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RESUMO  

 

Figuras públicas cada vez mais presentes na internet e originadas dos blogs, os digital 

influencers são personalidades que divulgam conteúdos variados e quase sempre relacionados 

ao consumo. Os vídeos do tipo Recebidos presentes no YouTube, por exemplo, indicam 

marcas e produtos aos fandoms, como são chamadas as comunidades de seguidores dos 

digital influencers. Dessa forma, esta pesquisa qualitativa investigou, por meio da aplicação 

de questionário aos participantes de um fandom, se tal influência ocorre nos vídeos de 

Recebidos publicados no canal do YouTube de Taciele Alcolea. Como base teórica, 

destacaram-se os teóricos Jenkins (2009), quanto ao conceito de cultura participativa, 

Marchioni (2004) para tratar de comunicação e discurso publicitário e Borges (2016) para 

falar de fandom e digital influencers. A partir dos resultados obtidos, o estudo concluiu que 

influência ocorre principalmente com o público mais jovem e que persuade a maior parte do 

fandom de Taciele.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Digital influencers; Fandom; Discurso publicitário; YouTube.  

 

ABSTRACT  

 

Public figures increasingly presents in the internet, with origin in blogs, the digital influencers 

are personalities which disclose a variety of content and almost always related to the 

consume. The videos of the “received gifts” from brands and stores presents in YouTube, for 

example, identify brands and products to the fandoms, as the community of followers of the 

digital influencers are known. This way, this qualitative research investigate, through the 

application of a questionnaire to the participants of a fandom, is this influence occurs in the 

videos of “received gifts” published in Taciele Alcolea’s YouTube channel. As theoretical 

bases, Jenkins (2009), about the concept of participative culture, Marchioni (2004) about the 

communication and advertising speech and Borges (2016), about fandom and digital 

influencers. Through the obtained results, the study has concluded that the influence occurs 

mainly when the public of he fandom of Taciele is younger and is easily persuaded. 

 

KEY WORDS: Digital influencers; Fandom; Advertising speech; YouTube. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Inúmeras transformações tecnológicas e socioculturais marcaram a história da 

internet. Entre as modificações pelas quais passou desde sua origem, destaca-se a maior 

possibilidade de participação do público. Gradativamente, esse se tornou não só receptor, mas 

também emissor e produtor de conteúdo, dando início, de acordo com Jenkins (2009), em 

meados dos anos 90, a uma cultura participativa. 

Com a projeção e popularização da internet, bem como a crescente adesão de 

internautas à rede, novas formas de utilização do universo online manifestam-se de maneira 

desmedida. Em vista disso, marcas e empresas não medem esforços para se adequarem aos 

novos modelos de comunicação, interação e prospecção de consumidores, a fim de manterem 

relacionamentos mais duradouros com esses. Contudo, a simples presença de marcas no 

ciberespaço não se faz suficiente. É necessário unir a presença com a atuação de forma 

permanentemente renovada e, em consequência disso, as marcas aliam-se cada vez mais aos 

novos emissores de conteúdo, os influenciadores digitais.  

Borges (2016) define tais figuras públicas, cuja fama em grande parte deve-se aos 

seus blogs pessoais, como capazes de influenciar um grande número de indivíduos no 

ambiente digital, nomeados seus seguidores virtuais. Essas celebridades, à medida que 

conquistam fãs, seu público admirador, contribuem para que seja formado um fandom.  Essa 

palavra origina-se da união dos termos fan e kingdom, traduzida como o “reino dos fãs”, e 

significa, de acordo com Jenkins (2009), a representação de uma comunidade ou coletivo de 

fãs unidos pelo gosto em comum referente à determinada figura. 

Uma das ferramentas da internet utilizada pelos digitais influencers como forma de 

impulsionarem a popularidade e manterem-se próximos dos fãs é o site YouTube, o qual, 

segundo Burgess e Green (2009), foi criado em 2005, sendo o primeiro referido 

especificamente ao compartilhamento de conteúdo audiovisual. Entre temas diversos, como 

moda, games, decoração e tecnologias, digitais influencers ocupam-se de publicar nos seus 

canais no YouTube vídeos nomeados Recebidos.  

Os vídeos do tipo Recebidos, originalmente designados unboxing, de acordo com o 

site Catraca Livre (2016), são produções audiovisuais nas quais, situados em frente a uma 

câmera e rodeados por encomendas (recebidas por serviço de correio), os digital influencers 

abrem uma a uma dezenas de caixas de papelão, enquanto gravam, mostrando aquilo que 

receberam das marcas à câmera a sua frente. Os produtos recebidos são, na maioria das vezes, 
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enviados por empresas do segmento de vestuário e beleza, mas podem abarcar itens 

decorativos ou tecnológicos.  

Assim, considerando-se o contexto que relaciona consumidores e influenciadores 

digitais, a temática foco desta investigação é a relação entre as sugestões de consumo 

realizadas por um digital influencer no YouTube e a decisão de compra do seu fandom – os 

fãs, seguidores do canal – no que se refere aos produtos sugeridos nos vídeos do tipo 

Recebidos. Dessa forma, pretende-se alcançar a resposta para a seguinte questão norteadora: 

os vídeos do tipo Recebidos do canal do YouTube de Taciele Alcolea despertam desejo e 

influenciam na decisão de compra dos fãs que constituem o seu fandom? 

A fim de obter-se a resposta da questão supracitada, estabeleceu-se como objetivo 

geral analisar se os vídeos do tipo Recebidos do canal do YouTube de Taciele Alcolea 

influenciam na decisão de compra dos fãs que constituem o seu fandom. Assim, foram 

estabelecidos três objetivos específicos: a) investigar a terminologia fandom e compreender 

no que esses consumidores se diferenciam dos fãs; b) analisar se os fãs que constituem o 

fandom de Taciele Alcolea sentem-se atraídos pelos produtos mostrados nos vídeos do tipo 

Recebidos; e c) descobrir se – e com que frequência – os fãs de Taciele Alcolea efetuam 

compras baseadas no conteúdo apresentado nos vídeos do tipo Recebidos. 

A realização deste trabalho justifica-se pela constatação do crescente interesse das 

marcas por parcerias comerciais com os digital influencers, devido a identificação que 

particularmente o público mais jovem tem em relação a tais celebridades no que se refere, por 

exemplo, às decisões de consumo (ADNEWS, 2017).  Entretanto, a real influência ocorre 

somente quando há, de fato, identificação do receptor com o emissor, o que ocorre em larga 

escala quando se trata de YouTube
4
. De acordo com dados de julho de 2016 do site de 

pesquisa, análise e informações Think With, da Google, 70% dos adolescentes dos Estados 

Unidos inscritos no YouTube afirmam que se identificam mais com os digital influencers que 

seguem do que com celebridades da televisão, rádio, cinema e revistas.  

Parte dessa confiança e identificação justifica-se pelo fato dos seguidores 

participarem da vida das celebridades de maneira intensa e contínua, ao longo de diferentes 

turnos do dia, em quase todos os dias da semana.  Essa participação ocorre por meio da 

publicação de fotos, vídeos e transmissões ao vivo, as quais muitas vezes têm como cenários 

as próprias residências de tais figuras públicas. Com isso, a natureza do contato entre digital 

influencers e seus seguidores acaba unindo vida pública e privada dessas celebridades, ainda 

                                                 
4
 Mídia digital para compartilhamento de vídeos profissionais e caseiros. 
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que de forma não espontânea – toda aparição é planejada ou pelo menos apresenta um 

objetivo específico – ampliando a possibilidade dos seguidores sentirem-se mais próximos, 

mais íntimos destas.  

Dessa forma, as marcas têm enviado aos digital influencers do YouTube produtos dos 

mais diversos segmentos, que posteriormente, e não raras vezes, são filmados ao serem 

abertos, resultando nos vídeos de Recebidos. Assim sendo, é relevante e interessante à 

publicidade compreender como funciona esse novo formato de divulgação, além de analisar 

se de fato os receptores sentem-se atraídos pelo que é dito nas mensagens emitidas pelos 

influenciadores no YouTube.  

A pesquisa apresentada neste artigo encontra-se organizada em seções. A segunda 

seção teórica, logo após a primeira nomeada Introdução, é intitulada “A comunicação 

publicitária e novas mídias” e expõe a respeito das divergências entre as novas mídias e as 

mídias tradicionais. Aborda também pontos referentes às novas formas de comunicação e do 

discurso publicitário possibilitados pelo advento da internet, a partir de autores como Dizard 

(2000), Jenkins (2009), Pereira e Silva (2011), Carrascoza (2004) e Muniz (2004). A seção 

teórica fundamentada a partir de autores como Jenkins (2009), Borges (2016) e Burgess e 

Green (2009), é intitulada de “Digital influencers e Fandoms” e discorre, sobretudo, acerca 

da celebrização de pessoas comuns pela facilidade de participação nas ferramentas 

constituintes da nova mídia. Trata também sobre fatores que impulsionaram o surgimento e 

avanços do YouTube, tornando-o o maior fenômeno da cultura participativa, além de 

favorecer o desenvolvimento dos blogueiros e contribuir para que esses alcançassem o título 

de influenciadores. 

Em seguida, na quarta seção, apresenta-se a metodologia aplicada no trabalho, a qual 

explica os caminhos escolhidos para alcançar a resposta da questão norteadora da pesquisa, 

bem como aspectos referentes ao objeto de estudo. A partir dessa, faz-se a análise dos dados 

obtidos por meio de questionário, o qual revelou dados expressivos acerca da influência de 

Taciele no que se refere à decisão de compras do seu fandom. Por fim, a seção intitulada de 

“Considerações finais”, aborda as principais conclusões obtidas, enfatizando a contribuição 

do estudo ao campo da comunicação publicitária.  

 

2 COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E NOVAS MÍDIAS 

 

Para que as novas mídias sejam mais bem compreendidas, é necessário que se 

compreenda, primeiramente, o que são as mídias tradicionais ou a “velha mídia”. Segundo 
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Dizard (2000), a mídia pode ser dividida em dois tipos: a velha mídia e a nova mídia – 

também nomeada de mídia digital ou ainda como a nova tecnologia. A velha mídia é 

tradicional e constituída pela televisão, pelo rádio e pela mídia impressa, abrangendo as 

revistas e os jornais, bem como outros formatos onde o suporte para a emissão da mensagem 

seja o papel.  

Por muito tempo a mídia tradicional foi centralizadora, pois o público não “tinha 

voz” e exercia, simplesmente, seu papel de consumidor relativamente passivo. Pelo menos em 

relação à falta de possibilidade de reagir no mesmo espaço midiático em que as mensagens 

publicitárias eram veiculadas –, não podendo interferir ou contribuir muito com o conteúdo 

veiculado nos meios. Conforme afirma Dizard (2000), ao fazer alusão à fala dos analistas 

econômicos John Browning e Spencer Reiss, a mídia tradicional segmentava o mundo, onde 

uma parte produzia enquanto outra parte apenas consumia o conteúdo: eram autores ou 

leitores, emissoras ou telespectadores, animadores ou audiência, caracterizando a 

comunicação de um para todos.  

As novas mídias, ao contrário das mídias tradicionais, necessitam em tempo integral 

da internet para comunicar seus conteúdos, alcançar e sensibilizar o público, integrando, dessa 

forma, o chamado ciberespaço. O termo ciberespaço foi criado, de acordo com Lemos (2016), 

pelo escritor de ficção científica William Gibson, sendo divulgado em sua obra Neuromancer 

(1984). Lévy (1999, p. 92), mais recentemente, define o ciberespaço como “o espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”. Lévy acrescenta ainda (apud BRITO, 2010, p. 178) que o ciberespaço é:  

 

Um novo espaço de comunicação, de sociabilidade, ou seja, ele cria uma nova 

modalidade de contato social, extrapolando os limites naturais, de espaço e tempo, 

com os quais até então estávamos acostumados. Esta nova forma de sociabilidade 

permitiu e estimulou o advento de novas formas de cultura, como a cibercultura. 

 

Portanto, a nova mídia e suas diversas possibilidades é também resultado da 

cibercultura, visto que, de acordo com Brito (2010, p. 178), “a cibercultura nasce como um 

movimento social, que se relaciona com a luta entre a centralização e a descentralização do 

poder da informação”. 

A nova mídia, a qual depende de um único suporte digital, a internet, é responsável 

pela descentralização midiática comunicacional, por meio de uma cultura participativa
5
 e até 

certo ponto, anti-monopolizante, podendo ainda, ser considerada o oposto da mídia mais 

                                                 
5
 Entende-se, de acordo com Jenkins (2009, p. 386), como a “cultura em que fãs e outros consumidores são 

convidados a participar ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos”. 
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tradicional. Nela, os receptores puderam tornar-se produtores de conteúdo de tal forma que 

suas vozes e opiniões passaram a ser ouvidas, interferindo no conteúdo das informações 

veiculadas. Em suma, se pode afirmar que os consumidores da “velha mídia” tornaram-se 

produsers
6
 de uma mídia mais atual: a internet. 

A internet tornou-se não só um meio proveniente da participação e interação do 

público, mas também um veículo de comunicação publicitária, sendo essa marcada 

historicamente por três importantes momentos, sobre os quais Muniz (2004, p. 2) comenta: 

 

Alguns sociólogos dividiram em três épocas (ou eras) o longo caminho percorrido 

pela publicidade. Na era primária, limitava-se a informar o público sobre os 

produtos existentes, ao mesmo tempo em que os identificava através de uma marca. 

Isto sem argumentação ou incitação à compra. Na era secundária, as técnicas de 

sondagem desvendavam os gostos dos consumidores e iam orientar a publicidade, 

que se tornou sugestiva. Na era terciária, baseando-se nos estudos de mercado, na 

psicologia social, na sociologia e na psicanálise, a publicidade atua sobre as 

motivações inconscientes do público, obrigando-o a tomar atitudes e levando-o a 

determinadas ações.  

 

A publicidade é definida, de acordo com Rabaça e Barbosa (apud MUNIZ, 2004, p. 

3), como “qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios 

geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com 

objetivos de interesse comercial”. Em sua forma tradicional, a publicidade viu na internet uma 

nova maneira de impulsionar o discurso e alcançar potenciais consumidores, gerando melhor 

relacionamento entre pessoas e marcas.  

Para Carrascoza (2004), existem duas formas de discurso: o que convence e o que 

persuade. O discurso que deseja convencer é direcionado à racionalidade por meio do 

raciocínio lógico e provas objetivas, sensibilizando um auditório universal. Já o discurso que 

pretende persuadir – utilizado pela publicidade – de acordo com Carrascoza (2004), possui 

caráter ideológico, subjetivo e intemporal, ou seja, procura sensibilizar os desejos e os 

sentimentos do receptor, dirigindo-se para um auditório particular. Entretanto, para o discurso 

ser eficaz, faz-se necessária a utilização de linguagem adequada e que gere interesse no 

público-alvo.  

Além disso, Marchioni (2004), ao tratar de questões relativas ao processo criativo na 

publicidade, comenta sobre o conceito de AIDA. Tal definição aborda os aspectos da 

comunicação publicitária utilizada por marcas em seus discursos a fim de chegar a ação dos 

receptores. Para o autor, o discurso deve adotar recursos como a atenção, interesse, desejo e 

                                                 
6
 Como indica Bruns (2008), produsers são os usuários que não apenas consomem a informação, mas também as 

produzem. Em suma, é o consumidor produtor. 
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ação (AIDA) e, se o público chegar a última fase, pode-se então dizer que houve, de fato, 

persuasão.  Dessa forma, a partir do momento em que a publicidade se apropria da mídia 

digital para veicular mensagens que pretendem persuadir, a mesma deve adequar-se à 

informalidade e objetividade da internet, visto que o conteúdo é influenciado pelo meio.  

 A revolução tecnológica conquistada pela internet rompeu com os padrões 

tradicionais da mídia e alterou os modelos de comunicação da sociedade, além de possibilitar 

a atuação participante dos indivíduos. A comunicação publicitária, em busca de espaço e 

como forma de alcançar consumidores potenciais, foca seus esforços nos novos modelos 

comunicacionais, ou seja, nas principais redes de interação online. Essas são representadas 

por redes sociais, fóruns, blogs, microblogs, sites de compartilhamento de conteúdos 

multimídia e outras ferramentas online que criam conexões e relações entre públicos que 

podem estar, geograficamente, próximos ou distantes. Entre tais modificações no universo da 

comunicação, destacam-se os blogs e o site de compartilhamento de conteúdos multimídias, 

nomeado YouTube. 

O blog, para Pinho (2000), é o meio de comunicação de massa, surgido no final dos 

anos 90. Esses apresentavam, inicialmente, objetivo inteiramente recreativo e, por esse 

motivo, eram utilizados principalmente pelos adolescentes, conforme afirma Borges (2016), e 

constituíam-se como espaços nos quais esses descreviam fatos e acontecimentos diários. 

Porém, segundo Borges (2016, p. 6), “com o tempo os blogs foram se tornando espaço de 

disseminação de ideias e informações mais consistentes, tornando simples desconhecidos em 

celebridades”. Passados diversos anos desde a criação dos blogs, os blogueiros e blogueiras 

(do inglês blogger) ganharam ainda mais espaço, apropriando-se também das possibilidades 

dadas pelo YouTube, a ponto de transformarem-se em formadores de opinião ou, como 

também são conhecidos, digital influencers
7
. 

O YouTube, visto por Burgess e Green (2009) como o maior fenômeno da cultura 

participativa, o qual foi capaz de transformar a sociedade e a mídia, é um site que integra o 

cenário da nova mídia de massa além de ser uma força ascendente no contexto 

contemporâneo. Em uma tradução livre, como apontam Morelli e Renó (2016), as palavras 

“You” e “Tube”, ao serem transferidas para a língua portuguesa, significam, respectivamente, 

“você” e “tubo” (gíria utilizada para televisão), portanto YouTube apresenta a ideia de “você 

televisão”, ou então “você televisiona, transmite”.  

                                                 
7
 A questão dos digital influencers foi detidamente analisada na terceira seção deste estudo.  
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Lançado oficialmente, de acordo com Burgess e Green (2009), em junho de 2005 por 

Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, o YouTube surgiu como uma inovação tecnológica 

a fim de acabar com as barreiras técnicas que dificultavam o compartilhamento de vídeos na 

internet. Porém, conforme afirmam Burgess e Green (2009), em 2006, pouco tempo após o 

seu surgimento, o YouTube alcançaria o sucesso: foi comprado em outubro pelo Google e, 

após um ano, tornou-se o site de entretenimento mais popular do Reino Unido. Desde então, o 

YouTube apresentou contínuo crescimento e em 2008 já hospedava aproximadamente 85 

milhões de vídeos, profissionais ou caseiros, com temáticas diversas e produzidos por pessoas 

de todas as partes do mundo.  

Com a consolidação do site, cada vez mais pessoas sentiam-se atraídas por criarem 

um cadastro, gerando suas próprias contas que, na linguagem do YouTube, são chamadas de 

canais. Esses viabilizaram que a participação ativa do público no site ascendesse, visto que 

por meio deles se tornou possível que os usuários cadastrados transmitissem conteúdos 

audiovisuais, comentassem, avaliassem, denunciassem vídeos inadequados e inscrevessem-se
8
 

em canais de seu interesse. Burgess e Green (2009, p. 23) afirmam ainda que “para o 

YouTube, a cultura participativa não é somente um artifício ou um adereço secundário; é, sem 

dúvida, seu principal negócio”. 

Com o YouTube, o público e os blogueiros já existentes enxergaram no site uma nova 

forma de divulgação pessoal e de se autopromoverem ainda mais. Entretanto, não somente por 

meio de outras redes sociais digitais ou dos blogs, mas também através de produções 

audiovisuais publicadas em seus canais. 

 

3 DIGITAL INFLUENCERS E FANDOM 

 

Com a evolução da internet e criação das redes sociais, fóruns, blogs, microblogs, 

sites de compartilhamentos de conteúdo audiovisual e outras ferramentas online, surgiram as 

primeiras oportunidades de participação e divulgação pessoal na internet. Conforme afirma 

Borges (2016), com o advento dos blogs na década de 90, surgiram também os blogueiros e 

blogueiras (do inglês blogger) e com uma nova ferramenta em mãos, pessoas comuns que 

compartilhavam momentos do dia em seus “diários virtuais”, aos poucos se tornaram 

celebridades. Tais figuras presentes na internet começaram a ditar tendências e costumes, 

visto que seus “seguidores” acreditavam, muitas vezes, fielmente naquilo que viam através da 

                                                 
8
 O recurso “inscreva-se” disponível nos canais, permite que os usuários recebam notificações por e-mail sempre 

um novo conteúdo for publicado no canal que esse é inscrito. 
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tela. Dessa forma, personalidades responsáveis por influenciarem uma grande quantidade de 

público através de blogs, vídeos, fotos e redes sociais digitais são, contemporaneamente, os 

digital influencers, celebridades digitais que, segundo o IG (2017), foram originadas dos 

blogs nos anos 90 e popularizadas, de acordo com a publicação do site AdNews (2017), em 

2015.  

Digital influencer (influenciador digital, em português), é um termo atual que, 

conforme afirma Borges (2016), correspondente àquela pessoa que é referência midiática em 

determinadas redes sociais online e que faz uso de tal popularidade para divulgar marcas, 

produtos, serviços e até mesmo formas de comportamento na tentativa de influenciar seus 

“seguidores”. Segundo Debord e Postman (apud SEMPRINI, 2010, p. 80), aplica-se a isso a 

“metáfora do espetáculo”, ou seja, para Jost (apud SEMPRINI, 2010, p. 81), significa “pegar 

um indivíduo comum e fazê-lo um astro em virtude unicamente de sua exposição midiática”. 

Famosos no Facebook
9
, Instagram

10
, Snapchat

11
 e YouTube, por exemplo, os digital 

influencers, à medida que alcançam maior número de pessoas, engajando e interessando tal 

público com conteúdos considerados relevantes e, muitas vezes, simplesmente mostrando 

detalhes da própria vida pessoal, adquirem milhares de fãs que são responsáveis por 

integrarem um fandom.  

Fã, de acordo com o Priberam Dicionário (2013), em seu significado literal, é aquele 

individuo que admira, com entusiasmo, uma figura pública, portanto nutre grande admiração 

por alguém. Por sua vez, a palavra fandom, em inglês, é originada a partir da união de duas 

palavras dessa mesma língua: fan e kingdom, que traduzidas para a língua portuguesa 

significam, respectivamente, fã e reino, ou então o reino dos fãs. Para Jenkins (2009, p. 425), 

“fandom é um termo utilizado para se referir à subcultura dos fãs em geral, caracterizada por 

um sentimento de camaradagem e solidariedade com outros que compartilham os mesmos 

interesses”. Em suma, o termo supracitado, representa uma comunidade ou coletivo de fãs que 

são unidos pelo gosto em comum referente à determinada figura pública.  

De acordo com Souza e Martins (2012), aqueles que integram o fandom são 

totalmente ativos, envolvidos, consomem e produzem conteúdos e, dessa forma, diferenciam-

                                                 
9
 De acordo com o site G1 (2015), com mais de um bilhão de usuários ativos, o Facebook é considerado a maior    

rede social do mundo. Criado por Mark Zuckerberg, a rede permite aos seus usuários o compartilhamento de 

mensagens, vídeos e fotos entre amigos.  
10

 Segundo o site Techtudo (2016), fundado pelo americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, o 

Instagram é um aplicativo que possibilita a publicação de fotos e vídeos no perfil do usuário, bem como a 

inserção de descrição, localização e compartilhamento em outras redes sociais. 
11

 Conforme afirma o site Techtudo (2016), criado por Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, o 

Snapchat é uma rede social de mensagens instantâneas, utilizado para envio de fotos, vídeos e textos. O 

conteúdo publicado no aplicativo pode ser visto apenas duas vezes, tornando-se incessável em seguida.  



13 

 

se dos fãs, visto que não apenas admiram determinada personalidade, mas são produtores de 

conteúdos relacionados a ela. Tal conceituação vai ao encontro do que Jenkins (2009) trata 

como cultura participativa, onde o mesmo acrescenta que (2009, p. 196) “os fãs são o 

segmento mais ativo do público das mídias, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que 

recebe, insistindo no direito de se tornar um participante pleno”. 

Foi no ambiente digital que os fãs, responsáveis por integrar um fandom, 

encontraram um espaço para produzirem e manterem-se conectados uns com os outros, bem 

como com o digital influencer e seus hábitos diários expostos na internet. Dessa forma, 

Silveira (2009, p. 9-10) afirma:  

 

Os públicos, formados na maioria por amadores, vão encontrar [na internet] um 

espaço para experimentação e irão desenvolver novos produtos a partir do conteúdo 

que recebem da [nova] mídia de massa. O processo de criação torna-se mais 

interessante quando a possibilidade de interagir com outros sujeitos com interesses 

semelhantes é facilitada e perde as restrições impostas pelo acesso geográfico e pelo 

tempo. Além disso, as novas tecnologias simplificam também a apropriação, o 

arquivamento, a produção e a distribuição da produção amadora.  

 

A produção online do fandom é evidenciada das mais diversas maneiras. Para a 

revista Capitolina (2015), há fãs que produzem, por exemplo, fanfics
12

, fanart
13

 e fanvids
14

. 

Além disso, a revista (2015) acrescenta que determinados admiradores alimentam 

constantemente blogs e páginas (ou fan pages, em inglês) nas redes sociais digitais, como o 

Facebook e o Instagram.  

Ao aumentarem de forma constante e crescente a interação, a participação e o 

contato com as celebridades digitais, os fãs estabelecem ainda um sentimento de amizade, não 

apenas entre aqueles que formam o fandom, mas entre si e o influenciador. Os internautas não 

enxergam as celebridades digitais como pessoas inacessíveis, como comumente ocorre no 

caso de celebridades promovidas por outros meios de comunicação. Dessa forma, tal conceito 

pode ser justificado pela assiduidade de acesso e exposição da vida pessoal de tais 

personalidades que, muitas vezes, tem como plano de fundo ambientes de suas próprias 

residências. Além disso, com a utilização de uma linguagem direta e coloquial, própria da 

internet, os digital influencers conseguem conversar diretamente com o seu público, 

diferentemente de outros meios de comunicação, tais como a televisão, o rádio, as revistas e 

                                                 
12

 Termo que acrescenta ao conceito de cultura participativa. Para Jenkins (2009), fanfic refere-se a novas 

narrações de histórias e personagens que foram extraídos de conteúdos dos meios de comunicação de massa. 
13

 Segundo a Revista Capitolina (2015), Fanart são ilustrações produzidas por fãs, integrantes de um fandom, 

referentes à figura que esses admiram.  
14

  Conforme afirma a Revista Capitolina (2015), os vídeos produzidos pelos fãs são nomeados de fanvids. Esses 

são baseados em determinado personagem ou figura pública.  
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jornais. Esses exemplos não oferecem tantas possibilidades de relação e interação entre 

emissores e receptores como a internet, sendo assim, a atuação dos influenciadores em tal 

ambiência tem chamado atenção dos fãs e também das marcas.  

As marcas, em busca alcançar novos públicos ou fidelizar os já existentes, 

recorreram ao meio digital e a suas celebridades, visto que essas se apropriam do estilo de 

emissão da internet, além de conseguirem tornar anúncios publicitários mais humanos. Um 

dos resultados obtidos em uma pesquisa do Instituto Nielsen (2013), disponível em 

infográfico no site Meio & Mensagem (2016), retrata que aproximadamente 84% dos 

consumidores de todo o mundo tomam decisões de compra apoiados em opiniões de fontes 

confiáveis. Tal dado alia-se ao relato do site de pesquisa, análise e informações Think With 

(2016), da Google, o qual afirma que 70% dos adolescentes dos Estados Unidos inscritos em 

um site de compartilhamento de conteúdo audiovisual (YouTube), garantem que se 

identificam mais com os digital influencers que seguem do que com celebridades de outras 

mídias, tais como da televisão, rádio, cinema e revistas. 

As celebridades da internet, ao publicarem imagens com o que vestem ou produzirem 

vídeos onde seu estilo e preferências estejam em pauta, interagem com os seus “seguidores”, 

fãs e fandom e com isso, em diversas vezes, cria-se o desejo de consumir itens divulgados 

pelos influenciadores. Conforme Pontes (2013), esses personagens midiáticos trabalham com 

múltiplas influencias, de moda ou decoração, por exemplo, e, a partir disso, surge a 

necessidade de selecionar conteúdos para que o blog, canal ou outra rede social online possa 

beneficiar o seu público de interesse.  

Com a propagação de informações no meio digital, os consumidores tornam-se cada 

vez mais exigentes e atentos às novidades. Dessa forma, contemporaneamente, para Cruz, 

Oliveira e Trindade (2016) não basta apenas os meios mais tradicionais afirmarem que 

determinado produto ou serviço é tendência, eles precisam ser legitimados e passarem pelo 

aval das figuras públicas que os internautas confiam. De acordo, novamente, com o site 

AdNews (2017), a influência das celebridades digitais na decisão de compra se dá, 

principalmente, em relação ao público mais jovem. Em vista disso, as marcas estão se aliando 

a essas figuras a fim de impulsionar suas vendas e gerar, consequentemente, o consumo, visto 

que, de acordo com Cruz, Oliveira e Trindade (2016, p. 8), “o público que acompanha seus 

posts (postagem), seja através do site ou das redes sociais, identifica-se com o seu estilo de 

vida e passa a consumir produtos apresentados por esses bloggers”.  

A internet, ambiente natural dos digital influencers, para Pontes (2013), está cada vez 

mais sendo utilizada por marcas como espaço de mídia publicitária por meio de posts pagos, 
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nomeados também de posts patrocinados ou publipost
15

. Entretanto, já houve polêmicas
16

 

acerca desse formato de divulgação de marcas: figuras públicas, ao demonstrarem produtos 

em suas redes sociais online, não classificaram publicações patrocinadas
17

 como tais. Pode-se 

dizer, desse modo, que ao aliar os digital influencers aos seus fandoms, bem como a 

participação das marcas nesse contexto, é gerado o que Jenkins (2009, p. 97) intitula de 

economia afetiva e a conceitua como “uma nova configuração da teoria de marketing, ainda 

incipiente, mas que vem ganhando terreno dentro da tomada de decisão do consumidor como 

uma força motriz por trás das decisões de audiência e de compra”. Tal autor acrescenta ainda 

que o “novo discurso de marketing procura moldar os desejos dos consumidores para 

direcionar as decisões de compra”. 

Dessa forma, ao apropriarem-se da imagem de figuras do universo digital para 

prospectar prováveis clientes e gerar, consequentemente, o consumo, as marcas buscam por 

pessoas que tenham perfil adequado e relação com o que a empresa deseja transmitir. Com 

isso, as marcas adentram em tal meio através das publicações
18

 dessas celebridades, as quais 

ocorrem via fotografias, vídeos e textos em seus perfis online. Os fãs que se identificarem 

com o digital influencer, poderão sentirem-se atraídos pelo produto ou serviço da marca 

anunciante, além de serem direcionados a determinada decisão de compra apoiada em uma 

economia afetiva estimulada pela admiração por alguma figura pública. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia propicia para a pesquisa os melhores caminhos para a organização do 

estudo, para que as hipóteses formadas ou os questionamentos advindos no decorrer do 

trabalho possam ser mais bem compreendidos, analisados e respondidos. É, 

indispensavelmente, detalhista: não apenas colhe informações, como também os analisa, 

tendo como finalidade preencher lacunas e contestar quaisquer dados infundados que possam 

surgir.  

                                                 
15

 Conforme afirma o site Mz Click (2016), o post pago, conhecido popularmente no universo online como 

publipost ou post patrocinado, ocorre quando determinada marca propõe a pessoas com forte influencia no 

âmbito digital que divulguem produtos em suas redes sociais. Entretanto, tal divulgação ocorre com algum 

tipo de custo. A influência é medida de acordo com o número de seguidores e visualizações que o 

influenciador possui. 
16

 Como informa o site O Povo (2016), a exemplo da digital influencer Gabriela Pugliese, que divulgou uma 

nova linha de determinada marca de cerveja sem identificar que estava promovendo a marca 

publicitariamente.  
17

 Quando isso ocorre, denomina-se de “publicidade velada” segundo o site CBBlogers (2016). 
18

 Autorizadas ou veladas. 
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No que se refere à natureza da pesquisa, esta investigação apresenta caráter 

qualitativo que, de acordo com Michel (2005, p. 33), se refere àquela investigação por meio 

da qual “a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da 

experimentação empírica, a partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente 

e coerente, assim como na argumentação lógica das ideias”. 

Com mais de quatro milhões de seguidores
19

 no YouTube, a digital influencer Taciele 

Alcolea, ou Taci como também é conhecida, reside em São Paulo (SP) e iniciou sua trajetória 

na internet pelo Orkut
20

. Posteriormente criou seu canal no YouTube para o compartilhamento 

de vídeos, juntamente com o seu blog, e atualiza-se constantemente no que se refere à 

participação em redes sociais digitais. Com diversas dicas, entre elas as de moda e decoração, 

Taciele publica de duas a três vezes por semana em seu canal vídeos que, na maioria das 

vezes, possuem temas específicos. Uma das produções da youtuber mais populares e que 

colecionam grande número de visualizações são os vídeos do tipo Recebidos, sendo que o 

audiovisual com tal temática mais visto, intitulado “O maior Recebidos do mês”, ultrapassa os 

1,8 milhões de visualizações.  

Os vídeos do tipo Recebidos adicionados ao canal de Taciele Alcolea são produções 

nas quais a digital influencer, posicionada em frente à câmera em algum dos ambientes da sua 

casa, abre mensalmente dezenas de caixas enviadas também por fãs, mas, na maior parte, por 

empresas de varejo por meio de uma caixa postal. As caixas recebidas contêm, na maioria das 

vezes, roupas, calçados, acessórios, maquiagem e itens decorativos que se adequam ao seu 

perfil, juntamente com cartas que possuem dados do remetente. O sucesso e a grande 

aceitação desses vídeos pode ser confirmado a partir da quantidade de visualizações e dos 

comentários positivos deixados pelos espectadores abaixo do audiovisual postado na página 

do YouTube de Taciele. 

Para a coleta de dados utilizou-se o questionário, definido por Michel (2005, p. 46) 

como “uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador”.  As perguntas de tal questionário foram fechadas. Nesse formato 

de questões, segundo Gil (2008), solicita-se ao respondente que escolha uma das alternativas 

entre todas que foram exibidas e, após esse processo, as respostas podem ser analisadas mais 

facilmente pelo pesquisador. 

                                                 
19

 Número de inscritos no canal de Taciele Alcolea em dezembro de 2017. 
20

 Rede social digital em desuso, onde era possível criar um perfil e divulgar informações e fotos pessoais, além 

de poder interagir com outras pessoas.  
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O presente estudo conta ainda com uma etapa descritiva que, de acordo com Gil 

(2008, p. 28), tem como propósito descrever as “características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Como universo da pesquisa, definiram-se todos os fã-clubes
21

 online de Taciele 

Alcolea gerenciados por fãs no Instagram, visto que a presença desses é mais evidente nessa 

rede social do que nas demais que a digital influencer participa
22

. Entretanto, delimitaram-se 

25 fã-clubes administrados por fãs constituintes do fandom de Taciele que se manifestaram 

por meio de um vídeo publicado no YouTube, quando essa completou 3 milhões de inscritos 

em seu canal, como amostra dos entrevistados selecionados para responderem o questionário. 

A digital influencer recebeu e conferiu o vídeo, mostrando partes da produção em seu 

Snapchat, enquanto esbanjava agradecimentos.  

Dessa forma, a amostragem do presente estudo é classificada no grupo das amostras 

não probabilísticas, as quais são conceituadas por Gil (2008, p. 91), como aquelas que não 

possuem “fundamentação matemática ou estatística, dependendo unicamente de critérios do 

pesquisador”. Esse grupo apresenta, entre outros tipos, a amostragem por acessibilidade ou 

conveniência, sendo essa brevemente definida por Gil (2008, p. 21): 

 

Constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo é 

destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que 

tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. 

Aplica-se este tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde 

não é requerido elevado nível de precisão.  

 

Dos 25 fã-clubes realizadores do vídeo de homenagem a Taciele, quatro tiveram a 

conta excluída, dois foram temporariamente desativados (ambos fizeram a última publicação 

em julho de 2017) e outros dois possuem o perfil privado, ou seja, o administrador não 

permite que o fã-clube seja aberto ao público. Sendo assim, restaram 17 fã-clubes realmente 

ativos e públicos, os quais foram primeiramente contatados por mensagem no próprio 

Instagram (para o pedido do endereço de e-mail) e posteriormente por e-mail (para envio do 

propósito da pesquisa e do questionário online). 

Os 17 perfis foram contatados para a solicitação de e-mail, entretanto três deles não 

retornaram. Os demais 14 que responderam a solicitação do primeiro contato, receberam o 

propósito da pesquisa e o questionário produzido na plataforma Google Forms por e-mail. 

                                                 
21

 Perfis nas redes sociais digitais feitos pelos fãs e dedicados aos digital influencers. 
22

 A digital influencer Taciele Alcolea participa, além do YouTube e do Instagram, de outras redes sociais tais 

como o seu blog, o Twitter, o Facebook e o SnapChat. 
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Desses, 100% respondeu a pesquisa, participando e contribuindo para o resultado deste 

trabalho.  

Em relação ao questionário, estabeleceram-se 13 perguntas. Inicialmente, foram 

aplicadas, por meio da plataforma Google Forms, aos entrevistados perguntas gerais
23

, tais 

como sexo, faixa etária, estado em que reside e se há ou não independência financeira. Após, 

foram empregadas perguntas mais específicas e direcionadas ao conteúdo do presente estudo, 

onde foi utilizada a questão para definir se os respondentes acompanham os vídeos do tipo 

Recebidos de Taciele, sendo perguntado: “Você assiste aos vídeos de Recebidos?” – 

colocando-se alternativas “Sim” ou “Não”. Em seguida, a fim de conhecer se nessa categoria 

de vídeos há influência da digital influencer nos fãs do seu fandom, buscou-se descobrir: 

“Você já se sentiu impactado e atraído pelos produtos expostos por Taciele em seus vídeos de 

Recebidos?” – oferecendo-se, novamente, alternativas “Sim” ou “Não”.  

Com o intuito de observar a efetivação da compra após ser despertado o desejo, 

aplicou-se pergunta: “Já comprou algum desses produtos?” – seguida das opções “Sim” ou 

“Não”. Após, em nível de complementação da questão anterior e de investigação da 

frequência de compra, fez-se a pergunta: “Você já comprou mais de uma vez produtos 

indicados por Taciele em seus vídeos de Recebidos?” – Acompanhada das alternativas “Sim”, 

“Não” ou “Nunca comprei nada que vi nos vídeos de Recebidos”. Como forma de verificar 

em qual seguimento Taciele mais influencia, realizou-se a seguinte indagação: “O que 

comprou?” – acompanhada das diversas alternativas, podendo o entrevistado selecionar mais 

de uma: “Produtos de beleza ou higiene”, “Roupas”, “Acessórios”, “Itens decorativos”, 

“Eletrônicos”, “Produtos para animais”, “Maquiagem”, “Calçados” e “Nunca comprei nada 

que vi nos vídeos de Recebidos”.  

Para melhor compreender se os vídeos em questão apresentam e informam os fãs 

sobre as novidades do mercado, colocou-se o questionamento: “Você conheceu o(s) 

produto(s) que comprou por meio dos vídeos de Recebidos de Taciele?” – acompanhado das 

opções “Sim”, “Não” ou “Nunca comprei nada que vi nos vídeos de Recebidos”. E ainda, a 

fim de averiguar se há o imediatismo no consumo dos produtos indicados por Taciele, 

perguntou-se: Em quanto tempo realizou a compra após ver o produto no vídeo de Recebidos? 

– Em seguida, dá-se as alternativas “No mesmo dia”, “Em uma semana”, “Em duas semanas”, 

                                                 
23

 Dados referentes à identidade dos respondentes foram dispensados. Em vista disso, foram consideradas 

unicamente informações relacionadas à influência de Taciele no processo de despertar desejo e na decisão de 

compra dos fãs que constituem o seu fandom, embora a digital influencer não esteja de fato utilizando os 

produtos, mas somente fazendo uma demonstração de um presente recebido.  
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“Em três semanas”, “Mais de um mês”, “Mais de dois meses”, “Mais de três meses”, “Mais 

de quatro meses” ou “Nunca comprei nada que vi nos vídeos de Recebidos”. 

Finalmente, com a intenção de descobrir se aqueles que realizaram compras baseadas 

nos relatos de Taciele tiveram uma boa experiência ao confiar no testemunho dado pela 

digital influencer e voltariam a realizar compras de produtos indicados por ela, questionou-se 

aos entrevistados: “Você teve uma boa experiência após comprar produto(s) indicado(s) por 

Taciele?” Após, como complemento da questão anterior, perguntou-se: “Você voltaria a 

realizar compras de produtos indicados por Taciele?” – Ambas as questões seguidas das 

opções “Sim”, “Não” e “Nunca comprei nada que vi nos vídeos de Recebidos”. 

 

5 O FANDOM DIANTE DAS SUGESTÕES DE CONSUMO REALIZADAS POR 

TACIELE ALCOLEA 

 

A análise dos dados obtidos via questionário online foi realizada a partir da 

fundamentação teórica abordada na segunda e terceira seção deste trabalho. A aplicação desse 

ocorreu entre os dias 29 de setembro e 19 de outubro de 2017, a fim de sondar a influência de 

Taciele e responder à questão norteadora da pesquisa, bem como alcançar cada um dos 

objetivos declarados pelo estudo.  

A respeito da primeira questão (APÊNDICE A), a qual se refere ao sexo dos 

respondentes, pôde-se constatar que 100% da amostra era do sexo feminino. Entretanto, ao 

longo da pesquisa e por indicativos observados nas redes sociais online em que a digital 

influencer está presente, verificou-se que, mesmo em minoria, Taciele Alcolea também possui 

fãs do sexo masculino.  

Quando questionadas quanto ao estado de residência (APÊNDICE B), 8 (57,1%) 

selecionaram São Paulo como resposta. Outros 6 estados também foram indicados, porém 

cada um deles com somente 1 residente. Deste modo, constatou-se que a grande maioria dos 

participantes do fandom de Taciele está concentrada em São Paulo, onde a digital influencer 

também reside.  

Em uma próxima pergunta (APÊNDICE C), onde questionou-se a idade das 

participantes, somente duas das sete alternativas foram indicadas pelas meninas: de 10 a 13 

anos (71,4%) e de 14 a 18 anos (28,6%). Soma-se a isso o resultado obtido na interrogação 

acerca do impacto sofrido pela exposição dos produtos realizada por Taciele (APÊNDICE D), 

pelo qual pôde-se verificar que 100% da amostra investigada já se sentiu impactada e atraída 

ao assistir aos vídeos. Dessa forma, como demonstrado pelo site AdNews (2017) na seção 
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“digital influencers e fandom”, comprova-se que de fato a influência das celebridades digitais 

no que se refere à influência de compra realmente ocorre, porém, principalmente no público 

mais jovem.  

O questionário aplicado permitiu ainda descobrir que 14 participantes, ou seja, 100% 

deles assistem aos vídeos de Recebidos de Taciele (APÊNDICE E). Tal dado aliado ao 

questionamento que buscou revelar se as respondentes já haviam realizado a compra de algum 

dos produtos exibidos por Taciele Alcolea nos vídeos de Recebidos (GRÁFICO 1), 

demonstrou 12 (85,7%) das respostas positivas e 2 (14,3%) negativas. Posto isso, confirmam-

se os discursos de Cruz, Oliveira e Trindade (2016, p. 8), os quais, na segunda seção desde 

estudo, afirmam que o público que acompanha os influenciadores identifica-se com o estilo, o 

que estimula o consumo dos produtos apresentados por tais celebridades nas redes sociais.  

 

Gráfico 1 – Dado obtido no questionário online. 

                       

Fonte: Screenshot do questionário produzido na plataforma Google Forms. 

 

Além disso, as informações colhidas têm relação com o processo criativo intitulado 

de AIDA por Marchioni (2004) e utilizado na narrativa publicitária das marcas. Esse processo 

adota recursos como a atenção, o interesse, o desejo e a ação (cujas iniciais formam a sigla 

AIDA) e, somente quando o receptor chega até a última fase, ou seja, é levado a ação de 

efetuar a compra, pode-se dizer que de fato houve persuasão. Sendo assim, a partir do 

momento em que os fãs que constituem o fandom de Taciele acessam o vídeo e o assistem, 

ocorre a primeira fase do processo que pode vir a constituir-se como a persuasão, induzindo 

ao consumo. Com isso, a digital influencer obtém atenção de seus seguidores por meio de um 

discurso articulado, embora coloquial, adequado à informalidade e à objetividade do meio 

internet. Dessa forma, é possível que se promova a segunda fase: a conquista do interesse do 
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público. Em suma, pode-se afirmar que Taciele obteve atenção e gerou interesse dos 

entrevistados, como citado anteriormente, em 100% do seu fandom.  

Quanto à terceira fase, a de despertar desejo, notou-se que a digital influencer 

novamente chega ao nível máximo, visto que Taciele impacta e atrai 100% do seu fandom, o 

que, possivelmente, está associado à idade muito jovem da amostragem definida para esta 

pesquisa. Enfim, na quarta e última fase abordada por Marchioni (2004), caracterizada como 

aquela que leva à ação e qualificada como o momento da real persuasão, conclui-se que tal 

celebridade digital, ao utilizar um discurso adequado ao seu ambiente natural, consegue 

persuadir e levar à ação 85,7% do seu público admirador.  

Uma próxima questão, a qual versa a respeito de que tipo de produto foi comprado 

(GRÁFICO 2), permitiu observar que 7 das 14 respondentes compraram maquiagem, 5 

compraram produtos de beleza ou higiene, 4 compraram roupas, 4 itens decorativos, 1 

comprou acessórios e 2 nunca compraram nada que viram nos vídeos de Recebidos. As 

demais opções disponíveis, ou seja, eletrônicos e produtos para animais, não foram 

selecionadas. Observou-se ainda que as opções não selecionadas de fato são pouco expostas 

nos vídeos e, desta forma, tal resultado vai ao encontro da explanação feita por Jenkins 

(2009), ao afirmar que o novo marketing tem procurado moldar os desejos dos consumidores 

e direcionar decisões de audiência e de compra. Além disso, acrescenta-se a declaração de 

Pontes (2013) ao dizer que os personagens midiáticos trabalham com influências múltiplas, 

seja de moda ou decoração, por exemplo. A partir disto, torna-se necessário que as marcas e 

os digital influencers, ao utilizarem a internet como espaço de mídia publicitária, selecionem 

conteúdos que realmente beneficiem os seus públicos de interesse, já que este meio apresenta 

inúmeras possibilidades.  

 

Gráfico 2 – Dado obtido no questionário online. 

               

Fonte: Screenshot do questionário produzido na plataforma Google Forms. 
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A partir do questionamento seguinte, o qual indagava se as participantes conheceram 

os produtos que compraram por meio dos vídeos de Recebidos (GRÁFICO 3), pôde-se 

averiguar que 10 (71,4%) conheceram os produtos por meio dos vídeos, 2 (14,3%) já 

conheciam o que compraram antes da demonstração de Taciele e 2 (14,3%) nunca compraram 

nada que viram nos vídeos de Recebidos. Soma-se a tal dado os resultados obtidos com a 

pergunta feita a fim de identificar se aquelas que realizaram compras baseadas nos relatos dos 

vídeos de recebidos voltariam a realizar compras dos produtos indicados por Taciele 

(APÊNDICE F), o qual demonstrou que 12 (85,7%) voltariam a comprar itens expostos e 2 

(14,3%) nunca compraram nada que viram nos vídeos. Sendo assim, conclui-se que todas as 

pessoas que já compraram algo indicado nos vídeos fariam novamente uma compra após o 

testemunho da digital influencer.   

 

Gráfico 3 – Dado obtido no questionário online. 

           

Fonte: Screenshot do questionário produzido na plataforma Google Forms. 

 

Tais resultados são confirmados e comprovados por dados disponibilizados no site 

Meio & Mensagem (2016), o qual retrata que uma parte abundante dos consumidores tomam 

decisões de compra baseadas em opiniões de fontes confiáveis. Acrescenta-se a isso, dados do 

site de pesquisa, análise e informações Think With (2016), da Google, o qual afirma que um 

alto número de adolescentes confiam e se identificam mais com os digital influencers do que 

com celebridades que indicam produtos nas demais mídias, tais como televisão, rádio, cinema 

e revistas.  

Além disso, todas as informações sobreditas unidas ao dado de que uma pequena 

parcela dos respondentes que já conheciam o produto e só realizaram a compra após o 

testemunho de Taciele (14,3%), fazem alusão ao que abordam Cruz, Oliveira e Trindade 
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(2016). Para os autores, não basta apenas os meios mais tradicionais afirmarem que um 

produto ou serviço é tendência, eles precisam ser legitimados e passarem pelo aval das figuras 

públicas que os internautas confiam.  

A questão que se refere especificamente ao tempo decorrido entre as respondentes 

tomarem conhecimento do produto e o momento em que efetuaram a compra (GRÁFICO 4), 

permitiu observar que 5 (35,7%) realizam a compra do produto indicado em apenas uma 

semana e 4 (28,6%) compraram em um mês. Posto isso, é possível verificar que os itens 

demonstrados nos vídeos são extremamente temporais e expostos por uma forma de 

divulgação efêmera, isto é, tornam-se desatualizados e abandonam e o caráter contemporâneo 

pouco tempo após serem anunciados.  

 

Gráfico 4 – Dado obtido no questionário online. 

           

Fonte: Screenshot do questionário produzido na plataforma Google Forms. 

 

É importante salientar que na questão em que se buscou investigar se há ou não 

independência financeira por parte dos respondentes (APÊNDICE G), o retorno obtido 

demonstrou que os 14 (100%) participantes não possuem renda própria, ou seja, são mantidas 

por terceiros – não se especificou por quem. Dessa forma, conclui-se que aqueles que 

integram o fandom de Taciele precisam convencer ainda quem os mantém, demonstrando que 

o produto mencionado nos vídeos de Recebidos é interessante e merece ser comprado. 

Consequentemente, as indicações da digital influencer tomam proporções ainda maiores, 

transpondo limites e alcançando não só seu público direto, mas também os familiares de quem 

a acompanha. Essa conclusão está também vinculada ao conceito de economia afetiva de 

Jenkins (2009), visto que Taciele Alcolea influencia afetivamente o seu fandom, e não os atrai 

somente pelos atributos dos produtos.  
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Na interrogação que tange à experiência desfrutada após a efetuação da compra 

(APÊNDICE H), 12 (85,7%) dos participantes relataram resultados positivos com o produto 

comprado e 2 (14,3%) nunca compraram algo indicado nos vídeos. Incorpora-se a tal 

questionamento o resultado alcançado na pergunta relacionada à frequência de compra 

(GRÁFICO 5). Nessa, constatou-se que 8 (57,1%) dos participantes já compraram produtos 

indicados por Taciele mais de uma vez, enquanto 4 (28,6%) efetuaram a compra somente uma 

vez e 2 (14,3%) nunca compraram nada que viram indicado nos vídeos de Recebidos. Posto 

isso, compreende-se que a obtenção de mais de um item apreciado por Taciele em seus vídeos 

de Recebidos pela maioria das respondentes é ação resultante da boa experiência alcançada 

logo em uma primeira compra. 

 

Gráfico 5 – Dado obtido no questionário online. 

                   

Fonte: Screenshot do questionário produzido na plataforma Google Forms. 

 

A frequente utilização de audiovisuais do tipo Recebidos como ferramenta de 

publicidade, demonstra, portanto, a desmedida influência que esse novo formato de 

divulgação apresenta, sobretudo em pessoas do sexo feminino e de pouca idade. Além disso, 

conforme aborda Jenkins (2009), a decisão de compra de tais meninas são fortemente 

moldadas pelo conteúdo das mensagens emitidas por Taciele, digital influencer que, conforme 

análise, persuade parte expressiva do fandom, seu público admirador. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao findar desta pesquisa, pôde-se perceber que a presença e atuação de marcas no 

contexto digital tem se tornado cada vez mais frequente e necessária àquelas que se 
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empenham em promover interações com seus consumidores, prospectar novos clientes e 

impulsionar suas vendas.  

A fim de analisar se os vídeos de Recebidos de Taciele influenciavam na decisão de 

compra do seu fandom, fez-se necessário, inicialmente, investigar a terminologia fandom e 

compreender no que esses consumidores se diferenciam dos fãs. Nesse sentido, verificou-se 

que fandom se refere aos fãs em geral, porém é caracterizado como aquele que não só admira, 

mas que é muito mais ativo, envolvido, consome e produz conteúdos para uma figura pública. 

Os fãs, ao contrário daqueles que integram verdadeiramente um fandom, somente nutrem 

admiração por alguém e, no entanto, não são empenhados em promover quem se aprecia e 

acompanhar ativamente a vida pública de tais personalidades. Como resultado da aplicação 

dos questionários, a pesquisa confirmou que os vídeos do tipo Recebidos do canal do 

YouTube de Taciele Alcolea despertaram desejo e influenciaram na decisão de compra dos fãs 

que constituem o seu fandom. O retorno alcançado apresentou somente respostas positivas 

para tal investigação e, além disso, demonstrou que o público adolescente é altamente 

influenciado pelas celebridades que fazem da internet o seu ambiente natural.  

Ao confirmar-se tal influência, gerou-se outro importante ponto de investigação: 

descobrir se – e em quanto tempo – os fãs de Taciele efetuaram compras baseadas no 

conteúdo apresentado em seus vídeos de Recebidos. Tal interrogação permitiu descobrir que a 

maior parte do público realmente ativo e envolvido com a digital influencer já havia realizado 

compras apoiadas no testemunho e demonstração de produtos por Taciele Alcoela. Desse 

modo, no que se refere ao tempo entre receber a informação e realizar a compra dos produtos 

indicados nos vídeos de Recebidos, observou-se o transcorrer de cerca de uma semana ou um 

mês para um fã constituinte do fandom de Taciele comprar algo indicado por essa. A partir 

disso, conclui-se que as dicas dispensadas por tal celebridade são demasiadamente eficazes 

quanto à persuasão, visto que essas levam grande parte do público, e em pouco tempo, às 

compras.   

Este estudo, a partir da análise, obteve ainda, como principais confirmações, a grande 

influência e poder de persuasão das celebridades do ambiente virtual sobre meninas muito 

jovens. Além disso, constatou-se o amplo alcance que um audiovisual com o tema Recebidos 

apresenta e o seu impacto nos admiradores de Taciele. Essa constatação pode ser aproveitada 

pelas marcas que possuem perfil de público-alvo semelhante ao da influenciadora, ou seja, 

meninas de 10 a 13 anos, principalmente – o que sugere que as marcas, ao trabalhar com uma 

faixa etária de consumidores tão jovem, devem estar permanentemente revisando suas 

práticas publicitárias em termos éticos e de impacto social e cultural. O formato de vídeo em 
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questão também é uma grande vitrine para apresentar artigos das mais diversas marcas, visto 

que a maioria dos produtos comprados com base no que foi exposto por Taciele foi conhecido 

a partir do depoimento e demonstração feita por essa.  

No que diz respeito às dificuldades encontradas ao longo da realização do presente 

estudo, salienta-se, principalmente, o tempo de espera para receber o retorno no primeiro 

contato com os fã-clubes, visto que alguns demoraram cerca de duas semanas até a primeira 

manifestação. No mais, os administradores dos perfis foram extremamente solícitos e 

dispostos a ajudar, além de dispensarem agradecimentos por participarem de uma pesquisa 

acerca dos vídeos de quem tanto admiram, bem como contribuírem para o desenvolvimento 

deste estudo.  

Tal pesquisa contribuiu à área da comunicação em virtude da exploração de um 

assunto contemporâneo, porém, pouco investigado. Ademais, as descobertas obtidas a 

respeito da temática estudada contribuem para a publicidade, bem como para as marcas, as 

quais podem utilizar-se dos dados alcançados para direcionarem sua comunicação de forma 

ainda mais assertiva. Além disso, melhor elaborando suas estratégias e realizando um 

direcionamento de investimento de verba publicitária de retorno mais garantido. 

Devido à utilização das celebridades digitais como emissores de mensagens 

publicitárias de marcas ser um assunto ainda recente, torna-se interessante aos demais 

estudantes da área de comunicação manterem o tema em constante atualização. Para isso, é 

proveitoso investigar, inclusive, se os receptores de outros digital inlfuencers também sentem-

se tão atraídos pelo que é enunciado nos vídeos de Recebidos, como ocorreu no caso de 

Taciele Alcolea.  

Em conclusão, o trabalho realizado contribuiu à formação acadêmica e à vida 

profissional da autora, visto que possibilitou um novo olhar acerca da aparição das marcas em 

produções publicitárias, descartando uma visão antes inocente a respeito do uso de digital 

influencers pelos anunciantes para vender suas marcas e produtos. Dessa forma, pôde-se 

perceber que a inserção de conteúdos de cunho comercial, tais como a apresentação de 

marcas, embalagens, rótulos, bem como produtos e serviços, caracteriza-se, essencialmente, 

como publicidade. Afinal, não é possível que se veicule ou destaque a imagem de marca de 

uma empresa sem que essa se beneficie comercialmente da aparição, ainda que de forma 

breve, espontânea ou não explícita.  
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