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RESUMO 

 

O digital influencer é um grande influenciador, na mudança comportamental do 
consumidor devido o potencial atrativo e inovador no entretenimento e da 
diversidade muito relevante na aplicabilidade da propaganda e marketing. Nesse 
seguimento, o objetivo dessa pesquisa foi compreender como os influenciadores 
digitais podem impactar no comportamento do consumidor. A metodologia 
apresentou-se descritiva exploratória e de abordagem qualitativa por meio de revisão 
de literatura. Entende-se que os Influenciadores Digitais podem impactar no 
comportamento do consumidor, devido a inúmeras estratégias inovadoras e criativas 
no uso do entretenimento do marketing digital, possibilitando as organizações a 
serem usuárias dessa nova linha de divulgação e propaganda 
 
 

Palavras-chave: Influenciadores digitais; Impacto, Comportamento, Consumidor. 
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ABSTRACT 

 

The digital influencer is a major influencer in consumer behavioral change due to the 
attractive and innovative potential in entertainment and the very relevant diversity in 
the applicability of advertising and marketing. The purpose of this research was to 
understand how digital influencers can impact consumer behavior. The methodology 
was presented descriptive exploratory and qualitative approach through literature 
review. It is understood that Digital Influencers can impact on consumer behavior due 
to innumerable innovative and creative strategies in the use of digital marketing 
entertainment, allowing organizations to be users of this new line of advertising and 
publicity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os influenciadores digitais são considerados um atrativo inovador para o 

marketing digital, como também, para o e-commerce, tornando-se assim, uma 

aposta relevante e até mesmo criativa, a qual tem proporcionando bons resultados 

no comercio eletrônico, ocasionando veemente grande impacto no comportamento 

dos consumidores. 

          Diante da temática justificou-se, que por ser uma nova tendência no marketing 

e propaganda, os influenciadores digitais têm ocasionado grande impacto no 

comportamento dos consumidores tomando uma proporção de interesse para as 

organizações e para o comercio, por ser um facilitador em promover e divulgar 

trabalhos, ideias, projetos, debates, musica, orientações de diversos temas, grupo 

de ajuda, bate papo e muitos outros, de um modo mais inovador possível para que 

assim, conquiste o espaço de reconhecimento, a ponto de atrair um grande número 

de público. 

         Nesse ínterim, de que forma os influenciadores digitais podem impactar no 

comportamento do consumidor? Referente à problemática, observa-se que diante da 

grande competitividade e concorrência, investir em influenciadores digitais é uma 

maneira de otimizar e impulsionar o comercio, especificamente o comercio digital, 

onde trazer o entretenimento representado por internet inflencer é uma estratégia 

inteligente que proporciona mudança no comportamento do consumidor.  

       Para essa abordagem, o objetivo geral foi compreender como os influenciadores 

digitais podem impactar no comportamento do consumidor. Os objetivos específicos 

foram: descrever o papel dos influenciadores digitais em promover e atrair a atenção 

do consumidor; sinalizar o interesse das organizações em inverti nos influenciadores 

digitais no marketing e propaganda e apontar pontos positivos e negativos dos 

influenciadores digitais para o consumidor. 

     A metodologia do estudo caracterizou-se como descritiva exploratória e de 

abordagem qualitativa por meio de revisão de literatura. Tratou-se se também de 

uma revisão bibliográfica narrativa da literatura. As buscas foram conduzidas por 

meio eletrônico online, a qual utilizou-se filtro em português no período que 

compreendeu os últimos 10 anos (2008 a 2018). Os descritores para a pesquisa 

foram “influenciadores digitais”, “impacto do comportamento”, “consumidor” 

separadamente ou em associação entre eles. 
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2 CAPÍTULO I:  OS INFLUENCIADORES DIGITAIS E O IMPACTO NO 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR.    

    

          Os influenciadores digitais têm ocasionado grande impacto no marketing 

digital influenciando fortemente no comportamento do consumidor que por meio do 

entretenimento um dos pontos fortes da internet em especial as redes sociais tem 

sido uma das ferramentas importante de comunicação e de interação virtual que 

possibilita a acessibilidade no âmbito de expansão global. 

   Nota-se que a internet trouxe diversas novidades que impactaram nas relações 

culturais e humanas, principalmente na forma de comunicação entre as pessoas e 

das premissas mais básica do marketing de inovar, vender e comprar. (MOREIRA, et 

al, 2017, p.11) 

       Diante da dificuldade financeira e econômica, muitas pessoas acabam se 

direcionando a vários meios de vinculação facilitadora de trabalho, incluindo entre 

elas de influenciador digital, a qual qualquer pessoa pode ser, onde vai depender do 

seu desempenho e grau de investimento e dedicação para poder desenvolver 

popularidade na rede social. 

     “Os digitais influencers ou influenciadores digitais são indivíduos que possuem 

muita popularidade em seus perfis nas redes sociais e que conseguem se destacar 

nas redes devido a sua capacidade de mobilizar seguidores (MONJARDIM,2017, 

p,8) 

    “Ainda influenciadores tem a capacidade de criar tendências e conteúdos 

exclusivos, formando opiniões ou pautando comportamentos impulsionando a 

provocar e inspirar o modo de vida de milhares de pessoas ao redor do planeta. ” 

(FELIX, 2017, p.15) 

     Devido à capacidade de influenciar e impactar nas opiniões e decisões de muitas 

pessoas, inclusive no poder comprar e venda é que muitas organizações têm usado 

no marketing digital influenciadores digitais como principal fator em gerar 

engajamento entre consumidor referente a interagir, comprar e fidelizar a marca e 

patrocínio, incluindo até mesmo fidelização de clientes e consumidores. (MOREIRA, 

et al, 2017) 
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       Referente a força de influência que os influenciadores digitais podem ocasionar 

em impactar a população até mesmos no comportamento cultural os autores Batista 

e Silva, (2017, p.9) destacam que:  

“Essencialmente, os digitais influencers são formadores virtuais de opinião. 
Tais pessoas são “agentes influenciadores; são pessoas ou meios com o 
poder de influenciar aos outros sobre determinada coisa. Quanto mais 
reconhecimento esses agentes tiverem, maior é o poder de convencimento 
e persuasão”. Esses influenciadores digitais tornam-se pessoas de 
confiança de seus seguidores, os quais aceitam sugestões e muitas vezes 
as acatam, algo que já foi notado por empresas dos mais variados ramos” 

 

           “As opiniões dos influenciadores têm poder no processo de decisão de 

compra; de discussões em circulação, poder de influenciar em decisões em relação 

ao estilo de vida, gostos e bens culturais daqueles que estão em sua rede” 

(PIGATTO,2017, p.85) 

            É com essa percepção de marketing que um estudo divulgado pela revista 

ComScore (2016), “informa que mais de 9,3 bilhões de reais foram gastos em 

publicidade digital no Brasil em 2015, um valor significativo e que tem aumentado 

gradativamente incluído propaganda com digitais influencers”. Fala-se que o poder 

de persuasão dos influenciadores digitais é tão forte a ponto de propagar opiniões 

de uma expansão global. 

           Os influenciadores digitais têm o papel de promover e atrair a atenção do 

consumidor como no caso de blogueiros e youtubers que são instrumentos digitais 

de divulgação dos influenciadores bastante promissores, a qual vem crescendo 

continuamente devido a propagação de utilidade em entretenimento, diversidade e 

de diversos graus de conhecimento cultural. (PAIM,2013) 

           “Blogs são links da internet que atuam como filtros de conteúdo da rede, 

disponibilizando de comentários e de endereço das páginas a qual se visita, como 

diários virtuais, blogs de empresas, blogs de celebridades e blogs jornalísticos.” 

(FELIX, 2017, p.20) 

            Essa possibilidade que a internet dispõe para população, chamada de 

acessibilidade digital, conduz a inúmeras informações, incluindo seguir e de interagir 

com pessoas famosas e anônimas por meio de canal e aplicativos de diversos 

parâmetros, incluindo mídia social como facebook, Instagram e Twitter. 
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          Na concepção da pesquisa percebe-se que os blogs são sítios eletrônicos que 

tem o poder influenciador muito grande devido possuir um perfil mais específico e 

mais temático, onde as discussões tornam-se mais centrada, não deixando de ser 

uma estratégia de influência.  

            “Os blogs são extremamente segmentados, o que auxilia na formação de 

grupos específicos dentro da rede por meio da interatividade através da ferramenta, 

que possibilita troca de comentários entre blogueiros, pessoas e leitores”. (ATTIE, 

2017, p.33) 

              Referente a isso, o autor (RIBEIRO, 2017, p.55) destaca que:  

“Os blogs e fóruns, muito antes das redes sociais digitais, foram o espaço 
ocupado por esses novos atores da cultura da participação. Hoje, a fase 
que vislumbramos na blogosfera é a dos blogs como mídia. Os blogs são 
espaços de comunicação, geridos por blogueiros profissionais - 
“originalmente” da área de Comunicação ou não. Além disso, podem ser 
encarados como veículos de comunicação, credenciados por leitores, pela 
blogosfera, pela mídia tradicional e pelo mercado no qual estão inseridos – 
além de fonte de renda de seus autores. Não há restrições em relação ao 
gênero ou tema destes blogs que chamamos de blogs temáticos” 
 
 

  Além das influências marcantes dos blogs do que dizer da evolução dos 

canais digitais como o famoso yuotuber, onde muitas pessoas anônimas se tornaram 

famosíssima devido o fator influenciador muito grande do canal, incluindo usos da 

imprensa, empresas e grandes organizações para promover e fidelizar clientes e 

consumidores.    

  “Para alcançar a fidelização do cliente, empresas atraem visitantes para suas 

páginas através de conteúdo interessante e interagem com eles em suas redes 

sociais usando influenciadores digitais para incentivar ainda mais essa ligação” 

(PIGATTO, 2017, p.22) 

            “Sendo assim, o modo como as pessoas se relacionam, com marcas e 

serviços também mudou, e entender esse comportamento novo é essencial para que 

se definam tendências e capacidades para o mundo moderno” (JEZLER,2017, p.60) 

           Nessa interação de mídias sociais, o que mais influência é a formação de 

opiniões dos leitores e seguidores independentemente da mídia ou canal digital 

utilizado, fortalecendo gradativamente que a internet permite e possibilita que 

pessoas de diversas raças, culturas e educação sigam cada vez mais 
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influenciadores digitais impactando grandemente no comportamento de clientes e 

usuários.  

        “Essa expansão em divulgar e propagar por meio dos influenciadores digitais é 

uma das possibilidades da internet que permite as pessoas atingir com a mesma 

mensagem, o maior número de usuários possíveis” (BRESULIN, 2017, p. 26) 

       Devido a esse motivo de facilitar a propagação na divulgação das informações é 

que as empresas e o marketing digital utilizam os influenciadores como principal 

veículo de mudança de impacto comportamental do consumidor. Referente aos 

motivos que levam as organizações terem interesse pelos influenciadores digitais o 

autor Bandeira, (2017, p.81) descreve que:   

As organizações contratam os influenciadores e os mesmos divulgam as 
marcas, os serviços e os produtos em suas redes sociais, a publicidade feita 
por eles pode alcançar milhares e até milhões de pessoas, a informação 
está disponível a todo o momento e em qualquer lugar, para encontrá-la 
basta apenas ter um smartphone conectado à internet nas mãos. Esse é um 
mercado em ascensão e que precisa ser explorado, conhecer o perfil do 
consumidor, seus hábitos de consumo e suas preferências é essencial para 
as organizações conseguirem se destacar e alcançarem um número cada 
vez maior de clientes. 

 

     Para que a empresa e o marketing digital tenham sucesso diante do   

influenciador digital e para que isso realmente funcione é fundamental que as 

empresas conforme Monjardim (2017, p.23) “conheçam seu público e investiguem 

qual tipo de influenciador mais se assemelha com as características da marca, para, 

assim, alcançar seu público-alvo de maneira efetiva”  
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3     CAPÍTULO  II:  O PAPEL DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS EM 

PROMOVER E ATRAIR A ATENÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

              O papel dos influenciadores digitais em promover e atrair a atenção do 

consumidor impõe, colocar condições e situações adequadas conforme exigências 

éticas e legais que atenda às necessidades e os desejos mais atrativo para o cliente 

e consumidores como forma estratégica inteligente e inovadora de se manter ativo e 

principalmente atrativo no mundo do comércio. 

      Atrair a atenção do consumidor envolve o uso adequado das redes sociais como 

um determinante na fidelização dos consumidores, onde as mesmas são 

consideradas influenciadoras relevantes na propagação do marketing das empresas 

em uma escala alarmante.  

      Os influenciadores digitais têm grande potencialidade na mudança de 

comportamento e tomada de decisões nas pessoas, por isso, todo o cuidado e 

atenção quanto a que tipo de influencer digital seguir é muito relevante a ponto de 

interferir em influência enganosa e negativas. 

     Diante dessa percepção os autores Teixeira, Silva (2017, p.50) descrevem que:  

 

Os influenciadores digitais no marketing digital tem assumido um papel 
decisivo no momento da tomada de decisão do consumidor por determinado 
produto, pois a satisfação pela compra é partilhada para a rede de contatos 
de seguidores e fãs, que expõe no ciberespaço suas motivações e objetos 
de desejos A evolução tecnológica e a integração dos meios de 
comunicação têm propiciado ao indivíduo modificações comportamentais 
que se refletem nas relações comerciais, criando oportunidade para as 

empresas desempenharem novas formas de fazer negócio. 
 

               Ao longo do tempo, os influenciadores digitais tem tomado grande 

proporção tornando-se base para grandes transformações econômicas e sociais, a 

qual mudou a forma como as pessoas consomem publicidade assumindo um cenário 

global, tecnológico, social e ambiental bem mais curioso e atrativo. (PIGATTO, 2017) 

          Devido a grande evolução tecnológica, a integração dos influenciadores 

digitais nos meios de comunicação se tornou cada vez mais comum, pois a 

sociedade como um todo busca a seguir a moda na finalidade de atender seus 

desejos e necessidade, principalmente no requisito de compra, venda e consumo.  
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             Os influenciadores digitais são passivos de acessibilidade por inúmeros 

aplicativos considerados principais provedores de comunicação entre uma pessoa e 

outra, onde tem a capacidade de expor e divulgar facilmente todas as informações 

de marketing de uma empresa, incluindo o mecanismo de vitrine digital. (BRESULIN, 

2017) 

              Comentando sobre aplicabilidade das mídias e redes sociais que promovem e 

divulgam os influenciadores digitais sociais o autor Moreira, et al, (2017, p.33) 

destaca que: 

 Os influenciadores digitais têm como maior meio de veiculação, as mídias 
sociais incluindo aplicativos que remetem a interação, trato social, ligando 
as pessoas. As redes sociais mais relevantes são: twitter, Orkut, blogs, 
youtube, linkedin e facebook. O instagram é uma das redes sociais que 
mais tem crescido nos últimos tempos, ele conecta as pessoas e não mais 
tem sido visto somente como de uso exclusivo de jovens da nova geração; 
os influenciadores tem utilizado este canal de compartilhamento e 
divulgação de seu negócio. Com a grande quantidade de usuários nas 
redes sociais os influenciadores cada vez mais buscam a frequentar, 
também, esse ciberespaço como forma de interagir, incitar, incentivar o 
consumidor a desejar os produtos e serviços ali disponíveis a um simples 
clique. 
 

             Para os influenciadores, as redes sociais são consideradas um disseminador 

lucrativo e eficiente, a qual tem apresentado retorno satisfatório com os altos ganhos 

possibilitando as grandes organizações realizarem contratos de marketing lucrativo 

com publicidade nas redes sociais na atrativa de fortalecer a   comunicação com o 

cliente tornando assim um excelente parceiro e disseminador de propaganda da 

empresa. 

         Quando o influenciador digital faz um bom trabalho de divulgação incluindo 

informações corretas pertinentes aos reais objetivos do trabalho, não fazendo uso de 

propaganda enganosa de índole duvidosa, contribui na confiabilidade dos 

seguidores como também na propagação positiva da organização e da marca e de 

todo o desenvolvimento do marketing digital. (KARHAWI, 2017) 

        Os influenciadores digitais através das redes sociais expõem toda marca de 

trabalho a qual se não tiver cautela no que diz e divulga pode coloca-la em situações 

perigosas, portanto, todo cuidado é pouco no ambiente virtual, pois uma divulgação 

errada compartilhada na hora errada pode colocar todo o projeto a perder, correndo 

o risco de nunca mais poder se reerguer no período a logo prazo tendo sempre em 
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mente que o perfil da pagina digital é um espelho da sua empresa. (MONJARDIM, 

2017) 

        É importante atentarmos que os influenciadores digitais é um divisor de águas 

no mundo dos negócios, oportunizando as empresas a terem um contato bidirecional 

com seus clientes que tem um canal aberto para opinar sobre produtos/serviços, que      

além de divulgar os negócios e serviços as redes sociais possibilita que as empresas 

usuárias do marketing digital proporcionem aos clientes e consumidores a 

possibilidade de avaliar e até mesmo discutir por meio de comentários nas 

plataformas disponíveis na pagina digital.  (ALMEIDA, 2017)  

        

       Assim Dreyer (2017, p.13) descreve que: 

 

Os influenciadores digitais por meio do canal aberto disponibilizam para os 
seguidores comentários, sugestões e críticas e, acima de tudo, que a sua 
opinião seja respeitada e aceita, pois, essa conversa pode influenciar de 
forma positiva ou não milhares de outros seguidores que estão conectados. 
As redes sociais vêm tomando grandes proporções, isso garante aos 
influencer o dialogo com o seguir possibilitando a expansão para os 
negócios e o marketing digital. 

 

       Nesse mundo de interação de influenciador digital no marketing digital, as 

organizações têm a oportunidade entender os reais necessidade de consumo do 

cliente, impactando assim fortemente no crescimento dos comércio e negócio sem 

falar que contribuirá a organização a permanecer ativa no mercado e comercio. 

      Os influenciadores digitais por meio das redes sociais permitem por meio de 

ferramentas o monitoramento de avaliação do desempenho das páginas, onde é 

possível analisar se os conteúdos postados estão captando e despertando o 

interesse dos usuários. (MOREIRA, et al, 2017) 

        Na atrativa de permanecer ativa no comercio as organizações cada vez mais 

estão associando a divulgação dos seus produtos e marketing aos trabalhos e 

projetos dos influenciadores digitais por meio das redes sociais estreitando, assim o 

contato direto com seus clientes de forma estratégica, onde mostram a sua 

capacidade de inovação e, por mensurar de forma rápida, os impactos causados no 

consumidor. (SILVA, et al, 2016) 

         As ferramentas usadas pelos influenciadores digitais que monitoram as 
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postagens do marketing digital nas paginas de website são fatores importantes que 

contribuem para que o influencer tome um direcionamento correto quando passiva 

de situações que ponha em risco todo o funcionamento do trabalho. (MOREIRA, et 

al, 2017) 

           A forma como os influenciadores se relacionado com os seguidores através 

das redes sociais tem sido um desafio, pois existe a percepção da necessidade de 

agir neste ambiente para atender aos anseios do cliente sem expor de forma 

negativada, assim, diante dessa percepção nota-se que a prática das redes sociais 

tem assumido um papel universal para o crescimento dos influenciadores bem como 

para o aumento da associação das organizações com os influencers,  objetivando a  

fidelização de clientes e consumidores na corrida contra a competitividade das 

organizações.  

           No entanto os influenciadores digitais na tentativa de promover e atrair a 

atenção do consumidor, devem ter em mente que as redes sociais devem ser 

aproveitadas de modo que venha somar positivamente nos negócios e serviços e 

que as postagens na página digital devem estar coerentes e concernentes com o 

que está sendo divulgado sem indeferir nos direitos e deveres do consumidor 

contribuindo assim cada vez mais em atrair a atenção do consumidor. 
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4 CAPÍTULO III:  O INTERESSE DAS ORGANIZAÇÕES EM INVERTI NOS 

INFLUENCIADORES DIGITAIS NO MARKETING E PROPAGANDA 

 

          O interesse das organizações em inverti nos influenciadores digitais no 

marketing e propaganda se insere como mecanismo em expor e de divulgar os 

enunciados dos seus produtos, negócios e comercio em geral, possibilitando 

propagação generalizada do empreendimento de uma maneira rápida e prática.   

           Entende-se que as empresas buscam através da veiculação com os 

influenciadores digitais um contato mais dinâmico com seus clientes, onde os 

proporcionam estarem por dentro das novidades nos meios de comunicação, 

acompanhando o desenvolvimento dos marketings sociais, os recursos utilizados 

para atingirem um número maior de pessoas e expandirem cada vez mais o perfil de 

suas empresas. (FELIX, 2017) 

            Atualmente, com o avanço da globalização, a inovação social vem sendo 

algo que cresce constantemente incluindo principalmente interação de influencer 

digital com as organizações que ver esse investimento como meio facilitador de 

propagação  consideravelmente entre as pessoas o que faz  com que as empresas 

utilizem esse recurso como ferramenta de trabalho para acompanhar o 

desenvolvimento da sociedade, buscando novidades e levando as suas informações 

de forma rápida e com uma linguagem informal ao publico que pretende atingir.  

            Observa-se que o desenvolvimento tecnológico é muito importante para as 

redes sociais o que apresenta um dinamismo pratico da divulgação dos negócios e 

empreendimentos, desde de empresa de pequeno porte a grande organização a 

qual tem adquirido essa modalidade como facilitadora na divulgação dos negócios. 

         “As redes sociais caracterizam-se como uma estrutura não-linear, 

descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e auto- organizável, prática 

na comunicação na divulgação dos serviços/produtos (PIGATTO,2017, p.14) 

       Assim, as redes sociais tem sido um dos recursos mais utilizados pelos 

influenciadores digitais  na  divulgação dos seus serviços/produtos quanto ao meio 

mais simples de gerar visibilidade e atrair mais clientes ou atingir um público-alvo, a 

qual mesmo sendo considerado um método simples, ainda há algumas barreiras que 

dificultam o processo de comunicação, podendo, em vez de ajudar, prejudicar a 



18 

 

imagem do trabalho proposto a qual o  reconhecimento no mercado e o atendimento 

diferenciados  é uma das metas a serem alcançadas   

       Nessa percepção, internet muitas vezes por meio dos influenciadores digitais   

possibilitam que as pessoas fiquem mais à vontade para explorar e debater sobre 

qualquer assunto, incluindo deixar comentários positivos e negativos de um produto 

adquirido. (MOREIRA, et al.2017) 

           Assim, é extremamente necessário que o influencer haja com cuidado e que 

saiba exatamente o que está compartilhando e oferecendo aos seus clientes, pois 

estudos comprovam que os profissionais influenciadores digitais  vem utilizando as 

redes sociais erroneamente, deixando-as mais vulneráveis, onde a  boa inserção 

nas mídias sociais demanda, também, estratégias e ações de monitoramento a qual 

existem hoje programa especializado para buscas de palavras-chave em redes 

sociais o que  facilita o acompanhamento e a rápida intervenção das empresas nos 

comentários em que se referem a elas. 

        “Seguir um influenciador nas redes sociais dá ao o publico o poder da 

comunicação em massa, com informações sendo compartilhadas e visualizadas em 

uma grande velocidade” (MOREIRA, et al, 2017, p.20) 

        Nesse caso, muitas organizações procuram espaços que possibilitam 

relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os usuários a qual através da 

construção de uma persona utilizando um perfil, página pessoal ou corporativa que 

podem ser usadas para divulgar conteúdo por meio de imagens, áudios e vídeos, 

provocando o compartilhamento de opiniões, ponto de vistas, ideias e experiências 

através do influenciador digital. 

          A interação e a comunicação mais facilitadora  faz com que as empresas, 

utilizem uma conexão direta como a dos influenciadores  digitais que elimina o 

intermediário no processo, tornando-o, consequentemente, mais aberto e mais 

transparente aos olhos do consumidor  viabilizando inovação tecnológica e que 

constantemente  dever ser inseridos novidade de entretenimento com mais 

atratividade  a ser explorada  incluindo tendências atualizadas integrada 

principalmente a atender  as necessidades e os desejos do consumidor . (SILVA, et 

al, 2016) 
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               Um dos objetivos dos influenciadores digitais é buscar se adequar 

conforme o constante crescimento dos concorrentes existentes, todos os esforços 

para fidelizar seguidores se tornaram cada vez mais importante para os influencer, 

pois se manter no mercado ficou cada vez mais desafiador, por isso investir em 

recurso tecnológicos incluindo o marketing digital por meio das redes sociais, ficou 

cada vez mais adequado e atrativo para o consumidor. (ATTIE 2017) 

            A organização, diante desta modernidade tecnológica tem como extrema 

objetividade manter a comunicação com o seu público a qual buscam através dos 

influenciadores digitais a interatividade em aproximar as marcas das pessoas de 

diferentes lugares, propagando um conteúdo relevante para gerar ação de compra 

dos produtos e serviços oferecidos.  

            Existem muitas vantagens e benefícios na aplicabilidade das organizações 

dos influenciadores digitais nas redes a qual possibilita veicular, expor e divulgar os 

produtos e negócios das organizações de modo satisfatórios e atrativo para o 

consumidor. (FELIX, 2017) 

         A busca por diferenciações tende a favorecer as empresas inovadoras, pois as 

empresas que não conseguem acompanhar o processo se veem forçadas a também 

inovar/imitar ou a perder participação de mercado, onde os influenciadores digitais 

têm grande participação nisso tudo (KARHAWI, 2017, p.12). 

          Frente as tendências de inovação as empresa buscam centralizar por meio 

dos influenciadores digitais o melhoramento  na representação  da organização, 

sinalizando o que realmente sua marca atende e qual  ramo realmente seguirá 

podendo ainda melhorar o  sistema de gerenciamento de pedidos da website 

disponíveis no mercado, utilizando um cadastro previamente montado pelo usuário, 

abrindo mais franquias com aliança com outras empresas, onde essas estratégias 

torna-se bastante suscetível a otimização do negócio.       

              Observa-se que muitos influenciadores digitais utilizam alguns s recursos na 

finalidade de agregar valor e gerar identificação perante o consumidor, como por 

exemplo, identificar os perfis, os desejos e as necessidades dos clientes, buscar 

atitudes que diferenciem a empresa no mercado, interagir envolvendo-os no 

desenvolvimento dos produtos por meios de diálogos e comunicações diretas e 

desenvolver produtos e serviços personalizados. (KARHAWI, 2017) 
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      Ainda conforme Bresulin, (2017, p.13), o uso dos influenciadores digitais propicia 

o fortalecimento dos canais de comunicação em todo o mundo, não ficando restrita a 

um único local a diversidades sendo um dos pontos fortes que possibilita a 

criatividades nas exposições e divulgações das empresas. 

        Assim podemos entender que as empresas utilizam a imagem dos 

influenciadores digitais para comunicar e atrair seus clientes por meio da 

adversidade, ferramentas e aplicativos confiáveis que a redes sociais disponibilizam 

e que juntamente com uma equipe qualificada possa lhe assessorar e monitorar de 

forma segura, toda a exposição e divulgação dos negócios e empreendimento.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

        Conforme a abordagem em estudo, os influenciadores digitais podem impactar 

no comportamento do consumidor, devido a inúmeras estratégias inovadoras e 

criativas no uso do entretenimento do marketing digital, possibilitando as 

organizações a serem usuárias dessa nova linha de divulgação e propaganda  

       O papel dos influenciadores digitais em promover e atrair a atenção do 

consumidor tem sido um dos fatores importante na tentativa de conquista e manter a 

fidelidade de seus clientes, onde a exposição e divulgação de um produto ou de uma 

marca pelo influencer incluir direitos e deveres autorais, ético e legais. 

       Assim, diante do potencial influenciador que os digitais influencers possuem, as 

organizações passaram a terem bastante interesse em inverti nos influenciadores 

digitais na aplicabilidade no marketing e propaganda, como uma aposta relevante e 

inovadora, na finalidade de proporcionar resultados positivos no negócio e comercio.  

        Contudo os digitais influencers tem o potencial influenciador em amplo aspecto 

para o consumidor, principalmente nos serviços de compra, venda e fornecimento, 

possibilitando ainda a negociação e a comunicação por meios confiáveis sem 

interferir nos direitos legais dos clientes e consumidores 
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