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Devemos localizar esse processo de 

transformação tecnológica revolucionária no 

contexto social em que ele ocorre e pelo qual 

está sendo moldado; e devemos nos lembrar 

que a busca pela identidade é tão poderosa 

quanto a transformação econômica e 

tecnológica no registro da nova história.  

                                                                                  Manuel Castells, A Sociedade em Rede 

                                                                                                              (1999) 

 



 
 

RESUMO 

 

A tecnologia da informação no mundo globalizado tem sido responsável, não apenas por mediar 

nossa comunicação, mas também por estruturar novos fluxos sociais e econômicos. Neste 

contexto, a web 2.0 surge como um novo desafio para o marketing e publicidade, que precisam 

conhecer o consumidor online e traçar novas estratégias para conquistá-lo. O presente trabalho 

objetiva investigar como a publicidade têm se apropriado do poder de influência dos youtubers 

para divulgar as marcas na internet. Para alcançar esse objetivo, definimos o YouTube, um site 

de armazenamento de vídeos, como nosso corpus de pesquisa e selecionamos o vídeo 

“Testados: produtos para o cabelo Vizcaya Hydra Care” publicado em setembro de 2015 pela 

youtuber Karol Pinheiro como nosso objeto de investigação. Como metodologia utilizamos a 

análise de conteúdo e a técnica de análise estrutural, para que pudéssemos analisar como a 

publicidade tem atuado em meio às novas possibilidades da era digital a partir do vídeo 

selecionado. Como suporte teórico usamos Manuel Castells, Pierre Lévy, Henri Jenkis e Martha 

Gabriel para entender o contexto da nossa sociedade atual diante da mediação tecnológica; e 

Raquel Recuero para analisar como os indivíduos tem se comportado na rede a partir de 

comunidades virtuais. Ao analisarmos o vídeo da youtuber Karol Pinheiro, buscamos identificar 

como a publicidade tem usufruido das comunidades virtuais construídas pelas webcelebridades 

para estar mais próximo do seu público-alvo e quais estratégias tem sido utilizadas para divulgar 

os seus produtos e fortalecer o relacionamento com seus consumidores na rede. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade online. Cibercultura. Web 2.0. Youtubers.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

Information technology in the globalized world has been responsible, not only for mediating 

our communication, but also for structuring new social and economic flows. In this context, 

web 2.0 appears as a new challenge for marketing and advertising, who need to know the online 

consumer and outline new strategies to win it. This paper aims to investigate how advertising 

has appropriated the power of influence of users to spread the brands on the internet. To achieve 

this goal, we defined YouTube, a video storage site, as our research corpus and selected the 

vídeo "Testados: Produtos de cabelo Vizcaya Hydra Care", published in September 2015 by its 

researcher Karol Pinheiro as our object of search. As a methodology, we used the technique of 

content analysis and structural analysis so that we could analyze how advertising acted in the 

midst of the new possibilities of the digital age from the selected video. As theoretical support 

we use Manuel Castells, Pierre Lévy, Henri Jenkins and Martha Gabriel, we seek to understand 

the context of our current society on technological mediation; Raquel Recuero for analyzing 

how individuals have behaved on the network in virtual communities. Analyzing the youtuber 

video Karol Pinheiro, we seek to identify how advertising has used of virtual communities built 

by webcelebridades to be closer to your audience and which strategies have been used to 

publicize their products and strengthen the relationship with their customers on the network. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Advertising online. Cyberculture. Web 2.0. Youtubers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Webcelebridades x youtubers ................................................................................ 31 

Figura 2 - Campanha YouTube 2015 .................................................................................... 40 

Figura 3 – Canal Karol Pinheiro ............................................................................................ 45 

Figura 4 – Banner topo do canal ............................................................................................ 45 

Figura 5 - Vídeos de recebidos em destaque ......................................................................... 46 

Figura 6 - Sinalização de post patrocinado ............................................................................ 47 

Figura 7 – Início do vídeo ...................................................................................................... 49 

Figura 8 – Embalagem Vizcaya ............................................................................................. 49 

Figura 9 – Karol mexe no cabelo ........................................................................................... 51 

Figura 10 – Karol mostra resultado dos produtos .................................................................. 52 

Figura 11 – Link do site Vizcaya ........................................................................................... 54  



 
 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução ........................................................................................................................... 10 

2. Ciberespaço ......................................................................................................................... 12 

2.1. Cultura da Convergência ............................................................................................... 14 

2.2. Realidade Virtual ........................................................................................................... 17 

3. Internet e Publicidade: novas práticas de comportamento e consumo ......................... 22 

3.1. Publicidade e consumidor online ................................................................................... 25 

3.2. Web 2.0 e as Webcelebridades ...................................................................................... 29 

4. Metodologia ......................................................................................................................... 33 

5. YouTube .............................................................................................................................. 35 

5.1. Os criadores de conteúdo como personalidades: os youtubers ...................................... 37 

5.2. YouTube e marcas: práticas e estratégias ...................................................................... 40 

5.3. Youtuber de influência: Karol Pinheiro ......................................................................... 44 

5.4. Vizcaya e Karol Pinheiro: além do vídeo patrocinado  ................................................. 48 

6. Conclusão ............................................................................................................................ 57 

7. Referências Bibliográficas ................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. Introdução 

Diante de um mundo globalizado, se faz necessário pensar sobre como nossa sociedade 

atual tem reagido às mudanças sociais, econômicas e políticas como resultado desse processo. 

Sob o viés da comunicação, podemos dizer que a internet foi uma das ferramentas que ganhou 

maior destaque e importância, pois sendo uma ferramenta global, é capaz de ligar pessoas de 

lugares distantes e diferentes, contribuindo, assim, para a disseminação de culturas diversas.  

Segundo Castells (1999), vivemos na era da tecnologia da informação. Isso significa 

dizer que toda a nossa sociedade tem vivido e se desenvolvido a partir da evolução da 

comunicação através da tecnologia.  Por meio da globalização e da expansão do capitalismo, a 

sociedade tem cada vez mais tecnologia para auxiliar nos processos de comunicação e 

informação. Vivemos, assim, em um ciberespaço, onde toda a informação está ligada a uma 

rede de computadores, sendo um cenário em construção de acordo com a evolução dessa 

tecnologia.  

A popularização e maior acesso à internet demandou adaptações e novas estratégias para 

a publicidade que precisou se adaptar nesse ambiente virtual para estar mais próximo desse 

consumidor agora conectado e, consequentemente, mais informado. A publicidade, bem como 

os próprios consumidores na rede, passou por fases, que foi se modificando a partir da evolução 

da internet, sendo possível dizer que ambos tiveram seu desenvolvimento até de fato sua 

adaptação na rede. Existiu, podemos dizer, um período de reconhecimento para entender todas 

as funcionalidades e dimensões dessa ferramenta, bem como o de identificar o comportamento 

do consumidor nesse novo cenário.  

Diante dessas mudanças e transformações, se fez necessário restringir nosso campo de 

pesquisa para que pudéssemos entender, de modo mais específico, quais são as novas 

estratégias da publicidade em um ambiente cada vez mais cheio de informações e possibilidades 

para persuadir o consumidor. Dessa forma, selecionamos o YouTube como corpus desse 

trabalho. O YouTube, atualmente, é um site de armazenamento de vídeos, em sua maioria de 

caráter amador, que reúne mais de um bilhão de usuários1, sendo o terceiro site mais acessado 

no Brasil2, sendo, a partir disso, um objeto de análise que se justifica por sua parcela de 

                                                           
1 Informação disponível em: <https://www.youtube.com/yt/press/pt-BR/statistics.html> Acesso em: 6 de out de 

2016.  
2 Informação disponível em: <https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-

40e0dbfc9101#.1i05selo6>. Acesso em 6 de out de 2016.  

https://www.youtube.com/yt/press/pt-BR/statistics.html
https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.1i05selo6
https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.1i05selo6
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contribuição para a sociedade através da comunicação mediada.  O YouTube enquanto site de 

vídeos, armazena conteúdo de seus usuários, mais conhecidos como youtubers, responsáveis 

por construir uma comunidade virtual a partir desse conteúdo compartilhado.   

Sendo assim, nosso estudo buscou analisar como a publicidade tem se apropriado dessas 

comunidades virtuais, para estar mais próximo do seu público-alvo, para tanto, selecionamos a 

comunidade virtual da youtuber Karol Pinheiro. Para conseguir alcançar esse objetivo, 

utilizamos como metodologia a análise de conteúdo e a técnica de análise estrutural, que 

permitem ir além da análise do discurso do ator em cena, pois considera todo o contexto do 

objeto e gestos simbólicos que surgem no vídeo. O vídeo escolhido mostra a youtuber falando 

sobre três produtos para o cabelo da marca Vizcaya. Em seu discurso e gestos complementares, 

ela fala sobre as funções básicas do produto e sobre sua experiência ao usá-los. A partir da 

análise foi possível identificar os objetivos da youtuber com sua narrativa e roteiro seguido no 

vídeo, que é fazer com que seu público conheça os produtos da marca anunciante e, a partir da 

influência, passem a usá-los. 

Isto posto, contextualizamos a sociedade na era mediada por computadores, no segundo 

capítulo desse trabalho, sendo expostas algumas de suas particularidades, tais como a 

consequência disso, a partir da perspectiva do ciberespaço. No terceiro capítulo abordamos as 

novas práticas entre a publicidade e o consumidor na internet, bem como as proporções que a 

acessibilidade ocasionou. No quarto capítulo apresentamos a metodologia, já explicitada acima, 

que foi utilizada para desvendar as estratégias publicitárias no vídeo escolhido. Apresentamos 

assim o conceito de análise de conteúdo e todos os passos que foram seguidos para atingir o 

objetivo deste trabalho.    

No quinto capítulo apresentamos a história do YouTube e como ele se tornou um site 

de cultura participativa, além de trazermos a análise do vídeo “Testados: produtos para o cabelo 

Vizcaya Hidra Care” em que analisamos o conteúdo publicitário feito pela youtuber Karol 

Pinheiro.  

No último capítulo, trazemos as considerações finais desse trabalho, mostrando como a 

publicidade tem atuado nesse ambiente virtual, bem como as principais características do 

relacionamento da youtuber entre sua comunidade e marcas. Assim, o trabalho se justifica por 

sua importância para a publicidade afim de entender como tem acontecido esse relacionamento 

entre as marcas e os usuários do site afim de torna-los seus consumidores.      
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2. Ciberespaço  

 

  A Revolução Industrial teve seus primeiros movimentos no século XVIII na Inglaterra, 

provocando uma série de mudanças a partir das máquinas, capaz de romper com a manufatura 

e assim revolucionar toda uma sociedade. A economia até então baseada em produções 

pequenas, de cultivo familiar e, muitas vezes autossuficientes, com pouca técnica, dependente 

apenas do trabalho manual, foi diretamente afetada pelo uso das máquinas, onde a burguesia 

encontrou a solução para produzir mais com menos custos e com ritmo acelerado. Esse período 

da história teve impacto profundo na sociedade por ter sido capaz de alterar as relações de 

produção, o que afetou diretamente a vida social e econômica das pessoas. 

  Considerando a importância da Revolução Industrial na história da humanidade, 

Castells (1999) encontra nela uma analogia com a sociedade da tecnologia da informação que 

vivemos atualmente. Para o autor, se a partir da Revolução Industrial houveram drásticas 

mudanças na conduta da sociedade capaz de alterar sua capacidade técnica de produção, temos 

no ciberespaço um novo sistema que envolve tecnologia e comunicação que se iguala à indústria 

em sua capacidade de estabelecer uma nova ordem, que é um novo paradigma tecnológico que 

se organiza em torno da tecnologia da informação.  

Para Castells (1999), a introdução de uma nova tecnologia é o que existe em comum 

entre a Revolução Industrial e a sociedade da tecnologia da informação que vivemos 

atualmente. Para a evolução da sociedade, a capacidade de projetar uma imagem é tão 

importante quanto a possibilidade de gerar energia que movimentou e modificou toda uma 

geração séculos atrás.  

             Segundo Lévy (1998, p. 49) o termo ciberespaço designa: “(...) o meio de comunicação 

aberto pela interconexão mundial dos computadores”, ou seja, consiste no espaço virtual 

compartilhado por usuários através da internet. Para Castells (1999), essa tecnologia da 

informação é o que a Revolução Industrial foi há quase dois séculos: um novo sistema. Desse 

modo, considerando os pressupostos teóricos desenvolvidos por Castells, podemos dizer que se 

a Revolução Industrial aconteceu através de máquinas movidas a vapor, o ciberespaço existe a 

partir da popularização da comunicação mediada por computadores.  
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Assim como as máquinas representaram um novo momento para o mundo, o 

ciberespaço não é apenas um novo aparelho de comunicação lançado no mercado, mas um 

conjunto capaz de modificar uma sociedade em sentido cultural e econômico, capaz de 

estabelecer um novo estilo de vida social e valores de consumo.  

Pierry Lévy (1999, p. 17) intitula como cibercultura o conjunto de técnicas (materiais e 

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

juntamente com o crescimento do ciberespaço. Entretanto, segundo Lemos (2003), não 

podemos afirmar que a cibercultura se consumou em nossa sociedade de forma homogênea, 

porque assim estaríamos anulando muitos outros fatores e realidades, como a questão da 

exclusão digital, por exemplo, em que grande parte da população pobre de países 

subdesenvolvidos, não possuem acesso à rede mundial de computadores.  

Por outro lado, Castells (1999) diz que a sociedade com acesso às novas tecnologias de 

informação, vive um novo momento tecnológico a partir de um sistema que começou a tomar 

forma na década 1970, em que houve a popularização do computador e da informática, que se 

transformaram em ferramentas sociais de interação. Isso gerou transformações na comunicação 

social devido às possibilidades que as ferramentas desse sistema, como a internet, trouxeram. 

Foi o começo da cibercultura em caráter popular, onde a revolução tecnológica transformou o 

modo de comunicar. Para Lévy (1999): 

 

Os anos 80 viram o prenúncio do horizonte contemporâneo da multimídia. A 

informática perdeu, pouco a pouco, seu status de técnica e de setor industrial 

particular para começar a fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o 

cinema e a televisão. A digitalização penetrou primeiro na produção e 

gravação de músicas, mas os microprocessadores e as memórias digitais 

tendiam a tornar-se a infraestrutura de produção de todo o domínio da 

comunicação. Novas formas de mensagens "interativas" apareceram: este 

decênio viu a invasão dos videogames, o triunfo da informática "amigável" 

(interfaces gráficas e interações sensóriomotoras) e o surgimento dos 

hiperdocumentos. (LÉVY, 1999, p. 32, grifos do autor). 

 

Se faz necessário pensar o ciberespaço como uma nova forma de ver, pensar e 

comunicar não somente através da técnica, mas também pelo poder de expansão. É sobre essas 

consequências, proporções e transformações sociais dessa nova forma de comunicar que 

discutiremos a seguir. 
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2.1. Cultura da Convergência 

 

   Henry Jenkins (2009) intitula como Cultura da Convergência, as transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais e que envolvem uma transformação tanto na 

forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação.  

  Desse modo, considerando que essas transformações foram capazes de mudar a forma 

de consumir os meios de comunicação, a convergência é mais do que apenas avanços 

tecnológicos. Como afirmou Jenkins (2009, p.31): “A convergência não ocorre por meio de 

aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros 

de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros”. A convergência 

acontece quando a sociedade muda sua forma de interagir, pensar e consumir a partir de um 

aparelho eletrônico que altera práticas coletivas.  O evento não é o avanço da tecnologia, mas 

sim como a sociedade tem se apropriado disso. 

  Uma vez que o ciberespaço consiste em um novo sistema que se organiza em torno da 

tecnologia da informação, a cultura da convergência, por sua vez, é uma consequência do 

processo de transformação desse novo sistema que acontece através dos meios de comunicação. 

Os componentes da tecnologia da informação que formam o ciberespaço também formam a 

cultura da convergência e essa participa do ciberespaço como fomentador por seu impacto 

planetário. Lemos (2003) afirma que: “Não é por acaso que as tecnologias digitais aumentam a 

mobilidade, sendo a curva de deslocamento de pessoas pelo mundo correlata a essa revolução 

tecnológica. Assim, a rede é tudo e tudo está em rede”. Isso pode nos dar ideia da dimensão 

dessa tecnologia e de como sua estrutura tem recursos suficientes para desenvolver uma nova 

dinâmica para a sociedade.  

  Jenkis (2009) diz que a inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa 

de poder midiático e estamos aprendendo a usar esse poder em nossas interações diárias dentro 

da cultura da convergência. Como exemplo disso, podemos citar o movimento feminista e o 

crescimento de conhecimentos e informações sobre o mesmo na sociedade. Esse movimento 

segundo o site Innovare Pesquisa3 possui suas primeiras ações entre os séculos XIX e XX, e 

consiste em um movimento social que luta pela igualdade de gêneros. É uma luta genuinamente 

                                                           
3 Disponível em < http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/buscas-e-opinioes-sobre-o-feminismo-na-

internet/>. Acesso em 29 de agosto de 2016. 

http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/buscas-e-opinioes-sobre-o-feminismo-na-internet/
http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/buscas-e-opinioes-sobre-o-feminismo-na-internet/
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social que surgiu fora da internet. Entretanto, com a facilidade de acesso à rede, o assunto 

tornou-se ainda mais popular na sociedade, sendo muito discutido e fortalecido pela adesão de 

novas pessoas. Segundo o site Innovare Pesquisa4, o Google Trends apresentou picos diferentes 

de busca sobre o tema desde 2005, tendo maior crescimento desde 2014. Santos e Barros 

afirmam que: 

 

As redes sociais possibilitaram a interação entre pessoas de localidades 

diferentes de forma concomitante sem que precisem se deslocar para o mesmo 

espaço geográfico do outro. Esta facilidade possibilitou a militância e a 

organização de grupos no ciberespaço. (SANTOS; BARROS, [2015?] p. 02).  

 

  Esses novos tipos de interações sociais podem ser compreendidos como resultantes do 

alcance planetário que a cibercultura permitiu à sociedade, fazendo com que as relações entre 

as pessoas possam ocorrer em novos meios e ambientes distantes e diferentes ao mesmo tempo. 

As trocas de informações não se limitam mais a um ambiente físico, mas ganham novos espaços 

e até direções a partir da rede. Isso é um exemplo de como a realidade fora da rede pode não só 

ser parte dela, mas também de transformar o modo de utilizar as redes sociais e os usuários a 

partir da inteligência coletiva.  

Castells (1999, p. 414) defende assim que: “Como a cultura é mediada e determinada 

pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos 

historicamente produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema 

tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo”. Desse modo, podemos considerar 

que se as relações em sociedade ocorrem através da comunicação, não são somente os meios 

de comunicação que mudaram com a cultura da convergência, mas absolutamente tudo, seja no 

modo pouco profundo até à consciência dos indivíduos. 

 Para exemplificarmos tal fato, utilizaremos o uso da fotografia em sociedade. Em até 

bem pouco tempo, as fotos eram produzidas por câmeras analógicas, com suas limitações, como 

a necessidade de filme e revelação, que com o passar do tempo, foram primeiro substituídas 

por câmeras digitais e, hoje, pelos smartphones, que se tornaram responsáveis por registrar a 

grande maioria dos momentos em fotografias das pessoas, que os utilizam ao alcance das mãos, 

a qualquer hora e lugar. Se antes as fotos precisavam ser reveladas, hoje elas possuem um 

                                                           
4 Ibdem 
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formato digital no próprio smartphone que não necessita do processo de revelação para que 

possam ser visualizadas. Elas também estão prontas para serem expostas em perfis online e 

serem vistas por toda a rede de amigos virtuais do indivíduo.  

Tal fato se revela como um verdadeiro exemplo que envolve o uso da tecnologia no 

mundo atual e seu impacto nas relações de interação social. As fotos não possuem mais apenas 

a única função de registrar momentos específicos da vida das pessoas, como aniversários e 

casamentos, mas com a facilidade da utilização dos smartphones, atuam como ferramentas de 

comunicação e visibilidade social, por exemplo, em que podem ser usadas como meios de 

ostentação de status social, onde os indivíduos registram seu estilo de vida e rotina através de 

fotos postadas nas redes sociais.  

Essa prática pode ser definida como “lifestyle”, do inglês, estilo de vida, que revela um 

novo modo de viver através de hábitos de consumo, seja em produtos, seja em comportamento, 

como a prática de um esporte ou uma viagem, por exemplo. Seria a concepção das escolhas de 

uma pessoa sob o viés do capitalismo, fazendo com que ela esteja inserida em um grupo que 

tem os mesmos hábitos de compra e consumo.  

Antes da internet essas práticas eram socializadas através da televisão, através dos seus 

personagens (celebridades) e das propagandas, das revistas e, claro, da comunicação boca a 

boca. Com o advento da internet e a facilidade de divulgação de conteúdo, as pessoas passaram 

a compartilhar seus hábitos de consumo na rede como forma de socializar tais hábitos. A 

exemplo disso temos os youtubers com a prática de mostrar em formato de vídeo produtos 

adquiridos ou seu dia a dia, conquistando um público que demonstra interesse no conteúdo 

compartilhado. Abordaremos de modo mais específico essa prática no capítulo 5 desse trabalho. 

  Tal fato nos mostra uma breve reflexão sobre as mudanças ocorrida em sociedade a 

partir da cultura da convergência, capazes de alterar o modo como as pessoas se relacionam, 

consomem e pensam. A convergência não diz respeito assim, a apenas criar telefones, sites, 

programas e aplicativos somente no sentido tecnológico, mas no sentido social, onde as 

mudanças encontradas no dia a dia se refletem no comportamento da indústria, no modo como 

as pessoas se comportam, se relacionam e consomem produtos e serviços.  
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2.2. Realidade Virtual 

 

Vivenciamos atualmente a cultura da convergência, tal como nos mostra Henry Jenkins 

(2009), em que nossas práticas sociais são na maioria das vezes moldadas pela rede. Desse 

modo, a forma de nos comunicarmos mudou e hoje não é mais possível separar o que é real e o 

que é virtual porque ambos não são opostos, como afirmou Lévy: 

 

Contudo, a rigor, em filosofia o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual: 

virtualidade e atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade. Se a 

produção da árvore está na essência do grão, então a virtualidade da árvore é 

bastante real (sem que seja, ainda, atual). (LÉVY, 1999, p.47, grifo do autor).  

 

 O virtual existe em sua capacidade de acontecer a qualquer momento. É como um lápis 

e papel que, separados e sem uso, não possuem utilidade, mas ao serem manuseados passam a 

construir aquilo que o indivíduo se propõe. Tudo é virtual se ainda não aconteceu. Na 

cibercultura esse virtual é capaz de acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, sendo 

diferente do lápis e papel, por acontecer através da estrutura da rede. Castells (1999) definiu 

essa estrutura da rede como um novo ambiente simbólico:  

 

Culturas são formadas por processos de comunicação. E todas as formas de 

comunicação, como Rolando Barthes e Jean Baudrillard nos ensinaram há 

muitos anos, são baseadas na produção e consumo de sinais. Portanto, não há 

separação entre “realidade” e representação simbólica. Em todas as 

sociedades, a humanidade tem existido em um ambiente simbólico e atuado 

por meio dele. Portanto, é historicamente específico ao novo sistema de 

comunicação organizado pela integração eletrônica de todos os modos de 

comunicação, do tipográfico ao sensorial, não é a indução à realidade virtual, 

mas a construção da virtualidade real. (CASTELLS, 1999, p. 394-395). 

 

Os símbolos e signos que estruturam nossa inteligência coletiva e que possibilitam a 

comunicação, são responsáveis por formar a nossa realidade, sendo assim os responsáveis por 

estruturar nossa cultura a partir de termos comuns que trazem sentido às nossas relações. O 

termo virtualidade real usado por Castells (1999), pode resumir o cenário da cibercultura, em 

que a rede é um novo membro da sociedade responsável não só por comunicar, mas por 

estruturar um novo sistema de comportamentos e ideologias. A realidade encontrada nas telas 
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é a nossa realidade porque o que existe no computador só é possível porque alguém passou a 

usá-la.  

Diante do mundo em convergência, não só as relações são modificadas e adaptadas, mas 

também os indivíduos, tanto em sua posição pessoal como social. A internet trouxe a facilidade 

de acesso e consequentemente a de exposição e assim a confusão em separar o público e o 

privado de cada indivíduo.  

Os fatos e segredos da vida privada que antes eram arquivados apenas em diários 

pessoais, hoje são expostos na rede ao alcance de todos. Através da internet, as chamadas redes 

sociais surgem como um ambiente de armazenamento de informações pessoais sem quase ou 

nenhum pudor. O conteúdo da rede torna-se assim não só informativo, mas também íntimo e 

pessoal. O indivíduo deixa de ser apenas um espectador de conteúdo, e passa a atuar como 

colaborador de informações.  

Esse cenário se intensificou com o maior acesso à internet, a popularização dos 

smartphones e adesão às redes sociais, que em seu layout no site já sugerem o compartilhamento 

de conteúdo sobre a vida pessoal do usuário. Sobre essa perspectiva, Rocha (2012) diz que:  

 

O trato social, no ambiente da Internet, parece ser permeado por esse jogo de 

revelações mútuas, onde cada um mostra aquilo que deseja que o outro saiba 

a respeito de sua personalidade. É desta forma que as relações virtuais vão se 

efetivando, as redes de sociabilidade vão se formando, e determinados 

aspectos da personalidade e intimidade dos indivíduos tornam-se moeda 

corrente na construção de suas relações (ROCHA, 2012, p. 115-116). 

 

 

A cibercultura está assim reestruturando a maneira de socializar em sociedade, sendo 

capaz de mudar a personalidade de uma cultura porque esse sistema tem, segundo Castells 

(1999), sua própria lógica embutida, caracterizada pela capacidade de transformar todas as 

informações em um sistema comum de informação. A interação entre usuários da rede é uma 

das principais características da cibercultura, que se torna um reflexo social da vida 

contemporânea.  

Segundo Recuero (2009), a internet é uma ferramenta do ciberespaço que possibilita a 

ampliação desses processos de interação, sendo capaz de reunir um grande número de 

personalidades dando a possibilidade da comunicação interativa e bilateral, característica da 
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comunicação mediada pelo computador (CMC). Isso trouxe um processo de ressignificação ao 

indivíduo usuário da rede.  

 

Através do advento da comunicação mediada pelo computador e sua 

influência na sociedade e na vida cotidiana, as pessoas estariam buscando 

novas formas de conectar-se, estabelecer relações e formar comunidades já 

que, por conta da violência e do ritmo de vida, não conseguem encontrar 

espaços de interação social (RECUERO, 2009, p. 136). 

 

A rede como novo espaço de interação social proporcionou novas possibilidades e 

modelos de referência social. Se antes a identidade do indivíduo era formada por agentes 

formadores da sociedade como a família, a escola e a igreja, atualmente, a internet ocupa um 

lugar de significativa importância no processo de construção de identidade, pois oferece a opção 

de livre acesso a qualquer tipo de conteúdo online, que pode servir de referência de identidade. 

Segundo Lipovetsky: “As novas gerações hoje passam cada vez mais tempo diante da tela do 

computador, desprezando as mídias tradicionais de direção única em proveito das novas redes 

de troca” (LIPOVETSKY, 2011, p. 78).  

Tal fato revela a importância da internet na formação da subjetividade dos indivíduos 

em sociedade, que encontram na rede uma variedade de referências identitárias, que podem ir 

ao encontro dos agentes tradicionais de formação, como a família e escola, ou podem manter 

princípios opostos a esses, como mostra Sibilia (2008): “A rede mundial de computadores se 

tornou um grande laboratório, um terreno propício para experimentar e criar novas 

subjetividades: em seus meandros nascem formas inovadoras de ser e estar no mundo” 

(SIBILIA, 2008, p. 27). Isso acontece através da possibilidade de escolha de quais conteúdos 

consumir na internet, visto que a rede se tornou um espaço de armazenamento de informações 

dos mais variados tipos de conteúdo, tudo é uma questão de busca e escolha.  

Essa facilidade de acesso a vários tipos de conteúdo, bem como a possibilidade de nos 

comunicarmos com outras pessoas, ainda que distantes, que compartilham dos mesmos 

interesses se tornou possível e cada vez mais fácil através das redes sociais, que constroem 

perfis pessoais com campos prontos para serem preenchidos com informações que afunilem os 

interesses pessoais, para que possam ser identificados facilmente por outra pessoa com perfil 

igual ou parecido. Assim acontece a identificação de pessoas no ciberespaço, bem como a 

sensação de pertencimento a um grupo dentro desse território que não se constitui fisicamente, 
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mas que, através de suas ferramentas, possibilita o contato para que haja a troca de informação. 

A partir disso são criados novos símbolos e novos modos de socialização, que ajudam no 

processo de construção de subjetividade do indivíduo.   

Gurgel e Santos (2016) dizem que: “Essas novas estruturas que guiam a sociedade, 

principalmente a internet, podem conseguir, através do pertencimento, agregar pessoas em 

grupos e fazer com que elas criem suas identidades conforme valores coletivos” (GURGEL; 

SANTOS, 2016, p. 04). Isso acontece porque na internet os interesses em comum tornam-se 

públicos de forma fácil e acessível, fazendo com que pessoas que tenham preferências e 

comportamentos parecidos possam se encontrar e interagir entre si. 

Esses novos modos de interação social não são determinantes, mas influentes. Ou seja, 

não é que a internet seja a única responsável por formar opiniões e identidades na sociedade 

atual, o que acontece é que essa ferramenta possibilita a manutenção de laços e, como 

consequência, influencia na formação de identidade.  

Lacerda apud Gurfel e Santos (2001, p. 17), explica que: “(...) a permeabilidade entre as 

identidades construídas em ambientes digitais e a vida real acontece de várias formas, de acordo 

com as ofertas de sentido e os contratos estabelecidos entre os participantes da interação”. Desse 

modo, toda relação desenvolvida na rede é submetida às escolhas do indivíduo, que possui a 

liberdade de escolha sobre o tipo de conteúdo e sobre o tipo de comunicação que desenvolve 

na rede, o que pode vir a interferir ou não no processo de construção de sua identidade. 

Alguns autores usam o termo “comunidade virtual” para identificar usuários da rede que 

tenham interesses em comum. Recuero define o termo como:  

 

Uma tentativa de explicar os agrupamentos sociais surgidos no ciberespaço. 

Trata-se de uma forma de tentar entender a mudança da sociabilidade, 

caracterizada pela existência de um grupo social que interage, através da 

comunicação mediada pelo computador (RECUERO, 2009, p. 146). 

 

Ou seja, o termo comunidade virtual, assim como as chamadas redes sociais virtuais, 

identifica as relações de interação das pessoas na rede. Os processos comunicacionais através 

da internet passaram a ser instantâneos e as relações de troca de mensagens muito mais 

interativas. A construção dessas comunidades são reflexo do comportamento dos usuários em 

meio às possibilidades que a comunicação mediada por computador oferece.  
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Identificamos que o YouTube, corpus de investigação do atual trabalho, se configura 

em uma comunidade virtual emergente. Quando um usuário do site escolhe se inscrever no 

canal5 de um youtuber, temos o que Recuero (2009) chamou de comunidade emergente, onde 

os laços e interações acontecem pela confiança que resulta em um pertencimento emocional, 

visto que a identificação com a personalidade do youtuber desperta o interesse de aproximação 

e interação.  

Neste sentido, a internet pode ser utilizada para diversos objetivos, como lazer, trabalho 

e ferramenta didática, por exemplo. Isso faz com que os públicos se dividam e tenham 

comportamentos diferentes a partir do ambiente virtual em que estão inseridos. Recuero (2009, 

p.144-145) diz que: “A diferença entre a comunidade e o restante da estrutura da rede social 

não está nos atores, que são sempre os mesmos, mas sim nos elementos de conexão, nas 

propriedades da rede”. Isso significa dizer que, as relações dos indivíduos serão definidas a 

partir da estrutura do espaço virtual utilizado. A dinâmica e o ambiente do site na rede são 

fatores responsáveis pela manutenção das comunidades virtuais que podem resultar em laços 

fortes entre os sujeitos integrantes ou não. 

Esses laços e manutenção destas comunidades virtuais resultam em casos de pessoas 

que se destacam nesses ambientes virtuais, que podem ser denominados como webcelebridades, 

termo que diz respeito a junção da palavra celebridade com a sigla web, que representa o espaço 

onde essas pessoas estão inseridas, que constituem objeto de análise deste trabalho, do qual 

abordaremos mais profundamente no tópico 3.2.  

A comunicação mediada por computadores possibilitou assim interações diferentes, 

fazendo com que novos comportamentos surgissem como consequência do novo ambiente e da 

nova técnica, como a substituição da TV pela tela do computador, fazendo com que o usuário 

se torne um “internauta-rei” pelo caráter de colaboração existente nas novas redes (MORIN, 

2011, p.78). É preciso dizer também que esse novo modo de se comunicar é uma extensão da 

interação que existe presencialmente face a face, sendo uma alternativa com maior alcance que 

possibilita ao usuário respostas interativas e cada vez mais rápidas devido a estrutura da 

tecnologia.  

 

 

                                                           
5 Canal é o nome dado para o perfil de um usuário do site. 
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3. Internet e Publicidade: novas práticas de comportamento e consumo 

 

A internet surgiu inicialmente com objetivos militares e, a partir da sua popularização 

para uso doméstico na década de 1990, provocou uma série de transformações em sociedade, 

incluindo mudanças no comportamento e interação entre as pessoas e alterações na economia e 

política. Como uma ferramenta do ciberespaço, a internet é responsável por uma revolução não 

só tecnológica, mas social, que segundo Kotler (2010), permitiu que as pessoas se tornassem 

mais interativas e informadas em sociedade. 

A internet oferece além da diversidade de conteúdo, a possibilidade de unir mídias de 

natureza distintas em um só lugar, eis o que se denomina de convergência midiática. Hoje é 

possível ler um jornal, ver um programa de TV e ouvir uma estação de rádio de modo 

simultâneo através da internet. Isso mostra o quanto é revolucionária, não apenas em sentido 

técnico, mas no quanto pode impactar a sociedade e o comportamento das pessoas, que estão 

cada vez mais informadas e conectadas com o mundo. Recuero (2000) diz que a internet é um 

espaço que existe por sua quantidade de informação, por isso tem papel fundamental e central 

nessa nova fase da sociedade em que os espaços e as relações sociais são reconfigurados.  

Além disso, a possibilidade de um usuário comum ter uma parcela de participação nesse 

cenário, confere à internet uma característica diferente dos outros meios de comunicação: o 

poder de fala. Pode-se, inclusive, marcar como característica original dessa ferramenta a 

viabilidade de fazer com que o usuário não só receba a mensagem, mas que também a produza, 

fazendo com que todos sejam receptores e emissores de conteúdo. 

Essa comunicação bilateral possibilitada pela internet desperta o interesse e atenção de 

seus usuários, que, ávidos pela interação e troca de informações, aderem cada vez mais às 

chamadas redes sociais virtuais. Esses sites possuem a estrutura necessária para que a interação 

entre as pessoas possa ser realizada através da internet porque, como diz Recuero (2009, p. 17): 

“Essas redes não conectam apenas computadores, mas pessoas”, sendo capazes não só de 

oferecer uma nova tecnologia, mas uma nova capacidade de gerar conexão e interação entre as 

pessoas. Wellman apud Recuero6 diz que: “(...) quando as redes de comunicação mediadas por 

                                                           
6 Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Recuero2/publication/242520436_TEORIA_DAS_REDES_E_R

EDES_SOCIAIS_NA_INTERNET_Consideracoes_sobre_o_Orkut_os_Weblogs_e_os_Fotologs_1/links/00b495

2def82b4f1cb000000.pdf> Acesso em: 29 de agosto de 2016. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Recuero2/publication/242520436_TEORIA_DAS_REDES_E_REDES_SOCIAIS_NA_INTERNET_Consideracoes_sobre_o_Orkut_os_Weblogs_e_os_Fotologs_1/links/00b4952def82b4f1cb000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Recuero2/publication/242520436_TEORIA_DAS_REDES_E_REDES_SOCIAIS_NA_INTERNET_Consideracoes_sobre_o_Orkut_os_Weblogs_e_os_Fotologs_1/links/00b4952def82b4f1cb000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Recuero2/publication/242520436_TEORIA_DAS_REDES_E_REDES_SOCIAIS_NA_INTERNET_Consideracoes_sobre_o_Orkut_os_Weblogs_e_os_Fotologs_1/links/00b4952def82b4f1cb000000.pdf
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computador conectam pessoas, instituições e conhecimento, elas são redes de suporte social por 

computador”, ou seja, antes que sejam usuários da rede, são pessoas com necessidade de 

interagir entre si que encontraram suporte para se comunicar através da internet. A internet 

encurtou assim distâncias e trouxe agilidade à comunicação, facilitando a interação entre 

pessoas que não estão no mesmo ambiente.  

Outra característica interessante sobre as redes sociais na internet é como elas tem 

influenciado a sociedade a ponto de criar novas práticas do online para o offline. Martha Gabriel 

(2012) apresenta o termo real time, em tradução, tempo real, para falar da mobilidade oferecida 

pela internet através das redes. A autora compara a internet com os meios de comunicação como 

a televisão, para mostrar como as redes sociais tem modificado a velocidade da informação. 

Além disso, Martha pontua acontecimentos de conhecimento mundial para mostrar o quanto as 

redes sociais na internet têm sua importância não apenas na transmissão da informação, mas no 

despertar do interesse social da população. Como exemplo, a autora cita os acontecimentos 

ocorridos no Haiti em 2010, em que os terremotos causaram destruição, mortes e prejuízos 

econômicos à sociedade haitiana. A internet atuou não apenas como suporte para transmitir e 

atualizar as informações sobre a tragédia, mas através do uso da rede social Twitter, as pessoas 

sensibilizadas com o acontecimento puderam organizar ações para ajudar as vítimas.  

Segundo Carvalho (2011, p.93): “A sociedade contemporânea vivencia uma revolução 

organizacional e comunicacional”, ou seja, se antes as interações sociais eram realizadas por 

outros meios, sejam eles técnicos, como o telefone, ou naturais, através da fala, hoje a estrutura 

da internet serve como canal e atua como parte da vida das pessoas, promovendo novas práticas 

de interação social, que se inserem no cotidiano a ponto de se tornarem comuns.  

Sobre isso, Martha Gabriel (2012, p.84) afirma que: “(...) o modo como nos 

relacionamos uns com os outros e com instituições e empresas tem mudado sensivelmente e 

impactado praticamente todos os aspectos da nossa vida”. Podemos assim concluir que a 

internet oferece um novo modo de vida se levarmos em consideração o quanto ela é capaz de 

penetrar na sociedade a partir da sua própria dinâmica.  

Desse modo, a internet não deve ser entendida como um meio de comunicação, porque 

é uma ferramenta dentro da comunicação mediada por computador, mas é planetária o 

suficiente para ser comum a todos, a ponto de se tornar um eixo na comunicação no mundo 

atual. Castells (2003) diz que:  
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A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o 

que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a internet poderia ser 

equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua 

capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade 

humana (CASTELLS, 2003, p.07). 

 

Isso significa dizer que a internet é mais do que um aparato tecnológico, ela é capaz de 

influenciar a criação de novos comportamentos a partir de sua estrutura global, fortalecendo e 

gerenciando todos os campos da sociedade. A sua potência existe não só dentro da própria rede, 

mas se estende e é capaz de criar novos comportamentos sociais e hábitos de consumo, o que 

tem se refletido diretamente nas estratégias mercadológicas das empresas.  

Diante deste cenário estruturado pela internet, a publicidade e o marketing precisaram 

se adaptar e, através do investimento em pesquisas e estudos direcionados, buscaram novas 

táticas e ferramentas de persuasão para entender e atender esse novo tipo de consumidor que 

está presente na rede de modo assíduo e ativo. A adesão às redes sociais é um exemplo dessa 

nova demanda empresarial, em que as empresas criam seus perfis com o intuito de interagir 

diretamente com esse novo consumidor, que está cada vez mais conectado e exige resposta 

direta e imediata das marcas que utiliza.    

A internet também facilitou o processo de compra e venda de produtos e serviços ao 

consumidor. Lojas físicas migraram para a rede através de sites e-commerce, ou comércio 

eletrônico, que constituem plataformas online – geralmente em forma de site – que permitem 

que as empresas disponibilizem seus produtos para venda online. O comércio eletrônico 

objetiva oferecer mais comodidade ao usuário, facilitando a venda direta de artigos e serviços. 

Nesse tipo de serviço, o cliente tem a possibilidade de pesquisar e comparar preços, tirar 

dúvidas e realizar compras com apenas um click, sem sair do conforto de sua casa. Isso 

demonstra novos comportamentos de compra e consumo permitidos pelo uso da internet.  

A publicidade tem assim buscado acompanhar essas novas práticas sociais testando 

novas estratégias e experimentando os novos formatos oferecidos pela cibercultura. Além de 

cumprir sua função de oferecer produtos ou exibir conceitos, a publicidade se encontra 

atualmente com o desafio de entender como se comportar nesse novo ambiente e como lidar 

com os novos consumidores que surgem do ambiente virtual. 

 

O consumidor e público hoje é ativo e dinâmico, e não só não pode ser 

"atingido" facilmente, como também é gerador de mídia - as mídias sociais, 
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que estão se tornando uma das mais importantes formas de mídia a ser 

considerada nas estratégias de marketing. Dessa forma, apesar de a 

metodologia de marketing continuar a mesma, a importância do 

relacionamento e engajamento dos diversos públicos, inclusive o público-

alvo, passa a ser crítica no cenário digital atual (GABRIEL, 2003, p. 109-110, 

grifos do autor). 

 

A internet é assim, um novo sistema que se une à produção e a comunicação 

estabelecendo um novo momento para a sociedade e o capitalismo. A internet não foi criada 

com fins capitalistas, mas, como afirmou Castells (2003, p.10): “(...) como nossa prática é 

baseada na comunicação, e a internet transforma o modo como nos comunicamos, nossas vidas 

são profundamente afetadas por essa nova tecnologia da comunicação”. Desse modo, a internet 

é uma ferramenta que auxilia nossas necessidades sociais e que modifica nossas vidas por meio 

da comunicação e informação mediada. 

Isso revela uma mudança de cenário em dois sentidos, tanto para a publicidade e o 

marketing, que precisam entender esse novo perfil de consumidor, quanto para o consumidor, 

que tem um novo modo de se relacionar com a marca, como veremos no tópico a seguir. 

 

3.1. Publicidade e consumidor online  

 

Antes da publicidade integrar as plataformas digitais, alguns acontecimentos e 

mudanças foram fundamentais para que se estabelecesse a relação entre consumidor, marca e 

mercado que conhecemos hoje. A primeira grande mudança, se compararmos a publicidade 

hoje com a época que ela surgiu, seria em seu significado, quando, segundo Pinho (2000), a 

publicidade tinha caráter apenas eclesiástico até o século XIX e permaneceu com atuação tímida 

até o século XX, quando os primeiros reclames7 surgiram nos jornais. 

O seu maior desenvolvimento advém assim da sociedade moderna, em que segundo 

Morin (2011, p. 58), possui no consumo a maior parte do seu lazer. Para o autor, o lazer 

moderno é resultado da organização do trabalho burocrático e industrial, que reduziu a jornada 

de trabalho de 70 horas em 1860 nos Estados Unidos para 45-48 horas na França. O lazer é 

assim o tempo ganho sobre o trabalho. Ao ganhar um tempo livre, para usufruir da maneira que 

melhor desejar, o homem encontrou no consumo e na publicidade uma nova forma de lazer, 

                                                           
7 Segundo Pinho (2000), reclames eram anúncios simples divulgados em jornais e continham informações como a 

venda de escravos, leilões de tecidos e solicitação de serviçais para trabalhar nas casas senhoriais.  



26 

 

 
 

que com a fabricação em série de bens industriais e a oferta de vendas a crédito, abriu as portas 

para novos hábitos de compra e consumo.  

Atualmente a publicidade, seja ela online ou offline, possui a função de informar e 

persuadir o consumidor na compra de produtos e serviços. A publicidade offline se caracteriza 

pela utilização dos veículos tradicionais de comunicação, como a televisão, o rádio e a revista. 

Na publicidade online o cenário muda, uma vez que com a internet é possível que as marcas 

interajam diretamente com o público consumidor, tornando-se desse modo, mais acessíveis. 

Segundo Pinho (2000), a publicidade online em massa surgiu em 1994 com um anúncio 

de um escritório de advocacia divulgado a mais de 7 mil grupos de discussão, já o primeiro 

contrato de publicidade online consta desse mesmo ano, no site HotWired, que segundo o autor, 

foi um site desenvolvido para comercializar publicidade em forma de banners. Desde então, 

muitos formatos de anúncios digitais surgiram, que não anularam os formatos antigos, mas que 

agregaram e trouxeram mais possibilidades para a publicidade online.  

Pinho (2000) pontua os principais formatos de publicidade no meio virtual, sendo o 

primeiro deles os sites de destinação, que seriam os espaços das empresas ou marcas na internet, 

como uma extensão dessas. O segundo formato seria os micro-sites, também chamados de hot 

sites e promo-pages, que são uma versão mais simples dos sites de destinação. Enquanto o 

primeiro formato possui páginas, menu e subitens, os micro-sites seguem uma característica 

individual para serem criados e atingir um objetivo específico, como uma campanha, por 

exemplo, e por isso permanecem pouco tempo na rede. E o terceiro e quarto formato seriam o 

banner e o patrocínio, em que o autor une os dois formatos, uma vez que um é fundamental 

para o outro. O patrocínio vem em formato de banner em algum site que tenha a ver com o 

segmento e público-alvo da marca, pois o objetivo é fazer com que os usuários do site cliquem 

no banner e sejam redirecionados para o conteúdo anunciado.  

Os formatos descritos por Pinho (2000) ainda existem e são usados, mas outras 

ferramentas surgiram e se agregam a eles. Gabriel (2010), por exemplo, cita o email marketing 

e as redes sociais como ferramentas que surgem como consequência das novas práticas dos 

consumidores na rede. O email marketing, segundo a autora, é: “A prática que utiliza eticamente 

o envio de mensagens por email para atingir objetivos de marketing” (GABRIEL, 2010, p. 261, 

grifos da autora), consistindo em um dos principais canais de marketing de relacionamento por 

obedecer alguns parâmetros como permissão, ética, segmentação, personalização e riqueza de 
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conteúdo. A autora exemplifica como redes sociais alguns sites, tais como o Twitter8, o 

Facebook9 e o YouTube10 e diz que é preciso mensurar estratégias e fazer planejamentos, 

escolhendo quais delas são mais adequadas ao cliente e à proposta da campanha.  

Além de todos esses formatos, mais do que apenas conseguir contato, a publicidade 

precisa saber como se relacionar com esse novo consumidor nessas plataformas digitais. O novo 

consumidor usa a internet para interagir com outras pessoas e ter acesso a diversos tipos de 

conteúdo ao mesmo tempo, ficando assim muitas vezes disperso pela quantidade de telas e 

informações. Dessa forma, ele espera que ao se deparar com o conteúdo publicitário nesse 

ambiente virtual, possa ter uma relação de interatividade com as marcas anunciadas, seguindo 

o fluxo de suas interações e práticas na rede.  

Desse modo, os desafios que a publicidade enfrenta na internet são assim ainda maiores 

que nas plataformas tradicionais, pois, segundo Gabriel (2010, p. 76): “O acesso à informação 

hoje começa na palma da mão dos consumidores. Isso muda completamente a dinâmica do 

mercado: o consumidor passa a estar no centro das ações”. Se antes a publicidade era baseada 

apenas na mensagem produzida no formato dos meios de comunicação tradicionais, hoje ela 

precisa adaptar essa mensagem à interação permitida pela internet e focar no novo consumidor, 

que está online em toda a rede.  

Para que se entenda melhor esse novo consumidor, é preciso dizer que, segundo Gabriel 

(2010), o ambiente digital se divide em 3 momentos: a web 1.0, a web 2.0 e a web 3.0. A Web 

1.0 refere-se ao início de tudo, quando as pessoas apenas consumiam as informações 

encontradas na rede. A Web 2.0 seria o momento onde as pessoas começaram a se apropriar da 

internet de modo que não apenas consumiam as informações disponíveis na rede, mas também 

as produziam, pela facilidade de produção e de publicação. Por fim, a Web 3.0 é o momento de 

organizar todas as informações presentes na internet e otimizar as buscas. Esses momentos não 

significam mudanças na técnica, mas no comportamento dos usuários.  

A partir da Web 2.0, onde os usuários começaram a interagir com a rede de modo mais 

dinâmico, surgiu a mobilidade que resultou no aumento dos sites de redes sociais, uma nova 

ferramenta de interação, como já apresentamos no tópico anterior. Apesar do termo Web 3.0, 

isso não significa a extinção da web 2.0, pelo contrário, elas coexistem. Assim como as pessoas 

                                                           
8 Gabriel (2010) caracteriza o Twitter como um microblog que tem como característica o compartilhamento de 

mensagens curtas.  
9 Gabriel (2010) caracteriza o Facebook como uma rede social que tem como principal objetivo debates sobre 

temas específicos através de fóruns e comunidades. 
10 Gabriel (2010) caracteriza o Youtube como um ambiente que tem como objetivo a troca de arquivos que geram 

acesso. 
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podem interagir entre os sites de redes sociais dialogando sobre um produto ou assunto, elas 

também podem buscar, através de sites de busca, o tipo de conteúdo que ela necessita. Essa 

possibilidade, facilidade e prática de busca configura-se na Web 3.0.  

Neste cenário, a interação entre consumidor e marca não diz respeito apenas a formatos, 

mas também ao conteúdo. Kotler (2010) chamou de Marketing 2.0 o consumo na era da 

informação que, através da internet, permitiu aos consumidores maior acesso a informações dos 

produtos e serviços de seu interesse e o contato direto com as marcas. Já o que o autor intitulou 

de marketing 3.0, aborda contextos mundiais e o indivíduo como aquele que tem sonhos, ideais 

e está além de apenas um consumidor, para que assim a publicidade online consiga dialogar 

com seu público-alvo de modo ativo e eficaz.  

O marketing 3.0 de Kotler se alinha ao pensamento de Gabriel na divisão dos momentos 

da rede e da sociedade. Gabriel (2010) analisa o contexto através da rede e Kotler (2012) pelo 

viés do marketing. Enquanto Gabriel (2010) fala que a web 2.0 trata-se das redes sociais e suas 

práticas na internet, Kotler (2010) diz que o marketing 2.0 é sobre o indivíduo conectado e com 

acesso a muita informação. Para Gabriel (2010), a web 3.0 trata-se da organização de toda essa 

informação em rede. Para Kotler (2012), o marketing 3.0 é sobre entender o consumidor que se 

tornou mais crítico e com habilidade para buscar e comparar informações de marcas.  

Segundo Kotler (2012) o marketing 3.0 é sobre como a publicidade está sendo 

redefinida e como isso muda o fluxo e o modo como as marcas fazem publicidade. Além disso, 

defende que as pessoas são indivíduos completos antes mesmo de serem consumidores e que 

sua subjetividade, bem como tudo aquilo que envolve sua identidade, não deve ser ignorada no 

processo de construção do marketing de alguma marca.  

O fato de que o consumidor atualmente tem acesso a mais informações através da 

internet, o torna mais exigente com a marca e mais crítico sobre sua importância e interferência 

na sociedade. Mais do que receber benefícios de produtos, o consumidor quer saber o que a 

marca em si pode fazer por ele e pela sociedade.  

Nesse cenário, Kotler (2012) diz que as redes sociais terão cada vez mais importância 

nessa relação entre as marcas e os novos consumidores, na medida em que esses indivíduos 

passam a compartilhar opiniões e experiências com produtos e serviços. Aqui as personalidades 

digitais, ou webcelebridades, bem como os Influencers, ou simplesmente, influenciadores 

digitais, se tornam importantes ferramentas para a publicidade, pois possuem a confiança e 

admiração necessária para se tornarem referência de consumo para esses novos consumidores, 
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fato que se constitui objeto de investigação deste trabalho e que será discutido no tópico a 

seguir.  

 

 

3.2. Web 2.0 e as Webcelebridades 

 

Segundo Gabriel (2010), a Web 2.0 é o momento em que os usuários deixaram de apenas 

consumir informação na internet e passaram também a interagir e produzir conteúdo próprio 

para divulgar na rede. O usuário da web 2.0 é ativo e conectado, tendo acesso à informação 

simultaneamente em várias telas e plataformas digitais. Essa possibilidade de produção de 

conteúdo e facilidade de divulgação, permite que usuários comuns possam se destacar através 

do seu conteúdo na rede, ficando conhecidos por webcelebridades, ou seja, celebridades 

originárias do ambiente virtual.  

Segundo Moreira (2016), a definição do conceito de celebridade é antiga quando 

comparado as personalidades reais da monarquia, a família real e o clero, como celebridades, 

visto que existia uma certa distância desses para com as pessoas que não pertenciam ao seu 

círculo. Primo (2009) compara o termo com a figura do herói. Antes os heróis eram idealizados 

por seus atos de bravura e força, enquanto que hoje, a celebridade é tida como uma 

personalidade que está associada à sua imagem ou marca. Para Primo (2009), as celebridades 

como conhecemos hoje surgiram no ápice da história do cinema de Hollywood, e são 

substituídas com o passar dos anos, enquanto que a figura do herói resiste ao tempo: “O herói 

resiste à prova do tempo, seus feitos vão sendo descobertos por sucessivas gerações. Já a 

celebridade é sempre contemporânea” (PRIMO, 2009, p. 108).  

Morin (2011) usa o termo vedetes para se referir às pessoas que conquistaram 

reconhecimento pelo seu trabalho através da Cultura de Massa, pela televisão e pelo cinema, e 

também faz a comparação das celebridades com os olimpianos, os deuses do Olimpo. Esses 

deuses são como divindades capazes de realizar os desejos que existem apenas no imaginário 

humano, realizando o que os meros mortais não podem realizar.  

Morin (2011) afirma assim que as vedetes modernas, personalidades originárias da 

cultura de massa, tomaram o lugar dos deuses olimpianos, e se tornam modelos de vida e 

inspiração na sociedade atual. Do mesmo modo atuam as webcelebridades, que diferentemente 
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das celebridades que nascem originalmente das mídias de massa, como a televisão e o cinema, 

as webcelebridades se formam através da internet. 

O termo webcelebridade é a junção da palavra celebridade com a sigla web como a 

plataforma em que essas personalidades se encontram. Braga (2010) chamou de 

microcelebridade personalidades que se destacam em seu micro espaço digital de atuação, daí 

o prefixo micro, que delimita o espaço de atuação desse ator que possui audiência seletiva e 

público específico. Braga (2010) diz que microcelebridades:  

 

São pessoas comuns, de idades e profissões variadas, que se aventuram a 

produzir material literário ou jornalístico no âmbito da chamada Web 2.0, 

estimuladas pelas facilidades que a ferramenta apresenta (BRAGA, 2010, p. 

6).  

 

 

Para Braga (2010), a facilidade do acesso, da produção e veiculação do conteúdo 

permitem o aparecimento e multiplicação dessas personalidades na rede, uma vez que, sendo a 

internet um ambiente democrático tanto para a produção de conteúdo como também em 

diversidade de identidades, pode ter maior possibilidade de alcance entre os usuários por seu 

perfil mais heterogêneo. 

Além de novas formas de sociabilização, as chamadas comunidades virtuais dizem 

respeito a ambientes organizados na rede a partir de preferências e interesses comuns dos 

usuários. Através desse espaço virtual, as webcelebridades ou microcelebridades também 

podem existir como Digital Influencers, ou, em tradução, Influenciador Digital.  

Existe alguns motivos que diferenciam uma webcelebridade de um Digital Influencer. 

Levando em consideração os conceitos abordados anteriormente para webcelebridade, temos 

uma personalidade que ficou conhecida na rede por motivos diversos. Em um artigo publicado 

pelo site YouPix11, uma das coisas que caracteriza um Digital Influencer é sua relevância entre 

o nicho. Podemos dizer, assim, que na webcelebridade os aspectos considerados são 

basicamente quantitativos, enquanto que nos influenciadores, o qualitativo é o que define a 

categoria.  

Um Digital Influencer é também uma webcelebridade, mas nem sempre uma 

webcelebridade é um influenciador porque, segundo o artigo citado da YouPix, o que importa 

                                                           
11 Artigo disponível em <https://youpix.com.br/pesquisa-youpix-influencers-market-2016-

23a71e50fa13#.enxtt3acu>. Acesso em 9 de set de 2016. 

 

https://youpix.com.br/pesquisa-youpix-influencers-market-2016-23a71e50fa13#.enxtt3acu
https://youpix.com.br/pesquisa-youpix-influencers-market-2016-23a71e50fa13#.enxtt3acu
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para as marcas é o grau de relevância, ou seja, a capacidade que ele tem de gerar influência 

entre os usuários da rede.  

Na imagem abaixo, disponibilizada pela pesquisa da YouPix12, temos as principais 

diferenças entre uma webcelebridade, identificada na foto como Hobby e um influenciador, 

identificado com o termo profissionalização: 

 

 

 

A partir dessa imagem, podemos concluir que um Digital Influencer se diferencia de 

uma webcelebridade por seu nível de profissionalização, que na imagem, segue alguns aspectos 

como visibilidade, parcerias com marca, relevância e foco no conteúdo. Uma webcelebridade 

tem origem nos mais diversos motivos: um vídeo exclusivo que viralizou na rede, por exemplo, 

sendo o conteúdo feito por ele visto mais como um hobby, não sendo isso suficiente para a 

fidelização de um público. Para chegar na condição de Digital Influencer, a personalidade passa 

por fases que são necessárias para a consolidação tanto da sua imagem quanto do seu público.  

Essa condição de profissionalização faz com que a imagem do influenciador seja mais 

consistente, facilitando a construção do público através da consolidação da sua imagem. Com 

isso, as marcas têm utilizado a imagem bem como o público que ele construiu para associar aos 

                                                           
12 Pesquisa disponível em <http://tag.youpixhub.com/pesquisa-youpix-influencers-market-2016>. Acesso em 9 

de set de 2016. 

Figura 1: Webcelebridades x youtubers 

Disponível em: http://tag.youpixhub.com/pesquisa-youpix-influencers-market-2016 

Acesso em: 15 de out de 2016 

http://tag.youpixhub.com/pesquisa-youpix-influencers-market-2016
http://tag.youpixhub.com/pesquisa-youpix-influencers-market-2016
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seus produtos e serviços, uma vez que essa relevância que o influenciador tem com o público é 

construída através de uma conexão emocional. Nesse caso, o influenciador atua como um 

mediador entre a marca e o consumidor por meio desse relacionamento afetivo construído. 

No caso do site YouTube, por exemplo, as marcas utilizam a imagem dos influenciadores 

da plataforma, os chamados youtubers, para realizar alguma ação junto com a personalidade 

em uma publicidade em formato de vídeo. Às vezes essa ação pode substituir uma propaganda 

estruturada pela marca, fazendo com que a divulgação venha de modo mais indireto e informal, 

caso esse seja o objetivo proposto.  

Certamente a utilização dos influenciadores junto a uma campanha de lançamento, por 

exemplo, pode não ser a única ação utilizada por uma marca, mas essa ferramenta pode alcançar 

objetivos muito específicos, tais como o alcance de públicos segmentados, visto que cada 

influenciador possui a sua própria comunidade na rede. Falaremos mais sobre isso e sobre a 

atuação da publicidade junto a essas personalidades no capítulo 5 desse trabalho.   
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4. Metodologia 

 

O presente estudo tem como principal objetivo identificar como as marcas têm utilizado 

a influência dos youtubers para atingir o consumidor online no YouTube. Desse modo, 

escolhemos como corpus de pesquisa o vídeo Testados: produtos para o cabelo Vizacaya Hidra 

Care do canal no site YouTube da Digital Influencer Karol Pinheiro. A escolha da plataforma 

YouTube se justifica pelo seu crescimento contínuo e exponencial nos últimos anos, como 

iremos ver no capítulo a seguir. Além disso, a escolha do vídeo da youtuber Karol Pinheiro se 

deu, inicialmente, por sua estrutura quantitativa na rede, ou seja, a quantidade de pessoas 

inscritas no canal, que atualmente já passa de 600 mil inscritos, bem como o envolvimento 

direto dessa webcelebridade com uma marca, observado através desse vídeo divulgado em seu 

próprio canal. Isso nos deu a oportunidade de analisar a dinâmica de seu conteúdo na rede e em 

como a marca se apropriou disso e de sua reputação na comunidade virtual na qual ela está 

inserida para divulgar um produto. 

A pesquisa do presente trabalho foi realizada a partir do método de análise de conteúdo 

que, segundo Moraes (1999, p.8), é uma metodologia usada para descrever e interpretar o 

conteúdo de toda classe de documentos e textos. De modo sucinto, Bardin diz (1977) diz que a 

análise de conteúdo se trata de analisar a informação que existe na mensagem emitida e que 

além disso: 

O que se procura estabelecer quando se realiza uma análise conscientemente 

ou não, é uma correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas 

e as estruturas psicológicas ou sociológicas (por exemplo: condutas, 

ideologias e atitudes) dos enunciados (BARDIN, 1977, p. 41, grifo do autor). 

 

Nossa pesquisa possui assim, um caráter qualitativo, que a partir do método de análise 

de conteúdo busca analisar os pressupostos e conteúdos subjetivos na mensagem emitida pela 

youtuber Karol Pinheiro e, assim identificar as estratégias mercadológicas embutidas em seu 

discurso, como também em sua postura, gestos e ambiente escolhido para produzir o conteúdo 

divulgado em seu canal, aliando assim a mensagem ao contexto.      

Segundo Duarte (2005), a análise de conteúdo é feita em três etapas: a primeira seria a 

pré-análise que consiste no planejamento do trabalho. A segunda seria a exploração do material 

que se refere a análise e, por último, a fase de interpretação dos resultados obtidos. A regra da 
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pertinência abordada por Duarte (2005) como uma das ferramentas para a constituição do 

corpus foi levada em consideração visto que o material analisado constitui o objeto do trabalho.  

Para a análise do vídeo, a técnica de análise estrutural foi a escolhida porque, segundo 

Duarte (2005, p. 302): “(...) essa técnica parte do pressuposto de que todo texto é uma realidade 

estruturada”, sendo essencial para a apreciação do conteúdo escolhido. Além disso, Bardin 

(1977, p. 44) afirma que “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras”, sendo responsável por identificar, assim, quais são as intenções do emissor.  

O termo canal é usado para definir o perfil de um usuário no YouTube. No caso desse 

trabalho, analisaremos o canal da youtuber Karol Pinheiro afim de identificarmos 

características em seu discurso e enxergar hipóteses em como isso pode atingir o seu público 

pelo que é transmitido. Pretendemos, ainda, apontar quais estratégias desse conteúdo servem 

como influência para o consumo a partir de sua condição de influenciadora, seu comportamento 

em frente à câmera bem como ela estrutura o seu discurso e quais objetivos ela pretende atingir 

com o que fala.    

Para isso escolhemos um vídeo divulgado no canal da youtuber em parceria com a marca 

Vizacaya no qual ela fala sobre três produtos para o cabelo, sendo essa participação da marca 

motivo decisório para a escolha do vídeo em questão, seguindo a regra da pertinência abordada 

por Duarte, como descrito anteriormente. Além disso, sobre a técnica estrutural, Bardin (1977, 

p. 205) diz que ela “procura revelar debaixo da disparidade dos fenômenos, as relações ilegíveis 

ou diluídas que verificam uma ordem escondida”, sendo isso essencial para identificarmos 

alguns fatos, tais como a relação da youtuber com a marca, o modo como ela se expressa para 

falar sobre o produto e todas as outras significações presentes no contexto.  

Assim como afirmou Duarte (2005) sobre as etapas da análise do discurso, no primeiro 

momento o trabalho realizado foi assistir ao vídeo como reconhecimento do conteúdo. Em 

seguida, a descrição de todo o texto falado foi fundamental para identificar o roteiro que ela 

construiu para fazer o vídeo. Por último, a interpretação desse texto afim de identificarmos 

quais características se apresentam para que o objetivo do vídeo tenha sido alcançado. Seguindo 

a técnica estrutural descrita por Bardin (1977), a fragmentação do discurso feita na segunda 

etapa da pesquisa identificou momentos decisórios no discurso da youtuber, sendo assim, um 

método para exemplificar e esclarecer os trâmites do discurso para o objetivo do vídeo.  

 



35 

 

 
 

5. YouTube  

 

A web 2.0, como vimos no capítulo 3 do presente trabalho, representa o momento em 

que a tecnologia da internet e a comunicação mediada pelo computador se transformaram para 

além de uma ferramenta de recepção, sendo também um instrumento para a divulgação de 

produção de conteúdo. A web 2.0 representa a apropriação dos usuários em fazer da rede um 

espaço para a divulgação de conteúdo, os tornando emissores, além de apenas receptores. Isso 

aconteceu tanto pela popularização da internet como também pela mobilidade dos aparelhos, 

tornando o indivíduo cada vez mais conectado e adepto às ferramentas da rede.  

A adesão de redes sociais como o Twitter, um site que pode ser caracterizado como um 

microblog onde seus usuários podem postar mensagens de até 140 caracteres, ou o Youtube, 

que surgiu como um site agregador de vídeos amadores e profissionais, reforçam a ideia de que 

qualquer pessoa poderia contribuir com conteúdo para a internet.  

O site YouTube, corpus de nossa atual investigação, se caracteriza como uma: “(...) 

plataforma de distribuição para criadores de conteúdo original e anunciantes grandes e 

pequenos”13, mas, segundo Burgess e Green (2009), quando o site surgiu em 2005, o conceito, 

apesar de não divergir do atual, era apenas uma tentativa de definir o site recém-criado. Com o 

slogan inicial “Your Digital Video Repository” - em tradução livre: “Seu repositório de vídeo 

digitais” -, o site sempre teve em sua essência: “A disponibilização de uma plataforma 

conveniente e funcional para o compartilhamento de vídeos on-line” (Burgees e Green, 2009, 

p. 21) onde seus usuários poderiam fazer uploads14 de vídeos e interagir com outros usuários 

do site, configurando assim uma espécie de site agregador de conteúdo e de rede social em um 

só lugar.   

Atualmente o YouTube é bem diferente se comparado ao ano de seu lançamento, tanto 

em número de acessos, quanto em importância para a realidade digital. Segundo Burgees e 

Green (2009, p. 32-33) o YouTube: “(...) é tanto um sintoma como um agente das transições 

culturais e econômicas que estão de alguma maneira atreladas às tecnologias, à internet e à 

participação mais direta dos consumidores”. Através dessa participação direta dos usuários no 

site, os conteúdos se multiplicam e resultam em um depósito de múltiplas personalidades, que 

                                                           
13 Conteúdo disponível em:< https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/ >. Acesso em: 30 de out de 2016. 
14 Uploads é a ação de enviar dados para a rede, nesse caso, vídeos.  

https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/
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também multiplicam a natureza do conteúdo divulgado, visto que cada produtor possui sua 

subjetividade e modo de produzir.  

Isso pode ser atrelado ao conceito de web 2.0, onde os usuários da internet passaram a 

utilizar seus recursos para, não somente receber informação, mas também para produzir e 

transmitir. Apesar de Burgees e Green (2009) não definirem ao certo o motivo da ascensão do 

YouTube, afirmam que além da facilidade de acesso, de upload e divulgação do conteúdo, a 

cultura participativa atuou como principal motor para crescimento da plataforma, fazendo com 

que o site atingisse mais pessoas com mais facilidade.  

 

Cultura participativa é um termo geralmente usado para descrever a 

aparente ligação entre tecnologias digitais mais acessíveis, conteúdo 

gerado por usuários e algum tipo de alteração nas relações de poder 

entre os segmentos de mercado da mídia e seus consumidores 

(BURGEES E GREEN, 2009, p. 28). 

 

Isso caracteriza o YouTube como uma plataforma que possibilita que pessoas comuns – 

essas que até então eram apenas espectadores – em produtores de conteúdo, dando-lhes voz e 

participação na mídia. Isso se intensifica quando levamos em consideração o fato de que a 

plataforma existe para armazenar vídeos, não sendo uma empresa de produção de vídeos. Os 

usuários são os próprios responsáveis por produzir e fornecer esse conteúdo para o site, gerando 

uma cadeia de interesses mútuo e novos usuários a partir desses.  

Em um cenário de convergência midiática é importante frisar que a característica 

popular do YouTube não anula a participação de anúncios tradicionais, uma vez a plataforma 

permite veicular anúncios pagos. Os anúncios tradicionais que nos referimos diz respeito aos 

formatos padronizados, tais como banners, VT’s, bem como todo material publicitário 

desenvolvido com assinatura de marcas.  

Contudo, ao concordamos com Burgess e Green (2009) que a maior porcentagem de 

vídeos veiculados no YouTube são de produtores de conteúdo, ou seja, pessoas comuns, é 

interessante que as marcas entendam como se relacionar em um ambiente com caráter tão 

popular e com público tão diversificado. Então as duas categorias – criadores e marcas -  se 

encontram no mesmo ambiente. O que existe é um espaço que agrega diferentes públicos com 

diferentes visões. Isso faz da plataforma um lugar popular por sua acessibilidade e por dar 

espaço para discussões praticamente inexistentes na mídia tradicional.  
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O YouTube possui criadores amadores e marcas em seu quadro de geradores de 

conteúdo, mas segundo Burgees e Green (2009), o conteúdo de maior acesso é o amador, 

efetivando o conceito de poder popular da plataforma. Assim, grandes marcas têm utilizado o 

YouTube junto aos seus criadores como forma de tentar atingir seu público-alvo e também de 

conseguir seu espaço nesse novo cenário, falaremos mais sobre isso no tópico 2 desse capítulo.   

Burgees e Green (2009) dizem que é mais válido pensar a plataforma como um sistema 

cultural que tem capacidade de modificar os conceitos de produção, distribuição e consumo de 

mídia. Segundo o site YouPix15, 95% dos brasileiros acessam o Youtube e 72% desses 

consideram o site como um substituto para a televisão. Isso nos leva a considerar sobre o grande 

valor que o YouTube tem atualmente para a sociedade e as Marcas. Além de ser uma novidade 

tecnológica, é capaz de reconfigurar e modificar a indústria, sendo um exemplo real da 

discussão apresentada até agora nesse trabalho.  

 

5.1. Os criadores de conteúdo como personalidades: os youtubers  

 

Como abordado no capítulo 3 desse trabalho, o conceito de webcelebridade se resume 

às personalidades que possuem destaque em um espaço da rede, abordadas como comunidades 

virtuais. Em variações de nomes, como microcelebridades e uma extensão da categoria, os 

Digital Influencers, essas personalidades sugerem a evidência de pessoas que, por motivos 

diversos, despertam o interesse dos usuários da internet.  

Os youtubers são uma variação dos nomes anteriormente citados, se diferenciando em 

pequenos detalhes, como a plataforma que se encontram. O nome youtuber é uma palavra 

derivada do próprio nome da plataforma, o YouTube, para identificar as pessoas que produzem 

conteúdo para o site. Também podem ser conhecidos como vloggers, palavra que sugere a ação 

de publicação de vídeos que se assemelha a palavra blogger – pessoa que produz textos para a 

internet.  

É importante destacar como esses youtubers são identificados, visto que, teoricamente, 

qualquer pessoa com acesso ao site pode ser um youtuber, devido à acessibilidade dele. Desse 

modo, para se tornar um produtor de conteúdo do site, não é necessário nenhum curso ou 

diploma, por exemplo, sendo somente necessário a efetuação do cadastro no mesmo. Entretanto, 

                                                           
15 Ver mais informações em < https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-

40e0dbfc9101#.7b69lf5qq> Acesso em 9 de out de 2016. 

https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.7b69lf5qq
https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.7b69lf5qq
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o que separa um usuário comum do site e um youtuber, visto que os dois se encontram no 

mesmo espaço, e ambos precisam ter uma conta no site, é o número de vídeos publicados, bem 

como, o número de inscritos que o usuário do site possui em seu canal. Assim, um youtuber, 

inicialmente, pode ser caracterizado quantitativamente, através do número de inscritos em seu 

canal virtual, número de visualizações e vídeos cadastrados.  

No Brasil, algumas dessas personalidades virtuais surgiram na plataforma há muitos 

anos, como Camila Coelho16, que se destacou por ser uma das primeiras com conteúdo 

segmentado sobre beleza, e Felipe Neto17, que se destacou por seu conteúdo sobre atualidades, 

que estão no Youtube desde 2010, e são webcelebridades por consequência do seu conteúdo 

divulgado no site. Outros migraram de outras plataformas, como extensão do seu conteúdo 

desenvolvido para a web, como a blogueira e youtuber Lu Ferreira18. Hoje esses youtubers estão 

em quase todas as redes sociais como forma de agregar conteúdo e de estar perto do público 

através de várias plataformas.    

O youtuber, se consolidou aos poucos, acompanhando o crescimento e maior acesso do 

próprio site Youtube. Como já mencionado anteriormente, o slogan inicial do Youtube era Your 

Digital Video Repository, em tradução livre: Seu repositório de vídeos digitais, revelando uma 

natureza mais institucional e apenas agregadora de conteúdo no formato de vídeos. Conforme 

Burgees e Green (2009), isso difere do slogan posteriormente abordado pelo site “Broadcast 

Yourself”, em tradução livre: “transmita-se”. Isso segundo os autores: “(...) coloca o YouTube 

no contexto das noções de uma revolução liderada por usuários que caracteriza a retórica em 

torno da web 2.0” (BURGEES E GREEN, 2009, p. 21). O novo slogan junto com a proposta 

do site, oferecem ao usurário a possibilidade de transmitir a si mesmo na tela, uma realidade 

sobre a web 2.0, abordada no capítulo 3 desse trabalho. O próprio nome do site, se traduzido ao 

pé da letra, seria “você” e “tubo”, ou ainda, você no tubo, remetendo às antigas televisões, em 

que poderíamos assim traduzir por “você na televisão”.  

Os primeiros vídeos publicados, com estética totalmente amadora, foram intitulados 

como vlogs, vídeos muitos simples, muitas vezes gravados através do celular ou webcams, onde 

o usuário aparecia em ambientes quase ou totalmente caseiro, como no quarto ou cozinha e 

carregava em si a característica de ser uma espécie de conversa informal, o que Burgees e Green 

(2009) caracterizam como a principal diferença entre o vídeo online e a televisão. Isso pode ser 

                                                           
16 Conteúdo disponível em: <https://www.youtube.com/user/MakeUpByCamila>. Acesso em: 30 de out de 2016.  
17 Conteúdo disponível em: <https://www.youtube.com/user/felipeneto>. Acesso em: 30 de out de 2016.   
18 Em seu blog ela afirma que começou a produzir conteúdo para o mesmo em 2007 e no seu canal no Youtube a 

data de início de inscrição é 2011. 

https://www.youtube.com/user/MakeUpByCamila
https://www.youtube.com/user/felipeneto
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apontado como um dos motivos da popularização desses vídeos: a informalidade que a mídia 

tradicional, na televisão, por exemplo, não existe.   

Apesar de seu caráter amador, para que o produtor de conteúdo virtual tenha destaque 

no site, segundo Burgess e Green (2009), é necessário mais do que apenas vídeos feitos de 

forma despretensiosa para construir uma imagem dentro da plataforma e dizem: 

 

[...] exige certa tendência confessional e até de autopromoção: a participação 

contínua como vlogueiro exige que a pessoa queira se comprometer a estar 

visível para a comunidade e, potencialmente, para um público mais amplo – 

colocar a “cara” na frente da câmera e se exibir (BURGESS e GREEN, 2009, 

p. 103). 

 

 

Como exemplo disso, podemos citar uma pesquisa feita pelo Think with Google19 que 

revelou que os aspectos mais levados em consideração por adolescentes para definir a 

preferência de um youtuber seria a autenticidade, originalidade, senso de humor e inteligência, 

o que nos mostra características totalmente ligadas à personalidade e autopromoção da pessoa 

em frente à câmera.   

Os tipos de conteúdo disponibilizados pelos youtubers que abrangem desde a culinária, 

política, economia, humor, games, moda e beleza, compõe um dos principais motivos para o 

sucesso dessas personalidades na rede, que se tornam referência para seus seguidores ao 

demonstrarem afinidade e conhecimento com esses temas. Tal fato tornam os youtubers em 

verdadeiras autoridades em nichos de mercado que envolvem os temas que discutem em seu 

canal. Como é o caso da youtuber Bruna Tavares20 que, a partir da consolidação do seu público 

e do seu segmento, atualmente possui linhas de maquiagem com o nome dela.  

Em uma campanha publicitária lançada pelo próprio site YouTube intitulada de “Novos 

Tempos, Novos Ídolos”21, trazia algumas das personalidades mais famosas do site junto a uma 

frase que resumia o conteúdo feito por eles, como no exemplo das imagens abaixo, que foram 

veiculados em vários formatos, como outdoor, busdoor e até mesmo outras plataformas digitais, 

como o Spotify, um serviço de streaming22 de música.  

                                                           
19 Pesquisa disponível em <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/articles/youtube-teens.html>. Acesso em 

9 de out de 2016.  
20 Disponível em <https://www.youtube.com/user/pausaparafeminices>. Acesso em 9 de out de 2016. 
21 Disponível em < https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-

40e0dbfc9101#.7b69lf5qq> Acesso em 9 de out de 2016. 
22 Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de dados, utilizando 

redes de computadores, especialmente a Internet. Disponível em: <https://www.significados.com.br/streaming/>. 

Acesso em: 30 de out de 2016. 

 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/articles/youtube-teens.html
https://www.youtube.com/user/pausaparafeminices
https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.7b69lf5qq
https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.7b69lf5qq
https://www.significados.com.br/streaming/
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O título da campanha reflete a realidade digital atual com 72% dos usuários do site que 

já o utilizam como um substituto da televisão. Os youtubers, “Os novos ídolos”, como traz o 

título da campanha, se tornaram mais do que apenas usuários que fornecem conteúdo para o 

site, se tornaram personagens e referências da rede. Um dos youtubers escolhido para estrelar 

a campanha, Whindersson Nunes23, possui atualmente mais de 12 milhões de inscritos em seu 

canal.  

Isso revela não só o quanto os youtubers já se configuram como influenciadores com 

público consolidado e acesso diário, mas a importância de perceber o significado que eles 

possuem, tanto para o cenário digital, tanto quanto para a publicidade porque, à medida que 

eles estão sendo capazes de estruturar novos modelos de interação, enxergamos a influência 

que eles possuem nessa comunidade virtual, atingindo milhares de usuários diariamente.  

 

 

5.2. YouTube e Marcas: práticas e estratégias  

 

Atreladas às características abordadas no tópico anterior, sobre o que chama mais 

atenção do público no conteúdo transmitido pelos youtubers, sendo algumas delas originalidade 

e autenticidade, o YouTube se tornou responsável por um novo modo de anúncio na rede: o uso 

dos canais como ferramenta de divulgação que resultam em um conteúdo publicitário 

segmentado e mais informal.  

                                                           
23 Disponível em <https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes>. Acesso em 9 de out de 2016.  

 

Figura 2: Campanha YouTube 2015. Fonte: <https://youpix.com.br/a-nova-campanha-

do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.x9k9i1yhm>. Acesso em: 30 

de out de 2016. 

 

 

https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes
https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.x9k9i1yhm
https://youpix.com.br/a-nova-campanha-do-youtube-e-a-verdade-sobre-ser-adulto-40e0dbfc9101#.x9k9i1yhm
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O objetivo do presente trabalho é investigar como as marcas têm se apropriado do poder 

de influência dos youtubers para divulgar seus produtos e serviços na internet. Através da 

comunidade virtual que existe a partir da identificação com conteúdo divulgado pelo youtuber 

em seu canal no YouTube, as marcas têm utilizado esse espaço como uma opção para alcançar 

os consumidores de dessa comunidade, visto que é possível identifica-los a partir do conteúdo 

divulgado. Para uma marca de cosméticos, por exemplo, o ideal é que seja realizada uma 

parceria em um canal com um nicho que dialogue com a essência da marca, no caso, um canal 

que tenha como conteúdo predominante produtos de beleza, como maquiagem e cosméticos no 

geral. Isso gera identificação não apenas entre o conteúdo realizado pelo youtuber e a marca, 

mas também entre a marca e o público do canal.  

É importante ressaltar que o site YouTube é uma plataforma que armazena vídeos, não 

tendo envolvimento direto com a produção do conteúdo divulgado por seus usuários. 

Obviamente, os usuários precisam seguir diretrizes, como não utilizar trilhas sonoras com 

direitos autorais protegidos, bem como não divulgar conteúdos que não são permitidos, como 

pornografia. Além disso, o YouTube estabelece contato com seus produtores de conteúdo à 

medida que eles começam a se tornar mais relevantes, numericamente falando, mas o site não 

tem contribuição na construção do vídeo literalmente falando, agindo apenas um suporte, 

primeiro por ser a plataforma de armazenamento desses vídeos, segundo através de suas ações, 

que oferecem cursos para os produtos de conteúdo, sendo, assim, um modo de profissionalizar 

o conteúdo divulgado no site.  

Além do espaço destinado para anúncios, as marcas têm a oportunidade de estarem ainda 

mais próximas do seu público-alvo através do conteúdo de cada canal em específico no 

YouTube. A certeza desse público-alvo pode vir em uma pesquisa prévia através da avaliação 

do canal, avaliando os principais temas abordados nos vídeos, ou mais detalhada, sendo 

necessário entrar em contato com o proprietário do canal para saber informações restritas como 

idade e outros comportamentos do público.   

Um formato de anúncio que se tornou comum entre anunciantes e os youtubers é a 

prática em que esses últimos promovem em seus vídeos as marcas e produtos dos primeiros. 

Formato que deu tão certo, que se tornou uma tradição, uma espécie de tendência entre os 

produtores de conteúdo no YouTube. O funcionamento é simples: as marcas enviam produtos, 

geralmente lançamentos, para a caixa postal do youtuber e, depois de uma certa quantia de 

produtos acumulados, ele faz vídeo para mostrar tudo o que recebeu. Geralmente eles fazem no 

fim de cada mês e intitulam os vídeos com “Recebidos do mês de”, se referindo a todos os 
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produtos que receberam durante o mês. Isso além de se tornar uma pauta para o youtuber, dá a 

possibilidade das marcas mostrarem seus lançamentos e produtos para o público do canal.  

Nessa prática, não se é revelado se os youtubers recebem apenas os produtos como 

pagamento ou se realmente ganham alguma quantia em dinheiro para mostrar os produtos da 

marca em frente às suas câmeras. O que nos leva a uma das principais questões emergentes 

dessa nova prática: a sinalização sobre o que é ou não publicidade patrocinada. Em comparação 

aos formatos do YouTube que sempre aparecem nos mesmos formatos e lugares dispostos no 

site, deixando claro assim que é uma publicidade impulsionada pela marca, esse tipo de vídeo 

geralmente não deixa claro o grau de comprometimento do youtuber com a marca e o produto 

apresentado. 

Outro formato que é, de certa forma, uma tendência entre os youtubers, são os vídeos 

intitulados “favoritos”, como forma de mostrar em vídeo os produtos que eles mais têm usado 

e/ou gostado a ponto de quererem passar a dica para seu público virtual. Isso também gera 

confusão sobre a genuinidade do conteúdo do vídeo, visto que se confunde com o estilo de vida 

do influenciador, assim, o público não tem condições de discernir se a avaliação do youtuber é 

verdadeira ou se ele apenas foi pago para falar sobre o produto como um favorito.  

Apesar disso, essa falta de separação entre o que é ou não é publicidade patrocinada é 

consequência da credibilidade e valor agregado ao youtuber, sendo, assim, um ponto positivo 

tanto para a marca quanto para o próprio youtuber enquanto gerador de conteúdo. O conteúdo, 

ainda que patrocinado, está tão inserido no universo do youtuber que é impossível separar um 

do outro. Tal fato se revela de extrema importância para a publicidade, uma vez que a 

credibilidade construída pelo youtuber através de seu conteúdo, dá respaldo e passa confiança 

sobre os produtos e marcas anunciadas para seu público.  

A revista Meio & Mensagem, em um artigo divulgado em maio de 2016 em seu site24, 

chamou isso de “a fronteira final da publicidade”, onde colocam o influenciador como uma 

ferramenta de marketing mas, que ao mesmo tempo, é capaz de mudar o fluxo da comunicação 

através de seu poder em inspirar e motivar pessoas a partir do relacionamento com seu público, 

sendo capaz de causar uma espécie de “desbloqueio” às peças publicitárias veiculadas nas 

mídias tradicionais gerando aproximação com a marca de modo sutil e orgânico. 

Além de usarem o canal do youtuber como forma de divulgação, já existem vários 

exemplos de marcas que possuem seu próprio canal na plataforma e usam influenciadores do 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/05/24/influenciadores-a-fronteira-

final-da-publicidade.html> Acesso em: 15 de out de 2016. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/05/24/influenciadores-a-fronteira-final-da-publicidade.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/05/24/influenciadores-a-fronteira-final-da-publicidade.html
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site em seus próprios vídeos. Um exemplo disso seria a marca Salon Line25 que criou um canal 

extra e reuniu algumas youtubers, que têm como pauta principal os cabelos cacheados em seus 

próprios canais, para divulgar sua nova linha de produtos para esse tipo específico de cabelo. A 

estratégia da marca em utilizar as youtubers foi se aproveitar da credibilidade, familiaridade e 

segurança que elas possuem junto com seu público-alvo, aliando a imagem delas ao produto do 

anunciado.   

Outro ponto importante a ser considerado é uma das informações divulgadas pelo site 

YouPix26 como resultado da pesquisa já mencionada anteriormente sobre influenciadores, onde 

todo conteúdo identificado como publicidade nas mídias dos influenciadores recebem 25.3% 

menos comentários, 12.7% menos likes e 83% menos shares, porém algumas considerações 

devem ser levadas em conta.  

A pesquisa feita pelo site não foi feita apenas para o YouTube, mas se estendeu para 

outras mídias, sendo assim, não é possível identificar, através dessa pesquisa, apenas os 

números de conteúdo divulgado no site pelos influenciadores, ainda que possa ser levada em 

consideração, visto que são dados reais sobre o comportamento dos consumidores na internet. 

Em contrapartida, a mesma pesquisa diz que o importante na hora de investir em um 

influenciador para alguma ação publicitária é o seu grau de relevância, e não os seus números. 

Isso nos leva a outra reflexão: o youtuber é uma ferramenta que agregar valor à marca. Sendo 

assim, ao planejar uma ação digital, é importante levar em consideração tudo o que um 

influenciador representa para seu público. Ou seja, o influenciador atua mais como uma 

ferramenta de posicionamento de marca do que como uma mídia que oferece retorno em 

números, sendo os números a consequência dessa interação.  

Apesar da pesquisa do YouPix não oferecer dados específicos para o YouTube, em um 

balanço feito pelo BR Media Group27 divulgado no site O ABC da Comunicação28 apontou a 

plataforma como a primeira em número de engajamento mundial entre as redes sociais com o 

total de 8%. Além disso, o artigo sobre a pesquisa mostra ainda outros números sobre o YouTube 

no Brasil, tais como: 40% das pessoas buscam informação sobre o conteúdo do vídeo após 

                                                           
25 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCCSYBRCyn4Xv4Vqh98d9eKA/videos>. Acesso em: 

15 de out de 2016.  
26 Disponível em: <https://youpix.com.br/pesquisa-youpix-influencers-market-2016-23a71e50fa13#.fvbstthgd> 

Acesso em: 16 de out de 2016.  
27 O BR Media Group é uma espécie de agência de influenciadores que trabalha como uma ligação entre o 

influenciador e a marcas. Veja mais sobre a empresa em <http://www.br-mediagroup.com/>.  
28 Disponível em: <http://www.oabcdacomunicacao.com.br/noticia/3573/br-media-group-apresenta-balanco-do-

1o-semestre-de-acoes-com-influenciadores-digitais>. Acesso em: 16 de out de 2016.  

https://www.youtube.com/channel/UCCSYBRCyn4Xv4Vqh98d9eKA/videos
https://youpix.com.br/pesquisa-youpix-influencers-market-2016-23a71e50fa13#.fvbstthgd
http://www.br-mediagroup.com/
http://www.oabcdacomunicacao.com.br/noticia/3573/br-media-group-apresenta-balanco-do-1o-semestre-de-acoes-com-influenciadores-digitais
http://www.oabcdacomunicacao.com.br/noticia/3573/br-media-group-apresenta-balanco-do-1o-semestre-de-acoes-com-influenciadores-digitais
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assistirem, 60% buscam em vídeo informações sobre produtos antes de comprar e 9 em cada 

10 usuários escolhem o que comprar baseado em vídeos assistidos no YouTube.  

Assim, reforçamos a importância da necessidade de pensar o investimento feito em 

ações digitais junto a youtubers como uma estratégia publicitária bem-sucedida. A imagem dos 

youtubers agrega valor à marca através de seu conteúdo virtual, nicho e relevância para estar 

mais próximo de seu público-alvo nesse ambiente digital.  

No tópico a seguir discorreremos sobre uma ação realizada pela marca de cosméticos 

Vizcaya junto à youtuber Karol Pinheiro com o intuito de identificarmos as estratégias que essa 

webcelebridade utiliza para promover a marca junto a seu público virtual através de seu 

discurso.   

 

 

5.3. Youtuber de influência: Karol Pinheiro     

 

A partir dos conceitos abordados até agora sobre influenciadores e todo o cenário no 

qual eles estão inseridos, passaremos a analisar a jornalista, escritora, blogueira e youtuber 

Karol Pinheiro, que se configura como objeto de investigação de nossa pesquisa. Karol Pinheiro 

atualmente tem 29 anos e já trabalhou por sete anos na revista Capricho como editora de 

conteúdo e em 2014 decidiu sair para trabalhar em seu blog homônimo.  

Nesses dois anos de existência do blog29, ela já participou30 de ações publicitárias junto 

à grandes marcas como Dove, MAC, Clinique, Petite Jolie, Ed. Abril, Saraiva, Amazon, 

Melissa, STB, The Walt Disney Company, Coca-Cola, Zattini, entre outras. Atualmente o seu 

canal no Youtube31 conta com mais de 150 vídeos autorais, 600 mil inscritos e ultrapassa 36 

milhões de visualizações. Seu perfil no Instagram contabiliza mais de 600 mil seguidores e sua 

fanpage no Facebook mais de 120 mil curtidas. Em 2016 ela lançou um livro intitulado “As 

Coisas Mais Legais do Mundo”, que também resultou em uma linha de camisetas, e viajou por 

algumas cidades para divulgação desse trabalho.  

O conteúdo produzido por ela nessas redes sociais varia entre comportamento, beleza e 

lifestyle.  Entre os vídeos divulgados em seu canal no YouTube podemos encontrar desde como 

ela faz as unhas em casa até viagens. Apesar dos vídeos serem gravados em muitos locais 

                                                           
29 Disponível em: <www.karolpinheiro.com.br>. Acesso em: 30 de out de 2016. 
30 Informações disponíveis em: <http://karolpinheiro.com.br/sobre/>. Acesso em: 30 de out de 2016. 
31 Disponível em <https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial>. Acesso em: 30 de out de 2016.   

http://www.karolpinheiro.com.br/
http://karolpinheiro.com.br/sobre/
https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial
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diferentes, os vídeos feitos em sua própria casa predominam, o que torna, assim, um ambiente 

comum para o seu público. A figura abaixo, apresenta uma amostra dos tipos de conteúdo feitos 

pela youtuber.  

 

 

 

 

Assim como o local de gravação dos vídeos, que geralmente acontece na casa da 

youtuber, alguns temas são regulares no conteúdo do canal, como se esse fosse uma espécie de 

programa com sua grade de programação. A divulgação dos vídeos do canal vai desde segunda, 

quarta, quinta e sexta, dos quais ela informa no topo do canal, fazendo com que seu público 

esteja atento aos dias de divulgação. Conforme podemos analisar na imagem abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Além dessa programação já definida, alguns vídeos de conteúdo específicos possuem 

periodicidade e regularidade na programação do canal. Por exemplo, o vídeo “recebidos”, que 

geralmente é postando no fim ou nos primeiros dias de cada mês, onde a youtuber mostra todos 

Figura 3: Canal Karol Pinheiro. Fonte: <https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial/videos.>  

Acesso em: 30 de out de 2016. 

Figura 4: Banner topo do canal 

Fonte: <www.youtube.com/user/kpinheirooficial> 

Acesso em: 30 de out de 2016. 

https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial/videos
http://www.youtube.com/user/kpinheirooficial
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os produtos que recebeu das marcas, que geralmente são lançamentos. Esse tipo de vídeo 

geralmente possui duas intenções, primeiro exibir com exclusividade os produtos de 

lançamentos de uma marca, bem como a sua promoção junto ao público que acompanha o canal. 

Essa estratégia se mostrou bastante positiva com os seguidores do canal de Karol Pinheiro, se 

tornando um dos vídeos mais acessados, como podemos ver também na imagem abaixo.  

 

 

 

 

Outro tipo de vídeo de conteúdo específico que existe regularidade no canal são os 

“favoritos”, em que ela mostra os produtos que vão desde objetos, artigos de moda e beleza à 

comida, das quais ela mais usou e gostou durante o último mês.  

A prática de mostrar frequentemente quais produtos fazem parte da sua vida, mostrando-

os seu uso como parte do seu dia a dia, seja no vídeo de favoritos ou até mesmo em vídeos onde 

ela mostra as últimas compras feitas, pode servir para a construção da sua influência para as 

práticas de consumo do seu público seguidor, não somente pelo fato de mostrar os produtos nos 

vídeos, mas como consequência desse relacionamento construído a cada vídeo, visto que as 

pessoas que a assistem estão frequentemente ligadas a ela através da identificação em algum 

nível.  

Uma das hipóteses para essa identificação seria o fato dela compartilhar aspectos da sua 

vida nos vídeos. Uma viagem onde ela mostra tudo o que ela fez, um produto que ela tem usado 

e tem feito parte do dia a dia dela, o tour pelo apartamento mostrando suas preferências de 

decoração, etc, são pautas que revelam a intimidade dela, e por isso, capazes de gerar 

identificação na pessoa que assiste. Assim, quando essa identificação acontece, o conteúdo 

assistido deixa de ser apenas um vídeo comum para fazer parte da vida da pessoa que assiste 

Figura 5: Vídeos de Recebidos em destaque. Fonte: 

<https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial/videos>. Acesso em 30 de 

2016. 

https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial/videos
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como um conteúdo que ela escolheu a partir de suas preferências e interesse pelo conteúdo. Isso 

gera não apenas o vínculo afetivo entre o criador do conteúdo com o espectador, mas um certo 

nível de influência como consequência dessa identificação. 

A prática de marcas anunciarem junto a influenciadores digitais tem se tornado cada vez 

mais comum, sendo essa identificação entre o consumidor e conteúdo realizado pelo 

influenciador um dos principais motivos para o investimento/patrocínio. Isso resultou na 

estratégia publicitária conhecida como post patrocinado, também conhecido como #publi ou 

#ad32. As hashtags são utilizadas como forma de sinalizar que o conteúdo é uma publicidade, 

que geralmente aparece na caixa de descrição do vídeo, no caso do YouTube, como destacado 

na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Essa sinalização acompanha as diretrizes do Conselho Nacional de Auto-

regulamentação Publicitária o CONAR, que diz que é preciso que o conteúdo patrocinado seja 

identificado. Além de apenas cumprir uma diretriz, sinalizar o conteúdo faz com que a 

credibilidade do influenciador não seja danificada, pois pode ser vista com o intuito de lesar o 

consumidor quando não destacado.   

Ao escolher um influenciador para alguma ação, é essencial que a marca estude não 

apenas o conteúdo trabalhado, mas o público do influenciador, para que assim a ação seja bem-

sucedida. Para o presente trabalho, escolhemos um vídeo sinalizado como #publicidade no 

canal da youtuber Karol Pinheiro para identificarmos quais estratégias são utilizadas em seu 

                                                           
32 Sigla de abreviação da palavra Advertising que significa propaganda no inglês. Disponível em: 

<http://www.cbblogers.com/2016/05/publicidade-velada-o-que-e-como-agir/>. Acesso em: 23 de out de 2016. 

Figura 6: Sinalização de post patrocinado em vídeos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-Cw&list=PLYikNKvxru5VAMSuNroV-

SpH3kOoRv8OD&index=29>. Acesso em: 23 de out de 2016. 

 

http://www.cbblogers.com/2016/05/publicidade-velada-o-que-e-como-agir/
https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-Cw&list=PLYikNKvxru5VAMSuNroV-SpH3kOoRv8OD&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-Cw&list=PLYikNKvxru5VAMSuNroV-SpH3kOoRv8OD&index=29
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discurso para inserir a linha de tratamento para o cabelo com shampoo, condicionador e um 

creme hidratante chamada Hydra Care da marca Vizcaya em seu cotidiano afim de promove-

la.  

 

5.4. Vizcaya e Karol Pinheiro: além do vídeo patrocinado   

 

O vídeo patrocinado Testados: produtos para o cabelo Vizacaya Hidracare faz parte da 

categoria de conteúdos “testados” no canal da youtuber Karol Pinheiro, onde ela se propõe a 

testar algum produto específico em frente a câmera, avaliando-o em diferentes abordagens: sua 

opinião, modo de uso, benefícios, etc. 

Ela inicia o vídeo dizendo: “-YAY! Vídeo novo no ar!”, frase que se caracterizou como 

um bordão dela entre seus seguidores porque todos os seus vídeos têm essa mesma abertura. 

Essa é uma característica própria da comunidade do YouTube: todos os criadores de conteúdo 

têm uma espécie de introdução própria que, inclusive, é recomendado pelo próprio site, através 

da Escola de Criadores de Conteúdo33.  

Podemos perceber, desde o início do vídeo, a tentativa da youtuber de inserir o produto 

em sua rotina desde o título do vídeo, como mostrado na imagem abaixo, onde ela deixa claro 

que usou aquele produto ao utilizar a palavra “testados”, deixando claro que ela utilizou o 

produto antes de falar sobre, dando assim mais credibilidade e tendo mais autonomia para falar 

sobre ele.  

Assim, depois da introdução do vídeo, ela diz que vai falar sobre algo que sabe que 

agrada seus seguidores, dizendo que o vídeo em questão: “-É muito especial porque é sobre um 

assunto que eu sei que vocês gostam muito: que é cabelo”, enquanto o nome da linha e da marca 

aparecem ao lado, como mostra a imagem abaixo, como um modo de introduzir o conteúdo no 

universo do canal.  

                                                           
33 Uma espécie de programa desenvolvido pelo YouTube para ajudar os criadores de conteúdo em seu canal. 

Disponível em: <https://creatoracademy.youtube.com/page/education?hl=pt-BR>. Acesso em 23 de out de 2016. 

https://creatoracademy.youtube.com/page/education?hl=pt-BR


49 

 

 
 

 

 

Em seguida, ela diz: “-Vocês sempre me pedem para falar mais sobre isso em vídeo e 

tal, e eu resolvi gravar contando, resenhando, fazendo testados de produtos que eu testei e que 

eu provei. Então são boas dicas de produtos que vocês podem encontrar e usar também”. Nota-

se, nesse trecho, uma tentativa de justificar o vídeo em questão, fazendo com que a inserção da 

marca, em seguida, se torne mais pessoal e sutil. Ela continua: “-E começo hoje com uma marca 

muito especial, que eu gosto muito, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Vizcaya”, 

enquanto mostra a embalagem do produto, sendo isso uma ação para reforçar a intimidade e a 

preferência dela com o produto, além de ilustrar o nome da marca ao mostrar a embalagem. 

 

 

Ainda com o produto em mãos, como mostra a imagem acima, segue fazendo um breve 

resumo sobre a marca enquanto mostra as embalagens despretensiosamente: “-A Vizcaya existe 

há muitos anos mas, ela se solidificou mesmo, assim, em 2013, como a única que usa água 

termal em seus produtos”, completando a informação com a expressão “Isso é incrível!”.  

Figura 7: Início do vídeo. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T->. 

Acesso em 30 de out de 2016 

Cw&index=18&list=LLYIkuKkVgWXj1k-W3sKz_nw 

Figura 8: Embalagem Vizcaya. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-

>. Acesso em 30 de out de 2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
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Ela reforça a informação sobre o produto ao explicar o que seria o componente especial 

que existe no produto: “-Sabe aquela água termal que a gente passa e espirra no rosto para 

hidratar, refrescar? Então isso quer dizer que todos os produtos são feitos com água termal ao 

invés de só usarem água normal. Eu acho isso incrível, gente, sério!”. Percebe-se, aqui, além 

de gestos e elementos simbólicos, como sorrisos, uma forma de fazer com que a informação da 

particularidade seja reforçada afim de valorizar ainda mais o produto. 

Logo após, ela começa a falar sobre a linha em questão e quais são seus benefícios, 

dizendo: “-Essa linha aqui, que é a Hidra Care, promete 5x mais hidratação e 10x cabelos mais 

macios.”. Um dos gatilhos mais fortes identificados no discurso da youtuber é quando ela 

encerra a frase anterior e diz: “-Sou dessas que lê o que está escrito na embalagem e não 

acredita. E aí, o que eu fiz? Eu usei!”. Ela sai da posição de influenciadora nessa fala e se coloca 

no lugar de consumidora, falando diretamente para a câmera, em um tom intimista, como se 

estivesse em uma conversa informal com seu público do canal. Assim, ela continua dizendo 

como que os produtos funcionam e como ela tem usado em seu dia a dia: “-Eu tô usando esses 

três produtos há duas semanas, mais ou menos, três semanas." Observa-se aqui, novamente, um 

modo de falar sobre o produto de um modo menos direto e mais informal.  

Ela continua falando e gesticulando diretamente para câmera sobre as características e 

a forma de aplicação dos produtos: “-Temos: o shampoo. Temos: o condicionador. E temos o 

creme de tratamento. Basicamente funciona assim: você lava o seu cabelo todos os dias com 

shampoo, aí você aplica o condicionador e dependendo do estado que tiver o seu cabelo, então 

se ele tiver muito ressecado, você pode usar até três vezes por semana o creme hidratante, 

substituindo o condicionador, ou menos. Se seu cabelo tiver de boa, tiver bem, tiver saudável, 

dá pra você usar uma vez por semana, talvez duas, enfim”. Um ponto interessante dessa fala é 

que ela mostra como os produtos podem ser usados como se fosse uma dica, como se estivesse 

falando com uma amiga, uma característica muito comum nesse tipo de conteúdo, como se o 

influenciador fosse amigo do público, reforçando assim a relação de intimidade.  

Após mostrar o modo geral de uso dos produtos, ela diz como tem usado: “-Eu usei isso 

aqui três vezes por semana”, enquanto mostrar a embalagem que se refere ao creme de 

tratamento, e continua: “- Porque eu faço muito babyliss e eu faço chapinha, então, meu 

cabelo... Né?! Ele tá ok, tá tudo certo, mas, assim, sei lá, eu acho que ele precisava de muita 

hidratação”. O fato dela conseguir inserir, em seu discurso, como ela tem usado, contando sobre 
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sua rotina de cuidados, pode ser visto como uma estratégia para falar sobre as características do 

produto de modo mais íntimo e pessoal, uma característica fundamental nesse tipo de vídeo.  

Depois disso, ela diz: “-Agora vamos ao veredicto: esse produto é ma-ra-vi-lho-so!”. A 

palavra “maravilhoso” foi pronunciada sílaba por sílaba, na tentativa de enfatizar o adjetivo do 

produto. Mas, além de dizer que o produto é bom, ela usa novamente o argumento de ter 

utilizado em seu dia a dia para confirmar o adjetivo utilizado na frase anterior: “-Duas coisas 

que eu preciso dizer: sabe aquela coisa que você sente que tá funcionando no banho? O shampoo 

você passa, normal, e aí, quando você coloca ou o condicionador, ou o creme, não importa, os 

dois dão a mesma sensação. No banho você sente que seu cabelo está macio de um jeito 

absurdo!”. É possível identificar a necessidade de intensificar a informação não só nas 

hipérboles usadas, mas também no modo dela falar, sempre com gestos que conversam com 

seu discurso, como na imagem abaixo, em que ela simula gestos no banho com o uso do 

produto:  

 

 

 

 

Na imagem acima ela faz o movimento como se estivesse aplicando o produto no cabelo 

e continua: “-Então você tá lá, passou o creme, né, passou nas pontas, deixou agir um 

pouquinho... Quando você entra na água do chuveiro pra tirar o produto, seu cabelo fica macio 

na hora. É lindo de se ver”. O modo de expressar o quanto ela gostou do produto é inteiramente 

ligado com o seu público, fazendo com que a interpretação seja ainda mais pessoal enquanto 

fala e gesticula sobre o produto de modo natural e casual. 

Figura 9: Karol mexe no cabelo. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-

T->. Acesso em 30 de out de 2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
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Ela continua falando sobre o resultado do produto em seu cabelo e enfatiza os benefícios 

dele ao mexer no cabelo e jogá-lo de um lado para o outro para a câmera enquanto diz: “-E aí 

acontece a mágica, que é na hora que você vai secar o cabelo. Seu cabelo fica completamente 

diferente do que quando você usa outros produtos. Ele realmente fica saudável e macio. Fica 

com um balanço, com movimento”. Como podemos observar na imagem a seguir: 

 

 

 

 

Em mais um modo de inserir o produto em sua rotina, ela continua falando: “-Os 

produtos estão até molhadinhos porque eles estavam no meu banheiro, mas tudo bem. Eu usei 

hoje. Aí eu fiz um babyliss. Nem passei reparador de pontas, não passei spray de brilho, nada! 

Meu cabelo tá aqui lindo! Eu acho, pelo menos, eu não sei se vocês vão concordar comigo”. A 

palavra “lindo” foi pronunciada com mais intensidade como uma forma de expressar o 

sentimento e a satisfação dela com o resultado. Além de ter a oportunidade de mostrar que o 

cabelo está lindo apenas usando os produtos da linha, passando assim a ideia de que não é 

necessário usar nenhum outro produto para ter um cabelo tão bonito quanto o que está 

aparecendo na tela. Ela continua falando sobre o resultado e mexer a todo momento no cabelo 

para enfatizar os benefícios do produto: “-Eu sinto a maciez aqui ó, na hora que eu vou mexendo 

no meu cabelo, sabe? Ele realmente deixa o cabelo mais macio e com a sensação de hidratação 

sim”. 

Depois de apresentar sua opinião de modo totalmente pessoal e informal, a youtuber 

volta a falar sobre coisas mais específicas do produto, como o preço unitário de cada um. O 

diferencial na hora de apresentar os produtos é o modo como ela suaviza a informação ao dizer: 

Figura 10: Karol mostra resultado dos produtos. Fonte: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T->. Acesso em 30 de out de 2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
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“-Vou falar os preços para vocês terem ideia. O shampoo custa R$24,90. O condicionador custa 

R$25,90 e o creme de hidratação R$29,90”. E, logo em seguida, diz: “Então os preços são muito 

bons. O produto é enorme, então rende muito, dura mesmo. Eu tô usando já há algum tempo e 

tá tipo, cheio, então, super rende”. Pode-se perceber, inclusive, nessa fala, aspectos do discurso 

de um vendedor, onde ela fala sobre as vantagens e custo-benefício do produto, sem esquecer 

de enfatizar isso em gestos e olhares diretos para a câmera.    

Além disso, ela usa a experiência e a sua influência para recomendar o produto: “-Eu 

realmente recomendo pra quem precisa de hidratação no cabelo, pra quem gosta dessa sensação 

de maciez, que eu acho que é todo mundo, né?”. E, além disso, abrange o uso não apenas para 

um tipo específico de cabelo ao dizer: “-É algo que realmente independe do seu tipo de cabelo. 

Isso é muito legal de falar porque se seu cabelo for liso, cacheado, se ele for crespo, se ele for 

ondulado, não importa. Todo mundo gosta de ter o cabelo macio e hidratado. Então é uma linha 

que eu recomendo pra qualquer tipo de cabelo. Mesmo!”, fazendo, assim, com que o maior 

número de pessoas que assistem consiga se encaixar no seu discurso.  

Depois disso, ela usa outra estratégia para convencer sobre a qualidade do produto ao 

falar: “-Outro ponto muito importante: geralmente quando a gente lê e ouve falar sobre uma 

linha de hidratação, quem tem cabelo oleoso já fica com medo, né? Não vou usar porque meu 

cabelo é oleoso, vai hidratar, vai ficar mais oleoso. Não!”. Aqui, mais uma vez ela usa a 

experiência pessoal onde podemos identificar um objetivo: a identificação com quem também 

sofre com o mesmo problema. Em uma linguagem coloquial ela continua: “-Meu, isso aqui vai 

pesar! Só que não! Ele hidrata sem deixar os fios pesados, sabe? Os fios ficam soltos e leves. 

Então, mesmo pra quem tem cabelo oleoso é uma hidratação sadia, assim, saudável, entendeu? 

Seu cabelo não vai ficar pesado, mais oleoso, pode confiar”, ela fala isso enquanto mexe no 

cabelo para enfatizar o que está falando. Existe ainda a possibilidade de isso ter sido uma 

exigência da própria marca no roteiro do vídeo e ela conseguiu inserir a informação junto com 

sua experiência e influência, servindo como uma ponte de identificação entre a pessoa que sofre 

com o problema e o produto.  

Ela cita novamente aspectos particulares do produto ao dizer: “-Ah! E uma coisa muito 

legal é que ele não tem sal. Ele é dermatologicamente testado, então, pô, só coisas boas”. 

Percebe-se, aqui, o esforço da youtuber em chamar a atenção do público para características 

mais técnicas da marca, utilizando para isso uma linguagem coloquial, com gírias, pertencentes 

ao universo dos seguidores do canal.     
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Em seguida ela diz que deixará disponível um link, como mostra a imagem abaixo, para 

quem tiver se interessado pelo produto poder comprar online: “-Pra quem tiver a fim de comprar 

eu vou deixar aqui embaixo a opção de link. Aí é só clicar, comprar”, servindo assim como uma 

espécie de ponte entre o público dela e a marca de modo efetivo.   

 

 

O link divulgado por ela é do próprio site da marca que, além de ter os produtos citados 

no vídeo, também tem outros produtos e outras informações, fazendo com que o consumidor 

tenha um contato ainda maior com a marca de modo rápido e fácil através do vídeo. Isso se 

torna em um outro modo de conectar os seguidores dela com a marca. 

Em seguida ela diz: “-E eu quero muito, muito saber a opinião de vocês depois, tá? 

Então se alguém aí testar, me conta. Eu tenho certeza que vocês vão aprovar porque funciona, 

o produto é realmente bom”. Ela fala isso em tom intimista, amigável, olhando para câmera, 

como se estivesse falando diretamente com seu público. Isso pode servir tanto para engajamento 

do vídeo quanto para a marca que tem a possibilidade de mensurar essas respostas. 

Ela continua o vídeo dizendo: “-Fico feliz de poder apresentar uma coisa pra vocês que 

tem qualidade e que eu testei na prática, sabe? E que realmente foi bom pro meu cabelo”, 

reforçando, mais uma vez, o envolvimento dela com o produto, até mesmo como uma tentativa 

de passar confiança para o público afim de incentivar a compra. Depois disso, ela diz: “-Eu tô 

louca pra testar as outras linhas que a Vizacaya tem. Eles têm várias linhas. Ele tem uma linha 

que se chama especialista, que é uma linha de produto que trata profundamente os fios, enfim. 

Eu tô louca pra que isso aqui acabe logo pra eu ir lá na perfumaria e comprar alguma outra linha 

pra testar”. Identifica-se, aqui, um discurso de quem pretende continuar utilizando a marca, de 

Figura 11: Link do site Vizacaya. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-

T->. Acesso em 30 de out de 2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
https://www.youtube.com/watch?v=qu_NLW-T-
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tão satisfatória que foi a experiência atual, mais uma vez, reforçando a confiança e satisfação 

dela com a marca.    

No fim do vídeo ela diz: “-Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse 

vídeo. Dêem like para me ajudar na divulgação. Assinem o canal para verem tudo o que eu 

posto aqui e deixem o comentário de vocês, quero muito saber se alguém já conhecia os 

produtos da Vicayza, se alguém usa, se alguém já conhecia essa linha aqui e se alguém pretende 

usar. Sério! Eu quero muito saber a opinião de vocês”, que pode ser visto como uma forma de 

pedir que os seguidores interajam ao conteúdo para que tanto ela, tanto quanto a marca, tenham 

um feedback sobre o vídeo e a ação publicitária proposta nele. 

Ela se prepara para encerrar o vídeo dizendo: “-Também quero muito saber se vocês 

querem mais vídeos desse tipo: vídeos em que eu resenho, e conto, e falo, explico mais sobre 

produtos pra cabelo. Então deixe aí nos comentários porque os pedidos de vocês, são ordens. E 

eu quero muito, muito, poder gravar. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. 

Tchau!”. Isso faz com que o diálogo que ela tem com o público seja mantido, ainda que o vídeo 

tenha sido patrocinado. O que serve também como meio de promoção dela com as marcas, pois 

essas podem utilizar desse feedback para avaliar a influência da youtuber na rede.    

É possível assim identificar a construção da fala da youtuber com um objetivo: fazer 

com que seus seguidores acreditem que o produto realmente é bom porque funcionou com ela. 

Ao fazer uso de hipérboles e de dizer como o produto se inseriu na sua rotina, a proposta dela 

é fazer com que a publicidade seja o mais natural e intimista possível, fazendo com que a pessoa 

que assiste acredite que o produto realmente funcionou no cabelo dela e que não é apenas um 

vídeo patrocinado pela marca. Para reforçar esse fato, todo o vídeo é gravado no suposto quarto 

dela, passando a sensação de um ambiente natural, diferentemente das propagandas 

publicitárias, que utilizam na maioria dos casos, cenários e lugares distante da vida dos 

consumidores.   

Ao juntar a sua influência com a o relacionamento virtual construído em sua 

comunidade, a youtuber consegue falar sobre o produto de modo pessoal em uma linguagem 

que já é conhecida pelos seus seguidores. Seja no modo de expressar ou no modo de inserir o 

produto no universo da comunidade.  

Alguns objetivos secundários também foram observados durante a fala de Karol, como 

enfatizar que a marca é a única que usa água termal em seus produtos, o modo de aplicação dos 
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três produtos juntos e a abrangência do produto, que pode ser usado em todo o tipo de cabelo. 

No fim, ao dizer que é possível comprar o produto online através do link disponibilizado, ela 

diz que tem certeza que quem comprar irá gostar porque o produto funciona e é realmente bom, 

na tentativa de tranquilizar o consumidor a não ter medo de realizar a comprar e a confiar na 

opinião dela.  

Nesse tipo de vídeo, onde o youtuber está falando diretamente sobre um produto, a 

marca se insere estrategicamente no universo da comunidade virtual, com o objetivo de atingir 

o público que existe ali e que acompanha as indicações do influenciador e, que ainda utilizam 

aquela informação como forma de ponderar sua opinião sobre um produto ou serviço a partir 

do que o influenciador falou. Quando Karol Pinheiro diz que testou o produto e aprovou, as 

chances de influenciar o seu seguidor se une ao relacionamento virtual que já existe entre eles. 

Assim, mesmo que o seguidor não conheça a marca, ele poderá ouvir sobre ela através de um 

rosto familiar e em um local no qual ele já está acostumado, tornando mais sutil a informação 

sobre a marca.  

Outro aspecto importante sobre a análise do discurso proferida pela youtuber aqui 

investigada, é quando no início do vídeo ela fala que ele é sobre um assunto que ela sabe que 

os seguidores gostam muito. Isso é a confirmação de que existe um público sendo construído e 

fortalecido através do discurso feito por ela. Além disso, o conhecimento que ela tem sobre seu 

público deve servir como estratégia para que as marcas divulguem seus produtos no canal. 

Sendo assim, ao trazer para frente da câmera um produto, ela tem a estrutura necessária para 

atestar que aquele produto funciona. 

Sendo assim, ao anunciar junto a um influenciador digital, é indispensável que a marca 

observe o discurso feito pela personalidade e como ele tem utilizado isso para cativar o público 

a ponto de se tornar uma influência, para que assim a parceria e a estratégia sejam bem-

sucedidas.  
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6. Conclusão 

 

Entender os caminhos que foram anteriormente trilhados pela nossa sociedade antes de 

chegar ao momento da era digital atual, foi fundamental para compreendermos que as mudanças 

e transações que vivemos hoje começaram a acontecer há muito tempo. Ao concordarmos com 

Jenkins (2009) sobre a convergência, acreditamos que o cenário atual do mundo é consequência 

da possibilidade de interação mediada que a internet proporcionou.   

Isso se configura não apenas em um avanço tecnológico, mas social, que tem modificado 

o modo das pessoas se comunicarem e, consequentemente, de consumir informação. É de 

extrema importância ressaltar que a interação humana foi fundamental para a mudança desse 

cenário tecnológico. Identificamos no capítulo dois, por exemplo, que os sites de redes sociais 

serviram como uma ferramenta para a interação social que antes existia apenas presencialmente. 

Sendo assim, podemos dizer que esse cenário atual da comunicação mediada é a apropriação 

da tecnologia pelos indivíduos de maneira que se acrescenta ao modo de interação face a face.  

Essa realidade é tão real quanto virtual: ela é coexistente. Assim como afirmou Lévy 

(1999), o virtual não se opõe ao real, fazendo com que a separação entre dois mundos, o 

mediado e o cara a cara, seja desnecessária e inexistente.  Essa definição nos mostrou que, de 

uma vez por todas, é impossível negar o impacto da tecnologia e internet em nossas vidas. O 

que existe, segundo Lévy (1999), é o que aconteceu e o que ainda não aconteceu. Ou seja, ainda 

que uma coisa exista em uma plataforma digital, necessitando de toda a tecnologia, a presença 

humana necessária para tal acontecimento desbanca a possibilidade de distinguirmos tal fato 

como fora da nossa realidade.   

A apropriação da tecnologia fez com que a sociedade integrasse a comunicação mediada 

a sua rotina a ponto de fazer parte de toda sua vida, algo que Gabriel (2010) abordou como web 

2.0, onde a internet passou a ser fonte de informação e de produção de informação, fazendo 

com que a participação dos indivíduos fosse a protagonista de toda a mudança. Esse momento 

mostrou como a sociedade passou a utilizar a internet, assim como já se utilizava dos meios de 

comunicação já consolidados, como a televisão e o telefone, por exemplo. Isso se configura não 

apenas em uma escolha, mas em uma mudança que atingiu a sociedade por completo, bem 

como a publicidade.  



58 

 

 
 

Assim como as pessoas precisaram se adaptar à nova ferramenta, outros setores 

precisaram entender como eles passariam a atuar junto a essa nova tecnologia. A publicidade 

que até então tinha seus formatos consolidados nos comerciais de TV, nos anúncios de revista, 

por exemplo, precisou entender como a sociedade se comportava nesse novo cenário de 

tecnologia mediada por computadores, não apenas em sentido mercadológico, mas coletivo. 

Como essa ferramenta fez com que as pessoas tivessem mais liberdade de escolher qual 

informação consumir, a publicidade precisou entender esse novo consumidor virtual e suas 

preferências. Além disso, a necessidade de estar presente nesse novo ambiente gerou a criação 

de novas formas e estratégias para atingir o consumidor online.  

Como objetivo desse trabalho, buscamos identificar como a publicidade tem utilizado 

essa nova ferramenta para estar cada vez mais próximo do seu consumidor. Desde os primeiros 

anúncios online, a publicidade precisou entender o comportamento desse consumidor não 

apenas como indivíduo, mas também como internauta, buscando entender como a sua 

personalidade se comporta no ambiente online para que o conseguisse atingir.  

Assim como a televisão possui suas celebridades, a internet também possui suas próprias 

personalidades, características, fluxo, etc. O que identificamos como a web 2.0 a partir de 

conceitos abordados por Gabriel (2010) fez com que pautas e pessoas que não tinham acesso à 

grande mídia, como a televisão, por exemplo, tivessem a oportunidade de expressarem seus 

pensamentos a partir da facilidade e possibilidade de divulgação de conteúdo com avanço da 

internet. Como resultado disso, essas novas plataformas já produzem seus próprios astros, tidos 

como webcelebridades e/ou influenciadores. 

Entre todos os modelos de divulgação online existentes em diferentes plataformas 

atualmente, a estratégia de utilizar esses influenciadores digitais se configura na utilização 

como uma nova ferramenta da publicidade para divulgação das marcas. Essas personalidades 

tem o seu público nas plataformas digitais e produzem conteúdos com diferentes nichos. O 

nosso trabalho apontou que a construção desse público acontece, principalmente, através da 

identificação com as preferencias e gostos do influenciador. Além disso, questões como 

originalidade e autenticidade são características que os internautas avaliam ao acompanharem 

o trabalho de algum desses influenciadores.  

A plataforma escolhida para análise nesse trabalho foi o YouTube, um site de 

armazenamento de vídeos que, assim como mostramos no decorrer do trabalho, tem se 

consolidado como opção de divulgação por seu número de adeptos que cresce frequentemente 
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em todo o mundo. Um dos principais modos de divulgação no YouTube acontece através dos 

youtubers, as personalidades e/ou criadores de conteúdo que produzem vídeos para a 

plataforma. Ao escolhermos o vídeo “Testados: produtos para o cabelo Vizcaya Hidra Care” 

a youtuber Karol Pinheiro como objeto de análise, identificamos o relacionamento direto dos 

youtubers com marcas, o que se tornou o ponto decisivo para nossa escolha.  

A partir da análise de conteúdo do vídeo foi possível identificar os gatilhos utilizados 

pela youtuber Karol Pinheiro para que sua influência seja relacionada com a marca. Ao levar 

para a frente da câmera pautas como suas preferências na hora de comprar, bem como tudo o 

que envolve sua subjetividade, como sua opinião sobre algum assunto, ela faz com que outras 

pessoas se identifiquem com o discurso a partir da experiência compartilhada. Além disso, a 

divulgação frequente de vídeos com temas pessoais faz com que o vínculo entre ela e seu 

público seja fortalecido e, assim, tenha a estrutura necessária para influenciar ao falar sobre 

uma marca ou produto específico.  

Assim, a prática da publicidade de adotar um influenciador para falar sobre uma marca, 

reconhece a segmentação do seu público como um dos pontos vitais para a escolha dessa 

personalidade, sendo essa segmentação responsável pela divulgação mais direcionada e com 

maior possibilidade de retorno. Sendo assim, é essencial e indispensável que, ao acordar uma 

parceria com um influenciador, o anunciante conheça o trabalho feito pelo youtuber para que 

possa mensurar a abrangência desse conteúdo tanto em público quanto em retorno efetivo para 

a ação planejada.  

Por fim, em uma análise mais abrangente sobre a prática de adotar influenciadores para 

divulgação de algum produto ou marca, podemos identificar a necessidade de vínculo 

emocional que os consumidores procuram em um mundo cada vez mais tecnológico. Como 

uma consequência da quantidade de informações, a web 2.0 encontra usuários muito dispersos 

em seus comportamentos na rede. Ao abordar o conceito de marketing 3.0, Kotler (2010) diz 

que esse é um momento de se atentar aos valores das coisas, em qual significado tal produto 

tem na vida das pessoas, sendo necessário tornar a marca muito mais do que um simples objeto 

de consumo, mas uma personalidade que entenda quais são os valores de seus consumidores 

em um mundo cada vez mais efêmero. Assim, a publicidade ao trabalhar junto a uma 

personalidade, como um youtuber, aumenta as chances do consumidor criar um laço afetivo 

com a marca anunciada através da relação emocional que já existe com o youtuber.  
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