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 Neste artigo será abordado o tema sobre a volatilização das relações 

entre os influenciadores digitais e o seu público, demonstrando que os atos 

irresponsáveis cometidos por estes profissionais podem comprometer seu 

poder de influência, a confiança que o seu público depositava em suas palavras, 

e como isto pode afetar empresas que se associaram aos mesmos, a fim de 

reconhecer quais influenciadores tem maior probabilidade de prejudicar uma 

marca. 
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As redes sociais abrigam hoje uma infinidade de criadores de conteúdo 
que obtém a confiança do seu público, influenciando diretamente o poder de 
consumo. Empresas têm se beneficiado de tais influências tornando estes 
profissionais essenciais em campanhas de marketing, entretanto, está 
associação pode trazer benefícios e riscos pois a opinião pública oscila com 
relação às empresas, onde associações negativas serão criadas quando a 
mídia divulga informações sobre o comportamento irresponsável dos seus 
representantes. Desta forma, objetiva-se com esta pesquisa fazer uma análise 
exploratória de cases onde condutas irresponsáveis de influenciadores 
resultaram em perda de credibilidade com os seguidores e uma possível 
correlação negativa com as marcas dos quais estes profissionais foram 
associados. Para isso, foi realizada uma análise exploratória, por meio de 
pesquisas bibliográficas. Foram pesquisados cases publicamente conhecidos 
em canais de mídia de massa, de mídia especializada em marketing digital e 
selecionados cases de influenciadores que passaram por crises de diferentes 
naturezas, a fim de desenhar um panorama de possibilidades de crise de 
imagem com influenciadores. Com isso, conclui-se que equívocos cometidos 
pelos influenciadores acarretam perda de popularidade com os seus seguidos 
e uma visão negativa com as marcas das quais representa. Na grande maioria 
dos casos, as marcas com o objetivo de não perder consumidores, se 
posicionam publicamente afirmando que aqueles conceitos não fazem parte da 
empresa e dissociam a imagem do influenciador com marca através do 
rompimento de contrato. 
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As redes sociais abrigam hoje uma infinidade de criadores de conteúdo e 

indivíduos ou empresas com voz ativa nas redes. O uso de redes sociais 

cresceu muitos ao longo dos anos e a previsão é só aumentar. Só no Brasil, a 

estimativa é que os usuários de comunidades virtuais devem crescer mais de 

23% até o final de 2023 (TECMUNDO, 2020). Nosso país se posiciona em 

quarto lugar em um ranking das nações em que as redes mais se popularizam 

(SILVA et al., 2020). 

Diante desta popularização, surgiram em maior proporção profissionais 

formadores de opinião, atualmente denominados como influenciadores digitais. 

O termo influenciador digital passou a ser utilizado no Brasil a partir de 2015 

como sucedâneo a outros termos como blogueiros e vlogueiros, sendo 

profissionais que detém o poder de influência em um determinado grupo de 

pessoas, impactando os seus seguidores com o seu estilo de vida, opiniões e 

hábitos (KARHAWI, 2017) tendo como principal objetivo mediar as informações 

e mensagens da mídia, disseminando-as em seus grupos de influência através 

da comunicação interpessoal (GAMA, 2019).  

Estes profissionais conseguem obter a confiança do seu público, 

influenciando diretamente o poder de consumo dos mesmos. Neste sentido, 

cada vez mais instituições utilizam estratégia midiáticas para articular as 

interações com o público (MOL, 2011) e empresas têm se beneficiado de tais 

influencias tornando os influenciadores digitais essenciais em campanhas de 

marketing. Sendo assim, determinadas campanhas de marketing não podem 

mais ser concebida sem o envolvimento dessas personalidades online. 

Ao correlacionar ao influenciador digital, uma marca associa a sua 

imagem ao mesmo o que influencia a intenção de compra dos seguidores. Está 

associação pode trazer benefícios, entretanto os riscos são iminentes pois a 
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opinião pública oscila com relação ás empresas, onde associações positivas 

serão criadas quando a empresa laça novos produtos, age com 

responsabilidade social, como também pode ser negativa, quando a mídia 

divulga informações como falha nos produtos e comportamento irresponsável 

dos seus representantes (SILVA NETO, 2010).    

A associação negativa de um influencer com o seu público pode ocorrer 

por diversos motivos, dentre eles um mal entendimento do que foi dito e um 

desvio dos valores associados a empresa, de modo que, quando a 

comunicação entre o influencer e o seu público não é boa, gera grandes 

consequências (REIS, 2010) como a perda de representativa entre os seus 

seguidores e a sua posição hierárquica (YAMASAKI, 2020) e insatisfação com 

a marca a qual foi associada.   

Desta forma, objetiva-se com esta pesquisa fazer uma análise 

exploratória de cases onde ações irresponsáveis causados pelos 

influenciadores resultaram em perda de credibilidade com os seguidores e uma 

possível correlação negativa com as marcas dos quais estes profissionais foram 

associados.
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A necessidade de comunicação, de criação de grupos, aldeias e 

comunidades levaram ao sucesso global das redes sociais ao redor do mundo. 

As conexões entre pessoas de todo o planeta é o que move a fixação por 

empresas que oferecem esse tipo de serviço. As redes sociais aperfeiçoaram a 

maneira como nos socializados, nos conectamos e como criamos laços afetivos 

(SANTOS; CYPRIANO, 2014). 

Criadores de conteúdo e influenciadores digitais surgiram com o 

surgimento das redes sociais há mais ou menos uma década, por volta da 

segunda década do século XXI (KARHAWI, 2017). Depois de tentar comprar 

sem sucesso o aplicativo de vídeos perecíveis Snapchat, Mark Zuckerberg, o 

dono do império Facebook (que inclui também o Instagram e o WhatsApp), 

implantou a função de vídeos com validade de 24 horas no Instagram e avançou 

com a cultura de criação de vídeos online (CANALTECH, 2018). Agora, todos 

têm a facilidade ainda maior de criar conteúdo. 

Essa mudança significativa pode ser vista como rápida na história das 

comunicações e o mercado de influência digital, novo. Hoje, essas 

personalidades online estão equiparadas (ou até em posição superior) com 

grandes veículos de mídias tradicionais, como revistas, jornais e emissoras de 

televisão. 

Profissionais de marketing estão cada vez mais integrados no mercado 

de influenciadores digitais, uma vez que o poder de influência online só 

aumenta com os anos. Muitas vezes os influenciadores são o centro da 

estratégia de campanhas de marketing, no entanto, há um risco muito grande 

nesse mercado, ainda que muito lucrativo, igualmente volátil: um influenciador 

digital pode se tornar uma celebridade da internet em questão de dias, com 

apenas um conteúdo publicado, enquanto sua popularidade pode desaparecer 

com a mesma rapidez. 
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Conhecida na internet como Boca Rosa, a influenciadora Bianca Andrade 

foi uma das convidadas a participar do reality show veiculado pela Rede Globo 

Big Brother Brasil em 2020. Com conteúdo em redes sociais sobre maquiagem, 

Andrade reunia à época quase 15 milhões de fãs. Mantém marcas e produtos 

de beleza com o seu nome e entrou no programa como a mais popular, 

ganhando mais de 1 milhão de seguidores no Instagram após sua participação 

ser revelada. No entanto, sua conduta durante o reality show, porém, ameaçou 

todo o império construído. 

Em um episódio de machismo no Big Brother Brasil, a participante criticou 

o movimento contrário, ficando ao lado dos homens: “Não suporto esse papinho 

de girl power” (UOL, 2020)1, ela afirmou, desaprovando o movimento das 

mulheres participantes. Esse posicionamento desagradou muitos fãs seus, 

fazendo a influenciadora perder mais de 300 mil seguidores. 
No Twitter, a frase "Fora Boca Rosa" chegou a ficar em primeiro lugar nos 
assuntos mais comentados. Outras mensagens contra a influenciadora 
também viralizaram, e ela não pode mais ser vista como uma das favoritas 
ao prêmio de R$ 1,5 milhão (UOL, 2020). 
 

 Bianca Andrade também é conhecida por produzir conteúdo sobre 

alimentação natural e rotina de exercícios, se baseando em seu cotidiano e nas 

dicas que publica na internet para seus espectadores. Ela afirmava que o uso 

de cinta modeladora a ajudou a perder 12 quilos, além de cintas elásticas (da 

qual recebeu patrocínio) também ajudaram a emagrecer. 

 
Um ano mais tarde, sem saber que uma entrevista que deu na rádio estava 
sendo transmitida em uma live no Facebook, comentou com sua mãe, 
durante o intervalo, que não sabia o que dizer sobre sua lipoaspiração. "Fala 
a verdade", respondeu a mãe. Rapidamente, internautas começaram a 
criticá-la por mentir sobre seu emagrecimento "natural", e seus 
patrocinadores se irritaram com a farsa. Boca Rosa estava no programa The 
Bate-Boca, da Rádio Mix, com Bruno Chateaubriand e Leo Dias, que avisou, 
fora do ar, que a questionaria sobre suas cirurgias (UOL, 2020). 

 

 Depois disso, Andrade recebeu muitas críticas e tentou se explicar nas 

redes sociais. Ela afirmou que a cirurgia foi apenas para retirada de uma 

gordura específica abaixo dos seios. Seguidores chegaram a comentar que ela 

1 As citações das falas em programas e sites estão disponíveis nas referências finais do artigo. 
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tem responsabilidade de ser sincera quanto ao seu emagrecimento e 

procedimentos estéticos de que faz uso. 

Existem também casos de influenciadores que perdem suas redes sociais 

justamente por não se enquadrarem dentro das políticas das plataformas. É o 

caso da influenciadora e artista Roma Gaga. Em um momento de muita 

emoção, ela comunicou aos seus fãs que tinha perdido sua conta do Instagram 

em janeiro de 2021 (GOMES, 2021). O perfil da artista no Instagram reunia mais 

de 16 milhões de seguidores e era o seu principal canal de comunicação com 

seu público. À época, ela criou um novo perfil e já pedia para seus seguidores 

migrarem com ela para a nova conta. 

 Depois de uma decisão judicial a favor de Gaga, em março de 2021 a 

artista conseguiu recuperar sua conta. O processo que ela moveu contra o 

Instagram pedia, além da reativação da conta, uma indenização por danos 

morais. A juíza exigiu provas para de que Roma Gaga havia violado as regras 

da plataforma, mas a rede social não entregou nenhuma delas. Dessa maneira, 

a decisão foi a devolução da conta. 

 
Além disso, o advogado afirmou que pediu uma indenização pelos danos 
morais sofridos por Romagaga, solicitação aceita pela justiça. "Mostramos 
também que a conduta do Facebook causou um abalo moral nela, hoje em 
depressão. Assim, a juíza determinou que a empresa pague danos morais, 
uma vez que esta era sua fonte de renda, o trabalho com as redes sociais", 
frisou (UOL, 2021). 
 
 

 Um dos exemplos mais recentes também é a participação da rapper Karol 

Conká na edição do reality show Big Brother Brasil de 2021. A artista se 

envolveu em muitas polêmicas no programa e teve sua reputação no país 

afundada com muita rejeição do público. Quando eliminada do programa, teve 

99,17% de votos pela sua expulsão. Diferentemente do que ela provavelmente 

esperava. 
 
Um dos atrativos de participar do reality é justamente ganhar mais 
visibilidade, principalmente no Instagram, pois isso ajuda os ex-BBBs a 
faturarem com posts patrocinados. O problema é que nesta edição os 
participantes rejeitados pelo público passaram a perder seguidores e esse foi 
o caso de Karol (JOVEM PAN, 2021). 

 

Antes de entrar no programa, Conká possuía 1,5 milhão de seguidores 

no Instagram. Nos primeiros dias de exibição, teve um aumento de 300 mil 
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seguidores. No entanto, nas primeiras semanas, envolvendo em brigas e 

pronunciamentos polêmicos, foi eleita pelo público como vilã e, então, passou 

a perder seguidores dia após dia. 
 
Vale lembrar que quando Karol começou a perder seguidores no Instagram, 
houve um aumento repentino nesse número e muitas pessoas passaram a 
desconfiar que os administradores da página da cantora estavam comprando 
novos seguidores, uma vez que foram encontrados muitos perfis 
supostamente russos seguindo ela. A equipe da artista negou as informações 
(JOVEM PAN, 2021). 

 

 Fora do Brasil, podemos encontrar exemplos de outros influenciadores que 

foram pegos traindo os valores defendidos por eles. É o caso da youtuber 

californiana de descendência mexicana Yovana Mendoza. Conhecida por 

produzir conteúdo sobre veganismo e defendendo uma dieta crudivegana 

(baseada em alimentos crus), a influenciadora foi vista pelos internautas 

comendo um filé de peixe durante uma viagem. 

 Ela se justificou ao público falando que precisou inserir carne na sua rotina 

por problemas de saúde que estava passando; tinha sido uma recomendação 

médica. A youtuber teve amenorreia, ou seja, ausência de menstruação, além 

de anemia e seu intestino atacado por muitas bactérias “ruins”. O que mostrou 

que seguir a dieta que ela proclama no YouTube, principalmente sem 

acompanhamento, é muito perigoso. 

 
O novo menu, segundo ela, foi feito com prescrição médica. "Nas últimas 
semanas tenho me sentido melhor, com mais energia. Mas quero retomar a 
alimentação que compartilho com vocês". Ela confessou ainda que há três 
anos passou a comer alguns produtos cozidos, algo que não era compatível 
com o estilo de vida que pregava em seu canal (UOL, 2019). 

 

 Na China, a influenciadora digital Lisa Li era conhecida por uma vida 

esplêndida nas redes sociais. A blogueira com 1,1 milhão de seguidores exibia 

um estilo de vida com festas, idas a restaurantes, um cotidiano de celebridade 

digital. Sua carreira e imagem pública ficaram estremecidas quando a dona do 

apartamento onde Li morava à época filmou o estado da residência. 

 A casa estava completamente bagunçada, em um estado que fez muito 

ruído nas redes sociais e chocou seus seguidores, que esperavam um outro 

ambiente para a influenciadora. As filmagens mostram cômodos imundos. 

Profissionais de limpeza se recusaram a limpar o local, afirmando que a 
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blogueira ainda devia milhares de yuans (moeda chinesa) em contas não 

pagas. 

 Depois de milhões de visualizações nas imagens, Li emitiu uma declaração 

nas redes sociais, se encontrou com a dona do apartamento e desculpou-se 

pessoalmente. Inquilina e dona foram vistas apertando uma a mão da outra. 

Imagens seguintes a mostraram limpando cocô de cachorro pelo apartamento 

e outros dejetos espalhados por sua casa. Nesse momento, já a estavam 

chamando de fake. 

 
A China está se esforçando para incentivar suas celebridades a serem 
"socialmente responsáveis". As autoridades do país preocupam-se com a má 
influência que esses blogueiros e vloggers possam exercer sobre seus jovens 
seguidores e têm um histórico de tomá-los como exemplo, argumentando que 
precisam ser bons modelos para seus fãs, além de preservar uma cultura 
online saudável (BBC, 2019). 
 
 

 Essa preocupação foi evidenciada em uma matéria da Veja (2021). O 

órgão regulador da internet na China, chamado de Ciberespaço da China, 

anunciou um plano de exigir de influenciadores uma autorização especial do 

governo para publicar conteúdo sobre vários assuntos. A lei já existia para 

assuntos sobre política, mas a fiscalização começa a ser rigorosa agora, se 

estendendo para assuntos de saúde, economia, educação, entre outros. 

 
A revisão da política tem como objetivo “padronizar e orientar as contas 
públicas e as plataformas de serviços de informação a serem mais 
autoconscientes em manter a direção correta da opinião pública, segundo um 
comunicado da Administração do Ciberespaço (VEJA, 2021). 
 
 

 O trader financeiro é conhecido pela internet por fazer operações ao vivo 

na Bolsa de Valores. Essa prática aparenta uma transparência nas suas 

aplicações e táticas e o ajudou a conquistar a confiança dos fãs. Estes, se 

tornaram investidores que lhe confiaram como o dinheiro poderia ser aplicado 

e manuseado, esperando uma boa rentabilidade. No entanto, tudo deu errado. 

A promessa era um retorno de 10% ao mês, mas acabou em um prejuízo de 30 

milhões de reais e uma única operação que deu errado. 

Mais de 200 pessoas se dizem vítimas do influencer de mais de 164 mil 

seguidores no Instagram. No dia em que tudo aconteceu, em outubro de 2020, 

a transmissão ao vivo, restrita aos membros que tinham aplicações, foi 
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substituída pela tela desligada, ao passo que Ibraim sumiu dos canais oficinais 

com os investidores. 

 
No mesmo dia do prejuízo milionário, Ibraim apagou todas as redes sociais, 
o canal no YouTube e os sites. Ele também tirou do ar os cursos sobre 
aplicações financeiras disponíveis em plataformas educacionais online. 
Todos continuam fora do ar (UOL, 2020). 
 

A matéria do portal de notícias UOL (2020) também revelou que o prejuízo 

chegou a agências de marketing, em que um dono de agência era sócio do 

influencer. O empresário falou com o UOL, mas disse que a parceria era uma 

estratégia de marketing. Nesse caso, a notícia continua não sendo favorável. O 

poder de influência tem levados muitos ao prejuízo.
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O que motiva esse trabalho é estudar o mercado de influenciadores 

digitais e as consequências dos desvios de valores e condutas desses 

profissionais com as empresas os quais representam. Para isso, foi utilizado 

como procedimento metodológico uma análise exploratória, já que os 

procedimentos técnicos utilizados se basearam na busca de dados 

secundários, sendo utilizada para isto pesquisa bibliográfica e documental, 

sendo a melhor e a mais adequada forma de adquirir informações precisas, 

desenvolver o conhecimento e, formular soluções para os problemas das 

políticas analisadas. 

Segundo Gil (1999), uma pesquisa é exploratória tem o objetivo de 

aprimorar ideias e desenvolver melhor a compreensão do tema abordado.  

Segundo Révillion (2003) por meio de estudos exploratórios gera-se hipoteses 

e identifica-se as variaveis que devem se inclusas na pesquisa.  

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, que, segundo Gil (1999) e Severino (2007), é aquela desenvolvida 

a partir de material já elaborado e disponível, constituído principalmente de 

documentos impressos em livros, artigos científicos, dissertações e teses e uma 

pesquisa documental que para Gil (1999, p. 66), “[...] vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”.  

Assim, este trabalho buscou adquirir conhecimentos e dar soluções para 

os problemas específicos, como a gestão de crises de influenciadores e 

posicionamento público de marcas parceiras dos mesmos. 

Inicialmente foram pesquisados cases publicamente conhecidos em 

canais de mídia de massa, de mídia especializada em marketing digital e canais 

de mídia com conteúdo voltado para influenciadores digitais como o 

CANALTECH, TECMUNDO e UOL Notícias, além de uma busca informal de 

dados diretamente nas redes dos influeciadores analisados, procurando 

identificar as variáveis que causam o problema e formular soluções ou 
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hipóteses sobre o caso que está sendo estudado. 

Foram selecionados cases de influenciadores que passaram por crises 

de diferentes naturezas, a fim de desenhar um panorama de possibilidades de 

crise de imagem com influenciadores. Foram escolhidos cases nacionais e 

estrangeiros, a fim de abordar brevemente as soluções encontradas em outros 

países na conclusão deste artigo, visto que a legislação brasileira ainda não se 

posiciona de maneira específica quanto ao comportamento dos influenciadores 

nas redes. 

Foram selecionados os artigos sobre as cases citadas neste trabalho, 

fazendo uma descrição dos perfis de influenciadores, relato sobre os desvios 

de conduta, valores ou contradições realizadas por estes profissionais, assim 

como as consequências desses atos. Para isso, foi utilizada como fonte de 

informações, as redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. 

A partir desta seleção foi escolhida uma linha de raciocínio, para 

apresentação dos cases, a fim de pré-moldar a estrutura da análise. Para um 

embasamento teórico, foram escolhidos capítulos e trechos de obras 

relacionadas a reputação, comunicação e imagem corporativa, mercado de 

influência digital e sobre redes sociais. Devido a um número escasso de obras 

sobre influenciadores digitais, e a evolução extremamente rápida do cenário 

das redes sociais, foram selecionadas apenas algumas obras como referência. 

Obras com mais de 5 anos ou de períodos anteriores ao surgimento das 

maiores redes sociais atualmente utilizadas, não condizem com a realidade 

atual do mercado de influenciadores. 
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Depois de observar os cases relatados nesse trabalho, é possível concluir 

que influenciadores digitais podem perder sua credibilidade por erros cometidos 

diante de seus seguidores, uma versão “em público” online.  

Karhawi (2019) afirmou que a confiança entre o público e o influenciador 

é construída por meio de estratégias de relacionamento onde este profissional 

é legitimado pelo seu público, tendo como resultado uma boa reputação, porém 

esta reputação é a mercê de situações positivas ou negativas. Desta forma, a 

liberdade em poder escolher seu conteúdo pode deixar muitos suscetíveis a 

publicar algo prejudicial. Nos cases apresentados, os influenciadores perderam 

a credibilidade devido ao comportamento. 

Karol Conká e Boca Rosa, durante a exposição de erros no Big Brother 

Brasil, perderam o controle das suas imagens, não estando mais sob o viés de 

uma edição própria, mas sim, estando submetido à decisão editoria de uma 

emissora de televisão. Isso poderia parecer uma armadilha midiática, sem 

nenhuma comunicação com o exterior do reality show, com uma exploração da 

emissora Globo sobre as tramas filmadas dentro da casa. Enquanto isso, o 

repúdio do público aumentava cada vez mais.  

Os patrocinadores dessas influenciadoras não poderiam prever o que 

estava acontecendo com elas. Pessoas famosas em redes sociais são alçadas 

à posição de celebridade e, então, começam a ser alvos dos veículos de 

comunicação tradicionais, entrando em uma engrenagem de mídia de massa 

que encapsula a liberdade prometida nas redes sociais.  

Porém, antes de alcançar as mídias de massa, muitos influenciadores já 

perdem a credibilidade no online, onde deveriam ter mais domínio de suas 

publicações. O case de Yovana Mendoza explicita que pequenas atitudes 

irresponsáveis causam proporções inimagináveis. Defendendo um estilo de 

vida livre de consumo de carne e com milhões de seguidores que acreditavam 

no seu discurso, Mendoza foi alvo da mídia, se tornando uma “impostora, 

mentirosa”.  

Em resposta, a influenciadora disse que a dieta que propagava nas redes 

a levara a complicações no sistema digestivo. Ou seja, Mendoza defendia um 
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estilo de dieta sem se preocupar com a saúde do seu público. Boca Rosa, por 

sua vez, passou por algo semelhante quando deixou escapar em uma live sobre 

um procedimento estético, tendo propagado uma dieta para seus seguidores, 

garantindo que o peso que perdeu era graças a essa dieta. 

Iyengar, An Den Bulte, Valente (2011) entre os motivos que o público 

define um influenciador como confiável é o fato deles utilizarem do produto ou 

serviços dos quais fazem propaganda. Além disso, Barger (2013) identifica que, 

entre as crises enfrentadas na era digital, está a chamada crise gerada por um 

colaborador, onde este individuo publica ou se pronuncia de forma desalinhada 

com os valores da empresa (KARHAWI, 2019).   

 Desta forma, os cases analisados aqui é como o comportamento dos 

influenciadores tem autoridade sobre muitos dos seus seguidores, como uma 

verdade incontestável, já que estes não são fidedignos ao que falam. A 

mensagem que eles defendem acabam traduzidas em promessas, o que os 

seguidores assimilam como ganhos esperados – sejam materiais, espirituais, 

intelectuais e outros. Os métodos dos influenciadores são vistos como 

“infalíveis”, visto a credibilidade que, aparentemente imaculada, é, na verdade, 

muito frágil. Que qualquer publicação em rede social é capaz de derrubar toda 

essa credibilidade. 

Os métodos, como o relatado no case de Yovana Mendoza, podem, 

inclusive, serem prejudiciais para alguns de seus seguidores. Muitas empresas 

quando se interessarem em investir em uma parceria com algum influenciador, 

precisa atentar a esse tipo de questão. Isso porque se os produtos da marca 

estão associados ao método preconizado, a credibilidade da empresa pode ir 

embora junto com a influência do comunicador digital. 

As farsas dos influenciadores, como o exemplificado com o case de Lisa 

Li, podem nos apontar um grande número de pessoas que vivem de uma 

propaganda da vida falsa nas redes sociais. Enganando seus seguidores sobre 

estilos e hábitos de vida, essas personalidades de ficção são muito frágeis, 

alimentando laços também frágeis, muito facilmente destruídos por uma 

publicação em suas redes. O trabalho de marketing com influenciadores corre 

esse perigo.
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Um grande desafio para empresas hoje é aliar o marketing digital com a 

parceria com influenciadores digitais. Encontrar uma personalidade que esteja 

alinhada com o perfil da empresa é uma dificuldade porque coloca a imagem 

da empresa (e do influenciador também) em risco. Visto todas as elucubrações 

feitas no trabalho, é possível extrair algumas soluções que ajudam a proteger 

a reputação de uma empresa, de uma marca. 

Conhecer o conteúdo do influenciador: é fundamental para a empresa 

entender profundamente as informações que o comunicador transmite aos seus 

seguidores. É conhecendo os valores defendidos na rede social é importante 

para identificar se vale a pena ou não investir em uma parceria. Identificar a 

possibilidade de haver opiniões fortes, controversas ou algum comportamento 

que indica falta de respeito e cautela nas publicações deve ser observado. 

Verificar o engajamento real: é saber se os seguidores realmente interagem 

com o influenciador. Hoje existem até ferramentas online que possibilitam 

verificar como a audiência responde aos influenciadores nos espaços de 

comentários e curtidas. 

Conhecer o público: observar as respostas nos comentários das 

publicações é entender de uma maneira mais próxima da realidade. 

Influenciadores sem diplomacia alguma com seu público têm uma probabilidade 

de fazer publicações controversas e antiéticas. Assim como é possível ver a 

fidelidade com as mensagens defendidas. 

Elaborar contratos detalhados para cada ação de marketing: especificar 

em detalhes a realização da ação de marketing é importante para não se 

deparar com problemáticas. Indicar algumas cláusulas do comportamento do 

influenciador, exigindo uma fidelidade à verdade durante a campanha, por 

exemplo, pode proteger a marca. 

Medidas como essas são cruciais para proteger a empresa e também o 

influenciador. Mas se, mesmo com todos esses cuidados, acontecer algo 

prejudicial para ambos os lados, a melhor alternativa é admitir o erro e se 
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posicionar publicamente. No caso de uma marca, dissociar sua imagem do 

influenciador rompendo o contrato. 

Saber analisar os conteúdos e criadores do conteúdo é fundamental para 

qualquer estratégia de marketing digital. Quanto mais específico é a análise, 

melhor a empresa consegue chegar à conclusão se vale a pena ou não seguir 

com o plano de comunicação com o influenciador. Iniciativas de governo 

também são bem-vindas para um momento como esse. 

O marketing digital de influência está cada vez mais em alta e as redes 

sociais parecem estar em seu melhor momento. Hoje, qualquer pessoa cria um 

perfil em rede social e pode ser tornar uma celebridade, uma autoridade em 

algum nicho. Isso é ótimo pela democratização da informação e pluralidade da 

sociedade, mas também um terreno ainda mais perigoso para empresas e 

personalidades. 
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