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RESUMO
Influenciadores digitais ou líderes de opinião podem ser pessoas conhecidas, celebridades
e ou autoridades em determinados assuntos, com grande influência sobre uma quantidade
significativa de pessoas que as seguem, as admiram e, muitas vezes, as defendem e
buscam o que elas anunciam. Em parcerias com empresas, influenciadoras digitais usam
mídias sociais, em especial os blogs, os microblogs e as redes sociais, para a divulgação
de produtos e ou de serviços. Assim, desenvolvem grande influência no comportamento
do consumidor em diversos níveis, mas principalmente quando este decide realizar uma
compra à qual ele se encontra ligado de forma profunda – o que, no caso das mulheres,
pode ser muito comum quando se trata de produtos e de serviços que prometem aprimorar
sua imagem física. À luz destes fatos, a presente dissertação objetiva subsidiar a empresa
especializada em produtos capilares Embelleze no desenho de suas estratégias virtuais de
vendas ao identificar, dentre os fatores propostos por modelo comportamental aplicado a
usuários de blogs - reputação, confiança, utilidade percebida e atitude - quais os
determinantes na decisão de consumidoras-seguidoras de buscarem orientação junto a
blogueiras contratadas pela empresa. A abordagem utilizada foi a qualitativa, a finalidade
foi descritiva-confirmatória, e como meios foram utilizadas pesquisas de campo,
bibliográfica e documental. As evidências primárias foram obtidas junto a 13 seguidoras
de blogueira da Embelleze por meio de entrevistas e junto a 10 seguidoras da mesma
blogueira por meio de grupo de foco, cujo conteúdo foi submetido à análise interpretativa
das entrevistas. Como resultado, tem-se que os fatores determinantes na decisão das
consumidoras de escolher e de se tornarem seguidoras de blogueiras da Embelleze,
presentes no modelo utilizado, também se fizeram presentes nesta pesquisa, enquanto a
atitude favorável a seguir a blogueira pareceu aguçada por elemento que emergiu das
evidências, não estando presente no modelo: a identificação pessoal com as blogueiras.
Há duas contribuições acadêmicas nesta dissertação: 1) a sugestão de que, para que as
seguidoras se sintam motivadas a manterem viva sua relação com uma blogueira, pode
ser relevante o entretenimento propiciado pelo contato entre ambas, inclusive
extrapolando os momentos de busca de orientações sobre os produtos da empresa; 2) a
constatação de que a identificação pessoal da seguidora para com a blogueira é elemento
da maior importância para garantir que o relacionamento se mantenha. Quanto à
contribuição prática desta dissertação, foi visto que a vida pessoal da blogueira é relevante
para as seguidoras se manterem ligadas a ela, aguçando-lhes a vontade de se manterem
ligadas às comunicações postadas pela blogueira; isto sugere que a intenção de compra
das seguidoras aos produtos da empresa pode ser forte, já que a influência no processo
decisório de leitores de blogs e ou de seguidores varia conforme o nível de envolvimento
dos consumidores.
Palavras-chave: Blogueiras; Influenciadoras digitais; Reputação; Confiança; Utilidade
percebida; Atitude.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
No mundo atual, o advento da internet levou as organizações empresariais a se
verem imersas em ambiente virtual, onde as trocas de informações entre indivíduos
migraram para as redes sociais (BELK, 2014). Neste ambiente, a troca de experiências
sobre produtos e serviços disponibilizadas no meio digital se tornou hábito cada vez mais
recorrente no dia-a-dia das pessoas. De meros receptores, os consumidores se tornaram
também produtores de conteúdo, potencializando a utilização das redes sociais como
fontes de informação que auxiliam no processo de tomada de decisão de compra
(GUMMERUS, 2013).
Diante disso, os ambientes virtuais deixaram de ser vistos apenas como redes de
relacionamento, passando também a uma perspectiva comercial. As empresas começaram
a se posicionar nas redes sociais de forma estratégica, com o objetivo de influenciar o
comportamento do consumidor. Revolucionou-se, assim, a maneira de fazer Marketing e
a maneira de consumir da sociedade, surgindo o Marketing digital: a propagação de
marcas, de produtos e de serviços passou a se dar por meio da comunicação e da conexão
das empresas com seus consumidores em qualquer lugar e a todo momento (GUBBI et
al., 2013).
Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), quando o modelo do Marketing 3.0 foi
estabelecido, percebeu-se uma nova abordagem para lidar com os clientes da geração
ligada aos meios virtuais de comunicação. Isso porque ela se apresenta cada vez mais
formada por seres complexos, multifacetados, que buscam a satisfação de suas
necessidades por meio das suas escolhas de produtos e de serviços, além de fazerem
questão de participar de todas as etapas do processo. Logo após, foi possível perceber
uma consequência desse modelo no desenvolvimento do Marketing 4.0, onde o
Marketing deve ser adaptável no que se refere ao percurso do consumidor na economia
digital (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).
Além disso, com o crescimento acentuado das redes sociais e da internet, é
possível perceber que mudou o modo como as empresas e os consumidores se
comunicam. Agora, os consumidores preferem buscar, nestes espaços virtuais, as
informações de que precisam, muitas vezes o fazendo por meio de terceiros, chamados
de influenciadores digitais ou de líderes de opinião (LIU et al., 2015). Podem ser pessoas
conhecidas, celebridades e ou autoridades em determinados assuntos, com grande
influência sobre uma quantidade significativa de pessoas que as seguem, as admiram e,
muitas vezes, as defendem e buscam o que elas anunciam.
Em parcerias com empresas, influenciadoras digitais usam mídias sociais, em
especial os blogs, os microblogs e as redes sociais, para a divulgação de produtos e ou de
serviços. Com isso, tornam a empresa conhecida, recomendando seus produtos e serviços,
de forma a atingir o objetivo maior: a captação de consumidores (DE VRIES; GENSLER;
LEEFLANG, 2012; ARAUJO; NEIJENS; VLIEGENHART, 2017).
Em função da diversidade de canais em que passaram a atuar, suas denominações
multiplicaram-se. Até 2015, havia os blogueiros (que se dedicavam exclusivamente a seus
blogs) e os vlogueiros (que se dedicavam a seus canais no You Tube ou à produção de
conteúdo de vídeos em seus próprios sites). Em seguida o termo influenciador digital
passou a ser mais comum, devido à presença múltipla desses produtores de conteúdo em
mais de uma plataforma: em sites, em blogs e em redes sociais tais como Facebook,
Instagram e SnapChat. Outras denominações se seguiram, tais como formadores (ou
líderes) de opinião e youtubers: os primeiros são aqueles cuja opinião sobre um produto
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ou serviço é respeitada pelos clientes, e os segundos são todos aqueles que divulgam suas
opiniões e ações via o canal You Tube (KARHAWI, 2016).
Dada a diversidade de termos, salienta-se que, nesta dissertação, será utilizado o
termo blogueiro ao se fazer referência ao personagem que atua por meio de blogs,
enquanto o termo influenciador digital no ambiente da internet será entendido como
qualquer elemento que influencie terceiros com base nos seus interesses e estilos de vida,
recebendo e repassando informações e recomendações sobre determinados produtos ou
serviços – ou seja, influenciadoras digitais incluem blogueiras.
Dada a capacidade das redes de relacionamento das influenciadoras digitais de
garantir tanto a proximidade com os consumidores como divulgação com custos mais
baixos e a propagação da marca no mercado, elas se tornaram importantes para a
realização do Marketing digital. Com isso, surgiu uma nova cadeia de interações,
envolvendo empresas, seus seguidores, e a influenciadora digital enquanto autora das
publicações nas mídias sociais. Cada um destes atores realiza ações e articulações
diferentes na construção de uma rede de relacionamento digital, desempenhando papéis
específicos e representando valores específicos (BRESULIN, 2017).
A rede de relacionamento dessas influenciadoras digitais potencializa a
proximidade entre o consumidor e a empresa, e facilita a propagação da marca,
colaborando, assim, para suprir a necessidade que as empresas têm de monitorarem a
demanda dos seus consumidores (CRESCITELLI; TAGAWA, 2015).
Em virtude desse fato, as empresas entram em contato com os influenciadores
digitais com a intenção de formar alianças úteis para ambas as partes, por meio da
divulgação de produtos e serviços executada por elas, a fim de conquistar o engajamento
do seu público-alvo. Quando esta estratégia é bem aplicada, a empresa ganha no que se
refere ao custo da ação de Marketing, que se torna mais barata, rápida e eficiente do que
se outros meios de comunicação fossem escolhidos. Com o passar do tempo, essas
alianças formam rede de parceria entre os influenciadores digitais atrativos e as empresas,
podendo trazer recursos, afirmação de reputação, credibilidade e confiança entre as partes
(CASTRO; SANTOS Jr., 2015).
Por isso mesmo, a empresa deve observar com cuidado a escolha de um
influenciador digital a ser seguido por seu público, já que sua recomendação pode reduzir
tanto o custo de procura como o risco para o consumidor. Ao transmitirem um
autoconceito pela prática do consumo de produtos em geral, esses comunicadores geram
oportunidades de comércio, possibilitando que a concepção de novos produtos considere
ofertas específicas para grupos distintos, a partir de seus símbolos e de suas percepções
de mundo (OLIVEIRA, 2011).
Não por outro motivo, os influenciadores digitais tornaram-se essenciais para as
marcas, servindo de mediadores entre os consumidores e as empresas, partilhando
informações e recomendações sobre determinados produtos ou serviços (BAGCHI,
2015).
Portanto, têm grande influência no comportamento do consumidor em diversos
níveis, mas principalmente quando este decide realizar uma compra à qual ele se encontra
ligado de forma profunda – o que, no caso das mulheres, pode ser muito comum quando
se trata de produtos e de serviços que prometem aprimorar sua imagem física
(KAUTSAR; WIDIANTO; ABDULAH, 2012). Isto porque, nos dias atuais, a imagem,
principalmente corporal, tem aparecido como uma das principais motivações para o
consumo, sobretudo por determinar a identidade de um indivíduo. Assim, a percepção
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que cada um tem sobre o próprio corpo físico passou a ser uma autorepresentação
estabelecida de forma subjetiva (PEREIRA; ANTUNES; NOBRE, 2012).
A beleza, assim como a moda, acaba por estabelecer um símbolo social muito
importante na sociedade, pois ajuda na construção da identidade do indivíduo. Por isso,
ambos os conceitos são classificados como envolvimentos de alto nível, ou seja, atraem
mais boca a boca eletrônico, fazem com que o consumidor se envolva, estão ligados à sua
personalidade e trazem altos riscos (AHUVIA, 2005; WOLNY; MUELLER, 2013).
Diante desse panorama, os cosméticos surgem como um solucionador dos
problemas de beleza que existem na sociedade, relacionados com a aparência e com o
corpo: por meio da publicidade, eles prometem trazer a beleza e a autoestima para a vida
dos consumidores, por meio de modelos com características ideais que mostram a beleza
de acordo com a cultura estabelecida (PEREIRA; ANTUNES; NOBRE, 2012).
Além disso, apresentando-se como pessoas que possuem algum conhecimento
prévio – por exemplo, profissionais do ramo que está sendo divulgado – que decidem
expor sua opinião por meio de reviews e de comentários de produtos no mercado, os
influenciadores digitais ligados a produtos de beleza auxiliam na divulgação das
tendências, fornecem inspiração, orientam e dão até mesmo sugestões de o que comprar
(CHENG; FANG, 2015).
Por isso, existe incentivo cada vez maior, por parte das empresas de cosméticos,
em investir na publicidade feita por esses influenciadores. Além de poderem entrar em
contato com o cliente de maneira rápida e eficiente, eles conseguem fazer com que a
marca, o produto ou serviço cheguem mais próximos ao consumidor, fazendo-o vê-los de
forma mais pessoal (UZUNOĞLU; KIP, 2014).
Com isso, nos dias atuais os consumidores não mais dependem somente de seu
conhecimento próprio, pois podem contar com o auxílio de influenciadoras digitais como
as blogueiras e das redes sociais para se atualizar. Assim, os consumidores de beleza vêmse interessando em procurar por informações, visitando páginas, blogs e redes sociais que
lhes ofereçam conteúdo inovador e atualizado. Nesse ambiente, o influenciador digital
tende a ganhar reconhecimento, entre outros fatores, por meio de recomendações de
terceiros e de boas revisões (CHENG; FANG, 2015). Com isso, torna-se ferramenta
muito importante para o Marketing conforme auxilia as empresas a desenvolverem
comunicação mais efetiva com seus consumidores, de maneira personalizada e única, o
que os incentiva a criarem e partilharem novas ideias (PEDRON et al., 2015).
Por outro lado, a escolha de blogs por parte dos consumidores não é impulsionada
apenas pelo influenciador que ali se encontra. Por exemplo, pesquisando em Taiwan,
Huang, Chou e Lin (2008) concluíram que, naquele país, nesta escolha também pesam a
troca e a discussão interpessoal de opiniões, a procura de informações, o entretenimento
e o seguimento de tendências.
Outro exemplo vem do modelo comportamental de Al Saleh (2017), que, aplicado
a usuários de blogs, indica que reputação, confiança, utilidade percebida e atitude são os
fatores determinantes nas recomendações de blogueiros sobre a intenção de compras de
produtos e de serviços dos consumidores usuários de blogs. No caso, reputação antecede
confiança, que antecede a utilidade percebida das recomendações do blogueiro, e estes
três fatores podem 1) isoladamente, levar à intenção do consumidor de adquirir produtos
ou serviços, ou 2) levar a esta mesma intenção conforme atuem conjuntamente para
compor a atitude do consumidor (ver Figura 1).
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Figura 1 - Fatores determinantes nas recomendações de blogueiros sobre a intenção
de compras de produtos e de serviços dos consumidores usuários de blogs
Fonte: Al Saleh (2017)

Tendo em vista a recenticidade do modelo de Al Saleh (2017), e a relevância
comercial que a literatura tem indicado que podem ter os blogueiros enquanto
influenciadores digitais, surge a curiosidade quanto à eventual analogia dos fatores deste
modelo àqueles que se destacariam no caso de empresa brasileira do segmento de beleza
que rotineiramente lança mão de blogueiros em sua estratégia de Marketing.
1.1 O PROBLEMA
Dentre os fatores presentes no modelo comportamental de Al Saleh (2017) reputação, utilidade percebida, confiança e atitude - quais os determinantes na decisão
das consumidoras de escolher e de se tornarem seguidoras de blogueiras da Embelleze?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Principal
Ao identificar, dentre os fatores propostos modelo comportamental de Al Saleh
(2017), quais os determinantes na decisão de consumidoras-seguidoras de buscarem
orientação junto a blogueiras contratadas pela empresa especializada em produtos
capilares, esta pesquisa visa a oferecer à Embelleze informações úteis a futuros desenhos
de suas estratégias virtuais de vendas.
1.2.2 Objetivo Intermediário
Descrever o processo de interação blogueira-consumidora da Embelleze.
1.3 SUPOSIÇÃO
No caso das seguidoras de blogueiras contratadas pela Embelleze voltadas a
recomendações de uso de produtos capilares, com base no modelo comportamental de Al
Saleh (2017) supõe-se que elas são influenciadas e motivadas pela reputação da(s)
blogueira(s) que seguem1.

1

Seguidoras podem seguir tanto apenas uma como mais de uma blogueira.
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1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO: GEOGRÁFICA, TEMPORAL E TEÓRICA
Em termos geográficos, o estudo foi realizado no município do Rio de Janeiro.
Em termos temporais, o levantamento bibliográfico iniciou-se em abril de 2018.
O levantamento de evidências por meio de pesquisa de campo ocorreu no bimestre abrilmaio de 2019, e a redação final do relatório foi concluída no início do segundo semestre
de 2019.
Em termos teóricos, foram examinados aspectos relativos a comunidades virtuais
e a redes sociais, e aos fatores relevantes para seguir blogueiros com base no modelo de
Al Saleh (2017). Ressalte-se que a presente dissertação não pretende estudar a hierarquia
dos fatores proposta no referido modelo comportamental.
1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO: ACADÊMICA E PRÁTICA
1.5.1 Relevância Acadêmica
A utilização de blogueiras profissionais tem se mostrado relevante e conveniente
não só para as empresas e marcas, mas também para os consumidores (UZUNOĞLU;
KIP, 2014; MORAN; MUZELLEC, 2017).
O conteúdo das publicações realizadas por estas blogueiras é considerado
fenômeno emergente e elemento da comunicação de Marketing, tendo em conta que
auxilia os consumidores na obtenção de informações sobre os produtos e,
consequentemente, nas suas intenções e decisões de compra. Sendo assim, estas exercem
papel de assistentes de vendas (UZUNOĞLU; KIP, 2014; MORAN; MUZELLEC, 2017).
Muitos estudos investigam as ações mais promissoras que as blogueiras deveriam
realizar para aumentar a sua visibilidade, tais como postar com frequência, com qualidade
e com organização do conteúdo (DU; WAGNER, 2006), promover espaços para
comentários (AGARWAL et al., 2008), coproduzir conteúdo (STEVENS et al.,2017),
realizar parcerias com outros blogs e com empresas (CHAU; XU, 2012), aumentar a
quantidade de recomendações recebidas (ARBOLEDA; ARRIETA; CORREA, 2016) e
desenvolver relacionamento com os internautas (JOHNSON; FARAJ; KUDARAVALLI,
2014).
De acordo com o levantamento realizado por Liao, To e Liu (2013), havia poucos
estudos sobre as motivações do uso do blog pelos seguidores, assim como havia, segundo
o levantamento de Hsu et al. (2014), poucos artigos que investigavam sobre as
características que as blogueiras possuíam que despertavam interesse em internautas para
se tornarem seus seguidores.
Ademais, embora fosse comum encontrar pesquisas sobre o comportamento do
consumidor on-line com foco no comportamento – individual ou grupal – de compra ou
de intenção de compra, recentemente Hanekom e Barker (2016) sinalizaram que ainda
havia pouca pesquisa enfocando o comportamento on-line de seguir pessoas nas redes
sociais. Aliás, pouco antes, Hsu et al. (2014) indicavam que era reduzido o interesse das
investigações científicas quanto a um comportamento corriqueiro não referido a
pagamentos ou à compra de produtos ou de serviços, mas que sinalizasse dispêndio de
tempo em seguir uma blogueira de beleza nas redes sociais com foco nos fatores
confiança e reputação.
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1.5.2 Relevância Prática
As pesquisas acadêmicas mostram que as blogueiras podem influenciar direta ou
indiretamente na escolha do produto consumido ou de serviço utilizado (BAGCHI, 2015).
A Embelleze desenvolve ações com blogueiras, que promovem a divulgação de
seus produtos e serviços a partir da visibilidade, da atratividade, da influência e da
capacidade informativa que essas profissionais possuem. Isto implica que conhecer a
principal característica que leva consumidoras a seguirem blogueiras poderá ajudar a
empresa a adquirir diferencial competitivo: esta descoberta poderá ajudar na composição
de estratégias de Marketing eficazes à base de comunicação do produto, do
posicionamento da marca e do próprio relacionamento com essas seguidoras.
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 COMUNIDADE VIRTUAL E REDES SOCIAIS
Comunidade virtual aqui será definida com base no conceito citado por Kozinets
(1998), que utiliza o termo “comunidade on-line”, unindo o conceito de comunidade de
marca ao conceito de comunidade virtual, e propondo o termo “comunidade virtual de
marca”. Esse último, portanto, é o resultado da intensidade da relação do indivíduo com
o consumo e do seu relacionamento entre os integrantes da comunidade virtual,
observando o engajamento, desse indivíduo, na participação do grupo (MUNIZ;
O’GUINN, 2001; KUMAR; GUPTA, 2016).
De Valck (2012) observou o caráter da transformação dinâmica das comunidades
virtuais, enquanto outros pesquisadores (FOWLER; GENTRY; REISENWITZ, 2015;
RANFAGNI; CAMICIOTTOLI; FARAONI, 2016) ativeram-se ao modo de pensar, de
agir e de fazer escolhas, observando se, nesse ambiente, havia interferências de outros
indivíduos, de organizações e até mesmo de grupos formadores de opinião.
As comunidades virtuais possibilitam que seus membros compartilhem
conhecimento e desenvolvam processos de negócio por meio de sistemas especificamente
criados para coordenar as relações entre as entidades autônomas (HUTTER et al., 2013;
MIRZAEI et al., 2016). Considera-se a comunidade virtual como um tipo de mídia social,
uma plataforma de comunicação on-line que proporciona poder de alcance, sendo
considerada como ferramenta de Marketing e de compartilhamento de atividade que nela
pode ser realizada (GOMES; MONDO, 2016; ÖZBÖLÜK; DURSUN, 2017).
Essas comunidades virtuais apresentam classificação própria de critérios
(BRODIE et al., 2013):
1. Comunidades Virtuais Primárias, quando são definidas como uma agregação
social, sendo suficientemente íntima para permitir e facilitar interações frente a frente
irrestritas;
2. Comunidades Virtuais Secundárias, que apresentam interações frente a frente,
porém, mais esporádicas, menos abrangentes e com menor influência ao moldar
pensamentos e comportamentos;
3. Comunidades Virtuais Formais, caracterizadas como uma estrutura definida,
com uma lista de membros conhecidos e com regulamentos para entrada de novos
membros;
4. Comunidades Virtuais Informais, quando menos estruturadas e mais
provavelmente baseadas em amizades ou interesses;
5. Associações Formais, quando os indivíduos são reconhecidos como membros
de um grupo, sentem que atingiram status formal de aceitação por este último, e possuem
em comum o sentimento de “pertencer” a essa comunidade;
6. Comunidades Virtuais Aspiracionais, onde predomina o desejo de adotar
normas, valores e comportamentos de outros indivíduos com os quais os membros
ambicionam ser parecidos.
Da mesma forma, os membros de comunidades virtuais dispõem de classificação
própria (HAGEL; ARMSTRONG, 1997):
1. Lurkers são os membros com atitude mais passiva, ou seja, são observadores e
não se destacam na comunidade;
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2. Posters são os membros que participam ativamente, e enviando ou respondendo
mensagens e interagindo na comunidade.
Vale notar que, quando um membro de comunidade virtual tem participação ativa,
ele pode passar à categoria de líder de opinião: trata-se de alguém extrovertido e
consciencioso, que é o conhecedor de mercado, detentor de uma quantidade muito grande
de informações sobre produtos e ou sobre serviços, sendo denominado de e-influencer
(DE VRIES; GENSLER; LEEFLANG, 2012; ÖZBÖLÜK; DURSUN, 2017).
Já as redes sociais podem ser definidas como um grupo de aplicações na internet
que constrói bases ideológicas e tecnológicas da Web 2.0, e que permite a criação em
troca do conteúdo gerado pelo consumidor (KAPLAN; HAENLEIN, 2010). São definidas
também como ferramentas da internet que permitem que seus usuários tenham um perfil
personalizado com suas informações pessoais, fotos ou vídeos organizados da maneira
que preferirem. Também há a possibilidade de se comunicarem ou se conectarem com
outros usuários, marcas, empresas e pessoas públicas, por meio de comentários, de
compartilhamentos, de “curtidas”2 ou de likes3, em suas fotos e publicações (PHUA; JIN;
KIM, 2017a).
As redes sociais são mídias sociais criadas também para o relacionamento entre
empresas e seus consumidores (GENSLER et al., 2013). São atividades interativas entre
pessoas que se reúnem on-line para compartilhar informações e para emitir opiniões, para
pensarem os sistemas sociais tendo como foco os relacionamentos existentes entre os
atores, sejam eles pessoas, grupos ou organizações; para tanto, usam mídias
conversacionais (MOHAMMADIAN; MOHAMMADREZA, 2012), cujo advento
transformou a comunicação tradicional de mão única em comunicação multidimensional,
bidirecional ou peer-to-peer, intensificando a interação (KNOLL, 2016).
Estes relacionamentos se dão a partir de fontes digitais de informação, que são
criadas, iniciadas, circuladas e consumidas pelos usuários da internet como forma de
educar outro usuário sobre produtos, marcas, serviços, personalidades e questões
(CHAUHAN; PILLAI, 2013). Este convívio ocorre por meio do intercâmbio de recursos,
de alianças estratégicas, de preferências, de legitimidade e de reputação (JOHNSON;
FARAJ; KUDARAVALLI, 2014), de modo que os atores influenciam uns aos outros,
direta ou indiretamente (KANE et al., 2014). As redes sociais têm a capacidade de
preencher o vazio de informações e de emoções, assim como os desejos sociais de cada
usuário, o que explica sua grande aceitação por parte dos indivíduos utilizadores (PHUA;
JIN; KIM, 2017a).
Dentre as redes sociais destacam-se os blogs, sites cuja estrutura permite a
atualização rápida a partir de acréscimos de conteúdo, tais como postagens ou
publicações. Blogueiro é o indivíduo que publica em blogs, atividade denominada de
blogagem. Os blogs vêm ganhando destaque como ferramenta de Marketing estratégico
ao agir como intermediários entre as empresas e consumidor, funcionando como
2

“Curtida” é o ato de curtir, ou seja, de gostar de algo no Facebook. Para Recuero (2014), curtir indicaria
uma ação de: a) difusão da informação, uma vez que o usuário ao fazê-lo torna público a toda a sua rede
social a mensagem “curtida”; e b) difusão de apoio e concordância, funcionando como uma forma de
legitimação do conteúdo “curtido”. É uma forma de participar da conversação sinalizando que a mensagem
foi recebida. Além disso, ao “curtir” algum enunciado, os atores passam a ter seu nome vinculado a ele e
tornam público a toda a sua rede social que a mensagem foi por eles aprovada.
3
Likes: igual a “dar like”, significa o mesmo que curtir; ou seja, nas redes sociais significa curtir a foto, o
vídeo ou o post publicado tanto no Facebook como no Instagram e no Youtube.
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viabilizadores de aceleração e maximizando a difusão de informação e de notícias na
internet (OPREANA; VINEREAN, 2015; ANDERSSON; WIKSTRÖM, 2017).
Por seu turno, videoblog, ou vlog, é um blog cujo conteúdo principal consiste de
vídeos; vlogueiro é o indivíduo que pública em vlogs, atividade denominada de
videoblogagem Em seus primórdios, vlogueiros eram internautas que produziam e
hospedavam, em sites da internet, conteúdo em formato de vídeo, atividade surgida na
web a partir da fundação do site de vídeos YouTube, em 2005. Até então, os blogs não
disponibilizavam ferramentas para hospedagem de arquivos em vídeo e seu
compartilhamento era inviável devido ao tamanho desses materiais, considerados muito
pesados. Por sua forte ligação com a plataforma YouTube, esses vlogueiros são mais
conhecidos como youtubers (KARHAWI, 2016).
Vale notar que, inicialmente, blogueiros eram os usuários que detinham grande
conhecimento para trabalhar com o editor de hipertextos HTML, muito utilizado para
criação de páginas on-line, e para aplicações da web. Sua atuação era voltada à
disponibilização de comentários e de endereços das páginas em que navegavam, o que os
levava a filtrar o conteúdo da web e deixá-lo arquivado para que outros usuários tivessem
acesso (AGARWAL et al., 2008).
A partir do início dos anos 2000, com o surgimento de outras plataformas digitais,
a prática da blogagem passou a estar acessível a mais internautas. Era o início do uso dos
blogs como um diário virtual, que preservava uma característica sempre comum nesse
meio: a pessoalidade de quem escrevia. Na atualidade, os blogs nascidos com a proposta
de disponibilizar listas com links da internet, se transformaram em espaços temáticos,
onde todo tipo de assunto pode ser discutido. Ou seja, os proprietários de blogs temáticos
foram os precursores em transformar em profissão a atividade, vista antes como um hobby
(KARHAWI, 2016).
Além disso, a grande maioria das empresas e das marcas têm suas próprias páginas
nas redes sociais, já que isto lhes dá diversas vantagens comerciais: entrar em contato
direto com o consumidor, interagir por meio da exposição das marcas e produtos, atrair
visualizações no website, angariar a lealdade das pessoas, ganhar inteligência de mercado.
Assim, pelas redes sociais muitos dos consumidores passam a ter contato mais direto com
essas empresas e com essas marcas para obterem notícias e informações sobre seus
produtos e serviços (PHUA; JIN; KIM, 2017a).
Ou seja, comparadas à mídia tradicional, as redes sociais são fontes de
interatividade muito mais próximas ao consumidor, o qual tem a possibilidade de gostar,
de compartilhar e de fazer com que aquela informação que lhe agrada chegue a todos seus
amigos da rede - o que é uma forma de publicidade mais rápida, com maior peso no
mercado e muito mais barata que a tradicional (PHUA; JIN; KIM, 2017a).
Além disso, pelo fato de as redes sociais terem se tornado o eixo central da
inteligência de mercado, os profissionais de Marketing passaram a compreender melhor
a intenção de compra do consumidor. Isto porque perceberam que a maneira como os
consumidores se sentem em relação a certas marcas e a certas empresas muito influencia
em seu comportamento on-line. Por isso, essas redes acabam por criar uma ponte com o
consumidor, onde se estabelece um diálogo claro sobre a mensagem que a marca ou a
empresa quer passar, auxiliando esta última a manter sua presença no ambiente on-line
(BALAKRISHNAN; DAHNIL; YI, 2014).
Essa interatividade e essa troca de informações impactam as empresas no
momento em que passam a ter necessidade de buscar os “cliques” dos seus consumidores
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(SCHIVINSKI; DABROWSKI, 2016) e de medir cada “clique” dos internautas, além de
utilizarem a exposição de seus conteúdos para melhoria dos resultados e do desempenho
(SHARMA; REHMAN, 2013). O gerenciamento da medição desse desempenho tem o
objetivo de melhorar a conversação e o relacionamento das empresas com seus clientes
na rede social (McCANN; BARLOW, 2015).
De acordo com Phua, Jin e Kim (2017a), algumas das redes sociais mais populares
no ano de 2016 no mundo ocidental eram o Facebook, o Youtube, o Instagram e o Twitter,
àquela época com, respectivamente, cerca de 1,56 bilhão, 1 bilhão, 400 milhões e 320
milhões de usuários.
Como as plataformas de mídias sociais oferecem oportunidade para os clientes
interagirem com outros consumidores, elas passaram a oferecer uma nova forma de
conversação, conforme as empresas deixaram de ser a única fonte de comunicação: a
conversação bidirecional (SCHIVINSK; DABROWSKI, 2016; HUOTARI et al., 2015).
2.2 CONVERSAÇÃO EM REDE SOCIAL
A conversação mediada pelo computador é uma adaptação dos meios
comunicacionais, que antes eram meios textuais e não propícios às interações orais para
um fim, que é aquele da conversação. De mão dupla, integrada, registrada e gerenciada
(COUTRIM DOS REIS et al., 2016), passou a ser comparada com a comunicação oral,
(YADAV; PAVLOU, 2014)
As redes sociais são mídias conversacionais, sendo utilizadas para as pessoas
compartilharem informações e emitirem opiniões on-line e para desenvolverem
atividades interativas, interagindo nos sites de redes sociais motivadas pela informação
(MOHAMMADIAN; MOHAMMADREZA, 2012).
Em virtude dessa conversação em redes sociais, as empresas perceberam que
mudou a forma como elas se conectavam com seus consumidores, que o processo de
comunicação tradicional evoluíra, passando de estrutura classificada como “de um para
muitos” (em inglês, one-to-many) para “de muitos para muitos” (em inglês, many-tomany) (HOFFMAN; NOVAK, 1996; LI; KANNAN, 2014).
Isto abriu espaço para novos comportamentos, baseados em interações e em
experiências (LAMBERTON; STEPHEN, 2016). Exemplo desse novo comportamento é
a utilização de smartphones, das mídias sociais e de redes sociais virtuais como Facebook,
Twitter e MySpace: trata-se de espaços utilizados pelos consumidores para buscarem
informações sobre seus interesses, gerando novas formas de estarem conectados nas redes
sociais. Nelas, as conversações passam a ter os mesmos contornos associados aos de cada
interlocutor, com características comuns de persistência, de replicabilidade, de
buscabilidade e de audiências invisíveis (HOLLEBEEK; GLYNN; BRODIE, 2014).
Assim, a evolução dos meios de comunicação sociais modernizou as formas de
comunicação social e comercial nos sites de rede sociais, gerando adição rápida e global
do consumidor e tornando-se lugar comum para a interação social on-line (MIR;
REHMAN, 2013;). Também gerou uma implicação teórica: o questionamento acerca do
futuro da propaganda tradicional (KUMAR; GUPTA, 2016; DE VRIES; GENSLER;
LEEFLANG, 2017).
Como a publicidade nos sites de redes sociais pode ser a principal fonte de receitas
para algumas empresas ali atuantes (TRUSOV; BODAPATI; BUCLIN, 2010; TUCKER,
2014), a sobrevivência dessas últimas passa a depender da aceitação da publicidade na
rede social por parte dos usuários. Contudo, esses usuários só a aceitam se essa
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publicidade corresponder às suas motivações (MIR; REHMAN, 2013; DE VRIES;
GENSLER; LEEFLANG, 2017). Caso positivo, esses sites de redes sociais passam a ser
utilizados como lugar para informações úteis à simplificação das decisões de compra, à
melhoria do conhecimento e para obtenção de inspiração (DE KERVILER; DEMOULIN;
ZIDDA, 2016). Em outras palavras, a correspondência dessas informações às motivações
dos usuários, nos sites de redes sociais, influencia na aprovação da publicidade ali
veiculada (MIR; REHMAN, 2013).
A partir daí a motivação da informação tornou-se indispensável, porque ela passou
a influenciar a atitude e o comportamento dos consumidores de maneira diferente
(TOURÉ-TILLERY; FISHBACH, 2014). Por seu turno, por existir essa diferença, os
consumidores passaram a se distribuir em redes comunitárias que forneçam informações
com senso de pertencimento, e a construir conexões com outras pessoas que
compartilhem os mesmos interesses (WELLMAN, 2001; SCHEEPERS et al., 2014).
Isso transformou consumidores em formadores de opinião, utilizando-se da
comunicação interpessoal para construírem rede formada por conjunto de seguidores, aos
quais transmitem credibilidade, movimento que veio a consagrar a figura dos blogueiros
enquanto influenciadores digitais, conforme sua opinião sobre produtos e serviços passou
a ser respeitada pelos consumidores (KUCUKEMIROGLU; KARA, 2015).
No caso, credibilidade de uma fonte de informação foi definida por Goldsmith,
Lafferty e Newell (2000, p. 44) como "A medida em que a fonte é percebida como
detentora de conhecimentos especializados relevantes sobre aquilo que está sendo objeto
da comunicação, podendo-se confiar na sua opinião objetiva a respeito". Esta definição
indica a competência e a fiabilidade como os principais componentes da credibilidade: os
conhecimentos especializados referem-se ao nível percebido de conhecimento, à
experiência ou a habilidades possuídas pela fonte (HOVLAND; JANIS; KELLEY, 1953),
enquanto a confiabilidade remete à honestidade, à integridade e à veracidade da fonte na
entrega da mensagem (ERDOGAN; BAKER; TAGGS, 2001). Resumidamente,
credibilidade de uma fonte de informação tem a ver com o receptor vê-la, ou não, como
crível (MALSHE, 2010).
2.3 A INFLUÊNCIA DIGITAL
Blogueiros e youtubers de sucesso nas plataformas de mídias sociais
frequentemente adquirem influência digital a ponto de se tornarem formadores de
opinião. Assim, deixam de ser indivíduos anônimos e internautas comuns, que
originalmente se dedicavam apenas a filtrar o conteúdo a ser passado a seguidores por
meio de seus canais. Como realizavam este processo sem, a princípio, estarem vinculados
à mídia tradicional, apresentavam elevada legitimidade junto a seus seguidores
(KARHAWI, 2016).
Esses influenciadores digitais também podem ser perfis de notícias, figuras
públicas ou pessoas comuns, que ganham influência por meio de postagem de conteúdos
relevantes (ZHU; YIN; HE, 2014). Possuem grande quantidade de informações sobre
determinado produto, são usuários frequentes nas comunidades virtuais e prestam
recomendações boca a boca sobre produtos, serviços e marcas (KING; RACHERLA;
BUSH, 2014).
Pesquisados principalmente pelo ângulo de seu poder de influência como forma
de persuasão, os influenciadores digitais são usuários de redes sociais digitais (WEEKS;
ARDÈVOL-ABREU; ZÚÑIGA, 2017), que, ao movimentar e influenciar grande
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quantidade de pessoas, alavancam produtos, serviços e eventos a partir de suas altas
credibilidade e reputação em sites, em blogs e em redes sociais (YANG; LI, 2016).
Ressalte-se que, sob esta mesma denominação, também podem existir celebridades com
as quais algumas marcas formam parcerias de publicidade nas redes sociais, para atingir
um novo público (DE VEIRMAN; CAUBERGHE; HUDDERS, 2017).
O sucesso desta influência se deve a seus transmissores possuírem características
semelhantes, como a personificação de determinados valores, a competência e a
localização estratégica social - ou seja, quem são, o que sabem e quem conhecem
(UZUNOĞLU; KIP, 2014). Trata-se de pessoas normalmente motivadas pelo desejo de
ajudar os outros, por partilhar informações, por criar e participar da comunidade, por
documentar e registrar experiências de vida, por serem recompensados monetariamente,
pelo poder de expressar emoções, por formar e manter fóruns, e por ditar tendências, entre
outros valores (STEPANIUK, 2017).
Dispondo de habilidade acima da média para tanto, enquanto influenciadores
digitais os blogueiros produzem conteúdo capaz de influenciar o comportamento dos
demais membros da rede social (KARHAWI, 2016). Eles oferecem não uma comunidade
de apoio ou um crachá de membro do grupo, mas um modelo de gosto. E, com isso,
constroem audiência. A característica é a ausência de mediação institucional, uma vez
que adquirem audiência inicial pela força de suas próprias ações (McQUARRIE;
MILLER; PHILLIPS, 2013).
Grande parte do seu poder de influência advém da credibilidade de que dispõem,
dado que as pesquisas acadêmicas sugerem que informações divulgadas por pessoas
próximas podem promover mais impacto do que aquelas divulgadas por empresas, por
corporações ou por entidades institucionais (WOOD; BURKHALTER, 2014).
Assim, além de transmitirem grande quantidade de informações sobre um produto
e de demonstrarem conhecimentos num tema específico, passando a ser considerados
especialistas sobre um dado assunto, os blogueiros são capazes de gerar informações que
podem deter valor relevante para os consumidores. Isso porque esses últimos entendem
que o blogueiro transmite autoridade e credibilidade, nele e em suas redes sociais
confiando mais que em especialistas (UZUNOĞLU; KIP, 2014; MORAN; MUZELLEC,
2017).
Visto que os consumidores podem procurar adquirir um produto ou serviço para
expressar a terceiros determinados comportamentos, ideias e significados a respeito de si
mesmos e de suas características individuais (GUL; SHAHZAD, 2014; JONES, 2015),
eles podem fazê-lo conforme julguem críveis e dignas de seguimento as características
pessoais, psicológicas e sociais dos influenciadores (AÑAÑA et al., 2008). Isso explicaria
o fenômeno do compartilhamento espontâneo de conteúdo pelos influenciadores digitais,
como forma de estratégia para influência de outros membros (BARICHELLO;
OLIVEIRA, 2010).
Além disso, antes da existência do boca a boca eletrônico – referido a contatos
pessoa a pessoa na internet – a credibilidade do influenciador digital dependia, entre
outras características, de elementos como sua atratividade, sua aparência física, sua
familiaridade e seu poder. Contudo, com o surgimento do boca a boca eletrônico, as
características que conferem credibilidade ao influenciador digital mudaram: muitas
vezes trata-se de pessoa desconhecida, com sua aparência física e sua atratividade não
influenciando a credibilidade da mensagem compartilhada (YANG; MAI; BEM-UR,
2012) – o que não impede, porém, que exerça grande poder sobre a credibilidade de um
site.
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Assim, sites podem ser vistos como críveis e confiáveis se, além de serem de fonte
segura e com conteúdo criado para os visitantes de forma individual, forem mediados por
influenciadores percebidos pelo consumidor como sendo reais e capazes de apresentar
conhecimentos sobre o assunto que partilham (CHESNEY; SU, 2009).
Esta evidência converge com o fato de os consumidores serem mais influenciáveis
por suas relações horizontais, ou seja, pela credibilidade que depositam em seus
semelhantes, e não nas relações verticais entre consumidor e empresa (KOTLER;
KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). Desta forma, o sucesso das blogueiras está
possivelmente relacionado à credibilidade que os indivíduos depositam em seus
semelhantes (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, 2017).
Com o aumento da influência dos influenciadores digitais sobre os usuários das
redes sociais, estes adquiriram o costume de comparar as opiniões dadas por
influenciadores digitais sobre a marca, produto ou serviço de seu interesse
(HALVORSEN et al., 2013). Assim, a partir do momento que essas opiniões são
construídas, com base no conhecimento e na segurança dos influenciadores digitais,
torna-se mais fácil acreditar na credibilidade da informação, pois a interação entre o
influenciador e o consumidor não acontece com a empresa. Como consequência, aumenta
o sentimento de segurança por parte do consumidor e a credibilidade do influenciador
junto a este último (HALVORSEN et al., 2013), situação que, de forma natural, aumenta
a reputação positiva do influenciador.
À luz destes elementos, cabe examinar mais de perto cada um dos fatores
propostos pelo modelo de Al Saleh (2017) antes de se passar à verificação de sua eventual
convergência com os resultados da presente pesquisa.
2.4 FATORES RELEVANTES DO MODELO DE AL SALEH (2017) PARA SEGUIR
BLOGUEIROS
(...) a intenção de um leitor de blog de comprar produtos e serviços é
determinada por atitudes sobre a utilidade percebida da recomendação
de um blogueiro, assim como pela confiabilidade e pela reputação do
blogueiro. A atitude é influenciada pelo impacto das crenças sobre
utilidade, confiança e reputação em relação à intenção de comprar
produtos e serviços. Por sua vez, a utilidade de uma recomendação do
blogueiro é influenciada pela confiança. Além disso, a confiança é
influenciada pela reputação do blogueiro. (AL SALEH, 2017, p. 28-29)

Representada pictoricamente pela Figura 1, esta proposta comportamental advém
de estudo que investigou o papel das recomendações de blogueiros sobre o
comportamento das compras por parte de 438 estudantes graduados e pós-graduados
leitores de blogs no Kuwait (AL SALEH, 2017), contendo quatro fatores: utilidade
percebida, confiança, reputação e atitude.
2.4.1 Utilidade percebida
A utilidade percebida pode ser equiparada a valor ou à conveniência na
perspectiva da economia, enquanto que, em Marketing, utilidade normalmente é definida
a partir da perspectiva do consumidor (PATTERSON; SPRENG, 1997), remetendo ao
valor por ele percebido. Muito embora já se tenha afirmado que se trata de conceito difícil
de ser definido e medido (McDOUGALL; LEVESQUE, 2000), uma definição
amplamente adotada provém de Zeithaml (1998): o valor percebido pelo consumidor é
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um trade-off entre os benefícios que são por ele recebidos em troca dos sacrifícios em que
incorre para obter determinado produto e ou serviço.
Uma das explicações para esta dificuldade pode residir no fato de tanto o valor
percebido como a utilidade percebida serem construtos abstratos cujos significados
variam de acordo com o contexto em estudo; ou seja, dependem do tipo de produto e ou
de serviço que são oferecidos, bem como das diferentes características do consumidor
envolvido. Então, o valor percebido pode ser compreendido como uma avaliação global
por parte do consumidor da utilidade de um produto e ou serviço (ZEITHAML, 1998).
Não por outro motivo, para Sweeney e Soutar (2001) os atributos tangíveis e intangíveis
incorporados a um produto somente representam utilidade quando forem capazes de se
converterem em benefícios para o cliente, que o escolhe não por suas características ou
funcionalidades, mas pelos benefícios que proporciona.
Ao explicarem o comportamento de escolha do consumidor com base em valor
circunscrito à dimensão benefícios percebidos, Sheth, Newman e Gross (1991) informam
que a utilidade percebida pode ser interpretada com base em cinco tipos de valores:
1. Com base no valor funcional: quando o produto ou serviço escolhido pode
atender a seus propósitos funcionais por meio de atributos físicos, e ou de especificações
técnicas, de desempenho e de qualidade;
2. Com base no valor social: quando a utilidade percebida de um produto ou
serviço é derivada de sua associação com um ou mais grupos sociais específicos demográficos, socioeconômicos e cultural-étnicos - positiva ou negativamente
estereotipados;
3. Com base no valor emocional: quando um produto ou serviço pode provocar
estados afetivos, sentimentais e experienciais;
4. Com base no valor epistêmico: quando um produto ou serviço desperta
curiosidade, propõe novidade, e ou satisfaz desejo de conhecer;
5. Com base no valor condicional: é atrelada a uma situação ou contexto específico
em que se situa o consumidor do produto ou do serviço, com contingências físicas ou
sociais antecedentes aumentando o valor funcional ou social deste produto ou serviço.
Pesquisando sobre a aceitação de sistemas de computação com base no Modelo
de Aceitação de Tecnologia (DAVIS, 1986), Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) definiram
utilidade percebida como a probabilidade subjetiva de o potencial usuário utilizar sistema
específico que aumente seu desempenho em determinado contexto organizacional. Esta
interpretação foi adaptada por Al Saleh (2017) para o contexto dos blogs, com utilidade
percebida sendo entendida como o grau em que um leitor de blogs acredita que as
recomendações e análises dos blogueiros melhorariam a sua decisão de compra,
principalmente ao comprar produtos caros, novos ou complexos. No caso, remete a
produtos com estas características criarem incerteza, já que esta gera desconforto nos
indivíduos, fazendo-os buscar algum tipo de suporte para reduzir os riscos das suas
decisões de compra.
2.4.2 Confiança
Uma das definições seminais de confiança apresenta origem na psicologia e foi
elaborada por Rotter (1967, p. 651) como sendo "a expectativa generalizada mantida por
um indivíduo ou um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou escrita, de outro
indivíduo ou grupo pode ser confiada". Já os sociólogos veem a confiança em
propriedades socialmente inseridas nas relações entre as pessoas (ROUSSEAU et al.,
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1998). Para Doney e Cannon (1997), confiança é definida como a credibilidade e a
benevolência percebidas naquele em quem se deseja confiar.
Embora haja divergências sobre a definição de confiança entre as diversas
disciplinas, identifica-se pelo menos um ponto em comum: as condições que devem
existir para que a confiança seja desenvolvida. A primeira condição seria o risco, ou seja,
a probabilidade de perda, quando interpretada por uma das partes da decisão; a segunda
condição seria a interdependência, com os interesses de uma parte não podendo ser
atingidos sem a colaboração de outra (ROUSSEAU et al., 1998).
Na literatura de Marketing pode-se encontrar a agregação das duas condições
acima citadas, resultando, assim, em confiança sendo descrita como "a expectativa de
uma parte de que a outra parte se comportará de uma maneira previsível em uma dada
situação" (GRONRÖOS, 2000, p. 37). Outra definição possível mostra certa recorrência,
por utilizar termos da língua inglesa com a mesma tradução para a língua portuguesa:
“confiança [trust] é tendência a acreditar num parceiro de negócios em quem se tem
confiança [confidence]" (MOORMAN; DESHPANDE; ZALTMAN, 1993, p. 82).
Por mais que confiança e comprometimento possam ser essenciais para o sucesso
de ações de Marketing de relacionamento (MORGAN; HUNT, 1994), fatores situacionais
e contextuais tendem a determinar a relevância da confiança no caso de trocas relacionais
de empresas com consumidores finais. Ou seja, a confiança não seria um ingrediente
necessário para a consumação de troca entre clientes e empresas, com a falta de confiança
não evitando a ocorrência de uma troca (SINGH; SIRDESHMUKH, 2000).
Em outras palavras, a importância da confiança variaria de acordo com a situação,
sendo que a confiança seria relevante nas trocas relacionais em três casos (SINGH;
SIRDESHMUKH, 2000): a) quando há alto nível de ambiguidade de performance do
provedor do serviço, ou seja, quando as avaliações do consumidor sobre o desempenho
do prestador do serviço variam muito conforme a situação; b) quando as consequências
são importantes, ou seja, quando a performance do serviço traz resultados significativos
para o valor entregue ao cliente; e c) quando há maior interdependência, ou seja, quando
o consumidor participa do processo da troca relacional.
Quanto à confiança em um blogueiro, essa é construída fundamentalmente com
base na proximidade e na familiaridade – trata-se de uma pessoa ‘comum’, poderia ser
uma vizinha ou um colega de trabalho – e na frequência dos contatos por meio dos blogs:
as postagens são muitas vezes diárias, estabelecendo uma conversa prolongada e
efetivamente presente, como se estivessem conversando com uma amiga. Os significados
culturais de um blogueiro, portanto, são considerados próximos da realidade da pessoa
“comum”, e a recomendação de um produto ou de uma marca passa a ter peso semelhante
àquela vinda de alguém do círculo social próximo desse consumidor (BRAVO; SAUEIA;
BRONDINO-POMPEO, 2018; CRESCITELLI; TAGAWA, 2015).
Por isto mesmo, os consumidores têm mais confiança nos blogs do que em sites
oficiais das marcas (LEE; YOUN, 2009), pois os primeiros conseguem estreitar as
relações entre consumidores – tanto já consolidados como potenciais – uma vez que os
seguidores conferem aos blogueiros uma credibilidade no que diz respeito à informação
passada (YANG, 2011).
As empresas utilizam o blogueiro como intermediário entre elas e seus clientes
(UZUNOĞLU; KIP, 2014) – obviamente buscando, sempre, garantir convergência entre
as principais características do público-alvo e os valores, crenças e desejos desses
influenciadores (BAO; CHANG, 2016; LEE; WATKINS, 2016). Por mais que um
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blogueiro não consiga afetar intenções comportamentais de consumidores (KNOLL;
MATTHES, 2017), o conteúdo por ele produzido desperta a atenção e ajuda na
disseminação da informação da marca, mesmo quando essa última se revela pouco
familiar (WOOD; BURKHALTER, 2014).
A construção da confiabilidade - disposição percebida da fonte para fazer
afirmações válidas (McCRACKEN, 1989) - e da credibilidade de um blogueiro é crucial
para seu sucesso e o da empresa: quando suas confiabilidade e credibilidade são altas, os
argumentos apresentados são mais críveis pelo leitor e é mais positiva a atitude em relação
aos produtos e marcas citadas (CHU; KAMAL, 2008).
No caso de produtos e serviços que são promovidos por blogueiros, a confiança é
um importante determinante para a realização das compras on-line e para a retenção dos
consumidores (PAPPAS, 2016; HSU; TSOU, 2011). Isto porque a confiança é um fator
importante nas decisões de compra on-line (SALO; KARJALUOTO, 2007), sendo
fundamental para atrair clientes e para retê-los, o que representa vantagem competitiva
nas transações realizadas na internet (McKNIGHT; CHOUDHURY; KACMAR, 2002).
Portanto, quando os consumidores confiam em um blog, eles se sentem seguros sobre
suas aquisições, o que influencia sua intenção de compra (HSU et al., 2014; HSU; TSOU,
2011).
A confiabilidade de uma blogueira assenta-se em duas dimensões: 1) Expertise,
definida como a capacidade da fonte de fazer afirmações válidas, remetendo ao fato de as
blogueiras serem qualificadas para fornecer informações válidas e precisas sobre
determinado assunto; e 2) Fiabilidade, que corresponde ao fato de o consumidor esperar
informação honesta, justa e sincera por parte das blogueiras (CHU; KAMAL, 2008;
REICHELT; SIEVERT; JACOB, 2014).
A construção da confiabilidade de uma blogueira é crucial para seu sucesso:
quando é alta, os argumentos que ela apresenta são mais críveis pelo leitor e a atitude em
relação aos produtos e marcas citadas é mais positiva (CRESCITELLI; TAGAWA,
2015). Ao associar seu produto a uma blogueira, a empresa quebra uma barreira com o
consumidor, e cria uma relação entre a blogueira e o consumidor – ou seja, entre um
indivíduo comum e outro indivíduo comum. Isto cria uma sensação, para o cliente, de
confiança e de credibilidade (BRAVO; SAUEIA; BRONDINO-POMPEO, 2018).
Pesquisando usuários da Web politicamente interessados durante a campanha
presidencial dos EUA em 2004 para examinar em que medida as pessoas consideravam
críveis as informações on-line, Johnson e Kaye (2010) remeteram a Gaziano e McGrath
(1986) e a Johnson e Kaye (2000, 2002, 2004) para medir a credibilidade de forma
multidimensional, com base em cinco construtos afetos a este tipo de informação:
credibilidade (em inglês, believability), justiça, precisão e profundidade. Com base neste
enfoque, Al Saleh (2017) propôs que confiança em um blogueiro fosse entendida como a
credibilidade nele percebida por seus seguidores, esses últimos considerando-o como
sendo altamente confiável dentre todas as diferentes fontes de informações on-line.
2.4.3 Reputação
Reputação pode ser definida como uma medida de quão desejável é uma entidade,
conforme esse valor seja estabelecido por uma pessoa ou grupo de pessoas externas à
entidade em questão (STANDIFIRD; WEINSTEIN; MEYER, 1999). Não significa o
mesmo que credibilidade, muito embora as pessoas comuns – como as entrevistadas desta
dissertação – possam entender que sim.
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Estudando estes dois construtos especificamente aplicados a marcas, Herbig e
Milewicz (1995) propuseram que reputação do fabricante é a estimativa da consistência,
ao longo do tempo, de um atributo de uma entidade, enquanto credibilidade do fabricante
seria a crença nas intenções de uma entidade em determinado momento no tempo. Ou
seja, no caso corporativo a reputação se dá num continuum de tempo, enquanto a
credibilidade tem ocorrência temporalmente discreta.
Montardo e Carvalho (2010) recorreram a Rosa (2004) para proporem, para o
contexto dos blogs, a definição de que “A reputação é uma imagem que levamos para os
outros para que eles se sintam melhores, ao olhar para nós”. Já para Hung e Li (2007), a
construção da reputação pode se dar por meio de uma boa relação social on-line. Por seu
turno, pesquisando o funcionamento dos dados fornecidos aos usuários pelo site de
compras eletrônicas eBay em seus leilões eletrônicos, Resnick et al. (2000) indicaram que
um sistema de reputação na internet deve dissuadir o risco moral e a seleção adversa por
parte dos vendedores (MILGROM; ROBERTS, 1992), enfrentando três desafios: deve
fornecer informações que permitam aos compradores distinguir entre vendedores
fidedignos e não fidedignos, deve incentivar os vendedores a serem de confiança, e deve
desencorajar a participação daqueles que não o são.
Resgatando a perspectiva teórica de Bourdieu (1997) sobre os tipos de capital,
Karhawi (2016) afirma que a construção de reputação do indivíduo influente no ambiente
digital pode ser explicada 1) pelo capital social, por seu poder de relacionamento e pela
formação de redes no meio digital; 2) pelo capital econômico, por seus ganhos em suas
propriedades digitais ou por suas aparições e participações em eventos e afins; e 3) pelo
capital cultural, adquirido pela educação formal e pelo autodidatismo em relação ao tema
que consegue gerar influência.
É importante ressaltar que não é apenas da imagem percebida que surge a
reputação; esta também pode vir de um canal de credibilidade entre os públicos, o que
implica que uma reputação sólida é criada quando a identidade e a imagem estão
alinhadas. Com isso, pode-se afirmar que a reputação é um conjunto de fatores que
conduzem a credibilidade ao público-alvo (ARGENTI, 2006). Ademais, no ambiente de
internet a importância da reputação de um site tem grande influência sobre o boca a boca
eletrônico, com o efeito deste último revelando-se mais destacado para sites cuja
reputação já é consolidada (PARK; LEE, 2009) – fenômeno que é replicado no caso dos
blogs (HSU; LIN; CHIANG, 2013).
Foi a capacidade das redes sociais de agilizar e de facilitar a criação e o
compartilhamento de conteúdo até ao internauta menos experiente nessas ferramentas que
levou blogueiros a serem considerados especialistas sobre determinado assunto
(EINWILLER; STEILEN, 2015). No caso, a construção da reputação de um blogueiro
tende a se fortalecer conforme ele escreve para as audiências que se vão construindo ao
redor de seu blog. Ao expor sua vida ou sua especialidade, este autor constrói sua fama e
sua autoridade na rede, fidelizando sua audiência conforme se torna crível (KARHAWI,
2016). Não por outro motivo a reputação dos blogueiros é considerada como um
antecedente da confiança que seus seguidores neles depositam (CASALÓ; FLAVIÁN;
GUINALÍU, 2008).
Ao examinarem os benefícios e preocupações de consumidores que buscam
informações on-line sobre destinos turísticos disponibilizadas por outros consumidores,
Burgess et al. (2009) identificaram a importância da reputação, já que a confiabilidade
das postagens advinha de serem experiências reais de pessoas reais e independentes. Al
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Saleh (2017) se baseou neste resultado para entender reputação de um blogueiro como o
quanto ele é considerado credível.
2.4.4 Atitude
Segundo Perner (2010), a atitude do consumidor é um composto de crenças, de
sentimentos e de intenções de comportamento em direção a algum produto ou objeto. Já
Engel, Blackwell e Miniard (2000) definem atitude como apreço ou aversão que os
consumidores apresentam em relação a determinado produto, resultado de suas crenças,
experiências e seus sentimentos. Ou seja, a atitude seria compreendida como uma
avaliação geral sobre um objeto, a qual desempenha um papel importante na forma como
se comportam os consumidores – raciocínio compartilhado por Velter et al. (2009).
Para Solomon (2011), atitude é uma avaliação duradoura das pessoas, sobre elas
e acerca dos objetos e ambientes que as cercam. Rodrigues, Assmar e Jablonski (2003,
p.100) complementam esta definição quando dizem que a atitude consiste em “uma
organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou
contra um objeto definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos
relativos a este objeto”. Assim, determinada crença a respeito de um objeto conduz à
formação de uma atitude que, por sua vez, orienta a formação de uma série de intenções
em relação ao comportamento acerca do objeto (CHAN, 2001; PEREIRA; AYROSA,
2004).
Já Hsu, Lin e Chiang (2013), cuja pesquisa envolveu blogueiros e seus seguidores,
definem atitude neste ambiente como os sentimentos positivos ou negativos de um
indivíduo sobre determinado comportamento.
Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), a atitude tem sido vista,
tradicionalmente, como uma formação de componentes cognitivo (inclui o conhecimento
e as crenças de uma pessoa sobre algum objeto de atitude), afetivo (representa os
sentimentos de uma pessoa em relação ao objeto da atitude) e conativo (refere-se às
tendências de ação ou comportamentais da pessoa em relação ao objeto da atitude).
No caso, a atitude seria percebida como um fator distinto de seus componentes,
embora cada um desses componentes esteja relacionado à atitude. Por exemplo, os
componentes cognitivos (aprendizado e crenças) e afetivos (sentimentos) estariam
classificados como determinantes das atitudes, enquanto as atitudes determinariam o
componente conativo (intenções). Em outras palavras, “[...] a avaliação geral de uma
pessoa sobre um objeto de atitude é vista como determinada pelas crenças e/ ou
sentimentos da pessoa sobre o objeto da atitude” (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD,
2000, p. 241). Como consequência, “[...] as intenções comportamentais de uma pessoa
dependerão de suas atitudes” (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, p. 242).
Para Aaker e Myers (1987, p. 160), “a atitude relativa a um produto ou marca é o
pilar sobre o qual estão firmados as vendas e os lucros de grandes corporações”, com as
atitudes sendo boas preditoras do comportamento do consumidor. Já Van den Bergh e
Katz (1999) entendem que as atitudes são majoritariamente consistentes e estáveis,
estando integradas em três partes: afetação de sentimentos positivos ou negativos,
cognições ou conhecimento, e as intenções comportamentais. Assim, as atitudes positivas
provavelmente auxiliam o consumidor a efetivar a compra (OKAKAZI; KATSUKURA;
NISHIYAMA, 2007), com esta relação positiva entre atitudes e comportamentos
tornando-se mais forte quando os consumidores lidam com um produto com o qual
estejam altamente envolvidos (TENBÜLT et al., 2008).
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Em seu aprofundamento sobre a atitude, após rever e criticar os fundamentos de
três teorias afetas a este fator – Teorias da Ação Racional, do Comportamento Planejado
e da Tentativa – Bagozzi (1992) propôs considerar a introdução de processos de
autoregulação envolvendo subprocessos conativos, emocionais e sociais. Com base neste
raciocínio, Al Saleh (2017) definiu atitude como a favorabilidade de um leitor de blog em
adquirir produtos e ou serviços. A atitude teria a ver com o fato de determinada intenção
comportamental dos indivíduos depender de sua atitude em relação a este
comportamento; por exemplo, a aceitação do autosserviço em caixas de supermercados
depende do efeito favorável da atitude de adoção de novas tecnologias e de inovações por
parte do consumidor.
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS DO MÉTODO
3.1 MÉTODO CIENTÍFICO, ABORDAGEM, FINS, MEIOS
Essa pesquisa é baseada no método científico indutivo, porque parte do particular
e coloca a generalização como um produto posterior ao trabalho de coleta de dados
particulares (GIL, 2017).
A abordagem é essencialmente qualitativa, já que se busca compreender a
natureza de fenômeno social ou de determinadas situações complexas, entendendo o
fenômeno de estudo segundo sua realidade e a perspectiva das pessoas envolvidas nesse
processo (BRYMAN, 2003).
Quanto aos fins, a pesquisa se classifica como descritiva, onde o pesquisador
observa, registra, analisa e correlaciona os fatos sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN;
SILVA, 2007; VERGARA, 2016). Também se classifica como confirmatória, já que
buscou confirmar a proposta apresentada no modelo comportamental de Al Saleh (2017).
Quanto aos meios, essa pesquisa se classifica como de campo, pois busca o
aprofundamento de um fato específico a partir da análise direta das atividades das
seguidoras de blogueiras, estudadas no ambiente natural do fenômeno. Isto permite captar
as explicações e interpretações do que ocorre nesta realidade (GIL, 2019; MICHEL,
2015). Também se qualifica como levantamento bibliográfico quanto aos meios, já que
utilizou o apoio de literatura científica disponível e pertinente para a composição do
referencial teórico (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007), assim como pesquisa
documental (VERGARA, 2016), tendo em vista que foram examinados documentos
internos da Embelleze, dado o acesso facilitado a eles que a autora detém por ser
funcionária da empresa. Finalmente, trata-se de pesquisa de quintal (GLESNE;
PESHKIN, 1992) já que a autora era colaboradora da Embelleze à época de sua
elaboração.
3.2 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS
Além da pesquisa secundária realizada por meio de levantamentos bibliográfico e
documental, esta dissertação fez uso de evidências primárias obtidas por meio,
fundamentalmente, de entrevistas, conduzidas a partir de roteiro básico (ver Apêndice),
mas sem perder de vista o objetivo de levar os entrevistados a expressarem-se livremente
sobre os temas abordados. Dessa maneira foi possível descobrir os fatores implícitos e
determinantes nos fenômenos estudados.
Para Rossi e Slongo (1998), com a técnica de entrevistas os respondentes tendem
a sentir-se menos constrangidos com a presença de um único indivíduo, já que a conversa
é individual, reduzindo a preocupação com o próprio desempenho e mitigando a distorção
entre o que pensam e o que expressam verbalmente. Boyd Jr., Westfall e Stasch (1989)
salientam, também, que, quando em profundidade, entrevistas são capazes de levar à
descoberta de fatores implícitos e determinantes nos fenômenos estudados.
Como chegou-se à saturação das evidências por meio destas entrevistas, como
forma de enriquecer a obtenção de evidências primárias e de se proceder a triangulação
que garantiria a validade e a confiabilidade dis resultados da pesquisa, optou-se pela
realização de um grupo de foco. Optou-se por este técnica especificamente por que se
trata de entrevista em grupo que capitaliza na comunicação entre os participantes da
pesquisa para gerar evidências, tendo capacidade de “produção de dados e de insights
que seriam menos acessíveis sem a interação verificada em um grupo” (FLICK, 2007, p.
188).
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O grupo de foco é particularmente apropriado quando se busca explicar como as
pessoas consideram uma experiência, um evento ou uma ideia (OLIVEIRA; FREITAS,
2012). Isto se dá porque discussões em grupo, de uma forma geral, são consideradas mais
capazes de qualificar estudos sobre atitudes, sobre opiniões e sobre práticas dos seres
humanos do que quando estas informações são buscadas em isolamento artificial dos
contextos em que ocorrem, “correspondendo à maneira pela qual as opiniões são
produzidas, manifestadas e trocadas na vida cotidiana” (FLICK, 2007, p. 182).
Tratando-se de interação social mais autêntica do que a entrevista quando em
profundidade (GASKELL, 2000), a técnica de grupos focais é capaz de complementar
com muita propriedade este tipo de entrevista, tendo em vista que as pessoas são
encorajadas a falar um com o outro, fazendo perguntas, contando casos, e comentando
sobre experiências e pontos de vista: “O método é particularmente útil para explorar o
conhecimento e as experiências das pessoas, e pode ser usado para examinar não só o que
as pessoas pensam, mas como eles pensam e por que pensam assim” (KITZINGER, 1995,
p. 299).
As informações primárias obtidas com ambas as técnicas foram estudadas por
meio da análise interpretativa das entrevistas (McCRACKEN, 1988; FIGUEIREDO;
CUPOLILLO, 2013). Esta opção se deu porque a técnica garante o registro de elementos
que ajudam a compor, com maior riqueza de detalhes, a significação das respostas, devido
à sua capacidade de estudar o discurso como estrutura – ou seja, quanto à sua forma e ao
seu significado, pontuando sons, marcas visuais, ordenamento, forma, significado,
representações semânticas, estilo e retórica (FARIA; LINHARES, 1993). Além disso, a
análise interpretativa das entrevistas atende ao alerta de Gill (2000, p. 247) de que se deve
evitar o uso incorreto da AD formal, que ocorre quando, ao invés do interesse nos textos
em si mesmos pregado pela técnica, eles passam a ser considerados como “[...] um meio
de chegar a alguma realidade que é pensada como existindo por detrás do discurso – seja
ela social, psicológica ou material”.
3.3 SELEÇÃO DE SUJEITOS
Foram entrevistadas 13 mulheres com idade entre 23 e 33 anos que seguiam uma
blogueira da Embelleze. Apenas a primeira entrevistada no pré-teste era colaboradora da
Embelleze, já que a pesquisadora não conhecida, em nível pessoal, nenhuma mulher desta
faixa etária que fosse seguidora de blogueira da empresa.
A escolha do gênero e da faixa etária se deveu não só às mulheres predominarem
dentre o quadro de seguidores de blogueiras contratadas pela Embelleze – já que a
empresa produz produtos basicamente femininos – como também ao fato de Kotler,
Kartajaya e Setiawan (2017) e Fan e Miao (2012) informarem que:
1) Dentre os segmentos de consumidores-alvo dos mais diversos gêneros e tipos,
os influenciadores digitais possuem a tendência de interagir, influenciar, ou ter mais voz,
quando se trata dos consumidores denominados de JMN – sigla que significa Jovens,
Mulheres e Net-Cidadãos;
2) Além de sua lucratividade, muitas das abordagens dos profissionais do
Marketing, nos dias atuais, giram em torno de satisfazer esse segmento de consumidores,
pois são aqueles que mais estão inseridos no mundo da internet e das redes sociais, o que
os torna extremamente influentes e importantes como consumidores;
3) Os jovens são consumidores que estão dispostos a experimentar novos
produtos, serviços e marcas no mercado, por isso são considerados alvos perfeitos para
os profissionais de Marketing; e
29

4) Os net-cidadãos são aqueles que mais interagem nas redes sociais, seja com os
provedores da informação seja com os influenciadores digitais, estando sempre a
comentar, a partilhar e a se conectar com as pessoas na internet, com a possibilidade de
se tornar, muitas vezes, influenciadores digitais.
O recrutamento das entrevistadas ocorreu por meio do recurso de bola de neve
(AAKER; KUMAR; DAY, 2004), onde uma pesquisada indicava quem, do seu
conhecimento, também tinha por hábito seguir blogueiras da Embelleze, e assim
sucessivamente. No caso, à primeira entrevistada – que era colaboradora da empresa –
solicitou-se que indicasse seguidoras que não pertencessem aos quadros da empresa,
mantendo-se esta exigência nas indicações seguintes. Esta providência, portanto, garantiu
que, das 13 mulheres participantes das entrevistas, apenas uma fosse colaboradora.
Com 13 entrevistas alcançou-se o ponto de saturação empírica, quando as novas
entrevistadas passaram a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem
acrescentar novas informações relevantes à pesquisa (PIRES, 2014; HANDCOCK;
GILE, 2011). O perfil destas entrevistadas encontra-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Mulheres submetidas à entrevista – Código de identificação, idade,
profissão/ocupação e bairro onde mora
CÓDIGO DE
IDENTIFICAÇÃO1
PT1
PT2
ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6
ED7
ED8
ED9
ED10
ED11

IDADE

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO

23
29
30
32
23
26
24
28
32
33
24
28
24

Administradora
Fisioterapeuta
Coordenadora de universidade
Cabeleireira
Estudante de jornalismo
Estudante de comunicação
Estudante de publicidade
Bancária
Advogada
Atendente em consultório médico
Operadora de call center
Vendedora
Vendedora

BAIRRO ONDE
MORA
Tijuca
Meier
Engenho Novo
Engenho Novo
Andaraí
Vila Isabel
Mesquita
Mesquita
Recreio
Barra
Recreio
Camorim
Camorim

Fonte: Elaboração própria
1
PT refere-se a pré-teste, ou seja, trata-se de mulher que foi entrevistada na fase de pré-teste; ED
significa entrevista definitiva, ou seja, trata-se de mulher que foi entrevistada após o pré-teste.

Já no grupo de foco participaram 10 mulheres seguidoras da mesma blogueira
referenciada nas entrevistas; isto garantiu a classificação deste agrupamento como
homogêneo, assegurando que seus membros fossem “passíveis de comparação nas
dimensões essenciais relativas à questão de pesquisa” (FLICK, 2007, p. 184). A
quantidade convergiu com as orientações de três pesquisadores desta técnica:
1) Lee e Lings (2013), que opinam que, idealmente, deve haver entre seis e oito
participantes, já que mais do que oito participantes pode levar ao aumento da
complexidade das interações, com o desenvolvimento de comportamento dominante por
parte de alguns elementos e de facções;
2) Oliveira e Freitas (2012), que orientam que haja no mínimo quatro e no máximo
12 participantes; e
3) Gaskell (2000), que recomenda que haja de seis a oito participantes.
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Apenas a primeira entrevistada foi convidada a participar do grupo de foco,
porque a técnica de bola de neve para a formação do conjunto de entrevistadas implicava
que pelo menos algumas delas se conheceriam entre si. Gaskell (2000) diz que isto
prejudicaria a eficácia da técnica, no que é acompanhado por Oliveira e Freitas (2012, p.
334): “Normalmente, as pessoas que se conhecem, socialmente ou do trabalho,
apresentam dificuldades em se concentrar imediatamente no tópico da pesquisa, e essa
condição pode, também, inibir ou restringir suas percepções (comentários)”.
Sendo assim, a seleção de seguidoras para participarem do grupo de foco
obedeceu a esquema desdobrado da seleção das entrevistadas, com vistas a mitigar a
possibilidade de o grupo contar com participantes conhecidas entre si. Ilustrativamente,
a entrevistada A indicaria para entrevistas duas seguidoras (B e C) da blogueira; B era
chamada para entrevista e indicava D e E; D era chamada para entrevista, enquanto E era
convidada ao grupo de foco, juntamente com A, já que A e E não se conheciam (ver
representação deste esquema na Figura 2).
O mediador para condução de grupo de foco era prestador de serviço de uma
empresa de consultoria disponível na base de cadastros de fornecedores da empresa
Embelleze, que foi contatada e contratada pela pesquisadora para realizar a mediação.
As seguidoras convidadas ao grupo de foco dele participaram de forma graciosa,
contudo, ao final do encontro, a título de agradecimento foi-lhes oferecido serviço de
lanche e kit personalizado, composto de três produtos de uso pessoal de marcas alheias à
Embelleze escolhidos pela autora desta dissertação (ver Figura 3), o que as surpreendeu
positivamente.

Figura 2 – Esquema de seleção de seguidoras para serem entrevistadas e para
participarem do grupo de foco
Fonte: Elaboração própria
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Figura 3 – Kit oferecido às participantes do grupo de foco
Todas as mulheres pesquisadas habitavam no Rio de Janeiro, localização
geográfica que se deve à conveniência da autora da dissertação.
Todas as entrevistadas eram seguidoras há mais de seis meses da blogueira
contratada pela Embelleze, sendo estas profissionais também residentes no município do
Rio de Janeiro. Este prazo deveu-se à percepção pessoal da autora desta dissertação de
que seria o necessário para cada seguidora adquirir maiores experiência, familiaridade e
conhecimento com o serviço prestado pela blogueira, e, consequentemente, dispor dos
insights necessários para a realização da pesquisa.
3.4 CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO E LIMITAÇÕES DA PESQUISADORA
Pesquisas qualitativas apresentam a limitação clássica referida à interpretação
subjetiva das informações obtidas, portanto variável de um pesquisador para outro
(RÉVILLION, 2003).
Especificamente no que diz respeito à técnica de grupo de foco, Oliveira e Freitas
(2012) lhe elencam uma série de desvantagens, tais como não ser baseada em ambiente
natural, e não ser possível saber se a interação em grupo se reflete ou não no
comportamento individual.
Especificamente no que tange ao método de abordagem das seguidoras da
blogueira selecionada, já quando do pré-teste a autora desta dissertação percebeu certo
desconforto, por parte das mulheres indicadas, no ato do convite realizado pela autora
para uma “entrevista individual”; algumas delas chegaram, inclusive, a recusar o convite
sob ao argumento de serem tímidas ou terem vergonha. Esse desconforto foi suplantado
pela autora, quando ela passou a utilizar a expressão “conversa” ou “bate papo” no
momento do convite, informando que usaria o gravador apenas para não correr o risco de
esquecer algum detalhe importante do encontro.
A autora desta dissertação – funcionária da Embelleze – entendia ter quatro
características que poderiam prejudicar seu desempenho na pesquisa:
1) Era neófita em pesquisas acadêmicas de um modo geral;
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2) Era neófita na técnica de entrevista, caminho de obtenção de evidências
primárias que exige preparo especial por parte do entrevistador;
3) Não possuía nenhuma experiência na condução de grupos de foco; e
4) Considera-se cartesiana, muito racional e com muita objetividade no trato
social, característica possivelmente proveniente da sua formação e da atividade
profissional que desempenha, que, a seu ver, não facilita o trato interpessoal requerido
em pesquisa de abordagem qualitativa à base de entrevistas.
Ciente disso, a pesquisadora tomou as seguintes providências mitigatórias durante
sua pesquisa de campo – esforços que, contudo, não impediram a exigência de um sobreesforço durante a obtenção de evidências primárias:
1) No caso da aplicação das entrevistas, conforme detalhado no Capítulo 5 desta
dissertação ela as conduziu fora do local de trabalho, tendo selecionado sujeitos não
colaboradores da Embelleze – à exceção da primeira entrevistada no pré-teste – e
realizado estas conversas em ambiente descontraído; e
2) No caso da execução do grupo de foco, as providências adotadas foram as
seguintes:
2.1) Conforme já mencionado, foi contratado moderador profissional
especializado na condução de grupos de foco, providência que veio a se mostrar
necessária e acertada, pois o profissional demonstrou técnica, equilíbrio, isenção e bom
senso;
2.2) O período do grupo de foco foi definido, inicialmente, em 60 minutos de
duração, podendo ser prorrogado por mais 60 minutos ou até atingir a saturação nas
respostas;
2.3) Foi necessário considerar que a formação do grupo, baseado em
comparecimento gracioso em horário comercial, poderia sofrer desfalques de última hora.
Isto de fato aconteceu, mas não implicou prejuízo à aplicação da técnica porque, para ter
margem de segurança, a pesquisadora convidou mais participantes do que o mínimo
necessário – conforme explicitado no próximo item – recrutadas a partir de indicações
das mulheres que foram entrevistadas, além de ter incluído diretamente apenas a primeira
seguidora que fora alvo das entrevistas conforme o sistema indicado na seção 3.3 desta
dissertação;
2.4) Para garantir o comparecimento de 10 participantes para o grupo de foco, a
pesquisadora inicialmente convidou 12 das 13 seguidoras indicadas na entrevista
individual, já que uma delas encontrava-se com o telefone indisponível. Das 12
convidadas, uma não aceitou o convite para participação porque já tinha compromisso
pessoal na ocasião, e outra convidada teve impedimento de última hora. Assim, a
composição final do grupo ficou em uma dezena, número considerado adequado por
Oliveira e Freitas (2012) para a aplicação da técnica;
2.5) Para evitar atrasos no início dos trabalhos – e o consequente custo extra do
trabalho do moderador, que fora contratado para estar disponível durante 60 minutos –
no ato do convite a pesquisadora agendou com as participantes horário anterior em 30
minutos àquele efetivamente contratado com a empresa de consultoria responsável pelo
serviço de mediação do grupo de foco. Esta providência mostrou-se acertada, pois houve
ocorrência de atrasos por parte das participantes; e
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2.6) Embora não se trate de fator limitador à técnica, é importante salientar que,
como a sessão do grupo de foco seria filmada, a autora desta dissertação: a) esclareceu
para todos os participantes que seria realizada filmagem com objetivo acadêmico e sem
utilização para outros fins, e b) solicitou, a cada participante e ao próprio moderador, no
próprio vídeo produzido4, suas anuências verbais ao direito de uso de imagem durante a
dinâmica do grupo, providência que lhes garantiu a preservação da privacidade.

4

Formato atualmente aceito pela jurisprudência em lides judiciais envolvendo essa matéria.
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CAPÍTULO 4 – A EMBELLEZE
A Embelleze é empresa brasileira, com sede localizada no estado do Rio de
Janeiro, cujo foco é a produção de produtos capilares, direcionados principalmente ao
público feminino. Sua origem data de março de 1969, quando o químico Itamar Serpa
desenvolveu uma nova fórmula para o henê5.
Seus produtos estão presentes em 47 países, em seis dos quais atualmente detém
filiais: Portugal, Estados Unidos, Panamá, Colômbia, República Dominicana e Venezuela
(EMBELLEZE, 2018). Ao longo dos quase 50 anos de existência, a Embelleze se
preocupou em utilizar novas tecnologias na criação de seus produtos, o que lhe garantiu
crescimento (EMBELLEZE, 2018).
Entre 1972 e 1984 a empresa lançou o Henê Super Star, o Creme de Mocotó, o
Alisamento HairLife; entre 1990 e 1996 lançou a família Novex Creme de Tratamento, e
os produtos Natucor e Amacihair - este último a primeira marca brasileira de alisamento
à base de guanidina6; e entre 2002 e 2010 lançou o Novex Chocolate e o Novex Beleza
Pura (EMBELLEZE, 2018).
Além destas ações, a Embelleze tem atuado fortemente em merchandising em
programas da rede Globo, tais como Vídeo Show, Big Brother e Criança Esperança, assim
como em novelas da mesma emissora: Avenida Brasil, Fina Estampa, Caminhos da Índia
e Belíssima (EMBELLEZE, 2018).
Outra linha de ação da Embelleze tem se dado em investimentos voltados à
formação profissional na área de beleza, por meio da criação do Instituto Embelleze, –
que atualmente dispõe de mais de 350 franquias em todo território nacional além de
franquias no Equador e na Flórida. Também tem havido diversificação de negócios, como
no caso da aquisição da rede de franquias de embelezamento para cílios My Lash
(EMBELLEZE, 2018).
Em nível de gestão, a Embelleze apresentou dois movimentos relevantes em anos
recentes. Em 2017 ela criou uma unidade de negócio e-commerce, para vendas pela
internet, e para alavancar sua estratégia de Marketing multinível7; em 2018, transformou
em unidade de negócio multinível a Embelleze Salon, unidade de negócio criada em 2012,
inicialmente voltada para o atendimento do público profissional que utiliza os produtos
da empresa. (DANTAS, 2018).
Para diferenciar-se no mercado de cosméticos, para nortear o desenvolvimento
dos seus produtos e ações, e para tornar mais direta a comunicação com suas
consumidoras, desde 2014 a Embelleze contratou consultoria internacional8 especializada
em diagnóstico de arquétipos culturais, em criatividade e em inovação, para realizar
estudo aprofundado sobre os códigos da beleza, do cabelo e o da mulher brasileira, de
forma a tornar direta a comunicação entre a empresa e suas consumidoras (EMBELLEZE,
2018).
5

Henê é um produto químico destinado ao alisamento e tingimento capilares de forma simultânea.
Guanidina é uma base química utilizada em produtos de alisamento capilar.
7
Marketing multinível (MMN) ou Marketing de rede é um modelo de vendas em que um revendedor
ganha participação nos lucros obtidos por ele e por sua rede de revendedores. Assim, os ganhos podem vir
de vendas diretas ou do recrutamento de novos vendedores.
8
Trata-se da Archetype Discoveries Worldwide Rapaille, consultoria de Marketing cujo CEO e fundador é
o francês Gilbert Clotaire Rapaille, especializado em psicologia, em Marketing, em sociologia e em
antropologia cultural.
6
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4.1 BLOGUEIRAS LIGADAS À EMBELLEZE
No ano de 2009, ao perceber o crescimento do número de blogueiras que se
referiam a produtos capilares e a suas marcas em seus blogs, a Embelleze aproximou-se
destas blogueiras, inicialmente por meio de parceria de relacionamento9 (DANTAS,
2018).
Em seguida, em 2012, a empresa aprofundou e oficializou este envolvimento por
meio do patrocínio de um primeiro encontro nacional de blogueiras na cidade do Rio de
Janeiro (ver Figura 3) selecionadas a partir de seus níveis de interação com os leitores e
do número de seguidores de que dispunham10,11 (DANTAS, 2018).
Esses encontros das blogueiras, tanto contratadas como não contratadas,
acontecem desde então anualmente em vários estados brasileiros, além de nas filiais nos
EUA e em Portugal (ver Figuras 5, 6, 7 e 8) (DANTAS, 2018).

9

A Embelleze criou espaço para recebê-las em seu stand da empresa na feira internacional profissional de
beleza Beauty Fair, que acontece anualmente na cidade de São Paulo.
10
Para esta seleção foi utilizado o critério Page Rank, unidade de medida que utiliza uma família de
algoritmos de análise de rede que dá pesos numéricos a cada elemento de uma coleção de documentos
hiperligados, como as páginas da Internet, com o propósito de medir a sua importância nesse grupo por
meio de um motor de busca.
11
Neste encontro de blogueiras foi realizado o lançamento do sistema de tratamento inspirado no
personagem Monalisa da atriz Heloísa Perissé na novela ‘Avenida Brasil’, da TV Globo, configurando-se
em ação de Marketing inédita no mercado brasileiro, pois o produto estava contextualizado com o enredo
da trama da novela.
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Figura 4 – Primeiro Encontro Embelleze de Blogueiras –Ano: 2012; Local: Ipanema
Plaza Hotel (cidade do Rio de Janeiro)
Fonte: Redes Sociais
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Figura 5 - Encontro Blogueiras Embelleze – Ano: 2018; Local: Palácio Tangará
(cidade de São Paulo)
Fonte: Redes Sociais

Figura 6 - Encontro Blogueiras Embelleze – Ano: 2018; Local: Palácio Tangará
(cidade de São Paulo)
Fonte: Redes Sociais
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Figura 7 – Encontro Blogueiras Embelleze – Ano: 2018; Local: EUA
Fonte: Redes Sociais

Figura 8 – Encontro Blogueiras Embelleze – Ano: 2018; Local: Portugal
Fonte: Redes Sociais

Em 2016 a Embelleze passou contratar blogueiras em vários estados brasileiros, cujo
trabalho consiste em criar e divulgar peças de comunicação. Isto é feito por meio de
postagens de diversos tipos de blog, em redes sociais, e de vídeos avaliando,
demonstrando e indicando os produtos Embelleze – assim por meio da presença em
eventos e de ações de mídia. Vale notar que este contrato não inclui exigência de
exclusividade dessas blogueiras com a empresa; ou seja, elas podem apresentar outros
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produtos e marcas, o que garante a manutenção de sua originalidade e credibilidade junto
aos seguidores (DANTAS, 2018).
Além das blogueiras contratadas, há as blogueiras não contratadas que mantêm
relacionamento com a Embelleze, que utilizam e divulgam lançamentos de produtos da
empresa. No caso, a blogueira recebe os produtos lançados juntamente com vídeo
contendo tutorial que ensina como utilizá-los e com orientação sobre qual o
relacionamento que o produto estabelece com seu público-alvo, ou seja, qual significado
que esse produto fará na vida da consumidora - por exemplo: a tintura “que revelará a sua
personalidade”, o shampoo “que vai revitalizar sua vida” ou o creme de tratamento “que
a fará ´bombar´ em uma festa” (DANTAS, 2018).
Para contratar blogueiras, a Embelleze avalia quais delas poderão gerar benefícios
para o modelo do seu negócio, seja ele em nível de consumidor varejista ou em nível
B2B, ou que poderão trazer resultados para produto que esteja sendo desenvolvido ou
tenha sido recém-lançado. Para tanto, são avaliados os diferentes tipos de linguagens que
as blogueiras utilizam na internet e suas características individuais (PASQUINI, 2018).
Após a contratação, cada blogueira é integrada às ações de Marketing da empresa,
tanto off-line como on-line: elas participam de ações de merchandising na TV, de eventos
junto a clientes, de campanhas de Marketing digital e são incluídas em banners e em
vídeos no site da Embelleze (PASQUINI, 2018).
Isto significa que a empresa, na prática, aplica o conceito omnichannel12 como
estratégia de Marketing, em resposta à demanda dos clientes por uma experiência de
compra integrada, completa e sem barreiras entre os meios on-line e off-line (DANTAS,
2018).
Atualmente a Embelleze mantém contrato com 40 blogueiras, e relacionamento
com 3.500 blogueiras não contratadas, em todo o território nacional (DANTAS, 2018).
Para monitorar o resultado do trabalho de cada blogueira, em que rede social ela
atua, a média de seus posts, em qual horário ela posta e quantos links ela direcionou para
o e-commerce da Embelleze, são utilizados o Google Analytics13 e Airfluencers14 (ver
Tabela 1). A partir daí, utilizando métricas, como, por exemplo, Domain Authority
(DA)15 e Page Authority (PA)16 são gerados relatórios demonstrando o desempenho de
cada blogueira contratada.
12

Omnichannel é uma estratégia comercial onde todos os canais de venda da empresa estão conectados de
forma simultânea, havendo troca de informações entre eles capaz de oferecer melhor experiência de compra
para o consumidor.
13
Google Analytics é ferramenta de monitoramento e análise de sites, que identifica o perfil de quem acessa
o site, as páginas mais acessadas, as conversões, os dispositivos e as cidades, entre outros dados.
14
Airfluencers é uma plataforma que mede qual o engajamento da blogueira, em que rede social ela atua,
a média de posts e em qual horário ela posta, e quantos links ela direcionou para e-commerce da Embelleze.
Ou seja, encontra, analisa e gerencia o Marketing de influência, monitorando os Indicadores-Chave de
Performance (em inglês, Key Performance Indicators - KPIs). É utilizado para avaliar se determinadas
iniciativas, atitudes ou ações estão atendendo ou superando as expectativas do público quanto à promessa
trabalhada, e como estão afetando o retorno sobre o investimento (em inglês, Return On Investment – ROI),
indicador que mede o lucro ou o prejuízo de cada estratégia utilizada pela empresa em um determinado
período.
15
Domain Authority é unidade de medida que descreve a relevância de um site para uma área de assunto
ou setor específico. Essa relevância tem impacto direto na classificação desse site, pelos mecanismos de
pesquisa, tentando avaliar a autoridade do domínio por meio de algoritmos analíticos automatizados.
16
Page Authority é unidade de medida que descreve a pontuação, em escala logarítmica de 0 a 100, que
prevê o quão bem uma página específica pode ser ranqueada na busca orgânica em relação a outros
concorrentes do mesmo nicho.
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Tabela 1 – Relatório parcial do monitoramento das blogueiras Embelleze
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Fonte: Google Analytics (2018)

42

Na Tabela 2 é possível ver o DA e o PA de algumas dessas blogueiras, no período
de maio de 2018 a outubro de 2018 (PASQUINI, 2018). Com base nesses relatórios
apresentados nas Tabelas 1 e 2 é que a Embelleze estabelece o valor que efetivamente
será pago a cada blogueira, em consonância com o que foi pré-definido em cada contrato
(DANTAS, 2018).
Tabela 2 – Exemplo parcial do relatório Domain Authority (DA) e Page Authority
(PA) das blogueiras Embelleze
Nome

Site

DA - 05/2018

DA - 10/2018

PA - 10/2018

Ju Motta

www.ago raso ulinda.co m

25

28

33

Mayara Pereira
Vânia Martins
Raka Minelli
Ju Romano

www.maniasdemaay.co m.br

18
12
31
40

20
9
33
46

22
12
38
39

Bruna Malheiros
Evelyn Regly
Amanda Farah

www.brunamalheiro s.co m

www.amandafarah.co m.br

23
38
15

32
41
6
9

37
44
4
11

Daianne Possoly

daiannepo ssoly.co m.br

26

30

30

Fernanda Ferreira

www.dicasdafe.co m

22

34

35

Gill Vianna

co isasdeumacacheada.co m.br

9

28

12

Jaqueline Santos

www.blo gdajaqueline.co m.br

17

31

12

Karen Lima

www.karenlima.co m.br

19

24

10

Nanda Chaves

www.cantinho dananda.co m

19

20

24

Natalia Souza

www.blo gbo necasdeluxo .co m

14

17

20

Sarah Oliveira

www.blo gsaholiveira.co m.br

1

14

12

Ster Nascimento

desventurasdeumacacheada.co
m.br

18

20

27

Suelen Lima

www.ro sto deneve.co m

30

33

38

Luiza Costa

www.pergunteaumamulher.co m

-

41

46

Karen Portela
Duda Fernandes

www.pequenano tavelblo g.co m

24
20

30
28

36
30

Mari Vasconi
Mirian Herrera

www.belezamista.com

22
23

31
24

38
28

vaniarampadeacesso .co m.br
www.rakaminelliblo g.co m.br
www.juro mano .co m

www.edo babado.co m.br
andressaganacin.blo gspo t.co m

dudafernandes.co m

www.o avesso damo da.co m

Fonte: Agência de Marketing Digital Compre Clicks (2018)
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CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO E RESULTADOS DA PESQUISA PRIMÁRIA
5.1 APLICAÇÃO E RESULTADOS DAS ENTREVISTAS PESSOAIS
As entrevistas, cujo roteiro encontra-se no Apêndice 1, ocorreram no mês de maio
de 2019, com as 13 mulheres listadas no Quadro 1 do Capítulo 3, seguidoras de uma
mesma blogueira contratada pela Embelleze. Esta blogueira não chegou a ser previamente
escolhida: como ela era a blogueira que a primeira entrevistada seguia, ao se utilizar a
técnica de bola de neve indicada na seção 3.3 desta dissertação, naturalmente ela passou
a ser a blogueira preferida de todas as mulheres que participaram da pesquisa.
Foi realizado pré-teste das entrevistas com duas seguidoras - indicadas no texto e
no Quadro 1 do Capítulo 3 pelas siglas PT1 e PT2 – seguido das entrevistas definitivas
com 11 seguidoras, indicadas no texto e no mesmo quadro pela sigla ED de entrevista
definitiva, seguida de número de ordem. O número de entrevistas para o pré-teste foi
determinado pela autora por acreditar ter sanado as dúvidas e compreendido a técnica de
entrevistas, sentindo-se segura de que conseguiria dar continuidade na pesquisa. Já o
número de entrevistas definitivas foi determinado pela saturação empírica.
Houve aproveitamento total de todo material, ou seja, não foi necessário descartar
nenhum resultado obtido no pré-teste.
Dentre as 13 entrevistadas, apenas a primeira (PT1) era colaboradora da
Embelleze. Contudo, ela estava alocada na área de administração de vendas e não possuía
nenhuma relação direta com autora da pesquisa, não fazendo parte de equipe gerenciada
por essa última e não tendo nenhum tipo de relação direta de trabalho com ela. Com isto,
buscou-se evitar algum tipo de viés. Tratou-se de escolha por conveniência, de forma a
se dar início, via indicação de bola de neve, à necessária formação de grupo de mulheres
seguidoras da blogueira selecionada
A técnica de bola de neve foi iniciada solicitando-se a PT1 que indicasse três
amigas ou conhecidas que não fizessem parte do quadro de colaboradores da Embelleze
e que fossem seguidoras da mesma blogueira por um período mínimo de seis meses. A
pesquisadora entrou em contato com essas três mulheres, por telefone, e fez o convite à
entrevista, que foi recusado por uma das indicadas sob o argumento de timidez; dentre as
duas que aceitaram o convite, uma delas foi aleatoriamente escolhida para ser o segundo
sujeito do pré-teste (ou seja, para ser PT2); a outra foi resguardada para ser a primeira das
entrevistadas de forma definitiva, pós pré-teste – ou seja, tornou-se ED1.
A partir daí, tomou-se a precaução de seguir-se com a técnica de bola de neve,
mas sempre solicitando que as mulheres indicadas por aquelas já entrevistadas não fossem
conhecidas das seguidoras indicadas pela entrevistada anterior, para que fosse formado
um grupo diversificado e propício à realização posterior do grupo de foco, técnica que
também foi utilizada pela autora.
Assim, PT2 indicou ED2 e ED3, que não conheciam PT1; ED2 indicou duas
mulheres (ED4 e ED5) que não conheciam PT1 nem ED1 (ver Figura 9 para
representação parcial deste processo); e assim por diante, até chegar-se a ED11.
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Figura 9 – Representação parcial da forma de seleção das entrevistadas
Fonte: Elaboração própria

Quanto ao local da realização das entrevistas definitivas, para facilitar o acesso às
entrevistadas quando do pré-teste havia sido decidido que elas ocorreriam em ambiente
de restaurante, no horário de almoço em dia útil, tendo-se partido da premissa de que o
convite a uma refeição sem custo para a entrevistada lhe reduziria o risco de absenteísmo.
Este planejamento – aplicado nas duas entrevistas que compuseram o pré-teste não se mostrou adequado, porque 1) tanto entrevistada como entrevistadora se viram
premidas pelo pouco tempo disponível para a refeição, dadas as obrigações profissionais,
e 2) a autora da pesquisa executou autocrítica de que aquele momento poderia também
ter-lhe afetado o desempenho enquanto pesquisadora, dado ela ocupar posto-chave de
grande responsabilidade em sua empresa, fato que normalmente a leva a uma condição
de stress contínuo durante seu horário de trabalho.
Com isto, a pesquisadora alterou sua opção de encontro em restaurante em horário
comercial de almoço em dia útil para encontro em restaurante no sábado, também em
horário de almoço. Contudo, também esta proposta não se mostrou adequada porque a
pesquisadora percebeu que, por tratar-se de almoço, envolvia tempo muito mais longo do
que o necessário à entrevista – situação desconfortável tanto para a pesquisadora quanto
para a entrevistada.
À luz destes fatos, as duas entrevistas do pré-teste foram, em uma terceira e última
oportunidade, refeitas17, em horário de happy hour, ou seja, de 17 h às 20 horas de
segunda à sexta feira ou das 13 horas às 18 horas aos sábados, adiantando-lhes que a
duração do encontro seria em torno de 30 minutos, de forma a facilitar a organização da
agenda das entrevistadas.
Foi alterado, também, o local do encontro: optou-se pelo restaurante Outback, em
unidade à escolha da entrevistada. Com isto, intencionou-se 1) garantir ambiente menos
formal do que aquele dos restaurantes dos primeiros encontros, e 2) já que esta cadeia se
encontra presente em muitos dos bairros da cidade, oferecer a possibilidade de a
localização ser adequada às necessidades dos sujeitos da pesquisa - o que certamente
contribuiu para se diminuir a chance de recusa em participar da pesquisa.

17

Vale notar que, em trabalho científico, esta repetição de pré-teste por três vezes consecutivas com um
mesmo sujeito pode ser incomum. Contudo, na presente pesquisa, partiu-se do princípio que esta ação não
acarretaria prejuízo aos resultados, dado que se trataria do mesmo assunto, tratado da mesma maneira – o
que foi previamente explicado às duas entrevistadas que tomaram parte no pré-teste. Ou seja, não haveria,
em princípio, por que as respostas sofrerem algum tipo de alteração em relação àquelas que haviam sido
colocadas pelas entrevistadas quando de seus respectivos encontros anteriores. De qualquer forma, a
pesquisadora não se absteve de realizar – ainda que de forma não ortodoxa – comparação entre as respostas
dos três encontros. Este procedimento, de fato, confirmou que a linha de raciocínio das entrevistadas se
manteve inalterada ao longo do processo.
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Não houve negativas aos convites realizados nesta modalidade, o que mostra que
esta nova proposta – que foi mantida para as 11 entrevistas definitivas que se seguiram
ao pré-teste – mostrou-se mais profícua para a autora e para entrevistadas:
1) As entrevistadas não mais se sentiriam retiradas de suas rotinas diárias de
trabalho e, possivelmente, desconfortáveis ao serem convidadas a participarem de uma
conversa durante almoço com uma desconhecida;
2) O ambiente era agradável, descontraído e adequado à realização de entrevistas
devido à escolha pelo final do horário comercial: mais informal e ao mesmo tempo com
menos movimento - e, portanto, mais silencioso - porque o salão do restaurante sempre
se encontrava menos cheio;
3) O restaurante Outback dispõe de várias unidades em diversos locais na cidade
do Rio de Janeiro, o que ajudou na organização logística da agenda da autora e na
distribuição dos horários das entrevistadas;
4) A própria entrevistada fazia a escolha da unidade do restaurante;
5) A duração do encontro tornou-se mais curta do que no caso de um almoço,
aumentando a conveniência da participação da entrevistada em todos os sentidos, e
auxiliando na otimização do tempo da pesquisadora; e
6) Implicou menos gastos para a pesquisadora.
5.1.1 Conteúdo das entrevistas
PT1 - Tem 23 anos, é administradora, mora no bairro da Tijuca. Quando perguntada por
que começou a seguir a blogueira da Embelleze, respondeu “Comecei a seguir ela há mais
de dois anos, porque me identifiquei com ela na questão de cabelo, na questão de
maquiagem e por ela ser parecida comigo”. A entrevistadora então, perguntou se a
blogueira era “parecida” fisicamente, ao que PT1 respondeu: “Não, ela é parecida comigo
no gosto, e eu procuro referências que tenham gosto parecido com o meu, para poder
buscar se ela experimentou o produto, se testou alguma coisa, se ela gostou, se ela não
gostou... E isso acaba me influenciando”. Ao ser questionada como descobriu a blogueira,
PT1 disse que “Ela estava com seus vídeos em alta, com muitas visualizações”. A
entrevistadora, então questionou se houve uma indicação para seguir a blogueira da
Embelleze: “Não, eu entrei no Youtube e o vídeo dela estava na base do Youtube, que é
onde ficam os vídeos mais vistos, aí o vídeo dela estava lá, daí passei a acompanhar ela,
gostei dela, do jeito sincero de ela falar... Ela é bem sincera”. A entrevistadora perguntou
como PT1 sabia que a blogueira estava sendo sincera: “Porque eu acompanho outras
blogueiras também, e sei que são influenciadas pela marca e ela não é, pois diz o que é
bom no produto e o que é ruim. As outras blogueiras evitam falar mal do produto, e só
elogiam para não se “queimarem” com a marca... Ela fala a verdade, daí confio nela”. A
entrevistadora questionou por qual motivo PT1 segue essa blogueira há dois anos:
“Acabei pegando intimidade com a ela, procuro também saber da vida dela, e acabo
procurando ela em outras redes sociais e não só no Youtube. Vi que ela é uma pessoa
legal, uma pessoa sincera, aí continuo seguindo ela... Já teve outras que seguia e deixei
de seguir pois vi que não eram tão sinceras e legais como ela”. Finalmente, PT1
complementou: “Como tenho confiança no que ela passa, acabo comprando o que ela
indica, pois ela me influencia... Vejo a resenha dela sobre o produto e, se ela gostou, vou
lá e compro”.
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PT2 - Tem 28 anos, é fisioterapeuta, mora no Meier, é seguidora da blogueira há
aproximadamente um ano. Questionada sobre o motivo que a levou a começar a seguir a
blogueira da Embelleze, respondeu: “Comecei a seguir esta blogueira por ela ter uma
página chamada de Seca Vaca, que era de emagrecimento, e que minhas amigas
comentavam, e depois passei a seguir também o blog dela de produtos de cabelo”.
Perguntada sobre o motivo de continuar seguindo a blogueira da Embelleze, PT2
respondeu “Achei o conteúdo dela bem bacana e ela transparece ser uma pessoa muito
simpática, e gostei pois ela sempre “corre atrás” do que ela quer, é perseverante! Gosto
do jeito que ela traz isso... Ela é transparente, ela é uma pessoa bem legal de se seguir”.
A entrevistadora questionou se as “dicas” dadas pela blogueira da Embelleze
influenciavam sua decisão de compra: “Às vezes sim, pois começo então a pesquisar
sobre o produto para ver se é realmente aquilo que ela falou, e aí eu vou e compro”. A
entrevistadora perguntou se a “pesquisa” que PT2 fazia era para comprovar se procedia o
que a blogueira da Embelleze falou: “Sim, sempre “bate” o resultado com o que ela falou,
por isso confio nela, aí eu compro”. A entrevistadora questionou a PT2, se “confiar” no
que a blogueira da Embelleze falava era importante para ela: “Acho que é importante,
pois ela [a blogueira da Embelleze] não está mentindo... Muitas das vezes a gente vê o
produto, vê a pessoa, mas ela nem usa o produto, não sabe como é que é o produto, só
está ali fazendo mesmo propaganda, e o produto que eu usei foi verídico o que ela
relatou... Ela usou e gostei”. PT2 passou também a seguir a vida pessoal da blogueira:
“Depois [de começar a segui-la como blogueira da Embelleze] fui conhecer a vida pessoal
dela em outro blog dela, pela fama dela, por ela ser essa pessoa que é hoje. A gente
começa a conhecer o produto que ela apresenta, a maioria das pessoas conhecem ela,
então fica mais fácil ter uma credibilidade”
ED1 – Tem 30 anos, é estudante de Marketing, mora no Engenho Novo. Questionada
sobre qual o motivo que a levou a seguir a blogueira da Embelleze, respondeu ”Conheci
a blogueira na feira EBSA, que é a feira de encontro de blogueiras do Brasil, há mais de
um ano atrás”. A entrevistadora questionou como foi esse encontro: “Tenho uma prima
que é blogueira e fui com ela a essa feira em maio de 2018 e no stand da Embelleze havia
várias blogueiras, ela estava lá também. Eu gostei de como ela tratava o público, de como
ela levava a vida como blogueira... Estava todo mundo querendo tirar foto com ela, e a
partir daí passei buscar mais sobre ela e a seguir ela no blog sobre produtos de cabelo,
que era [aquilo sobre] o que eu mais tinha curiosidade”. A entrevistadora questionou a
ED1 o motivo de continuar seguindo a blogueira da Embelleze: “Hoje o que me faz seguir
ela é que ela influencia as pessoas a sonhar, a não desistir dos sonhos... Ela fica o tempo
todo comparando a vida dela do passado com o que ela tem hoje, com o que ela conquistou
trabalhando, e isso me faz manter a vontade de seguir ela... Ela é uma referência de sonho,
de nunca desistir dos sonhos. Não vejo mais ela como uma influenciadora de produtos,
ela não me influencia, não sou mais impactada pelo que ela oferece nas redes sociais dela.
Eu sigo ela pela forma de vida que ela leva, ela está sempre colocando os sonhos na
frente”. A entrevistadora então perguntou se a reputação da blogueira da Embelleze
reforçava este desejo: “Sim, eu acho que ela tem bastante credibilidade, ela passa bastante
verdade e segurança para as pessoas. Nunca vi nenhuma fofoca falando sobre a conduta
dela, ela é referência.”. E explicou o que queria dizer com “referência”: “Ela é uma
referência de vida para mim, pois é como se fosse um espelho: eu olho e quero chegar
lá.” Mas também foi enfática em ressaltar: “Não que eu queira ser blogueira como ela,
não tenho vontade nenhuma de ser famosa, nem nada disso... É mais pelo exemplo dela”
ED2 – Tem 32 anos, é cabeleireira, mora no Andaraí. Questionada por qual motivo segue
a blogueira da Embelleze, respondeu “Sigo ela há muitos anos, todo mundo falava dela,
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por ela ser uma blogueira de beleza e eu gosto de seguir blogueira que trata de assunto da
beleza feminina. Comecei a seguir ela já tem mais de cinco anos, vendo os vídeos dela”.
Questionada sobre a motivação para este seguimento de tão longo tempo, respondeu: “Por
causa das dicas que ela dá, por causa dos vídeos engraçados que ela faz! Além de ser uma
blogueira de beleza, ela é uma blogueira cômica, engraçada... Ela faz vídeo engraçado,
que anima! Justamente por isso continuo seguindo... E também acho que ela é muito
sincera, é “gente boa”, é uma pessoa legal”. Questionada sobre o que era ser “sincera”,
respondeu “É falar o que pensa, não ficar escondendo as coisas... É falar “na lata” mesmo.
Isso me faz confiar nela, o que ela põe na internet me faz perceber que ela está falando a
verdade”. A entrevistadora questionou se a blogueira da Embelleze influenciava na
decisão de compra: “Sim, assim como outras blogueiras também me influenciam”. Com
esta resposta, a entrevistadora perguntou sobre outras blogueiras de produtos capilares:
“Sim sigo [outras blogueiras], porque elas falam de assuntos [de] que eu gosto e com que
trabalho. Sigo para saber como elas cuidam dos cabelos delas, saber sobre cuidados
pessoais, se o produto que elas estão usando funciona para elas e se vai funcionar para
mim e para as minhas clientes.”. A entrevistadora questionou se a blogueira da Embelleze
também falava sobre produtos capilares de outras marcas: “Sim, as blogueiras de hoje em
dia não falam mais só de uma marca, elas fazem resenhas de outras marcas de outros
produtos... É difícil você ver uma blogueira que fala só de produto de uma marca, senão
ela fica isolada e o nicho dela vai dar uma diminuída”. Finalmente a entrevistadora
perguntou se a blogueira da Embelleze influenciava ED2 na decisão de compra: “Quando
ela fala de um produto eu procuro saber mais sobre esse produto, vejo como produto se
comporta em outras pessoas através de resenhas. Compro sem nenhum problema”.
ED3 – Tem 23 anos, é estudante de jornalismo e mora no Andaraí. A entrevistadora
perguntou por qual motivo ela passara a seguir a blogueira da Embelleze: “Me identifiquei
com a personalidade dela, acho que ela passa muita verdade no conteúdo nas redes
sociais... Eu não vejo ela como uma blogueira fake, acho que ela passa muita verdade.
Ela ao vivo é a mesma da internet, já vi pessoalmente... Me identifico, ela é engraçada,
divertida, espontânea. Acho que ela passa a verdade que eu procuro, essa identificação...
Foi por isso [que passei a segui-la]”. A entrevistadora perguntou como essa blogueira da
Embelleze tinha sido descoberta por ED3: “Há muito tempo que sigo ela, já tem mais de
quatro anos, por aí... Ela nem era tão famosa assim... Acredito que tenha sido no Youtube,
em um vídeo recomendado [porque] o Youtube às vezes recomenda os vídeos que estão
em alta. Se não me engano foi por ali, gostei do vídeo, ela falava “é tudo vaca”, ela falava
os bordões dela. Assisti e gostei... Aí comecei a assistir ela no Instagram, desde então eu
gosto do que ela apresenta”. A entrevistadora então perguntou se a dicas da blogueira
sobre os produtos da Embelleze influenciava a sua decisão de compra: “Influencia, mas
nunca comprei. Vou ser sincera, mas ela me influencia, pois ela mostra o passo a passo
do produto, como é que faz para usar e como ficou o produto depois do uso”. Frente a
este paradoxo, a entrevistadora perguntou como exatamente ocorria esta influência: “Ela
me influencia de outra maneira, o conteúdo dela me diverte, uso mais o conteúdo dela
como entretenimento mesmo! Me interesso mais pelo conteúdo engraçado, do dia a dia
dela... Acho que é mais isso que me atrai nela, do que dicas de produto”. A entrevistadora
questionou se a reputação da blogueira influenciava na decisão de continuar a segui-la:
“Não, eu confio no que ela diz, eu cheguei a conhecer ela pessoalmente, ela é realmente
aquilo da internet, simpática... E ela passa essa verdade também ao vivo, então confio
nela. Ela é uma pessoa que recomendo para outras pessoas, acho que é isso!”. A
entrevistadora buscou explorar mais este aspecto da recomendação a terceiros, no que
ED3 respondeu “É uma coisa muito espontânea, acabo indicando, vejo um conteúdo legal
dela e acabo compartilhando os vídeos dela que acho interessantes. A minha mãe mesmo
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passou a seguir ela, pois ela viu alguns conteúdos que indiquei, e aí as pessoas acabam
seguido ela também”
ED4 – Tem 26 anos, é estudante de comunicação e mora em Vila Isabel. Perguntada sobre
o que a fez seguir a blogueira da Embelleze, respondeu “Ela é uma pessoa muito
descontraída, os vídeos dela no canal do Youtube são excelentes, ela fala de situações do
cotidiano, ela é uma pessoa muito engraçada, ela interage com o público... Apesar de não
conhecer ela pessoalmente, acho que ela não é uma pessoa “engessada” nas redes sociais”.
Perguntada sobre há quanto tempo era seguidora da blogueira da Embelleze, respondeu:
“Sigo ela há uns quatro anos, aproximadamente, acho que desde o começo [da atuação
dela como blogueira] mesmo”. Perguntada sobre quem lhe indicara esta blogueira da
Embelleze a resposta foi “Descobri através do canal Boca Rosa, de uma outra blogueira
que já seguia, elas eram amigas”. Questionada se as “dicas” da blogueira sobre produtos
da Embelleze influenciavam sua decisão de compra e ED4 respondeu: “Não, pois os
vídeos que assisto são mais do cotidiano [dela]. Não assisto vídeos de como fazer
hidratação, não assisto vídeos de tutoriais, assisto outros tipos de vídeo dela. Sigo [esta
blogueira] só porque eu curto os vídeos do cotidiano dela”. A entrevistadora questionou
qual a característica da blogueira da Embelleze que ela achava mais relevante: “Acho ela
autêntica”; questionada sobre o que significa esta qualidade, a resposta foi “Autêntica é
quando uma pessoa é do jeito dela. Ela [a blogueira] não me passa mentira quando ela
está falando da vida dela ou de um produto, ela não finge ser o que ela não é”. A
entrevistadora então questionou se, tendo assistido um tutorial da blogueira da Embelleze
sobre o uso de produto, ED4 levaria em consideração as informações da blogueira e
compraria o produto: “Claro que sim, levaria em consideração! Ela é uma autoridade
naquilo que ela faz e indica nas redes sociais”. A entrevistadora então perguntou o que
era “ser autoridade”: “Autoridade quer dizer que ela conhece tão bem do assunto que,
quando ela passa a informação, eu entendo muito bem a explicação dela, e eu consigo
definir o que eu quero comprar através da opinião dela sobre o produto. Ela entende bem
daquilo que ela está anunciando, [do] que ela está passando nas redes sociais dela. Por
exemplo, no blog ela fala só sobre cabelo, então ela explica direitinho como passar o
produto, qual é a função daquele produto... E isso é importante para quem está procurando
o produto”
ED5 – Tem 24 anos, é estudante de publicidade e mora em Mesquita. A entrevistadora
perguntou há quanto tempo ED5 seguia a blogueira da Embelleze e como conhecera a
blogueira da Embelleze: “Sigo há dois anos e meio. Na época [quando comecei a seguir]
vi uma postagem criticando o comportamento dela, dizendo que ela era uma blogueira
um pouco mais agressiva, que respondia as pessoas. Aí, por curiosidade, fui ver o que
realmente era. E, na verdade, era justamente o contrário: ela é mais verdadeira que
algumas outras blogueiras, ela é ela mesma”. Perguntada sobre os motivos para a
longevidade desta relação, ED5 respondeu “Porque me identifico com ela. Justamente o
fato de achar que ela é sincera, que ela transparece ser o que ela realmente é na real, sem
ser personagem, ou mostrar o que muitas tentam mostrar, que são boazinhas só pra ter
seguidores. Ela não! Ela quer ter seguidores, obviamente, mas quer ter seguidores por ela,
sem fingir!”. A entrevistadora perguntou como ED5 sabia que a blogueira da Embelleze
estava sendo sincera: “Confiável a gente nunca sabe se [realmente] é... Porque [por meio
do] computador, [da] internet, as pessoas tentam montar um personagem... Mas por
acreditar nas características dela, a gente acaba seguindo. Mas confiar cem por cento a
gente não sabe... Mas acredito no que ela fala, pois é o que ela transparece ser ”.
Perguntada se as dicas da blogueira a influenciavam na decisão de compra de algum
produto, ED5 respondeu “Pouca coisa [me influencia]. Sigo ela e outras blogueiras, que,
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apesar de serem influenciadoras, não me influenciam. [O conteúdo delas] Me chama
atenção, cria uma curiosidade, a gente até procura saber do produto, mas não me
influencia, nunca comprei nada que ela indicou, não!”.
ED6 - Tem 28 anos, é bancária e mora em Mesquita. Perguntada sobre qual o motivo que
a fez seguir a blogueira da Embelleze respondeu “Eu conheci ela “das mídias”, primeiro
no Instagram e passei a seguir, há quase um ano atrás, e achei ela bem carismática, bem
gente como a gente, autêntica. Não parece ser uma pessoa “metida” ou algo do tipo...
Parece ser uma pessoa mais simples, gente como a gente mesmo. Autêntica... Ela é
engraçada também, foi por isso que comecei a seguir”. Perguntada sobre qual a
característica que mais admirava na blogueira da Embelleze, respondeu “A autenticidade
dela! Ela é autêntica, ela é ela mesma, e não se importa de falar o que pensa... É gente
como a gente”. Em seguida, afirmou que acreditava nas dicas da blogueira da Embelleze:
“Acredito, ela passa credibilidade”. Diante dessa resposta, a entrevistadora perguntou se
alguma dica dada pela blogueira da Embelleze influenciava na sua decisão de compra:
“Sim, mas não sou nenhuma escrava disso. Quando a gente gosta, [a gente] se identifica
de alguma forma com uma pessoa, mesmo que a gente não conheça pessoalmente, como
uma blogueira... Eu acho ela autêntica, [ela] passa credibilidade, então a gente dá ouvidos
ao que ela fala. Aí eu posso comprar”. Questionada sobre qual a característica da
blogueira mais digna de admiração, disse “Acho que é a confiança que ela acaba
gerando... Ela parece ser sincera, e junto com a autenticidade e a sinceridade, isso acaba
gerando credibilidade... Acho que é isso que faz com que ela seja uma boa
influenciadora”.
ED7 - Tem 32 anos é advogada e mora no Recreio. Perguntada sobre o que a levou a
seguir a blogueira da Embelleze e há quanto tempo o fazia, respondeu “[Sigo] Há mais
ou menos um ano. Na verdade umas amigas a seguiam e falavam que os vídeos dela eram
inusitados, irreverentes, e faziam alusão a determinadas situações de ciúmes do, na época,
namorado dela, hoje marido, a quem ela chamava de vaca... E isso virou o bordão dela!
Ela também começou a emagrecer e chamou o canal de “seca vaca”. Foi mais por
curiosidade no primeiro momento”. Quando perguntada sobre a característica existente
na blogueira que a fazia continuar a segui-la, respondeu “Acho ela bem divertida, e tem
um relacionamento com o marido dela que serve de exemplo. Essa parceria com ele, é
isso... [que me faz segui-la]”. Questionada se confiava nas indicações sobre produtos
feitas pela blogueira da Embelleze, respondeu “Não presto muita atenção nas “dicas” dela
sobre produtos, pois acho que tem finalidade econômica... Não é só dela, de forma geral
não confio em “dicas” de blogueiras”. A entrevistadora buscou saber mais a respeito deste
aparente paradoxo, no que ED7 explicou que “O que me fez continuar seguindo ela é o
fato de ela ser sincera, divertida, de ter um relacionamento bonito e de longa data com o
marido dela”. Ao ser perguntada se a blogueira da Embelleze a influenciava em suas
decisões de compra de produtos, ED7 foi enfática: “Não, a mim não influencia não! Sigo
ela, mas não influencia para comprar, não! Acho que tem sempre um viés econômico por
trás, e é obvio que elas vão falar bem do produto. Na verdade, nem sabia que ela era
blogueira de produtos de beleza...”.
ED8 - Tem 33 anos, trabalha como atendente em consultório médico e mora na Barra da
Tijuca. Ao ser perguntada há quanto tempo seguia a blogueira da Embelleze, disse “Sigo
ela há quase três anos, por aí”. O motivo que a fez iniciar este seguimento foi que “Ela é
uma pessoa muito espontânea, engraçada, trata tudo com bom humor! E ela parece bem
natural, ela se mostra sem maquiagem... E também ensina a usar a maquiagem! Ela mostra
a vida dela de uma forma muito leve”. Ao ser perguntada se as “dicas” que a blogueira
da Embelleze passava em seu blog influenciavam suas decisões de compra de produtos,
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disse que “De certa forma sim, pois tudo o que é novo [é bom quando] se tem alguém que
facilite a utilização. E de alguma forma [a blogueira] influencia, na hora de usar aquele
produto você vai lembrar [daquilo que ela disse] e isso facilita o meu uso. Ou mesmo
quanto você vê o produto, e lembra que poderia usar da mesma forma que ela ensinou e
ter o resultado parecido. Então já comprei produtos que ela indicou. Inclusive já aconteceu
também de eu comprar e não gostei do produto, no cabelo dela o produto deu resultado,
mas no meu cabelo não deu o mesmo resultado, porque meu cabelo é diferente do dela,
meu cabelo é um cabelo com química, então o produto não funcionou”. Quando
perguntada qual a característica da blogueira da Embelleze que a fazia continuar
seguindo-a, ED8 respondeu “Ela é espontânea, mas percebo quando a dica é comercial,
quando é uma coisa preparada. Mas a característica que me faz continuar seguindo ela é
que ela é engraçada! Ela conta estórias engraçadas e é debochada com algumas coisas, e
eu gosto desse perfil dela, para rir. Ela tem essa reputação de ser engraçada e
verdadeira...”.
ED9 - Tem 26 anos, trabalha em call center e mora no Recreio. Seu motivo para seguir a
blogueira da Embelleze há um ano e meio é “Por ela ter mais uma “pegada” popular. As
pessoas seguem algumas blogueiras que falam de produtos inacessíveis, que mostram
marcas caríssimas, coisas que a gente não tem condição de comprar... Já ela mostra
produtos acessíveis que posso comprar, esse é o diferencial dela. Ele é gente que nem a
gente, o jeito dela é o mesmo, o sucesso não subiu [à cabeça dela], ela não mudou... Ela
é simples, autêntica”. Quando perguntada se confiava nas indicações sobre produtos feitas
pela blogueira da Embelleze e se essas “dicas” a influenciavam nas suas decisões de
compra, respondeu “Influencia! Já comprei produtos que ela indicou, mas não foi produto
de cabelo, foi de maquiagem”, complementando que “Hoje em dia é difícil acreditar no
que as blogueiras dizem, pois você nunca sabe se a blogueira usou o produto de fato. Já
com essa blogueira da Embelleze, ela mostra o passo a passo do uso, é legal a gente vê
passar o produto... Esse é o diferencial dela. Aí a gente leva um pouquinho mais de fé”.
Ao ser perguntada como ela conheceu a blogueira da Embelleze, ED9 respondeu “Uma
amiga me falou dela, disse que eu iria rir bastante. O canal dela é engaçado, tem uns
vídeos engraçados com o marido... Então passei a seguir, mais não foi por publicidade
dos produtos, e sim pelo jeito dela mesmo... Ela não usa propaganda massiva nos vídeos
dela, o produto faz parte do todo, não tem tanto apelo comercial”.
ED10 - Tem 28 anos, é vendedora e mora no Camorim. Disse que começou a seguir a
blogueira da Embelleze há mais de oito meses “por indicação de amigas e por gostar
muito de maquiagem. Um dos pontos fortes do blog dela é que ela fala bastante de
maquiagem e de produtos de beleza. Eu já segui uma outra blogueira de maquiagem que
é muito amiga dessa blogueira da Embelleze, e depois de um tempo me interessei em
seguir ela [a blogueira da Embelleze] porque ela faz tutorial de maquiagem”. Perguntada
sobre qual a característica de blogueira da Embelleze que a fez manter-se como seguidora,
ED10 respondeu: “A alegria, a simplicidade dela! Fora que ela é super antenada com
produtos de beleza, de maquiagem e com moda”. Em seguida, ao ser perguntada se as
“dicas” dadas pela blogueira da Embelleze influenciavam na decisão de compra de ED10,
respondeu: “Super influencia! Se me interesso pelo produto na mesma hora procuro saber
o que é e onde vende o produto! Isso porque ela tem uma característica interessante no
perfil dela: ela não pega o produto simplesmente e só mostra, não. Ela usa [ênfase] o
produto, ela mostra o produto usando [ênfase]. Isso me faz acreditar que o produto faz
efeito mesmo [ênfase]. Ela passa muita verdade, por isso gosto de seguir ela”. Ao ser
perguntada sobre o que significava ser verdadeira no caso de uma blogueira, ED10
respondeu: “Pessoalmente é a pessoa que fala olhando nos olhos, mas pela internet é
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muito difícil avaliar se uma pessoa é verdadeira ou não. Mas ela [a blogueira da
Enbelleze] passa a verdade, ela não tem papas na língua, ela conversa sobre todos os
assuntos e não enrola. Ela me cativou por isso”.
ED11 - Tem 24 anos, é vendedora e mora no Camorim. Seu motivo para seguir a
blogueira é que “Ela é muito engraçada, gosto de muito do que ela fala, gosto de
acompanhar ela, gosto das “dicas” que ela dá de alguns produtos. Mas o que gosto mais
nela é que ela é engraçada! [Ela] Vai no Instagram, faz uma piada, brinca com o
cachorro... Gosto de ver os stories18 dela, ela está sempre brincando com o cachorro dela.
[Eu a sigo] mais pelo perfil dela, que é engraçado”. Ao ser perguntada se as dicas que a
blogueira da Embelleze dá sobre produtos capilares influencia na sua decisão de compra,
ED11 respondeu “Com certeza! Até por ela ter o tipo de cabelo liso e parecido com o
meu, então eu acho que as dicas têm a ver. Por isso que sigo ela e outras blogueiras
também. Ela está sempre falando dos produtos de cabelo, então devem ser bons mesmo.
Já aconteceu de [eu] comprar produtos que ela indicou, e eu gostei”. Em seguida ED11
confirmou os motivos pelos quais permanece como seguidora desta blogueira: “Acho ela
engraçada, ela é natural, mostra as coisas do dia a dia dela, não é aquela coisa maçante...
Ela coloca [o que comunica] de uma forma que o dia a dia dela fica engraçado, por isso
que sigo. Acho que ela consegue manter as características dela que me fizeram começar
a seguir ela. Ela continua me fazendo gostar dela, ela só melhora... Ela não se envolve
em polêmica. Sinto que ela é praticamente da [minha] família, [eu a sigo] igual eu sigo
minhas amigas: vejo o que minhas amigas estão fazendo e acabo colocando ela [a
blogueira da Embelleze] neste meio”.
5.2 APLICAÇÃO E RESULTADOS DO GRUPO DE FOCO
O grupo de foco ocorreu no período vespertino de dia útil ao início do mês de
junho de 2019, em sala comercial locada em condomínio comercial no bairro carioca da
Barra da Tijuca. O ambiente era claro, apresentava boa qualidade de acústica, de
iluminação e de climatização, e tinha mobiliário propício para o evento: uma grande mesa
de reunião oval, onde todas as participantes ficariam sentadas lado a lado, de forma a se
sentirem próximas e no mesmo nível.
Antes do horário agendado para início do encontro, a pesquisadora se reuniu com
o moderador contratado, passando-lhe a relação de cinco perguntas que deveriam ser
utilizadas para buscar identificar as motivações e sentimentos das seguidoras em sua
decisão de seguir determinada blogueira. Ficou decidido que 1) a primeira e a terceira
perguntas teriam caráter mais geral, 2) a segunda pergunta seria uma especificação da
primeira em relação à blogueira da Embelleze, 3) a quarta pergunta seria uma
especificação da terceira em relação à blogueira da Embelleze, e 4) a quinta pergunta teria
o propósito de possibilitar contribuições escolhidas pelas participantes ao tema em
discussão. Esta tática viria a se provar enriquecedora dos motivos que levam as seguidoras
a seguirem uma blogueira.
Ademais, a autora desta dissertação acatou sugestão do moderador de colocar mais
duas perguntas ao grupo que, da experiência deste profissional, poderiam enriquecer os
resultados do grupo de foco por meio de exercício imaginativo, com a segunda delas
remetendo à técnica projetiva: “Como seria o mundo sem a presença de blogueiras?” e
18

Stories são função, disponível para os sistemas de telefonia celular Android e iOS, que permite que os
usuários publiquem fotos e vídeos rápidos, que podem ser editados, mas sem filtros, e que só podem ser
visualizados por um período curto de tempo, pois saem do ar em 24 horas.
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“Se essa blogueira da Embelleze, que vocês seguem, fosse um animal, qual animal vocês
acham que ela seria?”.
A condução do grupo pelo moderador incluiu sua capacidade de perceber
saturação nas respostas e nos argumentos, momentos em que introduziria nova questão,
mantendo-se em posição de escuta. Esta tática se mostrou eficaz, com o grupo se
mantendo calmo, equilibrado, organizado e sem desvios do tema.
No horário agendado e logo após breve apresentação pessoal do moderador para
as participantes do grupo, o moderador falou sobre qual era o objetivo do grupo e quais
seriam as regras da discussão. Durante a condução do encontro ele se posicionou em pé
em uma das extremidades da mesa, de frente para todas as participantes. Esta posição
garantiu-lhe visão ampla de cada participante, facilitando-lhe perceber quais participantes
participavam em maior e em menor intensidade, e tomar providências para equilibrar
eventuais discrepâncias - por exemplo, a uma entrevistada mais tímida ele direcionava a
atenção dizendo “Agora quero ouvir de você”.
A autora desta dissertação se manteve sentada em cadeira posicionada em um
canto da sala, adotando postura apenas de ouvinte, com as participantes ficando de costas
para ela, pesquisadora, durante todo evento.
Por uma questão de limite de orçamento, a própria pesquisadora realizou a
filmagem do evento utilizando seu celular pessoal; isto foi facilitado pela sua posição na
sala, fora do campo de visão das participantes, o que evitou eventuais constrangimentos
por parte delas. O tempo de filmagem da entrevista em grupo foi efetivamente de 38
minutos, pois não comtemplou o tempo de recepção e de acomodação dos participantes,
nem o tempo da confraternização do lanche oferecido após a conclusão do encontro.
As perguntas colocadas ao grupo de foco e respectivas respostas dadas pelas
participantes encontram-se no Quadro 2.
Quadro 2 – Perguntas colocadas ao grupo de foco e respectivas respostas dadas pelas
participantes
Perguntas colocadas ao
grupo de foco

Respostas dadas pelas participantes

Seguir uma pessoa é uma coisa subjetiva.
Primeiro o que me faz seguir é a identificação que tenho que ter com a
blogueira.
Tenho de ter algo em comum com a pessoa para eu seguir.
Tenho que ter uma alguma coisa parecida com a pessoa para eu seguir.
O que determina a
Tem que ter algo para eu me projetar, tipo eu queria aquela vida ali também.
decisão de escolher e se É uma inspiração, tipo queria ser fitness, aí passo a seguir aquela blogueira
tornar seguidora de uma fitness. Vai além da identificação...
blogueira?
Sigo quando procuro uma ajuda, uma “dica”, aí busco um passo a passo.
Dando certo aí passo a seguir, ou, se tiver um assunto que me interessa, eu
passo a seguir.
Passo a seguir quando me identifico, e por curiosidade.
Procuro um assunto do meu interesse, um objetivo, aí escolho uma
influenciadora. Se me identifico com ela, passo a seguir
Destaques: Interesse; identificação; determinado assunto; busca de “dicas” e de informações;
curiosidade
Como ela é autêntica, tudo que ela passa para os seguidores dela é com
sinceridade, ela é sincera.
O que fez você seguir
Ela é verdadeira, ela passa a verdade.
essa blogueira da
Embelleze?
Ela é cômica, tem bom humor, me distrai.
Ela é engraçada.
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Passei a seguir ela porque me divirto com o jeito dela, é entretenimento.
Ela compartilha a vida dela, e vejo que ela é verdadeira, não se mete em
polêmica.
Agora, como ela está grávida, “pinta” mais vontade de continuar seguindo,
por curiosidade.
Sigo por ela ter um histórico de vida bonito, um relacionamento bonito com
o marido.
Destaques: Autêntica, verdadeira, sincera, divertida, bem-humorada; entretenimento; não se
envolve em polêmica; curiosidade
No meu caso é quase uma amizade, tenho que ver a pessoa sempre, o que
ela está fazendo com a vida dela, me sinto íntima...
É como se fossemos melhores amigas.
Eu quando sigo e gosto, até mando direct19!
Como é a interação de
vocês com as blogueiras Eu não me relaciono não, pois sei que não vai responder, só sigo.
e como vocês se
Eu mando comentários e fico torcendo para que [ela] me responda.
relacionam com elas?
Quando o blog é menor, o relacionamento é mais próximo, pois o número
de seguidores é menor, aí me relaciono mais.
Tem uma blogueira que sigo que falo com ela no direct21 normalmente, ela
tem uma abertura muito boa.
Destaques: Vejo sempre; melhores amigas; amizade; mando direct; não me relaciono;
relacionamento próximo quando há poucos seguidores
Gosto da forma sincera de ela se mostrar, se alfinetam ela responde
imediatamente!
Ela é aquilo mesmo pessoalmente.
Ela tem muita gente para ela responder, mas gosto da conduta dela.
Não interajo com ela, só sigo.
Me interesso por ela, tanto que até já fui assistir uma peça dela no teatro.
Ela me influencia com as “dicas” dela para vida saudável, ela me inspira.
Para mim ela já é uma amiga, me sinto íntima dela.
Como é a relação de
Ela é gente como a gente, não ficou “besta”.
vocês com a blogueira da Ela falou de um produto que eu queria, aí fui e comprei!
Embelleze que vocês
Assisto o passo a passo dela para aprender a usar, ela conhece bem o
seguem, como é essa
produto.
interação?
Comprei hoje uma maquiagem que ela indicou.
Não confio quando a dica dela, ou de qualquer outra influenciadora, é sobre
um produto. Não acredito e não me influencia.
Não compro nada sem antes olhar na internet a resenha do produto, mesmo
que ela diga que usa.
Como ela é muito verdadeira e usa o produto no blog dela, aí vejo os
comentários de outros usuários do produto; aí, se forem comentários bons,
aí me influencio e eu compro.
Como ela também tem patrocínio das empresas, não me influencia.
Destaques: Sincera; tem muitos seguidores; tem boa conduta; não interajo; mas gosto dela; só
gosto do jeito dela; me sinto íntima dela; me influencia; gosto de saber da vida dela; é minha
amiga; me distrai.
Já segui uma blogueira que eu achava maravilhosa, uma deusa, e quando
conheci em um evento tive uma experiência terrível com ela, aí deixei de
Que mais vocês
seguir, nada a ver!
gostariam de
Sou viciada em seguir blogueiras, é um vício...
compartilhar da
Eu também sou viciada em seguir, sigo também para me distrair.
experiência de vocês
No mundo virtual tudo é maravilhoso, por isso que não confio.
com blogueiras?
A blogueira da Embelleze que seguimos passa a verdade, e já conheci ela
pessoalmente, e ela é aquilo mesmo do blog.
19

Termo utilizado no aplicativo Instagram, e disponível para perfis tanto comerciais quanto pessoais,
remete a recurso que permite a alguém trocar mensagens e fotos de forma privada com seus seguidores.
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Quando descubro que uma blogueira fitness fez uma lipo, paro de seguir!
Como confiar em uma pessoa dessas???
Uma influenciadora que diz usar um produto para cabelo e é pega com
aplique, não dar continuar seguindo ela!
Se uma blogueira tem fama de preconceituosa, não sigo.
Quando tem indicação sobre produtos e existe uma relação comercial, não
acredito.
Quando a gente fica sabendo que a blogueira não é aquilo mesmo que ela
prega, a gente para de seguir.
Destaques: Não confio; no mundo virtual é maravilhoso; seguir é um vício; sou viciada em
seguir; se não é ela mesmo, paro de seguir; distração
Seria o boca a boca mesmo.
Boca a boca virou compartilhamento, na internet.
Como seria o mundo sem A gente pesquisaria no Google.
blogueiras?
Nossa, teria que arrumar outra coisa para seguir!
Faria outra coisa na internet.
Perguntava pros amigos.
Um cachorro, pois ela é amiga, passa uma alegria...
Seria uma águia, porque ela tem uma visão diferenciada, ela consegue
Se a blogueira da
atuar em várias vertentes, como maquiagem, roupas, cabelo, corpo, fitness,
Embelleze que vocês
relacionamento...
seguem fosse um animal, Uma leoa, ela defende os pontos de vista dela.
qual seria?
Pela coisa da verdade dela, é que ela acaba fazendo muitos seguidores, não
é por ela ter uma visão diversificada ou atuar em várias frentes, prefiro o
cachorro.

Fonte: Elaboração própria
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CAPÍTULO 6 – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS, RESPOSTAS
TRAZIDAS PELA PESQUISA, CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE FUTUROS
ESTUDOS
6.1 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A análise interpretativa das entrevistas e do grupod e foco realizada no material
colhido junto aos sujeitos pesquisados foi feita especificando-se para o caso de seguidoras
de blogueira da Embelleze os significados para os quatro fatores considerados no modelo
de Al Saleh (2017) como determinantes para a intenção de um leitor de blog comprar
produtos e serviços – salientando-se que, não raro, expressões usadas pelas seguidoras
entrevistadas remetem a mais do que apenas um dos fatores:
1) Utilidade percebida: percepção da seguidora de que as informações que a
blogueira provê são úteis para ela aprender sobre como usar os produtos da Embelleze,
geralmente por meio de “dicas”, evitando perda de tempo e de dinheiro e maus resultados.
2) Confiança: percepção da seguidora de que, por mais que trabalhe para a
Embelleze, a blogueira é isenta, demonstrando honestidade ao divulgar os produtos e
priorizando os interesses das clientes.
3) Reputação: muitas vezes subproduto do boca a boca construído por outras
seguidoras, determina a percepção da seguidora de que os conselhos da blogueira
merecem – ou não – crédito.
4) Atitude: remetendo ao consumo hedônico, é a percepção de desejo da seguidora
de acessar o blog para aprender sobre os produtos da empresa.
6.1.1 Reputação
Este fator foi apenas uma vez referido por seu próprio nome ao longo de toda
pesquisa primária, no relato de ED1 durante a entrevista: “tem boa reputação e passa
credibilidade”. No mais das vezes, menções à reputação foram feitas por meio de
expressões e de termos não obrigatoriamente relacionados: “Eu sigo porque ninguém fala
mal da conduta dela”; “Eu sigo pela forma de vida que ela tem”; “Comecei a seguir porque
ela é uma influenciadora de beleza conhecida”; “Comecei a seguir porque seu vídeo
estava em alta, com muitas visualizações”; “Passei a seguir quando aquela que eu seguia
anteriormente comentou sobre ela”; “Ninguém fala mal dela” e “Ela não se envolve em
polêmica, não está envolvida em confusão”.
Esta forma das entrevistadas em entender o que designa uma boa reputação pode
ser consequência das próprias práticas das redes sociais, onde a reverberação dos
comentários é uma forte característica, e misturou-se à influência deste fator sobre o boca
a boca eletrônico: “Eu indico ela para outras pessoas do meu relacionamento, inclusive
para minha mãe, que também é seguidora dela”; “Comecei a seguir por indicação de
amigas”; “Na verdade, umas amigas a seguiam e falava que os vídeos dela eram
inusitados, irreverentes”.
A influência deste tipo de difusão (em inglês, electronic word of mouth, cuja sigla
é eWOM) na tomada de decisões dos consumidores deriva de sua durabilidade e de sua
forma de entrega: enquanto o boca a boca interpessoal é oral e não tem registro,
desaparecendo logo após ser expresso – à exceção da lembrança que permanece junto às
partes envolvidas - as tecnologias do eWOM são capazes de armazenar permanentemente
a comunicação no ciberespaço (PARK; LEE, 2009; HSU; LIN; CHIANG, 2013).
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Isto é relevante porque a durabilidade é muito importante para a busca de
informações, já que as conversas continuamente acumuladas na Web como texto e
disponibilizadas para pesquisa podem se reproduzir inúmeras vezes. Além disso, a
própria busca é facilitada já que os interessados na reputação de determinado produto ou
serviço podem pesquisar por tópicos ou tags via motores de busca (ZAFIROPOULOS,
2012). Ademais, a Web muda a geografia da comunicação boca a boca de local para
global, além de estar disponível quando e onde for necessário (PHELPS et al., 2004;
RIEGNER, 2007).
A literatura também aponta que o eWOM sobre produtos ou serviços é visto como
mais confiável do que qualquer informação veiculada pelos produtores destes mesmos
produtos ou serviços, porque se trata de comunicação direta das próprias experiências
daqueles que utilizam estes produtos e serviços, com a ilustração de seus pontos de vista,
de suas experiências e de suas opiniões (CHEUNG; THADANI, 2012; FILIERI;
McLEAY, 2014).
Vale observar que, frequentemente as seguidoras indicaram que, no seu entender,
reputação e credibilidade são sinônimos: “Sigo ela pela credibilidade que ela tem”; “Ela
passa verdade nas redes sociais”; “Ela passa a característica de como ela realmente é”;
“Ela é autêntica, não finge ser alguém que não é”; “Ela gera credibilidade no que diz” e
“A fama dela traz credibilidade”. Contudo, Casaló, Flavián e Guinalíu (2008) indicaram
que a reputação de blogueiros é considerada como um antecedente do fator confiança.
Assim, esta mistura de entendimentos pode ser tão apenas uma consequência da
dificuldade das entrevistadas em separar os significados, talvez por falta de informação
necessária a esta construção.
6.1.2 Utilidade percebida
Houve muitas menções a este elemento, o que indica que os blogs de fato
cumprem sua função precípua de orientar as clientes da empresa a respeito dos produtos
e da forma de usá-los: "Assisto o passo a passo dela para aprender a usar, ela conhece
bem o produto"; “Ela mostra o passo a passo do produto, ela não só fala do produto, passa
uma verdade”; “Quando ela passa [o produto em si mesma] ela explica bem sobre o uso
e sobre o produto, sabe qual é a função do produto e mostra como usar e como ficou,
demonstra o resultado”; “Ela conhece bem o produto e assim consigo entender bem e
consigo definir o que quero comprar”; “Ela fala mesmo o que é a verdade, ela testa ali na
hora o produto”; “Tudo o que é novo e vejo ela ensinando a usar eu lembro na hora de
utilizar, e isso facilita o meu uso”; “Ela demonstra, usando e fazendo explicações sobre o
produto, te leva a acreditar que o produto é aquele, e que efetivamente faz efeito”.
É de se ressaltar que as seguidoras frequentemente utilizaram o advérbio “bem”
ao frisarem o nível de conhecimento da blogueira, e remeteram a ações muito pontuais
para indicarem por que essa última conhece aquilo sobre o que fala - “ela demonstra”,
“passo a passo”, “demonstra o resultado”, “testa [o produto] ali na hora”. Estas formas de
expressão ligam-se ao valor funcional colocado por Sheth, Newman e Gross (1991), que
sustenta a utilidade percebida de um bem ou serviço, evidenciando que, por mais que as
seguidoras vejam a blogueira como uma amiga, elas não abrem mão de que esta amiga
cumpra sua função precípua: a de orientá-las no uso dos produtos.
Esta forma de pensar encontra respaldo na literatura, com Anderson e Srinivasan
(2003) tendo indicado que, em comparação aos ambientes tradicionais, o comércio
eletrônico é percebido como de acesso mais conveniente, assim como Bellman, Lohse e
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Johnson (1999) o viram como mais eficiente em termos de tempo devido ao mínimo
esforço necessário para concluir uma compra. Assim, já há muito se sabe que, enquanto
plataforma comercial, a internet é capaz de criar e entregar valor superior - ver, por
exemplo, Mathwick et al. (2001) e Chen e Dubinsky (2003).
Desta forma, as características que este ambiente detém que o tornam
naturalmente eficiente - por exemplo, a ausência de fronteiras geográficas e a velocidade
de conclusão da transação – e que, consequentemente, podem oferecer ao cliente maior
valor em termos de capacidades funcionais, terminam por impactar positivamente a
intenção do cliente de ali transacionar (PAVLOU, 2003). Até certo ponto pode-se,
inclusive, imaginar que, no caso de blogs como o analisado nesta dissertação, o valor
funcional atribuído à eficiência da blogueira em seus aconselhamentos sobre os produtos
desempenharia papel análogo, por exemplo, aos mecanismos destinados a melhorar a
eficiência das compras na concepção de sites da Web - por exemplo, conveniência e
economia de tempo (CHENG et al., 2009).
6.1.3 Confiança
Associada ao fator credibilidade, a confiança apareceu em muitos relatos,
indicando que se trata de algo muito importante para se seguir uma blogueira. É possível
que isto se deva – embora isto não tenha sido explicitado pelas entrevistadas – ao fato de
a Embelleze comercializar fundamentalmente produtos capilares, cujo mau uso pode ter
sérias consequências nas usuárias, inclusive causando sequelas ao cabelo, parte muito
sensível da beleza e da vaidade femininas: “Tenho confiança nas indicações dela”;
“Tenho confiança no que a blogueira passa de informação”; “Ela gera credibilidade no
que diz e eu me identifico, gosto dela, então dou ouvido ao que ela indica, mas gosto do
jeito dela”; “Ela gera confiança e isso faz dela uma boa influenciadora”; “Ela é uma
autoridade no que indica”; “Se o produto [que ela indica] servir para meu cabelo, mesmo
quando o produto não é profissional, aí eu compro”; "Acredito no que ela fala, ela
demonstra o resultado da aplicação".
Isto não surpreende, dada a extensa literatura de Marketing que relaciona a
confiança à internet de uma forma geral e aos blogs em especial. McClure (2007) indicou
que esses últimos são ferramenta útil para permitir diálogo e feedback capazes de
fomentar a interface entre empresas e seus públicos, inclusive reforçando a política
empresarial de relações públicas (LEDINGHAM; BRUNING, 2000). Assim, a confiança
do consumidor na empresa se pode construir por meio da confiança obtida pelo blogueiro
que divulga os produtos e serviços dessa mesma empresa; por exemplo, a fiabilidade de
um blog não pode existir sem que haja atualizações regulares das informações sobre os
produtos e serviços oferecidos, ou sem que seja garantida a verdade das informações
fornecidas (SCOBLE; ISRAEL, 2006).
Contudo, em alguns depoimentos colhidos na pesquisa primária desta dissertação
houve tendência a misturar a percepção de confiança na honestidade profissional da
blogueira à honestidade pessoal. Isto sugere que há seguidoras que não conseguem
desassociar ambas as figuras, fundindo-a em uma só.
Esta sugestão é reforçada pelos achados desta pesquisa relativos ao fator atitude,
e pela própria literatura, que informa que a confiança em um influenciador digital é
construída fundamentalmente com base na proximidade e na familiaridade, configurandose situação de intimidade semelhante àquela em que a informação vem de alguém do
círculo social próximo (CRESCITELLI; TAGAWA, 2015): “A blogueira da Embelleze
58

que seguimos passa a verdade, e já conheci ela pessoalmente, e ela é aquilo mesmo do
blog”; “Ela não é uma blogueira fake”; “Ela é simpática e transparente”; “Não está
mentindo, ela mesma usa o produto”; “Ela é autêntica, não é alguém que finge ser quem
não é”; “Quando ela fala sobre alguma situação que aconteceu na vida dela, ela é
verdadeira” e “Quando a gente fica sabendo que a blogueira não é aquilo mesmo que ela
prega, a gente para de seguir”.
Também vale notar que uma seguidora fiel é capaz de trazer para si mesma a culpa
caso algum aconselhamento da blogueira sobre um produto não traga os benefícios
esperados, mas sem que isto mine a confiança. Este comportamento enquadra-se em um
dos comportamentos clássicos de clientes de serviços na cocriação de valor - a autoculpa
quando o resultado final não confere com o esperado (ZEITHAML; BITNER;
GREMLER, 2014): “Também já comprei um produto indicado por ela e não gostei, não
deu o mesmo resultado que deu no cabelo, pois meu cabelo é diferente do cabelo dela”.
Cumpre registrar que algumas seguidoras deixam muito claro que, embora sigam
blogueiras, têm reservas quanto aos conselhos que elas oferecem: “Não confio quando a
dica dela é sobre um produto”; “Não compro nada sem antes olhar na internet a resenha
do produto, mesmo que ela diga que usa”; “Vejo os comentários de outros usuários do
produto, e se forem bons eu compro”; “Como ela também tem patrocínio das empresas,
não me influencia”; “Não confio em dicas de blogueiras porque têm uma finalidade
comercial por trás”; “Todas blogueiras têm um viés econômico por trás e é óbvio que vão
falar bem do produto”; “Quando tem indicação sobre produtos e existe uma relação
comercial, não acredito” e “No mundo virtual tudo é maravilhoso, por isso que não
confio”. Uma das entrevistadas disse ter chegado a desenvolver a percepção quanto à fala
da blogueira ser, ou não, alheia a interesses econômicos: “Ela é espontânea, mas consigo
perceber quando está falando de forma comercial, ela tem as duas coisas”.
A este respeito, já há mais de meio século Hovland, Janie e Kelley (1953, p. 19)
informavam que "o impacto da mensagem provavelmente depende do meio de publicação
ou do canal através do qual ela é transmitida". Ou seja, àquela época de pesquisas iniciais
sobre credibilidade da fonte, os pesquisadores diferenciavam comunicador e meio ou
canal. Esta posição foi revisitada anos após; por exemplo, Whitehead (1968) e Berlo,
Lemert e Mertz (1970) propuseram que a credibilidade da fonte seria multidimensional,
baseando-se em segurança, qualificações, dinamismo, competência e objetividade. Esta
discussão se desenvolveu ao longo dos anos seguintes, com a literatura mais recente
indicando que 1) quanto mais as pessoas confiassem na mídia para se informarem, mais
elas julgariam esta mídia como confiável (AUSTIN; DONG, 1994; WANTA; HU, 1994),
2) as pessoas julgam a sua fonte de notícias preferida como a mais crível de todas
(RIMMER; WEAVER, 1987), 3) quanto mais as pessoas recorrem à Web mais credíveis
elas julgam as informações que encontram (GREER, 2003; JOHNSON; KAYE, 2003).
6.1.4 Atitude
Frequentemente foi salientado que, mais do que a intenção de acessar o blog para
se informar sobre os produtos da Embelleze, o que atraía as seguidoras eram os momentos
prazerosos que este acesso lhes proporcionaria, tendo em vista que elas passariam a gozar
da “companhia” de alguém cuja personalidade tem a capacidade de prender a atenção da
seguidora, mais do que dizer respeito diretamente às ações profissionais que se poderiam
esperar deste encontro.
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Neste particular destacaram-se, inclusive, as menções quanto à capacidade das
blogueiras de alegrar suas seguidoras, de as fazerem rir: “Ela é dinâmica, engraçada e
trata tudo com bom humor”; “Ela é uma pessoa descontraída”; “Ela é divertida”; “Ela é
muito engraçada”; “Ela é muito parecida comigo, com os mesmos gostos”; “Ela trata tudo
com bom humor”; “Ela é cômica, tem bom humor, me distrai”; “Me divirto com o jeito
dela, é entretenimento”, e “Ela é como se eu estivesse seguindo minhas amigas, vejo o
que minhas amigas estão fazendo e acabo colocando ela [a blogueira] nesse meio”.
Isto sugere que as seguidoras esperam mais do que apenas receber conselhos sobre
os produtos da empresa – para o que conta muito a reputação da blogueira. Como se
estivessem num encontro com uma amiga querida, elas esperam diversão, distração,
passar momentos agradáveis naquele convívio: “É como se fossemos melhores amigas”;
“No meu caso é quase uma amizade”; “Eu mando comentários e fico torcendo para que
me responda”; “Para mim ela já é uma amiga”; “Me sinto íntima dela”; “Falo com ela no
direct normalmente”.
Esta proximidade ficou explícita quando da última pergunta colocada no grupo
de foco, sobre a semelhança de um animal à blogueira, com a analogia à fidelidade canina:
“Um cachorro, pois ela é amiga, passa uma alegria...”; “Pela coisa da verdade dela, é que
ela acaba fazendo muitos seguidores, não é por ela ter uma visão diversificada ou atuar
em várias frentes, prefiro o cachorro”.
Enxergar um blogueiro como amigo sugere que os efeitos dos blogs são mediados
pela interação parasocial (IPS), que é a ilusão de um relacionamento face a face na
interação com alguém que se apresenta por meio de uma mídia (HORTON; WOHL,
1956). Isto porque, à semelhança do que já foi comprovado ocorrer no caso de fóruns
online, a geração de IPS em blogs se daria a partir da exposição dos seguidores a detalhes
da vida pessoal do blogueiro, além de ve-lo interagir com outros participantes online por
meio da postagem de comentários (BALLENTINE; MARTIN, 2005).
Assim, se a literatura indica que os sentimentos parasociais do espectador em
relação àquele a que está assistindo se reforçam conforme se repetem as interações entre
ambos (AUTER, 1992), pode-se esperar que este fenômeno seja especialmente aplicável
a blogs, considerando que muitos deles são atualizados várias vezes por dia. A repetição
da interface dos seguidores aos blogueiros criaria a percepção de amizade dos primeiros
em relação aos segundos, com o blogueiro tornando-se parte importante das vidas diárias
de seus seguidores (BALLENTINE; MARTIN, 2005). Reforçando esta percepção,
Halvorsen et al. (2013, p. 213) afirmam que a facilidade de acesso aos blogs – por
exemplo, por meio dos smartphones – “torna a conexão ainda mais pessoal, como tendo
um amigo com você o tempo todo”.
Ademais, já foi comprovado que conhecimento autoritativo – aquele que, advindo
de uma fonte convencional de capital humano, capacita alguém a fazer afirmações
precisas sobre sua área de atuação (CHEN; HIRSCHHEIM, 2004) – por parte do
blogueiro tem impacto negativo na confiança sentida pelos seguidores (DOYLE et al.,
2012). Por seu turno, o contrário ocorre no caso do conhecimento engajador, que é aquele
longitudinalmente acumulado pelo blogueiro conforme ele envida tempo e esforço para
participar do(s) tema(s) caros à comunidade com a qual atua (BAGOZZI; DHOLAKIA,
2002). Assim, o comportamento do blogueiro que busca se aproximar de seguidores que
prezam, por exemplo, a expressão de alegria, proporcionando-lhes momentos agradáveis,
poderá ser mais atraente a estes últimos, que tenderão a qualificá-lo positivamente.
Na presente pesquisa, as manifestações de algumas entrevistadas ultrapassaram as
fronteiras do consumo puramente hedônico até alcançar situação em que elas passam a
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ver na blogueira um modelo de pessoa e de vida a ser seguido: “[Ela é minha] Referência
de vida e de sonhos”; “Eu me identifico com a personalidade [dela]”; “Ela sempre luta
pelo que quer”; “Eu sigo ela pela forma de vida que ela tem”; “[Ela] É como se fosse um
espelho, onde eu quero chegar, não que eu queira ser blogueira”; “Ela é um exemplo”;
“Ela é simples, é ela mesma o tempo todo”; “Ela merece ser seguida pelo tipo de vida que
ela tem e pelo relacionamento muito bonito com o marido dela, que serve de exemplo, a
parceria que ela tem com ele é muito bonita”; “Ela é uma influenciadora de beleza
conhecida, me sinto íntima dela”; “Me identifiquei com o jeito sincero dela falar”; “Ela é
perseverante”; “Ela é gente como a gente”; “É como se eu estivesse seguindo minhas
amigas, vejo o que minhas amigas estão fazendo e acabo colocando ela [a blogueira]
nesse meio”; “Agora que ela está grávida pinta mais vontade de continuar seguindo, por
curiosidade”, e “Ela brinca com o cachorro dela, é mais pelo perfil dela que eu gosto de
seguir”.
Esta admiração e esta proximidade com a pessoa física da blogueira – muito mais
do que com a profissional promotora da Embelleze – explica por que ED1 chegou a dizer
que segue a blogueira porque a “admira, já que nunca foi envolvida em fofoca, e não mais
pelos produtos que apresenta”, e por que ED4 afirmou que assiste não só os vídeos
tutoriais da blogueira sobre os produtos, mas também os vídeos do seu cotidiano. Ou seja,
o produto deixa de ser o mais importante; o que importa é estar em contato com alguém
admirado, para passarem bons momentos juntas.
Os depoimentos colhidos no grupo de foco foram contundentes em reforçar esta
percepção quando foi perguntado às componentes o que determinava a decisão de
escolher e de se tornar seguidora de uma blogueira: ter “identificação”, “algo em comum”,
“alguma coisa parecida”, “algo para eu me projetar”, elementos que possibilitam a
seguidora a se imaginar “naquela vida ali também”, vida esta de alguém que é uma
“inspiração”.
Este modo de ver a performance das blogueiras misturando fatos da vida pessoal
delas e até mesmo de suas atividades extra-blog às percepções quanto às atividades
estritamente atribuídas ao blog, parece dar sentido a afirmações aparentemente
paradoxais onde as seguidoras informavam, de forma clara, não confiar nas indicações
das blogueiras, mas sem que esta descrença eliminasse sua vontade de continuar
seguindo-as. Isto pôde ser visto junto a quatro entrevistadas em especial:
1) ED1 afirmou que segue a blogueira por lhe ter admiração já que nunca a viu
“envolvida em fofoca”, e não mais pelos produtos que apresenta. Ou seja, uma
característica alheia à proposta de apresentar, recomendar e instruir sobre produtos
capilares – não estar envolvida em fofoca – e que se liga à percepção, por parte da
seguidora, de que a blogueira se afasta da maledicência, se coloca como suficiente para
garantir a confiança. Assim, confiança em blogueira parece se aliar à percepção de que
esta pessoa mantém-se à margem daquilo que pode não ser verdadeiro, que pode causar
mal entendidos, que pode prejudicar terceiros.
2) ED7 disse que “não presta atenção nas “dicas” dos produtos”, pois não confia
em conselhos de blogueiras “por achar que têm uma finalidade comercial por trás, têm
um viés econômico por trás e é obvio que vão falar bem do produto”. Mas deixou bem
claro que tem grande admiração pela blogueira porque ela “tem um relacionamento muito
bonito com o marido dela, que serve de exemplo, a parceria que ela tem com ele é muito
bonita”. Este relato indica que a relação do casal é mais importante para esta seguidora,
que não se abstém de seguir a blogueira embora desacredite de usa isenção profissional
porque lhe é importante se projetar na felicidade marital que consegue perceber. Ou seja,
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a blogueira deixa de ser uma influenciadora de produto e passa a ser uma influenciadora
de modelo de vida.
3) ED5 disse que segue a blogueira porque ela é “verdadeira, sincera e transparece
ser o que realmente é, apesar de eu não saber se é confiável, pois na internet, as pessoas
sempre tentam montar um personagem, mas acredito que ela passa a característica de
como ela realmente é, a gente acaba seguindo, mas confiável a gente não sabe se é”. Aqui
vence a confiança ditada por características pessoais frente à desconfiança ditada pela
distância entre os mundos virtual e real, com a seguidora remetendo àquilo que interpreta
na blogueira pela ótica pessoal.
4) ED11 deixou bem claro que “Ela brinca com o cachorro dela, é mais pelo perfil
dela que eu gosto de seguir”. De novo tem-se aqui a projeção de um sentimento pessoal
que transcende a utilidade dos conselhos de uma blogueira a uma seguidora: se a imagem
pessoal da blogueira não convergir com algo idealizado pela seguidora, seus conselhos
não terão a mesma eficácia.
Sugere-se, aqui, chamar de identificação pessoal este elemento que atua sobre o
fator atitude quando há necessidade, por parte da seguidora, de que a blogueira espelhe
os valores pessoais e os princípios da seguidora, sem o que a relação não seria possível –
aliás, não por acaso, ED1 diz textualmente “é como se fosse um espelho, onde eu quero
chegar, não que eu queira ser blogueira”.
Esta identificação pessoal encontra apoio em Ellison, Steinfield e Lampe (2007)
e em Ramirez e Broneck (2009), que demonstraram que os indivíduos utilizam a Internet
para estabelecer novas relações, com os seguidores passando a considerar blogueiros
como seus amigos conforme se mostram interessados e pessoalmente engajados na vida
pessoal e quotidiana desses últimos. Reforçando esta percepção, na presente pesquisa
emergiram opiniões que mostram que o alcance da blogueira pode transcender as
fronteiras que se supõe delimitarem seu raio de ação enquanto profunda conhecedora de
produtos de beleza: “Ela me influencia com as “dicas” dela para vida saudável, ela me
inspira”; “Me interesso por ela, tanto que até já fui assistir uma peça dela no teatro”.
Em outras palavras, para que haja a intenção de adquirir os produtos da Embelleze
não basta que a seguidora utilize os serviços de uma blogueira conhecida (reputação) cujo
conhecimento do produto é inegável (confiança) e que sabe informar como o produto
deve ser usado (utilidade percebida). É necessário que estes elementos criem sentimento
positivo na seguidora quando ela acessa o blog para aprender sobre os produtos da
empresa, o que ajuda a formar a atitude favorável à blogueira. Este sentimento, por sua
vez, pareceu impulsionado pela percepção da seguidora de que aquela blogueira lhe trará
algo mais, um prazer extra não raro apoiado numa projeção de seus próprios desejos e
anseios possibilitada pela observação de hábitos e traços pessoais da blogueira
(identificação pessoal). A Figura 10 ajuda a melhor entender a aplicação, ao modelo de
Al Saleh (2017) desta contribuição trazida pela pesquisa.
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Figura 10 - Fatores determinantes nas recomendações de blogueira da Embelleze
sobre a intenção de compras de produtos por parte das consumidoras usuárias do
blog
Fonte: Elaboração própria, com base em Al Saleh (2017)

6.2 RESPOSTAS TRAZIDAS PELA PESQUISA
À luz das informações da seção 6.1 pode-se dizer que a resposta à questãoproblema desta dissertação é que os fatores determinantes na decisão das consumidoras
de escolher e de se tornarem seguidoras de blogueiras da Embelleze, presentes no modelo
de Al Saleh (2017), também se fizeram presentes nesta pesquisa: reputação, utilidade
percebida e confiança. Além disso, a atitude favorável a seguir a blogueira, também em
consonância com o modelo original de Al Saleh (2017), pareceu aguçada por elemento
que emergiu das evidências, não estando presente nesse modelo - a identificação pessoal
com as blogueiras.
Esta resposta levou à confirmação apenas parcial da suposição inicial da pesquisa
de que as seguidoras seriam influenciadas e motivadas exclusivamente pela reputação da
blogueira.
Considera-se que foi atingido o objetivo principal deste estudo. Isto porque
embora ele não se tenha proposto a verificar a hierarquia dos fatores e se tenha limitado
a pesquisar com base nos fatores propostos em modelo pré-estabelecido, ele foi capaz de
identificar a importância que as clientes pesquisadas atribuem à sua identificação pessoal
para com a blogueira.
O objetivo secundário de descrever o processo de interação blogueiraconsumidora foi atingido por meio das informações contidas no Capítulo 4, que contém:
1) a descrição de como se dá esta integração; 2) as ações de Marketing da Embelleze com
este propósito, tanto off-line como on-line; 3) a descrição da participação dessas
blogueiras nas ações de merchandising na TV e em demais de eventos junto a clientes da
Embelleze; e 4) apresentação das ferramentas utilizadas pela Embelleze para
monitoramento do relacionamento das blogueiras com suas seguidoras/consumidoras.
6.3 CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÕES
Os fatores reputação, confiança e utilidade percebida do modelo comportamental
de Al Saleh (2017) estiveram presentes enquanto elementos que ajudam a formar a atitude
favorável à relação entre as seguidoras e a blogueira da Embelleze. Mas esta relação se
constrói também à base de um novo elemento, que foi denominado de identificação
pessoal.
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Formado a partir de sentimentos de aproximação pessoal por parte das seguidoras
à blogueira - que é vista até mesmo como uma grande amiga, cuja vida e interesses
suscitam curiosidade e impulsionam-lhe o seguimento - o ato de seguir a blogueira traz
satisfação pessoal à seguidora. Isto reforça os elos entre ambas as partes e contribui para
auxiliar no processo decisório de compras. A seguidora sente prazer em acompanhar os
hábitos e traços pessoais desta profissional, e até mesmo ações que extrapolam o
propósito precípuo do blog - por exemplo, atuando no teatro, ou executando atos
corriqueiros como brincar com seu cachorro. Também ficou demonstrado que a
construção desta identificação pessoal pode se dar para além destes atos “mundanos”,
incluindo um tipo de julgamento, por parte da seguidora, quanto ao comportamento da
blogueira em suas próprias relações pessoais. No caso chamou atenção a menção de que
o relacionamento “bonito e de longa data” com o marido “serve de exemplo”.
Esta autoexposição de uma blogueira, por meio do compartilhamento de seus
pensamentos, humores e sentimentos mais íntimos com outros de forma virtual, a habilita
a ganhar maior apoio social e serve como eixo para a construção de relações íntimas (KO;
KUO, 2009). Até porque já foi comprovado que as pessoas se gostam mais entre si e se
autodivulgam mais online (BARGH; McKEENA; FITZSIMMONS, 2002; TIDWELL;
WALTHER, 2002), com Tian (2011) tendo demonstrado que a autodivulgação via blogs
desempenha papel essencial na iniciação e manutenção de relações mediadas pela
Internet.
Há duas contribuições acadêmicas nesta dissertação. A primeira reside na
sugestão de que, para que as seguidoras se sintam motivadas a manterem viva sua relação
com uma blogueira, pode ser relevante o entretenimento propiciado pelo contato entre
ambas, inclusive extrapolando os momentos de busca de orientações sobre os produtos
da empresa. Ao pesquisar as motivações por trás das atividades de consumidores em
mídias sociais, Heinonen (2011) indicou o entretenimento como uma das categorias
motivacionais, cuja formação se dava, entre outras, pela busca de diversão on-line. Da
mesma forma, Venkatesh, Thong e Xu (2012) indicaram que o divertimento percebido
pelos usuários influencia positivamente na intenção de uso de novas tecnologias. Para
Shao (2009), internautas procuram redes sociais para suprir suas necessidades não só de
informações como também de entretenimento, de gestão de humor, de necessidade de
interação social e de participação em comunidades virtuais.
A importância aqui identificada ao entretenimento pode encontrar abrigo na
Teoria dos Usos e Gratificações (BLUMLER; KATZ, 1974; KATZ; BLUMLER;
GUREVITCH, 1973), que busca explicar por que e como as pessoas procuram ativamente
tipos específicos de mídia: televisão, telefones celulares e internet em geral, e, mais
recentemente, também redes sociais (KRAUSE; NORTH; HERITAGE, 2014;
ORCHARD et al. 2014; PHUA; JIN; KIM, 2017b). De acordo com essa teoria, as pessoas
são agentes ativos que optam por se envolver com a mídia que satisfaz necessidades e
desejos específicos, como relaxamento, diversão, conhecimento, interações sociais ou
fuga:
O uso das mídias sociais pode ser altamente gratificante, pois fornece
uma fonte confiável de prazer, ajuda a administrar o humor, alimenta o
bem-estar psicológico e atende a várias outras necessidades, desde
menos (por exemplo, passar o tempo) até mais fundamentais (por
exemplo, a necessidade de pertencer). (VAN KONINGSBRUGGEN et
al. 2017, p. 334).

64

A segunda contribuição acadêmica desta dissertação reside na constatação de que
a identificação pessoal da seguidora para com a blogueira é elemento da maior
importância para garantir que o relacionamento se mantenha. Esta forma de se ver
“irmanada” com a profissional que divulga os produtos da empresa agrega ao modelo de
Al Saleh (2017) porque aumenta o entendimento de como a atitude comportamental é
constituída. Não mais se trata apenas de elementos afetos à blogueira em si - à sua
reputação, à confiança que inspira, à utilidade que suas informações trasmitem. Trata-se
de elemento afeto à própria seguidora, a seu imaginário pessoal, que molda sua forma de
ver aquela profissional. Frase muito elucidativa a respeito veio do grupo de foco: “Agora
como ela está grávida, “pinta” mais vontade de continuar seguindo, por curiosidade”,
indicando o envolvimento pessoal da seguidora com o desenlace daquela gravidez, o
entusiasmo com “as cenas dos próximos capítulos” da vida da blogueira-amiga.
Por outro lado, embora o propósito precípuo desta dissertação não tenha sido
exploratório, é impossível deixar de atentar para um seu resultado que foi exposto na
seção 6.1.3: embora a seguidora da Embelleze confie na blogueira, há espaço para
acomodar eventuais desconfianças também. Em outras palavras, é como se este fosse um
“amor condicional”, quando são identificados interesses econômicos por trás das
manifestações da blogueira.
Por mais que tenha havido manifestações indicando a existência de uma
identificação pessoal das seguidoras em relação à blogueira, e que muitas delas tenham
dito que consideram essa última como sua amiga, este relacionamento não parecem se
enquadrar na simetria dos valores de confiança indicada pela literatura das redes de
amizade social, onde os relacionamentos virtuais se dão à base de compartilhamento de
experiências, de pensamentos, de opiniões e de ideias, experimentado-se um sentimento
de comunidade e de pertencimento (YU; SINGH, 2003). Afinal, a função principal do
blog da Embelleze é expor, orientar e estimular a compra de produtos capilares.
Mesmo assim, as manifestações de amizade por parte das entrevistadas podem ser
entendidas com base no princípio de que, dependendo do indivíduo, suas relações sociais
online podem ser tão valiosas quanto as relações offline (CUMMINGS; BUTLER;
KRAUT, 2002). No caso, algumas pessoas se veem mais aptas a formar relacionamentos
virtuais porque sentem que podem se expressar melhor seus "verdadeiros eus" online ao
invés de fazê-lo presencialmente (BARGH; McKENNA; FITZSIMONS, 2002).
Quanto à contribuição prática desta dissertação, foi visto que a vida pessoal da
blogueira é relevante para as seguidoras se manterem ligadas a ela, aguçando-lhes a
vontade de se manterem ligadas às comunicações postadas pela blogueira – para a verem
brincando com seu cachorro, para assistirem suas falas cômicas, para acompanharem seu
relacionamento com o marido ou sua gravidez. Isto sugere que a intenção de compra das
seguidoras aos produtos da empresa pode ser forte, já que a influência no processo
decisório de leitores de blogs e ou de seguidores varia conforme o nível de envolvimento
dos consumidores (CRESCITELLI; TAGAWA, 2015).
Este conhecimento pode ser o gatilho, por parte da Embelleze, de orientações à
atuação destas profissionais para que aprimorem este aspecto em suas atuações junto às
seguidoras, e para que até mesmo as blogueiras melhor entendam o efeito comercial que
suas ações extra-promoção de produtos, quando de sua interação com as seguidoras,
possam ter sobre o propósito do blog de alavancar vendas da empresa. O conhecimento
proporcionado por esta pesquisa a especificidades dos sentimentos das seguidoras das
blogueiras da Embelleze quanto a seu relacionamento com essas últimas sugere
benefícios aumentados à empresa quanto maior for a proximidade sentida pelas
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seguidoras à figura pessoal das blogueiras. Não por acaso, quando perguntado no grupo
de foco como era a interação das participantes com as blogueiras, e como elas se
relacionavam com essas últimas, uma das respostas foi “Quando o blog é menor, o
relacionamento é mais próximo, pois o número de seguidores é menor, aí me relaciono
mais”.
Este fenômeno poderia ser explorado pela empresa por meio do reforço à
aproximação dessas profissionais às seguidoras, o que poderia se dar por meio do
aumento do uso das microblogueiras:
Não existe uma definição bem estabelecida de microblog. Em geral um
microblog permite que os usuários publiquem e compartilhem
mensagens curtas em tempo real ou comunicação assíncrona com 140
caracteres (GAO; LUO; ZHANG, 2012). Por causa da restrição de
comprimento (...) o microblog é simples e fácil de usar. Uma forma tão
fácil de comunicação também significa que é possível para os
microblogueiros (escritores de microblogs) publicar e compartilhar
informações instantaneamente. Além disso, uma vez que os
microblogueiros podem ler, seguir, responder ou encaminhar as
mensagens uns dos outros, tecnicamente eles podem ter interações e
colaborações de qualquer canto do mundo (JAVA et al., 2007) (LIN,
2014, p. 16)

Também chamadas de microinfluenciadoras, essas microblogueiras, enquanto
indivíduos que, pela natureza das suas relações e comunicações, têm impacto direto no
comportamento dos consumidores, estando direcionadas para um segmento de mercado
específico, muitas vezes um nicho. Assim, podem atuar para uma audiência bem definida,
contrastando com os influenciadores que atingem o mercado de forma macro, sobre
público mais amplo (BROWN; FIORELLA, 2013).
6.4 SUGESTÕES DE FUTUROS ESTUDOS
Futuras pesquisas podem dar seguimento a esta dissertação aplicando o mesmo
método de pesquisa a diferente perfil de público – por exemplo, adolescentes.
Também podem expandir o estudo para identificar a hierarquia dos fatores
determinantes na decisão das consumidoras de escolher e de se tornarem seguidoras
especificamente de blogueiras da Embelleze, esforço que se encontra fora da delimitação
desta dissertação.
Finalmente, sugere-se que futuros estudos aprofundem a descoberta, aqui
realizada no caso específico da empresa Embelleze, da importância da identificação
pessoal de seguidoras para com blogueira. Seria interessante verificar se este tipo de
envolvimento seria específico de seguidoras femininas para com produtos de beleza de
uso pessoal, ou se seriam também verificados em outros segmentos de produtos ou de
serviços – por exemplo, no caso de blogueiras dedicadas a aconselhamentos nutricionais
ou de forma física.
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APÊNDICE 1
ROTEIRO NÃO ESTRUTURADO PARA A ENTREVISTA INDIVIDUAL
1.

Quantos anos você tem?

2.

Qual a sua ocupação?

3.

Onde você mora?

4.

Qual o motivo que fez você seguir a blogueira da Embelleze?

5.

Como você descobriu a blogueira da Embelleze?

6.

Há quanto tempo você segue a blogueira da Embelleze?

7.

O que faz você continuar seguindo a blogueira da Embelleze?

8.
As dicas de produtos da blogueira da Embelleze influenciam sua decisão de
compras?
9.

Qual a característica da blogueira que lhe é marcante?
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