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RESUMO 

A sociedade em rede, com uma infinita gama de informação, por vezes contraditórias, 

confusas e desconexas, leva a um ambiente de infoxicação, gerando falta de clareza, 

dificuldade em perceber o que é informação correta e o que é desinformação. Os 

influenciadores digitais, com sua capacidade de amplificar ou suprimir alguns tipos 

específicos de informação tensões, pensamentos e conversações, podem contribuir para 

o aumento ou diminuição desta infoxicação. Este trabalho demonstra como o 

influenciador digital, utilizando-se de seu capital social como alcance, influência e 

frequência, produz ou evita um ambiente com excesso de informação.  

 

PALAVRAS-CHAVES: comunicação, marcas, ecologia da mídia, influenciadores   

digitais, infoxicação. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde o início da humanidade, o ato de transferir informações de uma pessoa para 

outra tem evoluído, a fim de atingir cada vez mais públicos, espaço e o mercado em todas 

as áreas da vida do ser humano. Sendo assim, é por meio da comunicação que o homem 

se conecta com os demais, seja no âmbito pessoal, social, romântico, profissional, entre 

outros, de maneira que separá-la da vida cotidiana na atualidade é praticamente 

impossível. 

Nos últimos anos, tem-se percebido um número maior de transformações nas 

maneiras de se obter e transmitir informações em um espaço de tempo cada vez menor. 

Assim, com o nascimento e popularização da Internet e, por consequência, o surgimento 

de redes sociais on-line, o mundo jamais obteve tanta praticidade, eficiência e velocidade 

para se comunicar. 

Mas também tem feito surgir com ênfase a infoxicação nesse meio, ou seja, uma 

sobrecarga de informações, sendo que os tomadores de decisão, por exemplo, têm 

capacidade de processamento cognitivo limitada, e em havendo sobrecarga de 

informações, há impacto na decisão, seja para comprar algo ou para um serviço.  

 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Segundo Borges (2020), a infoxicação ocorre a partir do excesso de notícias, 

informações e notificações predominantes no cotidiano. Sendo que, na impossibilidade 

de acompanhar tudo o que acontece, é normal que a pessoa afetada por esse ‘mal’ sinta 

dificuldades de concentração, estresse, apresente sintomas de esgotamento e ansiedade. 

Portanto, a infoxicação está associada ao desenvolvimento e agravamento de transtornos 

como ansiedade e depressão.  

Os influenciadores digitais são os que produzem “conteúdos temáticos, com 

frequência e credibilidade. Nesse processo, ele deixa de ser um internauta comum e passa 

a ser encarado como uma mídia autônoma, uma marca” (KARHAWI, 2016, p.42). Na 

realidade, os influenciadores podem produzir a infoxicação ou eliminá-la.  

Dessa forma, este trabalho coloca em pauta a questão dos influenciadores digitais, 

o seu papel na infoxicação ao amplificar ou suprimir informações.  

Como problemática, lançamos a pergunta: os influenciadores digitais, ao 

amplificar ou suprimir alguns tipos específicos de informação, tensões, pensamentos e 

conversações, podem aumentar ou diminuir a infoxicação?  

Os objetivos deste estudo dedicam-se a descrever como o ambiente de mídia social 

e os modos de informação podem gerar e levar à infoxicação (excesso de informação); 

analisar, por meio da corrente teórica da Ecologia da Comunicação, o papel dos 

influenciadores digitais como curadores de informação e sua capacidade de ampliar ou 

suprimir determinados assuntos; e  compreender como os influenciadores digitais podem 

aumentar ou diminuir a infoxicação em determinado assunto, cruzando com os dados 

estatísticos sobre aumento dos influenciadores digitais, acesso à internet e blogs. 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste estudo é baseada em 

pesquisa bibliográfica, sendo de natureza básica e de abordagem qualitativa, com 

objetivos exploratórios. 

Este artigo é um convite a todos que tenham interesse sobre o avanço que os 

influenciadores digitais têm construído, em um mundo cada vez mais digital e de forte 

impacto entre as pessoas.  

1. O AMBIENTE DE MÍDIA SOCIAL E OS AGENTES INFLUENCIADORES  

Segundo Thompson (2009), a maioria das interações sociais deu-se face a face, 

mas pode-se notar que com o desenvolvimento de novas tecnologias dos meios de 

comunicação, a interação social tradicional foi afetada e nasceu uma complexa 

reorganização de padrões para interagir. Portanto, as formações teóricas e práticas 
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associadas à diversificação dos meios e mensagens de comunicação no tempo 

contemporâneo direcionam a atuação de especialistas e profissionais acerca dos canais 

possíveis de serem tomados.  

Portanto, como em uma simbiose, o comunicador e o meio se fundem. Neste 

mutualismo, a sociedade contemporânea está estruturada, conectada e em rede, em que o 

“poder” permanece, o “poder da comunicação”. 

De acordo com Baitello (2012), com a expansão das tecnologias digitais, a 

limitação espacial foi ultrapassada. Por meio da internet, determinadas fronteiras físico-

temporais foram rompidas, o que promoveu o fluxo informacional entre os indivíduos, 

mesmo estes estando distantes de forma física.  

Wolton (2010) acrescenta que, em um primeiro momento, surgiram as mídias 

digitais, a fim de facilitar o encontro presencial, com a criação de e-mails e chats. Depois 

veio a evolução, que se tornou a finalidade comunicacional, deixando de ser somente uma 

alternativa, para, enfim, conduzir processos interativos e possibilitar que o homem fosse 

guiado.  

Os modos de interagir na cultura contemporânea tomaram um rumo sem volta, 

portanto, a mobilização de uma prática em função da tecnologia se faz inevitável e 

imprescindível. Terra pontua que: 

[...] atualmente é possível dizer, até mesmo, que a relação entre 

comunicação e tecnologia é indissolúvel, irreversível e não passível de 

ser negligenciada, o que coloca o comunicador contemporâneo em 

constante exercício de correlação entre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TICs) e a tradicional arte de comunicar (TERRA, 

2011, p.20). 

 

Nesse cenário, surge o ciberespaço, que é formado a partir de vínculos 

determinados da interatividade digital. Segundo Terra (2011), no mundo on-line, os 

usuários-mídia utilizam-se das mídias digitais para receber, reformatar e amplificar as 

vozes do cotidiano e, de forma imediata, articulam novas configurações ao processo de 

ensino-aprendizagem. Sendo que, “cada um de nós pode ser um canal dessa mídia: um 

produtor, criador, compositor, montador, apresentador, remixador ou apenas um difusor 

dos próprios conteúdos” (TERRA, 2011, p. 67). Ocorre que as trocas e o intercâmbio 

entre os indivíduos não são iguais, como acontece também na realidade longe do 

ciberespaço.  

Segundo Martino (2014), no ciberespaço se estabelece uma reunião de relações 

sociais de indivíduos que se articulam em redes interconectadas, em aplicativos de 
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celular, denominado cibercultura. Nessa troca, ideias e práticas da realidade são mantidas 

fora do ciberespaço, mas se criam peculiaridades específicas mediadas pela tecnologia e, 

apesar dessa mediação, as tecnologias não estipulam as ações humanas, somente criam 

condições para algumas práticas. 

De acordo com Terra (2011, p. 20), “[...] a comunicação digital, com seu potencial 

de geração de fluxos informativos e multidirecionais, faz com que as relações sociais se 

desverticalizem nos diferentes ambientes”. Sendo que, na ótica de Martino (2014), as 

mudanças são rápidas e a todo momento se tem a impressão de que existe um 

descompasso na relação entre tempo e espaço.  

Ainda com Martino (2014), a concepção de aspectos interacionais delimita o 

espaço de continuidade, que não possui um começo, meio e fim claros, sendo que as 

interações entre indivíduos, de forma presencial ou virtual, ocorrem em uma cultura local, 

em que se transborda indivíduos de culturas plurais. Nessa visão, Terra (2011) emprega 

que o usuário cria ou compartilha conteúdos e se expressa pelas mídias sociais 

aguardando ser ouvido, atendido ou ainda na expectativa de influenciar outras pessoas.  

Dessa forma, uma das características das novas tecnologias de informação e 

comunicação é a condição de se construir vínculos de comunicação de maneira dinâmica. 

Souto (2010) aponta que a velocidade de comunicação em espaços cibernéticos abrange 

os grupos de mensagem que lidam com o computador e, sobretudo, o celular, que exigiu 

deles a criação de códigos próprios para se comunicarem. 

Segundo Barrichello (2017), a comunicação digital possibilita que o exercício do 

poder ocorra de maneira contínua, pois rescinde da presença física e da instantaneidade 

para se realizar, cuidando de cada um de forma individual e, de todos, ao mesmo tempo. 

Porém, com a capacidade ampliada na formação: de laços, de conexões, de agrupamentos, 

de identificação, de redes sociais. Relações facilitadas e potencializadas pela tecnologia, 

especificamente, com o advento da internet. 

 Assim, de acordo com Terra (2011), esse momento, que alguns nomeiam como 

cultura digital ou cibercultura, é marcado pela cultura conectada em rede, em que cada 

indivíduo é efetivamente um potencial produtor de informação, ou seja, serviços 

colaborativos de informação, comunidades, blogs e microblogs, que vivem o fato e o 

relatam em suas páginas pessoais.  

Portanto, com a ampliação dos modos de acesso e proliferação dos produtores de 

informação dá-se início a um contexto de hiperinformação, desinformação e infoxicação. 
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Um dos sentidos apresentados por Pinheiro e Brito (2014, p. 3) identifica que a 

desinformação seria informação de baixo valor cultural ou utilidade, que “[...] não supriria 

o indivíduo com conhecimento necessário para participar do processo político e tomar as 

decisões necessárias ao progresso de sua própria vida e de seus semelhantes”. E 

infoxicação, para Prazeres (2020), diz respeito aos criadores do neologismo que juntam 

as palavras intoxicação e informação. Trata-se “do consumo indiscriminado de 

informação de baixa qualidade, em que as audiências emergem como vítimas 

propiciatórias ─ a um só tempo ─, são os maiores atingidos e impulsionadores dos 

fenômenos” (PRAZERES, 2020, p. 4). 

Portanto, de acordo com Prazeres (2016), a infoxicação criada pelo físico espanhol 

Alfons Cornellá, em 1996, é a união dos termos informação e intoxicação, em que a 

pessoa consome uma quantia exagerada de conteúdo, sendo incapaz de digerir tudo. E, 

diante disso, ocorrem alguns problemas como dispersão, estresse e ansiedade.  

1.2 SURGIMENTO DOS INFLUENCIADORES COMO FILTROS E 

CURADORES DE INFORMAÇÃO 

Definido como usuário-mídia, temos a midiatização dos indivíduos. Estes 

utilizam-se das mídias digitais como instrumentos de divulgação, exposição e expressão 

pessoais. Entre os usuários-mídia existem aqueles que são heavy user, tanto da internet 

como das mídias sociais. Eles produzem, compartilham, disseminam conteúdos próprios 

e de seus pares, bem como os endossam junto à sua audiência em blogs, microblogs, 

fóruns de discussão on-line, comunidades em sites de relacionamento, chats, entre outros 

(TERRA, 2012). 

Diante da sobrecarga de informações, abundância maciça de recursos 

informativos e comunicativos fragmentados, alguns usuários-mídia apresentam a 

habilidade de curadoria da informação, já que “[...] faz-se necessário obter filtros eficazes 

de conteúdo que nos ajudem a consumir assuntos de nosso interesse com fontes críveis e 

com reconhecimento e influência garantidos” (TERRA, 2012, p. 23). 

Para definir o termo, Karhawi afirma que os influenciadores digitais são 

internautas que se destacaram na produção de conteúdo para a web, tendo a popularidade 

ao “[...] passar pelo processo de construção de legitimação e reputação. Tornaram-se 

amigos-experts nos mais diversos assuntos” (KARHAWI, 2016, p. 44). 

Esses influenciadores são fiéis a seus públicos, de acordo com o que supostamente 

está determinado na relação mútua de confiança, estabelecida a partir do conteúdo 
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formado por eles. Assim, produzir um conteúdo importante para os seguidores é 

primordial para se ter a reputação de influenciador na rede. Segundo Dreyer (2017), o 

mercado identificou que os influenciadores digitais tiveram um relevante papel no 

ambiente digital, por usar de sua relacionalidade e exercerem influência sob seu público, 

usando uma comunicação interativa, pessoal e horizontal em suas mídias sociais. 

Karhawi (2020) também ressalta o papel de usuários-mídia nos blogs. Segunda a 

pesquisadora, eles são influenciadores digitais de forma mais ampla, desempenham o 

papel como filtros de rede e são os que têm algum poder no processo de decisão de compra 

do consumidor, além de instigar discussões em circulação, influenciar em decisões em 

relação ao estilo de vida, gostos e bens culturais dos que estão em sua rede.  

Peres e Karhawi (2017, p. 33) fazem uma reflexão: 

[...] aqui, usamos a passagem de Foucault para fazer uma analogia com 

a contemporaneidade: não é possível falar de influenciadores digitais, 

nos moldes que vemos hoje, em nenhum outro tempo que não o nosso. 

Isso significa que é a nossa sociedade atual, com todas as suas 

características sociais, econômicas e tecnológicas, que sustenta a 

eclosão desses novos profissionais.  

 

No que diz respeito à curadoria informacional, segundo Saad e Bertocchi (2012), 

com a avalanche de informações à qual ficamos submetidos todos os dias, a curadoria 

digital das informações é extremamente necessária atualmente. Este termo tão usado 

pelos profissionais da comunicação está na sua etimologia: 

[...] vinculado ao ato de curar, zelar, vigiar por algo: um conceito 

originalmente relacionado aos campos do Direito e das ordens 

monásticas. Com a evolução social o termo passa a relacionar-se com o 

campo das artes, dos museus e de seus respectivos acervos (SAAD; 

BERTOCCHI, 2012, p. 28). 

 

Ramos (2012) pontua a ideia da relevância da curadoria meio na sociedade de 

hoje, em que o gesto curatorial é uma relevante modelização na cultura e assume um papel 

central no contexto da sociedade informativa. Assim, a informação é um bem do 

patrimônio individual imaterial e atual.  

Sá (2009) citado por Terra (2012), afirma que a curadoria é como filtragem de 

informação, isto é, ao ponto em que a sociedade digitalizada cresce, o termo se faz usado 

para uma série de ações, que abrangem organização de dados a partir de critérios ou 

recortes. 

Terra (2012) explica que o usuário-mídia pode ser um influenciador apto a 

disseminar conteúdo na internet como um curador de informação, em que o interagente 
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avançado da web e das mídias sociais, ativo produtor e compartilhador de conteúdos da 

rede, tem o papel de curadoria de informação no ambiente digital.  

Portanto, o curador informacional separa e produz informações importantes sobre 

um determinado segmento do mercado e visa ter reconhecimento pelos processos de 

isenção comercial que dão credibilidade para o conteúdo produzido. Segundo Karhawi 

(2016), o influenciador tem importância pelo número de pessoas que engaja e pelo 

prestígio e distinção que ocupa, transformando-se em uma marca ou veículo de mídia, 

que determina relações comerciais para monetizar, por meio da produção de conteúdo 

direcionado, segundo o interesse de outras marcas e empresas. 

Dessa forma, Karhawi (2020) acrescenta que esses aspectos não apenas entregam 

às empresas uma estratégia alinhada com o marketing digital, mas também oferecem 

acesso direto aos seus consumidores, já que tal dinâmica transformou esses produtores de 

conteúdo em profissionais de comunicação, que montam uma ponte entre a empresa e o 

seu público.  

Segundo Terra (2017), outro ponto que atribui credibilidade para tal estratégia é o 

elemento de que a propaganda tradicional não teria apresentado a mesma efetividade de 

alguns anos atrás. Fica evidente que os influenciadores digitais são capazes de influenciar 

no processo de decisão de compra dos produtos e serviços que expõem em suas mídias 

sociais, em especial se for uma plataforma de distribuição de seu conteúdo.  

Segundo Peres e Karhawi (2017), é preciso reconhecer os tipos de influenciadores 

digitais, para utilizá-los no que se pretende atingir com uma parceria, selecionar, por 

exemplo, o tipo mais adequado para uma campanha.  

1.3 TIPOS DE INFLUENCIADORES  

Segundo Criscuolo, Monteiro e Navarro (2017), o Google inaugurou um espaço 

para o desenvolvimento de criadores de conteúdo e suporte aos que já fazem isso de forma 

regular. O Brasil é considerado o primeiro mercado a ter uma segunda unidade do Space, 

o que aponta a relevância da produção brasileira para a plataforma.  

Nesse sentido, Criscuolo, Monteiro e Navarro (2017) apresentam um infográfico com 

algumas das principais características entre microinfluenciadores, influenciadores e 

celebridades, em relação às estratégias de marcas, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 ─ Diferenças entre microinfluenciadores, influenciadores e celebridades 
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Fonte: Criscuolo, Monteiro e Navarro (2017). 

Com o intuito de esclarecer a parte sobre engajamento, alcance, segmentação, 

proximidade, dispersão e investimento na Figura 2, Criscuolo et al. (2017) explicam: 

• Engajamento: é a capacidade de gerar interações (comentários, curtidas e 

compartilhamentos) acerca de um assunto específico; 

• Alcance: é o volume de pessoas alcançadas pelo profissional; 

• Segmentação: o quão específico é o tema abordado pelo criador; 

• Proximidade: é o nível de envolvimento entre profissional e seu público-alvo; 

• Dispersão: base de pessoas que seguem o influenciador, mas não interagem; 

• Investimento: valor para a marca contratar ações que a incluam no conteúdo, que 

pode ser relativo, a depender da moeda de troca (pode ser uma permuta) ou um 

tipo de ação (pode ser espontânea). 

De acordo com Criscuolo et al. (2017), os microinfluenciadores são produtores de 

conteúdo para mídias sociais com maior engajamento, proporcionalmente, do que 

influenciadores e celebridades. Na maior parte dos casos, eles abordam assuntos de nicho, 

cocriando conteúdos com as marcas. 

Já as celebridades, de acordo com Criscuolo et al. (2017), são comumente atores, 

apresentadores e atletas muito famosos que estão em várias plataformas, para além do 

universo digital. Têm um imenso “poder de fogo”, mas normalmente menor engajamento 

e, em diversos casos, não coproduzem com as marcas. 

Segundo Martinho (2014, p. 173), “[...] a palavra Celebridade, em sua origem, 

significa algo próximo de celebração-comemoração, quando alguém fazia algo 

excepcional a pessoa se tornava alguém a ser celebrada, portanto, uma Celebridade”. 

Assim, a diferença é no exercer algo excepcional. A celebridade, até por volta do século 

XX, era uma pessoa que, devido a condições específicas, habilidades excepcionais ou 

grandes realizações, transformou-se em um objeto de celebração. O indivíduo realizava 

algo, e assim fazia-se conhecido. Atualmente, as celebridades não precisam realizar mais 

nada de especial para serem ‘reconhecidas’, basta ser ‘conhecida’, isso a transformará em 

uma pessoa especial. 
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Tal fenômeno é chamado de “webcelebridades” ou como pontua a pesquisadora 

Adriana Amaral, “microcelebridades”, que está associada a mídias digitais. A celebridade 

na internet vem de vídeos amadores, produzidos sem a intenção de alcançar maior 

divulgação, mas a partir de uma divulgação constante, elas acabam se tornando virais e 

atingem um público amplo. Dessa forma, o consumidor de informações acerca das 

celebridades se torna um potencial produtor, ou autoprodutor de celebridades, conforme 

constata Martinho (2014). 

Diante das diferentes características, grandes ou pequenos, influenciadores são 

resultados de uma geração conectada. Com a mediatização do cotidiano, Menezes ressalta 

que esta traz “[...] consequências ecológicas para a natureza dialógica do ser humano” 

(MENEZES, 2014). Neste contexto, os influenciadores digitais, possuem um papel 

fundamental ao ampliar ou suprimir informação. 

1.4 A ECOLOGIA DA COMUNICAÇÃO NO PAPEL DOS 

INFLUENCIADORES DIGITAIS  

1.4.1 CAPACIDADE DE AMPLIAR E SUPRIMIR INFORMAÇÃO 

Portanto, os estudos voltados ao ecossistema midiático trazem a noção de que as 

mídias digitais formam ambientes de relações. Os influenciadores digitais estão presentes 

nesses ambientes, convivendo com diferentes outros atores e meios, propagando 

informações e opiniões ao trabalhar suas reputações e credibilidade (DIGITAIS et al., 

2017).  

Diante disso, é notória a substituição da figura tradicional do comunicador, antes 

um simples intermediário entre a fonte de informação e o receptor, para o comunicador 

mediador, portador de maior responsabilidade e de novos conhecimentos em novos 

padrões de comunicação. “Linear de emissão e recepção, amplamente divulgada por ser 

didática e empiricamente observada, pode não dar conta de algo mais complexo: 

participamos da comunicação” (MENEZES, 2014).  

O comunicador digital e contemporâneo precisa se posicionar diante dessa nova 

realidade curatorial da informação, explorando competências interdisciplinares como a 

de mediação, remediação, reconstrução, mineração de dados, valoração da informação, 

dentre outras. Há algumas perspectivas ou pontos de vista envolvendo o conceito 

influenciador (ABIDIN IN KARHAWI, 2021). 

De acordo com Barichello (2017), fala-se muito em presente digital, que articula 

um verdadeiro presente, mas sem que haja a obrigação de reciprocidade. Isto é, ao invés 
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de reciprocidade, o que é exigido pelo Presente na era digital é para adesão na comunidade 

de fãs, sendo apenas uma obrigação de resposta, em que tais transações dependem da 

sociabilidade  mas não necessariamente da reciprocidade.  

Segundo Jenkins et al. (2014), o desentendimento atual que há na relação entre 

produtores e consumidores abrange mais do que um conflito econômico, sendo uma 

questão também moral de apropriação do trabalho alheio, tendo ainda casos em que as 

contribuições do público geram efeitos econômicos. O ponto crucial é que tanto uma 

grande corporação no campo da comunicação quanto um usuário comum, com um 

equipamento doméstico, podem criar conteúdos aptos a dar a volta ao mundo em 

compartilhamentos, visualizações e citações, desde que entendam um pouco sobre essas 

técnicas. 

Para Abidin e Karhawi (2021), essas técnicas variam em dar atenção a 

determinados assuntos, suprimir alguns tipos específicos de informação ou desvio de 

atenção, distração de pessoas e supressão de alguns tópicos de conversas. O humor e a 

paródia podem ser usados por esses influenciadores digitais, mas se trata de mais um 

gênero. No fim, a forma como se transmite a mensagem pode variar, mas a prática e o 

mecanismo de compartilhamento dessas mensagens são praticamente os mesmos. Eles 

têm que se concentrar em codificar, decodificar e incorporar mensagens; brincar com 

sutilezas e subtextos. 

Barichello (2017) explica que a atualidade possibilita ir além do entendimento do 

processo de legitimação como estipulado pelo olhar dos demais, atentando para um 

relacionamento com os outros, que pode estar inserido em fluxos novos e condições de 

interação, em que não é suficiente estar visível, é necessário interagir. Mas a questão 

colocada hoje é a ampliação das possibilidades interativas entre os indivíduos e a 

multiplicidade de fluxos de comunicação. 

Dessa forma, Abidin e Karhawi (2021) assinalam que na ecologia da informação 

ou da comunicação são observadas as habilidades dos influenciadores digitais em 

amplificar ou suprimir alguns tipos específicos de informação, tensões, pensamentos e 

conversações. Em alguns casos, os influenciadores são capazes de angariar atenção e 

endossar mensagens que podem ser tanto de clientes, promovendo produtos de higiene e 

beleza, quanto promoção de mensagens sociais, de direitos humanos ou políticas. 

1.5 DADOS DO CRESCIMENTO DO “NÚMERO DE INFLUENCIADORES”  
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A interação entre usuários e influenciadores tem refletido em investimentos tanto 

quanto tem crescido o número de influenciadores na rede.  

Segundo Passarelli (2021), nesse contexto, tem regido o marketing de influência 

que, com o “pé esquerdo”, passou a criar frutos podres, ou seja, tratar a influência como 

veículo de mídia, o que está destruindo seu maior ativo, ou o mais poderoso em tempos 

sociopolíticos: a confiança que depositamos nas pessoas! 

De acordo com Passarelli (2021), se tudo o que se vê é pago, como se confiar que 

é verdadeiro e honesto? O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR) orienta a sinalização da publicidade, mas a política de avisar que um conteúdo 

foi patrocinado nem sempre é cumprida. Na área da mídia, que tem sofrido com a 

veiculação de mídia em sites não confiáveis, a busca pelo brand safety é cada dia mais 

urgente.  

Acontece que, tudo o que foi promovido a alicerces de vaidade e do desempenho 

tem desmoronado. Alguns seguem deslumbrados e extrativistas, outros já notaram que o 

Planeta Influência não possui recursos infinitos e necessita urgentemente de cuidados. 

Para Passarelli (2021), o marketing de influência tem se caracterizado como um “esgoto 

monetizado”, sendo necessário devolver à influência a garantia da confiança, ou esse 

mercado aquecido não será tão promissor por longo tempo. 

Por outro lado, para se ter uma ideia, de acordo com Bia Granja, sócia e consultora 

de influência do YouPix, a quantia de empresas investindo mais de R$ 5 milhões por ano 

dobrou. A faixa de investimento que gera em torno de R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão cresceu 

de 68% de 2019 para 2021, aguardando que este ano (2021) feche com um investimento 

em crescimento em torno de 71% se comparado a 2020 (PODREZ, 2021). 

Segundo Defreyn (2018), nas últimas décadas, o crescimento do número de 

influenciadores digitais cresceu, por serem responsáveis por estreitar as relações entre 

marcas e consumidores, por exemplo, o Governo Brasileiro ilustrou que os brasileiros 

passam mais tempo na internet do que em outra plataforma midiática, e ainda mais de 

79% usam redes sociais para guiar suas decisões de compras. A Web tem se tornado, cada 

vez mais, um ponto de consulta, de interação para se tomar uma decisão antes de adquirir 

um produto ou serviço. 

Atualmente, os macroinfluenciadores populares abordam temas mais genéricos, 

como moda, comédia e comportamento; assim como as grandes celebridades, como 

atores, atletas, apresentadores ─ que exercem o papel de promover marcas. Também estão 
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em evidência os microinfluenciadores que, por vezes, têm um alcance somente regional, 

afirma Defreyn (2018). 

Segundo Yahya (2019), uma pesquisa do Ibope Inteligência demonstrou que 52% 

dos internautas brasileiros seguem influenciadores digitais em redes sociais, e a outra 

metade afirma que se sente influenciada em relação aos produtos e serviços que essas 

personalidades apontam nas plataformas. 

Yahya (2019) também obteve o levantamento que demonstra o crescimento no 

uso de redes sociais pelos brasileiros de 2017 a 2019, sendo 38 milhões de pessoas a mais 

que  começaram a utilizar as plataformas. Além de que a faixa etária do público dos digital 

influencers é em sua maior parte ─ 75% ─ composta por pessoas de 16 a 24 anos, depois 

os grupos de 25 a 34 anos com 62% e de 35 a 54 anos em 40%.  

Em relação ao poder financeiro dos internautas, os que mais seguem os 

influenciadores se enquadram nas classes A e B, entre 56% e 58%. Sendo o alcance dos 

influencers menor entre internautas da classe C ─ 48%. 

Ocorre que, segundo Karhawi (2016),  o influenciador digital, além de 

comercializar os contextos publicitários em suas mensagens, também utiliza sua própria 

imagem como maneira de monetização. “Nesse processo, o influenciador comercializa 

não apenas banners em seu blog ou negocia posts e vídeos pagos em que fala de marcas 

parceiras, mas monetiza a sua própria imagem (KARHAWI, 2016, p. 42). 

A força da influência digital para as marcas, por exemplo, ultrapassa as 

personalidades fazendo comerciais para publicidade, ou mesmo vendendo produtos on-

line através de seus próprios canais. Segundo Karhawi (2016), pode-se exemplificar duas 

blogueiras de moda: Camila Coutinho, que foi responsável por metade das vendas de uma 

coleção de calçados que gerou da Dumont, depois de um post no Instagram; e Thássia 

Neves, que impactou um número de 200 mil acessos na página da loja de roupas infantis 

em somente 2 horas, depois de um post acerca da marca em seu blog de moda.  

Assim, os curadores informacionais tendem a criar canais estruturados com nomes 

específicos, isto é, o trabalho e a imagem do profissional são postos por trás de uma marca 

que dá credibillidade ao conteúdo informacional que produzem e distribuem, uma prática 

associada aos meios de comunicação convencionais transmitida para o digital. 

Em síntese, pode-se dizer que os influencers são muito usados de forma 

estratégica para a fidelização de marcas, além de que as grandes marcas estão atentas às 

pessoas com milhões de seguidores para alavancar suas vendas. Cabe aos influenciadores 
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a responsabilidade de escolher as marcas, além do mais, saber o que diz, quando falar e 

respeitar o ser humano, o meio ambiente e proporcionar o bem-estar social. Tais pessoas 

necessitam ter noção da responsabilidade que carregam sobre as outras que as seguem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curador informacional mostra a relevância de um serviço prestado, a fim de 

empreender e monetizar seus negócios, porém, é complicado realizar isso, segundo os 

parâmetros de um influenciador digital, pois se tem premissas básicas relativas à sua 

profissão que, a partir do momento em que são renunciadas, fazem parte de outro campo 

de atuação. 

Atualmente, monetizar somente por meio de anúncios publicitários é um modelo 

de negócio muito frágil, devido a isso têm-se outras formas de geração de receitas que 

precisam ser determinadas para sustentar um projeto. Diversos veículos de comunicação 

e sites especializados atuam com conteúdos para marcas como fonte de receita, mas o 

público necessita ser avisado de que se trata de uma matéria paga. 

O curador informacional, quando trabalha com informações apuradas, de forma 

plural e isenta, assume certa credibilidade para um público interessado em determinado 

assunto e consegue agregar empresas e marcas que desejam estabelecer conexões com 

estes consumidores em potencial, podendo constituir um nicho em prospecção.  

Sendo assim, há uma diferença entre curador informacional e o influenciador 

digital: o primeiro preocupa-se em criar um conteúdo mais associado às questões 

editoriais; e o influenciador preocupa-se mais em estar associado à questão comercial.  

Entretanto, o espaço digital propiciou e propicia o crescimento de informações e 

o aumento da necessidade do número de curadores e influenciadores digitais.  
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