amostra. Através da análise de cluster hierárquico, foi constatada 

a presença de dois grupos. 

Figura 13 - Dendograma do Cluster Hierárquico 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A partir da constatação da diferença significativa entre as questões de 

influência na compra foi efetuada análise de cluster K-means, onde os perfis foram 

classificados e analisados juntos às variáveis propostas no questionário. 
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Tabela 17 - Definição de cluster através do  K-Means 

Questões Cluster 1 Cluster 2 x² Sig 

Você já CONHECEU alguma MARCA através de 
um Influenciador Digital? Sim Não 

 
54,056 

 
0,000 

 Você já deu PREFERÊNCIA na escolha de uma 
MARCA indicada por um Influenciador Digital? Sim Não 

 
136,445 

 
0,000 

Você já CONHECEU algum PRODUTO ou 
SERVIÇO através de um Influenciador Digital? Sim Não 

 
35,597 

 
0,000 

Você já COMPROU algum PRODUTO ou 
SERVIÇO por indicação de um Influenciador 

Digital? Sim Não 

 
104,861 

 
0,000 

Fonte:  Dados da Pesquisa 

Os dois clusters possuem a mesma idade média (21 anos), o mesmo estado 

civil (solteiros), nível de escolaridade (graduação) e classe econômica (B2). Portanto, 

foi possível concluir que ambos os grupos se comportaram de maneira homogênea 

com relação aos dados sociosdemográficos. Isto reforça a questão da baixa eficácia 

das segmentações apenas demográficas. 

Foi encontrada diferença apenas com relação ao gênero. No Cluster 1 foi 

constatado uma maioria feminina (65,67%), o que não ocorreu no Cluster 2, onde 

52,38% da amostra foi composta por mulheres, resultado semelhante ao sexo 

masculino, com 47,51%. 

Tabela 18 - Dados Demográficos dos Clusters 

  Cluster 1 Cluster 2   

  Respostas Respostas x² Sig 

Gênero 
Masculino 46 20 

2,41 0,121 
Feminino 88 22 

Estado Cívil 

Solteiro (a) 114 39 

1,764 0,414 

Casado (a) 15 2 

Vive junto (a) 5 1 

Separado (a) 0 0 

Divorciado (a) 0 0 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 0 0 

0,694 0,875 

Ensino Médio 24 6 

Graduação 104 33 

Pós-Graduação 4 2 

Mestrado / Doutorado 2 1 

Classe Econômica 

D-E 0 0 

0,29 0,99 

C2 13 4 

C1 32 10 

B2 49 16 

B1 20 5 

A 20 7 

Idade 
Teens 16 5 

0 0,995 
Youngs 118 37 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

A partir dos dados obtidos através de análise de clusters, foi possível identificar 

dois perfis psicográficos que acompanham os Influenciadores Digitais, Assim, 

passamos a identificar os dados do Cluster 1 como Trend e o Cluster 2 como 

Retracted, que serão detalhados ao decorrer da análise. 

Os Trends acompanham Influenciadores Digitais e são influenciados por eles, 

visto que conhecem marcas e produtos, além de dar maior preferência as marcas 

indicadas pelos Influenciadores Digitais, assim como compram os produtos. Enquanto 

os Retracteds são os que acompanham, porém não compram e não se sentem 

influenciados pelos mesmos. 

O perfil Trend passa mais tempo nas redes sociais, em média 6h53m contra 

6h10m do Retracted. A rede com maior diferença significativa é o Instagram (sig= 

0,023), na qual o Trend passa mais tempo que o Retracted. Não foi possível identificar 

através de questão aberta quais se encaixam em cada cluster, visto que poucas foram 

identificadas. 

Tabela 19 - Tempo que passam em cada rede em relação aos Clusters 

Rede social Perfil Respostas Média DP Teste t Sig. Teste t 

Geral 
Trend 134 6,89 4,88 

0,879 0,381 
Retracted 42 6,17 3,76 

Facebook 
Trend 131 4,37 4,23 

1,078 0,283 
Retracted 42 3,60 3,55 

Instagram 
Trend 115 2,92 3,68 

2,298 0,023 
Retracted 32 1,91 1,57 

Youtube 
Trend 125 2,94 3,22 

0,637 0,525 
Retracted 37 2,57 2,58 

Twitter 
Trend 57 1,89 3,52 

0,046 0,964 
Retracted 13 1,85 3,08 

Snapchat 
Trend 86 3,30 4,74 

0,049 0,961 
Retracted 24 3,25 4,10 

Outra(s) 
Trend 11 0,91 1,04 

-2,017 0,134 
Retracted 4 5,50 4,51 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Da mesma forma os Trends acompanham mais os Influenciadores Digitais no 

Instagram (sig= 0,055) e no Blog (sig= 0,024) em relação aos Retracteds.  
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Tabela 20 – Em quais plataformas acompanham Influenciadores Digitais em relação aos clusters 

  Trend Retracted    

Plataforma Respostas Respostas Respostas x² Sig 

Blog 
Não 99 38 

5,106 0,024 
Sim 35 4 

Facebook 
Não 50 17 

0,136 0,713 
Sim 84 25 

Instagram 
Não 45 21 

3,678 0,055 
Sim 89 21 

Snapchat 
Não 64 24 

1,126 0,289 
Sim 70 18 

Twitter 
Não 115 38 

0,610 0,435 
Sim 19 4 

Youtube 
Não 38 9 

0,785 0,376 
Sim 96 33 

Outra(s). 
Qual(is)? 

Não 132 41 
0,151 0,698 

Sim 2 1 

Fonte: Dados da Pesquisa 

O perfil Trend acompanha mais categorias como Viagem e Turismo (sig= 

0,016), Design e Decoração (sig= 0,015), Mídia e Comunicação (sig= 0,047), 

Comportamento e Estilo de Vida (sig= 0,051) e Moda e Beleza (sig= 0,059) do que o 

Retracted, que por sua vez acompanham mais as categorias Ciências e Tecnologia 

(sig= 0,018) e Cidade, Arquitetura e Urbanismo (sig= 0,005) do que o Trend. 

Tabela 21 - Categorias que acompanham os Influenciadores Digitais em relação aos Clusters 

  Trend Retracted   

Categoria Acompanha Respostas Respostas x² Sig 

Cidades, Arquitetura e 
Urbanismo 

Não 125 35 
3,831 0,005 

Sim 9 7 

Ciência e Tecnologia 
Não 112 28 

5,623 0,018 
Sim 22 14 

Comportamento e 
Estilo de Vida 

Não 63 27 
3,817 0,051 

Sim 71 15 

Cultura e 
Entretenimento 

Não 69 21 
0,029 0,866 

Sim 65 21 

Design e Decoração 
Não 106 40 

5,886 0,015 
Sim 28 2 
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Categoria Acompanha Trends Retracted x² Sig 

Economia, Política e 
Atualidades 

Não 115 36 
0 0,986 

Sim 19 6 

Educação, Cidadania 
e Inclusão 

Não 126 39 
0,075 0,784 

Sim 8 3 

Empreendedorismo e 
Negócios 

Não 118 38 
0,185 0,667 

Sim 16 4 

Esporte 
Não 120 36 

0,468 0,494 
Sim 14 6 

Gastronomia 
Não 106 33 

0,005 0,941 
Sim 28 9 

Humor 
Não 61 13 

2,786 0,095 
Sim 73 29 

Jogos 
Não 107 33 

0,032 0,858 
Sim 27 9 

Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 

Não 130 40 
0,307 0,580 

Sim 4 2 

Mídia e Comunicação 
Não 83 33 

3,936 0,047 
Sim 51 9 

Moda e Beleza 
Não 67 28 

3,576 0,059 
Sim 67 14 

Saúde e Fitness 
Não 92 35 

3,429 0,064 
Sim 42 7 

Tecnologia Digital 
Não 107 35 

0,249 0,618 
Sim 27 7 

Viagem e Turismo 
Não 93 37 

5,787 0,016 
Sim 41 5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

As características que fazem os Trends acompanharem um Influenciador 

Digital em comparação aos Retracteds são Beleza (sig= 0,008) e Empatia (sig= 

0,000). Já os Retracteds possuem Polêmica (sig= 0,037) como uma caraterística mais 

relevante em relação aos Cluster 1.  
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Tabela 22 - Características que os fazem acompanhar Influenciadores Digitais em relação aos 
Clusters 

  Trend Retracted   

Caraterísticas Importante Respostas Respostas x² Sig 

Afinidade 
Não 86 32 

2,088 0,148 
Sim 48 10 

Beleza 
Não 82 35 

7,033 0,008 
Sim 52 7 

Confiança 
Não 86 32 

2,088 0,148 
Sim 48 10 

Criatividade 
Não 29 14 

2,368 0,124 
Sim 105 28 

Empatia 
Não 76 37 

13,700 0,000 
Sim 58 5 

Entusiasmo 
Não 95 30 

0,004 0,947 
Sim 39 12 

Humor 
Não 46 17 

0,526 0,468 
Sim 88 25 

Inteligência 
Não 58 22 

1,067 0,302 
Sim 76 20 

Polêmica 
Não 117 31 

4,359 0,037 
Sim 17 11 

Simpatia 
Não 57 20 

0,336 0,562 
Sim 77 22 

Simplicidade 
Não 83 32 

2,867 0,090 
Sim 51 10 

Sinceridade 
Não 71 27 

1,655 0,198 
Sim 63 15 

Outra  
Não 130 39 

1,447 0,229 
Sim 4 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Sobre os Influenciadores Digitais citados em questão aberta, pode-se afirmar 

que o perfil Trend acompanha blogueiras de moda e beleza como: Camila Coelho e 

Bianca Andrade, já o Retracted acompanha youtubers de entretenimento como: Felipe 

Neto e Cauê Moura.  

Em relação à confiança, é possível afirmar que os Retracted obtêm maior média 

de confiança em mídias tradicionais como a TV e o Jornal, já os Trends possuem 

maior média de confiança na Internet (diferenças não significativas). A principal 
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diferença significativa foi identificada para Influenciadores Digitais, nos quais os 

Trends possuem maior confiança que os Retracteds (sig=0,000), assim como os 

Vendedores há maior confiança entre os Retracteds do que os Trends (sig=0,026). Os 

Trends possuem maior média de confiança em todas as redes sociais em relação aos 

Retracteds. 

Tabela 23 - Confiança dos gêneros nas diferentes mídias, relações e redes sociais em relação aos 
Clusters 

Midia, relação e 
redes 

Pefil Respostas Média DP Teste t Sig. Teste t 

TV 
Trend 134 2,50 0,82 

-1,391 0,166 
Retracted 42 2,71 1,02 

Jornal 
Trend 134 2,67 0,79 

-0,493 0,624 
Retracted 42 2,76 1,10 

Revista 
Trend 134 2,65 0,83 

0,044 0,965 
Retracted 42 2,64 0,82 

Internet 
Trend 134 3,25 0,76 

0,968 0,335 
Retracted 42 3,12 0,86 

Familiares 
Trend 134 3,77 0,73 

1,072 0,288 
Retracted 42 3,60 0,96 

Amigos 
Trend 134 3,75 0,70 

0,800 0,425 
Retracted 42 3,64 0,82 

Influenciadores 
Digitais 

Trend 134 3,33 0,65 
3,906 0,000 

Retracted 42 2,83 0,91 

Especialistas 
Trend 134 4,01 0,79 

0,601 0,548 
Retracted 42 3,93 0,89 

Vendedores 
Trend 134 2,19 0,74 

-2,284 0,026 
Retracted 42 2,60 1,08 

Facebook 
Trend 134 2,63 0,75 

0,109 0,913 
Retracted 42 2,62 0,91 

Youtube 
Trend 134 3,03 0,74 

1,109 0,269 
Retracted 42 2,88 0,83 

Snapchat 
Trend 134 2,63 0,92 

0,803 0,423 
Retracted 42 2,50 1,02 

Instagram 
Trend 134 2,66 0,79 

0,954 0,341 
Retracted 42 2,52 0,94 

Twitter 
Trend 134 2,34 0,87 

0,166 0,868 
Retracted 42 2,31 0,98 

Blog 
Trend 134 2,99 1,00 

1,671 0,097 
Retracted 42 2,69 1,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Por fim, definem-se os perfis psicográficos como: 
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Quadro 3 - Definição dos perfís identificados 

 

 

 

Trend 

 

Mulher, que acompanha Influenciadores Digitais e realiza compra a partir de 

suas indicações, possuem preferência pelas categorias de Comunicação e 

Mídia, Moda e Beleza, Viagem e Comportamento e Estilo, busca beleza e 

simpatia em suas escolhas por Influenciadores Digitais e confiam no Youtube, 

Blogs e nos próprios Influenciadores Digitais. 

 

 

 

 

Retracted 

 

Gênero indefinido (pode ser homem ou mulher), acompanha Influenciadores 

Digitais, mas não compra a partir de suas indicações, possuem preferência 

pelas categorias de Design e Arquitetura e Ciência e Tecnologia, buscam por 

Influenciadores Digitais polêmicos e confiam em Vendedores e na TV. 

 

Fonte: Os Autores 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados finais do estudo, estabelecendo-

os perante o objetivo geral e os específicos propostos, assim como indicando suas 

contribuições para o campo acadêmico e para o mercado. Serão indicadas também 

as limitações da pesquisa e sugestões para futuros estudos relacionados ao assunto 

aqui aboradado. 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Em suma, no presente estudo foi possível detectar a influência efetuada pelos 

Influenciadores Digitais na escolha de produtos e marcas pelos jovens, o que 

responde ao objetivo geral da pesquisa. Essa conclusão foi possível através dos 

dados que mostram que 56,46% dos jovens realizam compras de produtos e serviços 

indicados por Influenciadores Digitais, e destes, 68,07% realizaram ao menos uma 

compra nos últimos 3 meses por essas indicações, sendo exemplificadas através de 

questão aberta. 

O objetivo específico proposto de analisar o comportamento dos jovens dentro 

das redes sociais foi concluído ao constatar uma média de 7 horas diárias de uso das 

redes sociais. Apesar das redes sociais mais utilizadas serem Facebook, Instagram e 
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Youtube, em média os jovens gastam mais tempo utilizando o Facebook e Snapchat. 

Para todas as redes, a utilização tem o smartphone como principal meio de acesso. 

Foram também apontados como principais motivos de uso das redes sociais 

conversar com os amigos e ler e/ou compartilhar notícias e artigos. 

A plataforma indicada como a mais utilizada para acompanhar as 

webcelebridades foi o Youtube, o que vai de encontro com o resultado que aponta que 

9 dos 12 dos Influenciadores Digitais mais citados em questão abertas são youtubers. 

Criatividade e Humor são como os principais atributos que levam os jovens a 

acompanhá-los. Assim como Humor, Cultura e Entretenimento, Comportamento e 

Estilo de Vida e Moda e Beleza são as categorias que possuem maior número de 

jovens às acompanhando, segundo dados da amostra. 

Em relação ao conhecimento de marcas e produtos ou serviços, é possível 

concluir que os Influenciadores Digitais são bastante efetivos no engajamento e na 

apresentação destes aos jovens. 74,83% dos jovens respondentes afirmaram ter 

tomado conhecimento de novas marcas e produtos ou serviços através de 

Influenciadores Digitais. Dentro disso, as mulheres são significativamente mais 

influenciadas na preferência a uma marca indicada por Influenciadores Digitais do que 

os homens.  

Na decisão de compra, Vestuário, Cosméticos e Beleza, Alimentos e Bebidas, 

Jogos, Filmes ou Livros e Eletrônico são as categorias de produtos nas quais os 

jovens mais compram a partir de indicação de Influenciadores Digitais, e 50,60% deles 

acreditam que sua frequência de compra aumentou após acompanhá-los.  

Em relação à confiança, a Internet é a mídia mais confiável para os jovens e a 

Televisão a menos confiável. Eles afirmaram ainda, que dentro da Internet, o Youtube 

e o Blog são as plataformas mais confiáveis, e Snapchat e Twitter as menos 

confiáveis.  Os Influenciadores Digitais são considerados moderadamente confiáveis 

para os jovens. As indicações de Familiares, Amigos e Especialistas são as mais 

confiáveis, sendo os Vendedores os menos confiáveis. 

A partir dos dados obtidos através de análise de clusters, foi possível identificar 

dois perfis psicográficos que acompanham os Influenciadores Digitais. Pode-se 

afirmar, que o grupo Trend é formado em sua maior parte de mulheres, que confiam 
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nos Influenciadores Digitais, compram os produtos indicados pelos mesmos e estão 

antenados nas tendências e lançamentos do meio. 

Já o Retracted é um perfil homogêneo em relação ao gênero, acompanha 

influenciadores porém não compra os produtos por eles indicados, é mais desconfiado 

em relação às tendências e novas mídias.  

7.2 CONTRIBUIÇÕES 
 

O presente estudo possibilitou a maior compreensão e visão sobre os 

Influenciadores Digitais, assim como as plataformas as quais eles utilizam para novas 

maneiras de influência na era digital. Com a falta de material sobre o tema, o estudo 

será de grande proveito acadêmico e gerencial, visto que os profissionais de 

marketing serão apresentados a números os quais poderão ajudar nos planejamentos 

de futuras ações envolvendo Influenciadores Digitais. 

7.2.1 Contribuições práticas 
 

Dentro da área gerencial, o estudo pode também ser utilizado pelos setores de 

marketing ou por agências de publicidade como argumento na tentativa de convencer 

a diretoria ou o cliente a realizar ações com esses novos atores, tendo em vista a 

dificuldade que muitos profissionais têm em levar novas ideias aos clientes ou à sua 

gerência quando não se tem embasamento dos resultados que tais ações podem 

gerar. 

Além de auxiliar no planejamento de ações com Influenciadores Digitais, os 

dados aqui apresentados podem ser importantes na escolha de qual tipo de mídia 

atingir, de acordo com o objetivo da ação e o público que ela deseja atingir. Em alguns 

casos, por exemplo, investir em Influenciadores Digitais pode não ser uma boa opção, 

já em outros pode ser uma excelente alternativa às mídias tradicionais. 

E para os próprios Influenciadores Digitais, o estudo permite que tenham um 

maior conhecimento da influência que eles realmente possuem, visto que muitas 

vezes eles realizam suas ações, têm seu público, mas não sabem quais são os 

resultados de suas campanhas e o quanto influenciam seus seguidores, tendo pouca 

noção do real poder que possuem e do importante papel que exercem no mercado. 
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7.2.2 Contribuições teóricas 
 

Por se tratar de um estudo inédito no Brasil, para o meio acadêmico as 

informações aqui apresentadas são de extrema importância para a construção de 

novos estudos sobre o tema e embasamento de assuntos relacionados. Já para o 

público em geral (e também para profissionais e estudantes da área), pode servir 

como uma base de introdução ao assunto, visto que ainda é pouco falado e pouca 

gente compreende do que isso se trata e qual a importância disso dentro da 

publicidade e do marketing. 

7.3 LIMITAÇÕES 

 

Uma das principais limitações do estudo foi o menor volume de respostas do 

público entre 15 e 20 anos, o qual corresponde à metade da faixa etária considerada 

jovem pelo IBGE. Ainda com relação ao público, houve dificuldade na definição dos 

clusters por falta de diferenças sociodemográficas, sendo necessário buscar outros 

fatores que diferenciassem os perfis. Houve também uma baixa abrangência de 

localização dos respondentes, sendo em sua maioria (84%) do Estado do Paraná. 

A falta de informações acadêmicas em relação ao tema impediram um maior 

embasamento para a revisão literária, assim como a falta de dados numéricos sobre 

o assunto. Boa parte da revisão foi encontrada através de informações e dados do 

mercado, onde o assunto já tem se tornado mais comum. No entanto, entende-se que 

isso ocorre pelo fato de Influenciador Digital se tratar de um termo muito recente no 

Brasil e algo ainda muito novo no mercado.  

Não foi possível realizar análises fatoriais e mais aprofundadas dos resultados, 

visto que no questionário não houve utilização de escalas que permitissem o uso 

dessas métricas. Com isso, foi necessário realizar análises mais básicas e a criação 

de clusters para incrementar os resultados. 

Pela facilidade de coleta, o estudo se limitou apenas ao ambiente online, sem 

controle sobre o respondente durante suas respostas. Isso fez com que muitas 

respostas fossem invalidadas por erro do respondente. Caso a aplicação tivesse sido 

realizada pessoalmente, esses erros poderiam ter sido evitados mediante uma melhor 

orientação ao entrevistado. 
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7.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Além de corrigir pequenas falhas expostas nas limitações, como abrangência 

do público, utilização de escalas e método de coleta, outros estudos podem se tornar 

complementares a esse.  

É possível coletar informações com os demais públicos que estejam dentro de 

outras faixas etárias para fins comparativos. O estudo pode ser enriquecido também 

com uma pesquisa qualitativa realizada junto aos próprios Influenciadores Digitais e 

quantitativa e qualitativa realizada com Marcas, buscando entender a visão de quem 

está do outro lado, como contratante ou contratado. 

Ainda nesse sentido, é interessante identificar previsões para o futuro desse 

mercado. Por ser algo muito recente, ainda não é possível se isso é apenas uma 

tendência passageira, ou se é algo que veio para ficar e que cada vez mais fará parte 

das ações de marketing. 

A partir dos principais dados aqui obtidos, pode também ser realizado um 

estudo mais aprofundado dentro das principais categorias de Influenciadores Digitais 

apontadas pelos respondentes, a fim de se obter um maior detalhamento com dados 

mais específicos dentro dessas áreas. Esse estudo poderia, por exemplo, ser focado 

na área de Cosméticos e Beleza. 

Além desses, sugere-se também um estudo desse mercado em geral, com 

relação ao crescimento nos últimos anos, investimentos realizados, comparação de 

preço com as demais mídias e também com esse mercado em outros países. 
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APÊNDICE A – Questionário Quantitativo 
 

PCM - DIGITAL INFLUENCERS 

 

INTRO - Olá, tudo bem? Você está prestes a responder uma pesquisa sobre 

Influenciadores Digitais¹. As respostas coletadas terão caráter acadêmico e serão 

sigilosas. A pesquisa leva em torno de 8 minutos. Ao preencher seu nome e telefone 

no final do questionário, você estará concorrendo a R$ 100,00. O sorteio será 

efetuado no dia 14/11/2016.       

¹. Considere o termo "Influenciadores Digitais" como personalidades famosas na 

internet. Através de um blog, canal no Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, 

Twitter e etc. Também conhecidas como WebCelebridades ou Digital Influencers. 

Filtro 1 - Qual a sua idade? (Role a barra para fazer a seleção) 

______ Idade (em anos) (1) 

Se Idade (em anos) é menor que 15, então ir para Fim da pesquisa. Se Idade (em 

anos) é Maior que 24, então ir para Fim da pesquisa 

 

Filtro 2 - Você acompanha Influenciadores Digitais¹? ¹. Considere o termo 

"Influenciadores Digitais" como personalidades famosas na internet. Através de um 

blog, canal no Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e etc. Também 

conhecidas como WebCelebridades ou Digital Influencers. 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

If Não Is Selected, Then Skip To Por quais motivos você não acompanha ...If Sim Is 

Selected, Then Skip To Qual o seu sexo? 

 

Filtro / Motivo Por quais motivos você não acompanha algum influenciador digital? 

If Por quais motivos você não ... Is Not Empty, Then Skip To End of Survey 

 

Características 1 - Qual é o seu sexo? 

❍ Masculino (1) 

❍ Feminino (2) 
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Características 2 - Qual é o seu estado civil? 

❍ Solteiro(a) (1) 

❍ Casado(a) (2) 

❍ Vive junto(a) (3) 

❍ Separado(a) (4) 

❍ Divorciado(a) (5) 

 

Características 3 - Qual é o seu nível de escolaridade? Indique o que mais se 

aproxima da sua situação, mesmo que ainda não tenha concluído. 

❍ Ensino Fundamental (1) 

❍ Ensino Médio (2) 

❍ Graduação (3) 

❍ Pós Graduação (4) 

❍ Mestrado / Doutorado (5) 

 

Características 4 - Selecione o estado no qual você reside. 
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❍ Acre (1) 

❍ Alagoas (2) 

❍ Amapá (3) 

❍ Amazonas (4) 

❍ Bahia (5) 

❍ Ceará (6) 

❍ Distrito Federal (7) 

❍ Espírito Santo (8) 

❍ Goiás (9) 

❍ Maranhão (10) 

❍ Mato Grosso (11) 

❍ Mato Grosso do Sul (12) 

❍ Minas Gerais (13) 

❍ Pará (14) 

❍ Paraíba (15) 

❍ Paraná (16) 

❍ Pernambuco (17) 

❍ Piauí (18) 

❍ Rio de Janeiro (19) 

❍ Rio Grande do Norte (20) 

❍ Rio Grande do Sul (21) 

❍ Rondônia (22) 

❍ Roraima (23) 

❍ Santa Catarina (24) 

❍ São Paulo (25) 

❍ Sergipe (26) 

❍ Tocantins (27) 

 

Características 5 - Em qual cidade você reside? 

 

Classe Econômica 1 - Para cada item abaixo, selecione quantos possui em sua 

residência. 
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 Não possui 

(1) 

1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 ou mais 

(5) 

Automóveis 

(1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Motocicletas 

(2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Empregados 

domésticos (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Banheiros (4) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Máquina de 

lavar roupas 

(5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Secadora de 

roupas (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Máquina de 

lavar louças 

(7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Computadores 

(de mesa ou 

notebook) (8) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Smartphones 

(9) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Leitores de 

DVD (10) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Geladeiras 

(11) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Freezers (12) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Micro-ondas 

(13) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
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Classe Econômica 2 - Indique o grau de instrução do(a) chefe de família de sua 

residência. 

❍ Analfabeto / Fundamental I incompleto (1) 

❍ Fundamental I completo / Fundamental II incompleto (2) 

❍ Fundamental II completo / Médio incompleto (3) 

❍ Médio completo / Superior incompleto (4) 

❍ Superior completo (5) 

 

Classe Econômica 3 - Sua residência possui acesso os serviços públicos abaixo? 

 Sim (1) Não (2) 

Água encanada (1) ❍  ❍  

Rua pavimentada (2) ❍  ❍  

 

Redes Sociais 1 - Você utiliza alguma rede social? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

If Não Is Selected, Then Skip To End of Block 

 

Redes Sociais 2 - Você faz uso de quais redes sociais? Selecione uma ou mais 

opções. 

❑ Facebook (2) 

❑ Instagram (3) 

❑ Twitter (4) 

❑ Snapchat (5) 

❑ Youtube (7) 

❑ Outra(s). Qual(is) (8) ____________________ 

 

Redes Sociais 3 - Em média, por quanto tempo você costuma utilizar as redes 

sociais por dia? (Role a barra para fazer a seleção) 
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______ Horas (1) 

Redes Sociais 4 - Indique quanto tempo você costuma passar por dia em cada rede 

social abaixo.(Role as barras para fazer a seleção) 

______ Facebook (1) 

______ Instagram (2) 

______ Youtube (3) 

______ Twitter (4) 

______ Snapchat (5) 

______ Outra(s). Qual(is)? (7) 
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Redes Sociais 5 - Qual seu principal meio de acesso para cada rede social? 

 Smartphone 

(1) 

Computador 

(2) 

Tablet (3) Não se aplica 

(4) 

Facebook (1) ❍  ❍  ❍  ❍  

Instagram (2) ❍  ❍  ❍  ❍  

Youtube (3) ❍  ❍  ❍  ❍  

Twitter (4) ❍  ❍  ❍  ❍  

Snapchat (5) ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Redes Sociais 6 - Ordene, por grau de importância, os principais motivos que o 

fazem utilizar as redes sociais. Sendo 1 para o motivo mais importante e 7 para o 

menos importante (Arraste os itens para cima ou para baixo). 

______ Compartilhar fotos, vídeos e textos (1) 

______ Conversar com os amigos (2) 

______ Conhecer outras pessoas (3) 

______ Ler e/ou compartilhar noticias e artigos (4) 

______ Acompanhar influenciadores digitais (5) 

______ Acompanhar novidades sobre amigos e familiares (6) 

______ Outro(s). Qual(is)? (7) 

 

Influenciadores 1 - Você costuma acompanhar os Influenciadores Digitais através de 

quais plataformas? Selecione uma ou mais opções. 

❑ Facebook (1) 

❑ Instagram (2) 

❑ Youtube (3) 

❑ Snapchat (4) 

❑ Blog (5) 

❑ Twitter (6) 

❑ Outra(s). Qual(is)? (7) ____________________ 

 

Influenciadores 2 - Cite de um a três dos principais Influenciadores Digitais que você 

acompanha. 

 

Influenciadores 3 Em quais categorias se encaixam os Influenciadores Digitais que 

você acompanha? Selecione uma ou mais opções. 
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❑ Cidades, Arquitetura e Urbanismo (1) 

❑ Ciência e Tecnologia (2) 

❑ Comportamento e Estilo de Vida (3) 

❑ Cultura e Entretenimento (4) 

❑ Design e Decoração (5) 

❑ Economia, Política e Atualidades (6) 

❑ Educação, Cidadania e Inclusão (7) 

❑ Empreendedorismo e Negócios (8) 

❑ Esporte (9) 

❑ Gastronomia (10) 

❑ Humor (11) 

❑ Jogos (12) 

❑ Meio Ambiente e Sustentabilidade (13) 

❑ Mídia e Comunicação (14) 

❑ Moda e Beleza (15) 

❑ Saúde e Fitness (16) 

❑ Tecnologia Digital (17) 

❑ Viagem e Turismo (18) 

 

Influenciadores 4 - Quais características apresentadas te fazem acompanhar um 

Influenciador Digital? Selecione uma ou mais opções. 

❑ Polêmica (1) 

❑ Criatividade (2) 

❑ Entusiasmo (3) 

❑ Confiança (4) 

❑ Empatia (5) 

❑ Simplicidade (6) 

❑ Afinidade (7) 

❑ Sinceridade (8) 

❑ Simpatia (13) 

❑ Inteligência (9) 

❑ Beleza (10) 

❑ Humor (11) 

❑ Outra. Qual? (12) ____________________ 

 

Compra 1 - Com qual frequência você procura resenhas/indicações de produtos na 

internet antes de comprá-lo? 

 Nunca (1) Raramente (2) Frequentemente 

(4) 

Sempre (5) 

Freqüência (1) ❍  ❍  ❍  ❍  
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Compra 2 - Você já CONHECEU alguma MARCA através de um Influenciador 

Digital? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

❍ Não me lembro (3) 

 

Compra 3 - Você já deu PREFERÊNCIA na escolha de uma MARCA indicada por 

um Influenciador Digital? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

❍ Não me lembro (3) 

 

Compra 4 - Você já CONHECEU algum PRODUTO ou SERVIÇO através de um 

Influenciador Digital? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

❍ Não me lembro (3) 

 

Compra 5 - Você já COMPROU algum PRODUTO ou SERVIÇO por indicação de 

um Influenciador Digital? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

❍ Não me lembro (3) 

If Não Is Selected, Then Skip To End of BlockIf Não me lembro Is Selected, Then 

Skip To End of Block 

 

Compra 6 - Ordene as categorias de produtos que você mais costuma comprar a 

partir da indicação de um Influenciador Digital. Sendo 1 para a categoria mais 

comprada e 8 para a menos comprada. 

______ Cosméticos e Beleza (1) 

______ Eletrônicos (2) 

______ Decoração (3) 

______ Alimentos e bebidas (4) 

______ Jogos, Filmes ou Livros (5) 

______ Vestuário (6) 

______ Higiene e Saúde (8) 

______ Outro. Qual? (7) 
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Compra 7 - Sua frequência de compras aumentou depois que começou a 

acompanhar Influenciadores Digitais? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

If Não Is Selected, Then Skip To Durante os últimos 3 meses, você efet... 

 

Compra 8 - Quanto você concorda que passou a consumir mais depois de ter 

contato com Influenciadores Digitais, em uma escala de 1 a 10? (Sendo 1 para 

discordo totalmente e 10 para concordo totalmente) 

❍ 0 (0) 

❍ 1 (1) 

❍ 2 (2) 

❍ 3 (3) 

❍ 4 (4) 

❍ 5 (5) 

❍ 6 (6) 

❍ 7 (7) 

❍ 8 (8) 

❍ 9 (9) 

❍ 10 (10) 

 

Compra 9 - Nos últimos 3 meses, você comprou produtos de quais categorias? 

Selecione uma ou mais opções. 

❑ Cosméticos e Beleza (1) 

❑ Eletrônicos (2) 

❑ Decoração (3) 

❑ Alimentos (4) 

❑ Jogos, Filmes ou Livros (5) 

❑ Saúde e Higiene (7) 

❑ Vestuário (6) 

 

Compra 10 - Alguma dessas compras foi efetuada por indicação de algum 

Influenciador Digital? 

❍ Sim (4) 

❍ Não (11) 

❍ Não me Lembro (12) 

If Não me Lembro Is Selected, Then Skip To End of BlockIf Não Is Selected, Then 

Skip To End of Block 
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Compra 11 - Cite um exemplo de compra que você fez por indicação de um 

influenciador digital: 

 

Confiança 1  - Indique o grau de confiança que você detêm de indicações de 

produtos, serviços e marcas nas determinadas mídias: 

 Nada 

confiável 

(1) 

Pouco 

confiável 

(2) 

Moderadamente 

confiável (3) 

Muito 

confiável 

(4) 

Totalmente 

confiável 

(5) 

TV (1) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Jornal (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Revista 

(3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Internet 

(4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

Confiança 2 - Indique o grau de confiança que você detêm de indicações de 

produtos, serviços e marcas através de cada relação abaixo: 

 Nada 

confiável 

(1) 

Pouco 

confiável 

(2) 

Moderadamente 

confiável (3) 

Muito 

confiável 

(4) 

Totalmente 

confiável 

(5) 

Familiares (1) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Amigos (3) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Influenciadores 

Digitais (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Especialistas 

(5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Vendedores 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

Confiança 3 - Na internet, indique o grau de confiança que você possui em relação a 

indicações de produtos, serviços e marcas nas seguintes plataformas: 
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 Nada 

Confiável 

(1) 

Pouco 

Confiável 

(2) 

Moderadamente 

Confiável (3) 

Muito 

Confiável 

(4) 

Totalmente 

Confiável 

(5) 

Facebook 

(1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Youtube 

(2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Snapchat 

(3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Instagram 

(4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Twitter (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Blog (6) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Filtro 3 - Você trabalha ou estuda nas áreas de Publicidade ou Marketing? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

 

Final 1 - Caso queira participar do sorteio de R$ 100,00, deixe seus dados abaixo. 

Nome (1) 

Telefone (com DDD) (2) 

Final 3 - Agradecemos sua participação. Aperte o botão >> para finalizar.  Utilize o 

campo abaixo caso queira nos deixar algum comentário :) 

 


