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De jornalista a influenciador 

A maioria dos participantes engaja 
influenciadores para fins de promoção de 
conteúdo, para apoiar lançamentos de 
produtos e participar de eventos de marca. 
Colaborar com os influenciadores para 
anúncios corporativos e gerenciamento de 
crises é significativamente menos popular, 
pois esses cenários normalmente são 
tratados por meio de canais de comunicação 
tradicionais.

Não há duvidas, 84% dos profissionais de 
comunicação acreditam que o Marketing de 
Influenciadores é eficaz. Não é uma moda 
passageira. A economia da influência 
prospera, pois é uma maneira eficaz de se 
conectar com os consumidores nas mídias 
sociais, organicamente e em escala.

O setor de Marketing de Influenciadores 
deve alcançar entre US$ 5 bilhões e US$ 10 
bilhões até 2022, segundo o mais recente 
relatório “Influencer Marketing Report 2019.”  
O levantamento foi realizado com 
consumidores e agências dos Estados 
Unidos, Espanha, Portugal, Colômbia, 
México e Peru.

O Marketing de Influência tornou-se parte 
integrante do mix de marketing para marcas 
interessadas em alcançar novos públicos 
nas mídias sociais. O levantamento mostra 
que 52,6% dos entrevistados alocam pelo 
menos 10% de seus orçamentos para o 
Marketing de Influência. Desses, 31,6% 
dedicam de 10% a 25% do orçamento e 18,4% 
dedicam mais de 50%.

A pesquisa revela que 93% dos profissionais 
de marketing pesquisados usam Marketing 
de Influência. A grande maioria deles (72%) 
usa a metodologia há mais de um ano. O 
setor amadureceu e quase um terço dos 
profissionais de marketing usa a nova 
abordagem há mais de três anos.

Em geral, 55,8% dos profissionais 
pesquisados usam regularmente o 
Marketing de Influenciadores. Para 30,2% 
deles, é uma estratégia sempre ativa.
Já 25,6% usam periodicamente e 37,2% 
utilizam ocasionalmente.

A economia da influência 

O setor de Marketing de 
Influenciadores deve 
alcançar entre US$ 5 bilhões 
e US$ 10 bilhões até 2022, 
segundo o mais recente 
relatório “Influencer 
Marketing Report 2019”  

dos profissionais 
pesquisados já usam 

Marketing de Influência 

93% 
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Mais da metade dos profissionais de 
marketing procura os influenciadores que 
geram conversas genuínas e quem pode 
representar melhor a marca ao produzir 
conteúdo que se alinhe à voz e à 
personalidade da marca. Os marqueteiros 
vêem a qualidade do conteúdo e a taxa de 
envolvimento como os atributos mais 
desejáveis dos influenciadores.

Autenticidade é a chave para uma campanha 
de marketing bem-sucedida. Enquanto 12,8% 
dos profissionais ainda usam 
influenciadores para distribuir conteúdo de 
marca, um percentual impressionante de 
87,2% vê conteúdo original e personalizado 
como a oportunidade real para as marcas.

O futuro parece ainda mais promissor, afinal 
90% dos profissionais planejam aumentar ou 
manter seu orçamento de Marketing de 
Influenciadores em 2019. 

Nada menos do que 60% dos marqueteiros 
estão tão satisfeitos com o Marketing de 
Influência. E apenas 2,5% esperam diminuir 
o investimento. Isso mostra que o Marketing 
de Influência não é apenas mais uma 
tendência. Tornou-se uma parte permanente 
do mix de comunicação das marcas.

Atingir efetivamente o público-alvo da marca 
e criar confiança e credibilidade são vistos 
como os principais benefícios de colaborar 
com os influenciadores. Essencialmente, o 
que os profissionais de marketing valorizam 
mais é a oportunidade de se conectar aos 
consumidores de maneira autêntica e 
confiável, aproveitando a relação única e 
próxima entre o influenciador e seus 
seguidores.

Em 2015, os profissionais de marketing só 
queriam fazer campanhas com celebridades 
ou megainfluenciadores. Atualmente, estão 
mais preocupados em influenciadores que 
atinjam um determinado nicho, pois isso 
aumenta o alcance e o engajamento. Os 
microinfluenciadores têm sete vezes mais 
envolvimento do que os grandes.

A influência não é mais vista como sinônimo 
de popularidade. Em vez disso, os 
profissionais de marketing estão optando 
por influenciadores menores que podem 
fornecer as métricas relevantes. Dado o 
panorama atual do mercado, a previsão é 
que essa mudança se torne ainda mais 
pronunciada nos próximos anos com o 
surgimento de microinfluenciadores e 
nanoinfluenciadores.

Confiança e credibilidade
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A influência não é mais vista 
como sinônimo de 

popularidade. Em vez disso, 
os profissionais de 

marketing estão optando por 
influenciadores menores 

que podem fornecer as 
métricas relevantes
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Como medir o sucesso 
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As questões legais já preocupam. 
A Federal Trade Commission (FTC) 
dos EUA existe para proteger os 
consumidores de práticas 
comerciais injustas, tanto online 
quanto off-line. 

Quando se trata de Marketing de 
Influenciadores, os Guias de 
Endosso da FTC têm se tornado 
cada vez mais rigorosos, exigindo 
que os influenciadores divulguem 
claramente as postagens 
patrocinadas se receberem 
compensação monetária ou em 
espécie.

Cerca de 87% dos profissionais de 
marketing relatam que precisam 
de influenciadores para divulgar o 
conteúdo patrocinado e cumprir os 
regulamentos da FTC. 

Já 71% dizem estar em dia com as 
diretrizes atuais, em comparação 
com 55% em 2016, indicando que 
os gestores estão levando essas 
diretrizes a sério.

Quando perguntados sobre 
quais tendências de Marketing 
de Influência eles planejam 
adotar, 52% citaram o uso de 
tipos diferentes de 
influenciadores (celebridades, 
especialistas, autoridades) como 
parte de uma estratégia 
integrada. 

Já 44% planejam usar o conteúdo 
de influenciadores para 
melhorar o desempenho de 
outros canais e 36% planejam 
integrar o conteúdo de 
influenciadores ao comércio 
eletrônico para impulsionar as 
vendas de produtos. 

Quase um terço (32%) dos 
profissionais de marketing 
passarão de uma execução de 
campanha tática única para uma 
estratégia de influência contínua, 
enquanto 29% pretendem 
contratar exclusivamente os 
influenciadores para serem 
embaixadores da marca.

Segundo o estudo “The State of 
Influencer Marketing”, ao medir o 
sucesso dos programas de 
Marketing de Influenciadores, os 
profissionais de marketing citam o 
engajamento (90%), os cliques 
(59%) e as conversões (54%) como 
os principais indicadores de 
desempenho.

Em 2017, 46% dos profissionais de 
marketing também usaram 
vendas de produtos para 
determinar o sucesso de um 
programa, um salto notável de 34% 
em 2016. 

Por outro lado, 50% dos 
profissionais de marketing 
medem o sucesso com base no 
alcance, uma queda de 11% em 
relação ao ano passado. Isso 
sinaliza uma mudança das 
métricas de nível de superfície 
que são impossíveis de medir 
organicamente, à medida que os 
gestores se tornam mais 
sofisticados.

As diretrizes atuais da FTC exigem que 
as postagens de mídias sociais 
patrocinadas incluam as hashtags 
"#sponsored" ou "#ad" o mais próximo 
possível do conteúdo e antes de 
qualquer link que direcione a página de 
destino de uma marca. 

Em um post de blog, a declaração de 
divulgação deve ser claramente visível 
e ficar acima da “dobra” ou “rolar” antes 
de qualquer link de marca. Para 
conteúdo patrocinado por vídeo e áudio, 
deve haver uma divulgação verbal 
audível ou uma divulgação por escrito 
em um cartão de título claramente 
legível no início do arquivo.

Os profissionais de marketing citam o engajamento (90%), 
os cliques (59%) e as conversões (54%) como os principais 
indicadores de desempenho
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 Tamanho é o poder de um influenciador 
digital nos dias de hoje que, de acordo 
com pesquisa realizada este ano pela 
Tap Influence, 40% dos entrevistados 
admitiram já terem levado em conta a 
opinião dada por um influenciador digital 
através do Twitter, Instagram ou YouTube 
antes de realizar uma compra.

Pesquisa do Instituto Qualibest mostra 
que influenciadores de notícias, política e 
negócios estão no quartil inferior na 
preferência de homens e mulheres.

Há mais de 250 mil microinfluenciadores no 
Brasil. A estimativa é da NetCos, focada em 
estratégia de vídeos online. 

Embora as opiniões sobre qual amplitude da 
base separa microinfluenciadores de 
criadores de grande alcance, alguns 
especialistas colocam a primeira categoria 
num leque de cinco mil a cem mil 
seguidores e com um grupo de influência 
bem definido. 

Segundo dados da Rede Snack, grupo 
brasileiro que faz desde a criação até o 
agenciamento de canais no YouTube, há 
cerca de 6 milhões de influenciadores 
digitais no mundo, sendo mais de 300 mil no 
Brasil.

O mercado da influência 
no Brasil 

40% dos entrevistados 
admitiram já terem 
levado em conta a 
opinião dada por um 
influenciador digital 
através do Twitter, 
Instagram ou YouTube 
antes de realizar uma 
compra

mil influenciadores 
brasileiros já atuam nas 

redes sociais 

300
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MODA & BELEZA 72 
HUMOR & COMÉDIA 61 

MÚSICA 56 

SAÚDE & FITNESS 52 

CULINÁRIA 51 

AS 5 CATEGORIAS MAIS SEGUIDAS PELAS MULHERES 

HUMOR & COMÉDIA 67 
MÚSICA 56 

GAMES & JOGOS 52 

ESPORTE 45 

ENTRETENIMENTO 44 

AS 5 CATEGORIAS MAIS SEGUIDAS PEL0S HOMENS 

FONTE: INSTITUTO QUALIBEST 
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Os campeões da 
influência
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ME POUPE! 

EMPREENDEDORISMO & NEGÓCIOS 

NATHALIA ARCURI! 

O PRIMO RICO 

PAULO VIEIRA 

GERAÇÃO DE VALOR 

NANDO MOURA 

NOTÍCIAS & POLÍTICA 

JAIR BOLSONARO 

JOYCE HASSELMAN 

MÍDIA NINJA 

MAMÃE FALEI 

MEIO AMBIENTE NA PRÁTICA 

SUSTENTABILIDADE 

CICLO VIVO 

SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA 

MICHELE FARIAS 

LUIZA MEL 

MANUAL DO MUNDO 

CIÊNCIA & TECNOLOGIA 

TECMUNDO 

NERDOLOGIA 

FATOS DESCONHECIDOS 

OLHAR DIGITAL 

Uma pesquisa com 4.283 internautas 
brasileiros revela o perfil dos influenciadores 
e dos seus seguidores.

As mulheres representam 60% dos 
seguidores, a maioria na Região Sudeste 
(54%), de 20 a 29 anos (47%) e pertencentes à 
classe B (49%). 

A pesquisa do Instituto QualiBest mostra que 
71% dos internautas seguem algum 
influenciador e 89% declaram que já 
descobriram produtos por meio deles. 

As redes sociais mais utilizadas pelos 
internautas são Facebook (92%), YouTube 
(89%), Messenger (80%) e Instagram (74%).    

A pesquisa apurou quais os influenciadores 
mais citados pelos internautas por categoria 
(veja ao lado).

FONTE: INSTITUTO QUALIBEST 

As mulheres representam 
60% dos seguidores de 
influenciadores, a maioria 
na Região Sudeste (54%) 
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Mas afinal, quanto um pessoa pode ganhar 
nas redes sociais ou blogs? Confira o que 
se paga no Brasil e no mundo

Quanto ganha um 
influenciador digital? 
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YouTube
O campeão de rendimentos é o 
YouTube. Uma reportagem recente 
da Revista Época mostra que um 
grande influenciador no Brasil 
ganha entre R$ 50 mil e R$ 150 mil 
por campanha no YouTube, 
enquanto canais menores 
recebem entre R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Ao optar por monetizar vídeos no 
YouTube, a plataforma repassa de 
US$ 0,60 a US$ 5  a cada mil 
visualizações. 

Instagram
No Instagram, os cachês são 
negociados a partir do CPM (custo por 
mil impressões). Estima-se que um 
usuário com mais de 100 mil 
seguidores na rede pode receber entre 
R$ 5 mil e R$ 10 mil por anúncio 
patrocinado. 

Twitter e Facebook
Uma pesquisa com 2.500 
influenciadores norte-americanos 
descobriu que 90% dos entrevistados 
cobram menos de US$ 250 por post no 
Facebook e, no Twitter, 96% dos 
influenciadores cobram menos de US$ 
100 por post.

O valor varia conforme o nicho de 
atuação. Os youtubers também 
geram renda de outras formas: 
com vídeos patrocinados por 
empresas, publicação de livros, 
consultorias, cursos online e 
muito mais.

Um youtuber que tem um canal de 
culinária pode publicar um livro 
de receitas e conseguir um alto 
volume de vendas graças à 
influência que já possui. Ou criar 
um cursos online com receitas 
exclusivas!

Blogs
Os influenciadores digitais podem 
ganhar entre US$ 175 e US$ 5 mil por 
postagem patrocinada. Assim como 
nas redes sociais, o valor varia 
conforme o volume de visitas do blog, 
como mostra o gráfico abaixo:

10.000 a 50.000 visitas mensais: 
US$ 175 a US$ 250 por post
50.000 a 100.000 visitas mensais: 
US$ 250 a US$ 500 por post
100.000 a 500.000 visitas mensais: 
US$ 500 a US$ 1 mil por post
Mais de 500.000 : 
US$ 1 mil a US$ 5mil por post  



Como monetizar a 
influência?
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Posts patrocinados
Os posts patrocinados são 
conteúdos pagos por uma 
empresa na indicação de produtos 
ou serviços. O texto do post ou o 
roteiro do vídeo podem ser 
escritos pelo anunciante, mas 
geralmente o influenciador 
participa ativamente do processo 
para que tenha autenticidade. É 
interessante incluir hashtags para 
identificar esse tipo de conteúdo, 
como #publipost, #jabá, entre 
outras.

Existem várias formas de gerar renda com o 
conteúdo online, seja direta ou 
indiretamente. Conheça as mais tradicionais

Marketing de Afiliados
Outra modelo de negócio que 
pode render bons resultados 
para os influenciadores digitais é 
o Marketing de Afiliados, que 
consiste em anunciar produtos 
de terceiros no seu blog, canal 
ou redes sociais, em troca de 
comissões.
A diferença do Marketing de 
Afiliados para os posts 
patrocinados é que, no primeiro, 
a receita é recorrente, cada nova 
venda realizada por meio dos 
seus anúncios gera uma 
comissão, enquanto, no post 
patrocinado, você recebe um 
pagamento único.  

 Participação em eventos
A participação em eventos é outra 
forma de ganhar dinheiro com as 
redes sociais, apesar de ser 
menos comum. No início, a 
maioria dos eventos que o 
influenciador vai participar será 
no modelo de permuta. Todavia, a 
partir do momento em que se 
tornar mais conhecido, a presença 
se tornará um ativo para 
empresas e marcas, o que 
significa que se poderá cobrar por 
isso.  

FONTE: BLOG DA HOTMART 

09 



De jornalista a influenciador 

Anúncios
Muitos influenciadores se 
inscrevem no Google 
Adsense para veicular anúncios 
nas suas páginas. Cada vez que 
um visitante entrar no canal no 
Youtube ou no blog e clicar nos 
anúncios do Google, receberá uma 
pequena quantia. Essa é uma das 
formas mais simples de 
rentabilizar os acessos no seu site 
ou blog, mas para valer a pena, há 
necessidade de muito tráfego.

Palestras
Se o influenciador já é uma 
autoridade no seu nicho, 
também pode oferecer 
consultorias e palestras sobre o 
tema que domina. Os eventos 
também são uma boa 
oportunidade para fazer 
conexões com outras pessoas 
do mercado e firmar parcerias 
de negócios com marcas.

Cursos online
No mercado digital, é comum ouvir que 
os influenciadores que não criam 
produtos próprios estão “deixando 
dinheiro na mesa”. Pare para pensar: 
você já tem o conhecimento 
aprofundado sobre o assunto, uma 
audiência interessada e experiência em 
falar com pessoas. Por que não utilizar 
essas características para criar seu 
próprio curso online? O curso online 
não só é uma alternativa para se 
manter relevante no mercado, como 
um modelo de negócio escalável, ou 
seja, pode-se vender o mesmo produto 
para sempre, sem gastar dinheiro a 
mais com a produção.
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O curso online não só é uma alternativa 
para se manter relevante no mercado, 
como um modelo de negócio escalável
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Os repórteres já eram formadores de opinião. Com as redes 
sociais, passaram a se apropriar do próprio conteúdo

Os jornalistas que se tornaram 
influenciadores de sucesso
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Quando se pensa em um 
jornalista que fez uma perfeita 
transição para a posição de 
influenciador digital, é difícil fugir 
do nome de Evaristo Costa. O 
levantamento da Airfluencers, 
agência que monitora o mercado 
no Brasil, mostra que o ex-
apresentador do Jornal Hoje da 
Rede Globo possui a maior base 
no Instagram entre os jornalistas 
influenciadores. Ele tem 6,1 
milhões de seguidores. 

Levantamento da plataforma 
Airfluencers mostra que Tiago 
Leifert, apresentador do Big 
Brother Brasil, possui uma 
base de 1,5 milhão de 
seguidores no Instagram. 
Apesar de ser um número 
abaixo de outros jornalistas, o 
nível de engajamento de Leifert 
é alto.

Em segundo lugar na Airfluencers, 
aparece Fátima Bernardes com 4,9 
milhões de seguidores e uma alta 
de 22% em sua base nos últimos 
tempos, impulsionada pelo namoro 
com o deputado federal Túlio 
Gadelha. 

Apresentadora do Esporte 
Espetacular, a jornalista 
Fernanda Gentil possui 4 
milhões de seguidores no 
Instagram. 
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Depois de deixarem a Globo, os 
jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani 
investiram na carreira de 
influenciadores. Só no Instagram, 
Mari conta com mais de 1,8 milhão de 
seguidores. Na mesma rede social, 
Siani registra mais de 280 mil 
seguidores — sendo, assim, um 
influenciador.

O grande Cid Moreira é outro exemplo 
de sucesso. O apresentador agora está 
no YouTube. Com sua voz famosa por 
narrar os feitos de Mister M 
no Fantástico, Moreira agora é locutor 
do Canal da Bíblia, espaço no site de 
compartilhamento de vídeos dedicado 
a textos do livro sagrado. 

Nathalia Arcury também é um 
belo exemplo de transição de 
jornalista a influenciadora. Em 
2012, após se consagrar como 
repórter especial de TV, foi em 
busca de novas formas de 
comentar sobre o que ela 
realmente queria. Criou o blog Me 
Poupe!. Hoje, é considerada a 
mulher mais influente da internet 
brasileira (IPSOS 2017).

Luís Artur Nogueira, editor da Revista 
Istoé Dinheiro e colunista do site IG, é 
criador do programa “A Economia sem 
Gravata” no YouTube. O jornalista é TOP 
Influencer do LinkedIn, com 264 mil 
seguidores, e palestrante. 
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 Entre elas, destacam-se o Alcance, 
ou seja, o tamanho da audiência. A 
Ressonância,   a repercussão e 
capacidade de engajamento junto à 
audiência específica. E a 
Relevância, a especialidade e 
legitimidade com o assunto tratado 
nos posts, vídeos ou blog. 

As categorias somam Celebridades, 
Autoridades, Ativistas, Instrutores e 
Jornalistas. Isso mesmo. 
Posicionar-se como jornalista já cria 
um diferencial específico no 
trabalho do influenciador digital.  

O empreendedor Neil Patel, famoso por 
potencializar os lucros de gigantes como 
Amazon, Google e GM, explica que é 
possível traçar estratégias para se 
destacar como um influenciador do 
mesmo padrão de pares internacionais.  

A revista PEGN entabulou  algumas dicas 
do especialista para aqueles que querem 
se transformar em influenciadores.  

Do mesmo modo, o blog da Academia do 
Marketing fez um roteiro para aqueles 
que têm igual pretensão.  

Além de micro e macro, os 
influenciadores são classificados por 
outras características. 

Manual prático do 
influenciador

A possibilidade de 
trabalhar como 
blogueiro ou vogler 
para um jornalista é 
bastante tentadora, 
afinal o ponto principal 
é a criação de 
conteúdo relevante

jornalistas estão 
empregados em veículos de 

comunicação no Brasil, 
segundo o IBGE 

42.232
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1) Escolher um nicho e começar 
aos poucos 
Foque naquilo que entende 
melhor e aborde o assunto com 
seu círculo de contatos. A 
estratégia é tornar-se conhecido 
de forma gradual: comece com 
amigos, depois com os amigos 
dos amigos, avance para o bairro, 
a cidade, e, então, ganhe espaço. 
Isso permitirá conquistar 
autoridade aos poucos e não 
parecerá que se está começando 
do zero, pois haverá outras 
pessoas para comprovar a 
expertise.

Confira os cinco passos 
para a estratégia digital
Deve-se focar naquilo que se entende 
melhor e abordar o assunto com o círculo de 
contatos; pois isso permitirá conquistar 
crescente autoridade
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3) Investir em networking 
O relacionamento com pessoas do 
meio e a presença em eventos que 
reúnam o público que poderá consumir 
o conteúdo específico são 
fundamentais. É preciso ter conexões 
reais para ser influente. Também é 
importante estar atento para criar 
conexões online e se envolver com 
outros que partilham dos mesmos 
interesses. 

2) Definir a Persona
A segunda dica sobre como se 
tornar uma influenciador digital é 
definir de forma clara qual a 
Persona. Como em uma empresa, 
são definidas a Missão, a Visão e 
os Valores. Ao se colocar como 
um influenciador digital, tudo isso 
precisará ficar muito claro. Afinal, 
a orientação será fundamental 
para a criação de conteúdo e 
estruturação de argumentos em 
diversas situações.

4) Envolver-se com temas atuais 
Há dois tipos de conteúdo: o 
chamado evergreen (criado para 
permanecer atual sem se tornar 
obsoleto) e os noticiosos. O primeiro 
é aquele tipo de informação que 
sempre será relevante, como os 
conteúdos educacionais, por 
exemplo. Já o conteúdo noticioso 
refere-se aos temas “quentes” que 
estão sendo comentados no 
momento.  Apesar de serem 
perecíveis, não dá para ignorar. 

5) Monitorar os resultados 
Marketing digital é monitoramento de 
resultados. Os números de tráfego, 
cliques e compartilhamentos são 
guias para o conteúdo. É importante 
utilizar ferramentas que possam 
medir o o desempenho de tráfego, 
como o Google Analytics. 
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O Clube de Imprensa e Influenciadores Digitais é uma rede pioneira no Brasil. 
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