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Resumo 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa que tem como objetivo contribuir para a 
reflexão sobre os estudos relacionados à maternidade nos dias atuais e 
proporcionar um diálogo sobre o seguinte problema de pesquisa: “As mães 
blogueiras, através da comunicação em seus blogs, influenciam suas leitoras no 
consumo de produtos e serviços?”. Para isso foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, observação não-participativa de uma amostra de 155 blogs de 
maternidade, entrevistas em profundidade com três as e três empresas e 
entrevistas online com 304 leitoras de blogs de maternidade. Por fim, concluiu-se 
que as mães blogueiras por meio da comunicação de produtos e serviços em seus 
blogs possuem forte poder de influenciar suas leitoras no consumo de produtos 
e/ou serviços da marca indicada pela mesma.   
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Introdução 

 Tudo se inicia com os avanços na tecnologia e do amplo acesso à 

internet, resultando na mudança de hábitos das pessoas, vale frisar que não foi 

necessariamente toda a sociedade que aderiu à mudança. Um dos hábitos alterados 

foi a maneira como as pessoas consomem informações e propagandas. Dessa forma, 

muitas empresas tiveram que se adaptar a isso para sobreviver e acompanhar essa 

tendência, como foi o caso das revistas que tiveram que migrar do formato 

impresso para o digital também, aumentando seu portfólio. Junto a essa situação, 
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muitos blogs passaram a ganhar cada vez mais espaço na vida das pessoas que 

buscam por informações, muitas vezes, instantâneas.  

 O tema da pesquisa consiste em investigar em profundidade a influência 

de mães blogueiras no consumo de produtos e serviços pelas leitoras de seus blogs. 

Além disso, ainda de uma forma mais detalhada, procurou-se estabelecer uma 

relação, tanto direta como indireta, dos conceitos teóricos por trás desse processo 

e como isso influência no tema da pesquisa citado. Vale ressaltar que existem, por 

trás desse processo, as empresas por meio de posts patrocinados nos blogs ou 

através da divulgação espontânea de seus produtos/serviços. O objeto desse 

trabalho são os blogs de maternidade e por trás deles, estão as blogueiras, as 

empresas e as leitoras. 

 As blogueiras são as redatoras, em grande parte (pode haver 

participações de outras pessoas, como médicos e psicólogos), dos seus blogs. Essas 

redatoras são, na maior parte das vezes, mães ou gestantes que redigem sobre suas 

experiências, dicas do que fazer com os bebês ou crianças, de uma forma geral, 

falam sobre a maternidade. Em certos blogs podem abranger também informações 

sobre a fase da gestação, todas as suas consequências e seus impactos. E em outros 

blogs existe por trás de posts feitos para divulgar produtos e serviços um patrocínio 

de alguma empresa envolvida. Ainda, existem blogueiras que são embaixadoras de 

alguma(s) marca(s), ou seja, elas foram nomeadas pela(s) marca(s) como sendo 

uma blogueira a qual passa confiança e credibilidade para a leitora, para que 

assim, divulgue os produtos/serviços da marca sediada da melhor forma possível. 

 As leitoras dos blogs de maternidade são constituídas, principalmente, 

por gestantes e mães, as quais buscam por solução de dúvidas, por relatos de 

experiências, humor, conforto e apoio durante essas fases.  

 Finalmente, por trás de tudo estão elas, as empresas, selecionando as 

blogueiras, escolhendo os produtos e serviços que serão divulgados etc. E ainda, 

monitorando o que as leitoras falam sobre os posts patrocinados realizados e sobre 

as blogueiras que comentam sobre seus produtos e serviços por vontade própria 

(post espontâneo). As empresas tornaram-se as figuras principais que regem tudo 

isso, pois por meio de posts patrocinados fizeram com que muitas blogueiras 

deixassem de administrá-los apenas por hobby, mas também por negócio. Assim, 

fizeram com que isso se tornasse um negócio muito maior do que era no seu início.  



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

3 

 Devido à ausência de pesquisas sobre blogs de maternidade, o impacto 

da internet e da tecnologia exercidos no consumo de informações sobre 

maternidade e a importância e relevância do tema, será investigado na pesquisa à 

influência das mães blogueiras no consumo de produtos e serviços. Com isso, 

forma-se o problema de pesquisa: “As mães blogueiras, através da comunicação em 

seus blogs, influenciam suas leitoras no consumo de produtos e serviços?”. Assim, 

objetiva-se descobrir a resposta para o problema de pesquisa – objetivo primário –, 

e ainda, investigar os objetivos secundários, a ótica das empresas e das blogueiras, 

que serão úteis para uma melhor resposta do problema de pesquisa. 

 

A Internet 

 A internet ou rede é um meio de comunicação e uma forma de 

transmissão de conhecimento muito presente e essencial nos dias de hoje. Seu 

surgimento se deu no final dos anos 50, de acordo com Manuel Castells (2005), pela 

agência de pesquisa: a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do 

Departamento de Defesa dos EUA. Com isso, surge a Era da Informação em grande 

escala. Desde então, a web foi se desenvolvendo cada vez mais até os dias de hoje, 

onde continua a progredir. O surgimento dos blogs se deu na Web 2.0. 

 Primo e Smaniotto (2006) dizem que os blogs passaram a ser um meio 

importante de conversação, por se tratar de uma forma de expressão individual e 

de celebração do ego.  A maior parte dos blogs é feita para públicos direcionados 

(blogs de nicho), o que possibilita a intensa interação entre os blogueiros e seus 

leitores. Portanto, existem poucos que tem um grande alcance, considerando 

milhões de leitores. No entanto, esse fato não reduz sua importância no cenário 

midiático, muito pelo contrário, essa interlocução dos autores de blogs com seus 

leitores podem resultar em um efeito além do ambiente interno, em um macro-

efeito. Tal acontecimento foi denominado por Anderson (2006) de “poder da longa 

cauda”. Alex Primo frisa a importância das micro-redes e às equivale com os 

grandes portais:  

Logo, hoje na Web não apenas os grandes portais têm importância. Mesmo 
os blogs que reúnem pequenos grupos com interesses segmentados ganham 
peso na rede a partir de sua interconexão com outros sub-sistemas. Ou 
seja, o modelo informacional de um grande centro distribuidor de 
mensagens passa a competir com a lógica sistêmica da conexão de micro-
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redes. Em outras palavras, enquanto modelo massivo foca-se no centro, a 
Web 2.0 fortalece as bordas das redes.3. 

  

 Percebe-se que os blogs de maternidade se inserem nos contextos da 

Web 2.0 abordados acima. São considerados blogs de nicho, por tratarem de 

assuntos específicos, no caso relacionados às mães com filhos ou que terão filhos. 

E, ainda, existem blogs de maternidade ainda mais específicos, como os que falam 

de mães com filhos portadores de deficiências. Além disso, tem a possibilidade de 

ter uma interação entre as blogueiras e as leitoras, seja por meio de e-mails, seja 

por meio de comentários.   

 

Sites de redes sociais 

 Dentro da internet, estão os chamados sites de redes sociais (SRS) que 

são definidos por Raquel Recuero (2011) como sendo locais utilizados para a 

manifestação na internet de redes sociais e atuam “como suporte para as 

interações que constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles 

podem apresentá-las, auxiliar e percebê-las, mas é importante salientar que são, 

em si, apenas sistemas.” (RECUERO, 2011, p. 103). E conforme dizem Boyd & 

Ellison (2007), SRSs são: “sistemas que permitem: i) a construção de uma persona 

através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e 

iii) a exposição pública da rede social de cada ator.”. Logo, SRSs são softwares com 

o objetivo de realizar a comunicação por meio de dispositivos eletrônicos. 

     Destaca-se a diferença estabelecida entre os SRSs e as outras maneiras 

de comunicabilidade mediadas pelo uso do computador, tal diferença é dada pelo 

“o modo como permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a 

manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line.” (RECUERO, 2011, 

p. 102). Exemplos dessa esfera seriam os fotologs, os Weblogs, as ferramentas de 

micro-messaging e os sites de relacionamento. Essas categorias possuem duas 

características em comum: mecanismo de individualização (o autor se expressa 

dentro desses sites, entre outros), mostrar o seu site de forma pública e permitir 

que haja a interação dentro desses sites. Para essa monografia foram abordadas os 

seguintes SRSs: Facebook4, Instagram5 e YouTube6. 

                                         
3 http://www.ufrgs.br/limc/PDFs/Web2.pdf. Acesso em: 20 set. 2015. 
4 https://www.facebook.com/ 
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Empresas na internet 

 Por meio de um artigo escrito por Vinícius Pereira e por Beatriz 

Polivanov (2014) sobre o texto chamado The Cluetrain Manifesto (1999) – O Trem 

das Evidências, em português -, eles dizem que: “o manifesto aposta em um futuro 

não muito distante em que os mercados ficariam cada vez inteligentes, cada vez 

mais expressivos, porque cada vez mais conectados, o que afetaria diretamente as 

formas de relacionamento entre empresas/marcas e consumidores”7. Isso é, devido 

ao aumento da eficiência e das próprias mudanças da tecnologia faz com que gere 

um impacto direto nas empresas e nos consumidores. Desta forma, deverão se 

adaptar aos novos ambientes proporcionados pela mesma e, consequentemente, 

mudando a forma de relacionamento e negociação entre empresas e consumidores. 

Ao relacionar isso com a pesquisa pode-se dizer que à princípio as empresas 

investiam outros meios que não fossem na internet, tais como revistas e televisão.  

 Posteriormente, com o aumento de mães conectadas e com o 

crescimento da acessibilidade de mães e gestantes em blogs de maternidade, essas 

empresas passaram, também, a divulgar seus produtos e serviços por meio dos 

blogs e SRSs envolvidas, como YouTube, Instagram e Facebook. Assim, pode-se 

dizer que o relacionamento marca/consumidor mudou, pois agora existe também o 

e-commerce, a possibilidade de realizar compras online. Assim, surge uma hipótese 

de que caso a leitora do blog tenha uma elevada confiabilidade na blogueira, ela 

pode realizar a compra online diretamente, sem ao menos ir à loja física. Também 

vale destacar que o primeiro meio de comunicação é feito diretamente pela marca. 

Já no segundo meio de comunicação, existe o post patrocinado no blog de 

maternidade feito através de uma pessoa “ícone” e de confiança, a qual irá falar 

sobre o produto ou serviço. Pode-se dizer que passou a existir um intermediário no 

processo de comunicação com o consumidor e, ainda, pode ser um fator 

determinante na escolha do produto ou serviço. 

 

 

 

                                                                                                                               
5 https://www.Instagram.com/ 
6 https://www.YouTube.com/ 
7 http://casosmedialab.espm.br/wp-content/uploads/2014/07/texto-para-os-100-casos.pdf. Acesso 
em: 16 dez. 2015. 
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Blogs de maternidade 

 Os blogs de maternidade são sites que possibilitam mulheres no período 

da gestação ou já com bebês e/ou crianças consultarem a fim de se informarem 

sobre determinados assuntos, se entreterem e acompanhar as experiâncias das 

blogueiras. Nesses blogs, ainda existe a possibilidade de a leitora entrar em 

contato com a blogueira, seja por meio de e-mails, seja por meio de comentários 

feitos no próprio blog a fim de tirar dúvidas, buscar informações, fazer sugestões, 

críticas, entre outros. Muitos blogs se estendem para outros SRSs, tais como 

Facebook, Instagram e YouTube, aumentando a proximidade com a leitora e a 

identificação da mesma com a(s) blogueira(s). E, ainda mais, sua confiança no 

blog, desta forma, existe todo um conjunto capaz de atuar como influenciador na 

leitora do blog.  

 Ao comentar sobre o inicio desses blogs, como tudo começou, há indícios 

de que esses blogs de maternidade começaram na rede social Facebook, num 

primeiro momento eram apenas grupos com diversas mães as quais discutiam 

questões relacionadas com a maternidade – vale destacar que muitos desses grupos 

ainda existem e são administrados por esses blogueiras – e que posteriormente 

viraram blogs de fato, mas como já foi mencionado, não perderam seu espaço no 

Facebook, muito pelo contrário, continuaram aumentando na rede social, se 

expandiram para outras redes sociais, além do aumento considerável no número de 

blogs de maternidade. Hoje eles estão presentes, em grande parte, no Facebook, 

Instagram, YouTube, Snapchat, Google+, Pinterest e Twitter.  

 

O impacto da internet na venda de revistas 

 Com os avanços da tecnologia a sociedade pôde ter um maior acesso às 

informações, gerando a facilidade de atualização das informações em tempo real 

ou conforme a necessidade. Com essa mudança no hábito de busca de informações, 

gerou-se a necessidade de que as mídias impressas, as quais concorriam apenas 

com outras mídias impressas, passassem a concorrer com as mídias online. E é o 

que vêm acontecendo com as revistas de maternidade, que além de possuírem a 

versão impressa estão migrando para as mídias online e SRSs, passando a concorrer 

também com os blogs de maternidade. 
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 Por meio de Mídias Kits8 das revistas e blogs de maternidade foi possível 

comparar a revista, com os sites das revistas e os blogs de maternidade. É possível 

perceber que a faixa etária do público-alvo é a mesma para todos os meios, 25-34 

anos. Já a faixa etária predominante dos filhos diverge de forma curiosa, para as 

revistas e seu respectivo sites ela fica entre 2 a 4 anos, e para os blogs de 

maternidade ela fica entre 0 a 2 anos. Por meio da análise feita, percebe-se que a 

busca de informações por meio de mídias online é bem maior do que a de por meio 

de mídias impressas. Ou seja, por meio disso é possível afirmar que os blogs de 

maternidade vêm ganhando cada vez mais espaço nesse nicho e, ainda, pode ter 

sido o que “obrigou” as revistas a migrarem para mídias online. Outro fato bastante 

curioso é que ambos, sites de revistas e blogs de maternidade, estão presentes em 

praticamente todos os mesmos SRSs. Assim, pode-se dizer que sites das revistas e 

os blogs de maternidade são concorrentes diretos. 

 Por meio da pesquisa realizada com 304 leitoras de blogs de 

maternidade, concluiu-se que os blogs de maternidade vêm ganhando cada vez 

mais a confiança de suas leitoras, que atualmente os preferem quando comparado 

à livros e revistas, as quais já possuem certa credibilidade por já terem um nome 

reconhecido e mais tempo no mercado, se comparada aos blogs de maternidade. O 

que fez com que tal conclusão fosse plausível, foram os dados obtidos com a 

pesquisa feita com leitoras de blogs de maternidade: 85,3% preferem ler blogs de 

maternidade, 8,3% livros e 6,3% revistas. 

 Pode-se dizer que os blogs de maternidade ajudaram, possivelmente, na 

queda das vendas de revistas. Porém, os avanços da tecnologia contribuíram mais 

para isso. Consequentemente, as revistas migraram para o formato digital para 

acompanhar a tendência tecnológica e comportamental. Além de disso, as revistas 

possuem sites da própria revista e, nos mesmos, existem blogueiras que passaram a 

escrever neles. Pelo fato de terem credibilidade e mais tempo no mercado as 

revistas ainda estão à frente dos blogs de maternidade, o que não exclui o seu 

crescimento e aumento de credibilidade frente às leitoras.  

 

 

                                         
8 Material que contém as informações sobre o acesso de uma forma de mídia, valores para se 
propagar algo naquela mídia, ou seja, seu grande intuito é mostrar para um investidor ou 
propagador os motivos pelo os quais ele deve investir na sua mídia e, claro, os custos disso. 
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A relação entre a comunicação e o consumo 

 A comunicação e o consumo passam a estar fortemente conectados na 

sociedade contemporânea, porque, de acordo com Baccega, “o tempo de 

existência de cada produto, material ou simbólico, reduz-se rapidamente. A 

produção volta-se sempre para outros produtos, novos ou renovados, os quais 

precisam ser rapidamente consumidos para que possam ser substituídos.” 

(BACCEGA, 2011, p. 30). Ou seja, devido à obsolescência de produtos, desperta a 

necessidade de estar trocando-os com maior frequência, além da necessidade de 

maior produção. Para isso, o papel da publicidade é indispensável. Não é à toa que 

essa época ficou conhecida como “Era do consumo”. Além do mais, ela ainda diz 

que o consumo está sempre atrelado à comunicação e ambos ligados a mídia, a 

qual está cada vez mais se disseminando pela sociedade com diferentes objetivos.  

 Para Jappe (2006) a relação entre o consumo e a comunicação é feita 

de, no mínimo, três formas: 

1.o consumo é, ele próprio, um código capaz de comunicar-se com 
os sujeitos. Ele tem uma linguagem que é possível verificar e 
compreender; 2. no âmbito da difusão dos produtos e serviços, 
apresentados como necessidades e revelados como índices de 
classificação social; 3. na importância que a publicidade assumiu em 
nossa época, também chamada de era da publicidade, devido à 
transformação das coisas em mercadorias e sua estetização. (JAPPE, 
2006, p. 41). 
 
 

 Relacionado aos blogs de maternidade, pode-se dizer que os mesmos são 

formas significativas de comunicação em massa por divulgar para suas leitoras dicas 

de produtos e serviços, além do que há a possibilidade de influenciarem 

fortemente suas leitoras à compra dos mesmos. 

 

Maternidade 

 Em conformidade com Maria Collier (2010), a maternidade é um 

momento de extremo impacto na vida de uma mulher, ela é capaz de mudar sua 

vida de forma contínua. Esse momento faz com que elas se sintam feliz, alegre e, 

ainda, criem um vínculo e um sentimento de cumplicidade com seu filho, 

principalmente quando percebem as suas necessidades. Porém, nesse momento da 

sua vida ainda existem outros sentimentos que envolvem a insatisfação e o 

desconforto. As mães têm um sentimento de que seu filho vai viver para sempre, o 
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qual difere do sentimento que têm de seus maridos ou namorados – sentimento de 

que são mortais. Um novo sentido da vida é repensado e descoberto com a 

maternidade, podendo gerar provocações de “questionamentos diversos, revisões 

de valores e mudanças de prioridades e hábitos cotidianos”9. Nas palavras de 

Nelson (2009) a maternidade consiste em: 

maternidade muda tudo. As transições rápidas que ocorrem tanto nas 
vidas, organismos e identidades das mulheres, como nas suas jornadas 
maternas, são realmente incomparáveis. Uma mulher entrando na 
maternidade experimenta mudanças em sua aparência física e funções 
corporais, nas suas emoções e psique, no seu sono e agenda de trabalho, 
em seu convívio social, na sua identidade e sexualidade e nos demais 
papéis ou tarefas que desempenha. Estas dimensões da vida nunca são 
completamente estáticas para ninguém, mas a velocidade das mudanças 
que acompanham a maternidade é única, se comparada com a das demais 
transições da vida... Muitas vezes falamos facilmente, muito levemente, 
de alguém “tornando-se” mãe, geralmente quando ela acaba de dar à luz 
ou adotar uma criança, sem pensar muito neste “tornando-se”. Existe um 
reconhecimento social geral de que a maternidade implica nos cuidados e 
na nutrição das crianças, nesse sentido, encontramos uma infinidade de 
materiais: incluindo livros, revistas e vídeos para ajudar as mulheres a 
fazê-los. Mas, pouquíssima atenção é dada no meio acadêmico, ou na 
cultura popular, para as experiências subjetivas que dizem respeito ao 
como as mulheres atravessam a maternidade. “Atravessar” aqui em ambos 
seus sentidos importantes: como uma viagem através de um território e 
como uma exploração minuciosa e discussão de um assunto. (FIONA 
NELSON, 2009, p.12). 
 
 

 Ou seja, ele posiciona a maternidade como sendo uma fase de 

mudanças: na sua vida pessoal, profissional e social, no seu psicológico, na sua 

aparência física, no seu lado emocional, no seu tempo de descanso, na sua 

personalidade e na sua sexualidade. Enfim, sua vida muda de forma completa, em 

todos os sentidos e ocasiões. Dizer que alguém se tornou mãe ou porque deu à luz, 

ou porque adotou uma criança, é muito fácil. Todavia, muitos dão pouca atenção 

ao significado de se tornar mãe de fato, seja por parte da academia, seja por parte 

da própria sociedade, no sentido cultural. Assim, a fim de auxiliar de melhor forma 

a nova mãe que surge, aparecem as revistas e os livros sobre a maternidade e os 

cuidados que devem ser tomados.  

 De forma mais atual, surgem os próprios blogs de maternidade, os quais 

são formas de auxiliar a mãe nesse momento de sua vida, na qual ela passa por 

diversas situações e tem sentimentos indescritíveis proporcionados pela 

maternidade. De acordo com o que disse Luciana Corrêa, minha coorientadora da 

                                         
9  http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=10753. Acesso em: 26 mar. 
2016. 
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pesquisa, sobre a mudança do espaço de disseminação de informações sobre a 

maternidade em uma de nossas orientações: “E essas práticas antigas se repetem, 

nesses novos espaços e formatos digitais, que vem crescendo dia a dia. Os grupos, 

os blogs, as fotos, os vídeos online, os aplicativos entre outras maneiras de orientar 

e confortar as mães, principalmente com foco na primeira infância ou nos três 

primeiros anos de vida, surge como ferramenta de apoio, afinal a tecnologia 

evoluiu, mas os medos e inseguranças, assim como um novo amor que surge com a 

maternidade não mudam.” (informação verbal)10. 

 

Metodologia 

 A metodologia de pesquisa consiste na seleção de um caminho o qual 

chegará, ou pelo menos se espera que se chegue, em respostas para o problema de 

pesquisa. Vale reiterar que ele deve ser focado nos objetivos primários e 

secundários estabelecidos nos primórdios da pesquisa. 

 Como uma primeira etapa do trabalho usou-se a pesquisa bibliográfica a 

fim de buscar dados secundários relacionados ao tema da pesquisa, foram 

investigados autores os quais escreveram sobre a internet, comunicação, consumo 

e maternidade. A segunda etapa consistiu em observar como os blogs de 

maternidade funcionam, aproximadamente quantos existem, os SRS que utilizam – 

Facebook, Instagram e YouTube. Por meio dessa observação não-participativa, foi 

possível fazer dois mapeamentos dos blogs de maternidade, um em setembro de 

2015 e outro em junho de 2016. A terceira etapa consistiu na seleção da 

amostragem de leitoras, blogueiras e empresas. Posteriormente, foram feitas 

entrevistas online com 304 leitoras e entrevistas em profundidade com três 

blogueiras e três empresas.  

 

Análise dos resutados 

 Com o intutito de investigar o objetivo primário da pesquisa, foram 

realizadas entrevistas com 304 leitoras de blogs de maternidade. Os principais 

resultados obtidios foram que 51% das entrevistadas afirmaram que a influência 

exercida pelas blogueiras no momento da compra é parcial, contra 26,7% disseram 

que não existe influência e 22,7% declararam que existe influência. Quando elas 
                                         
10 Informação fornecida por Luciana Corrêa (coorientadora dessa monografia) em uma orientação, 
em São Paulo, em 16 de março de 2016. 
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foram indagadas sobre o quanto as marcas dos produtos ou serviços indicados pelas 

blogueiras pesam na decisão de compra, grande parte das respondentes firmaram 

existir um peso médio, com 42,3%, que estaria entre o muito, com 7,7%, o pouco, 

31,3% e o indiferente com 18,7%.  

 Num segundo momento foi abordada a influência da blogueira no 

momento em que a leitora está no ponto de venda contra as propagandas e 

promoções existentes no local de compra, os resultados apresentados foram que: 

69,7% afirmaram que os fatores presentes no ponto de venda às influenciam mais, 

contra 30,3% que disseram seguir a indicação da blogueira. No entanto, no 

momento em que as leitoras foram questionadas sobre se elas já haviam comprado 

um produto ou serviço porque tinham visto uma blogueira usando/divulgando, os 

resultados obtidos foram esses: 55% afirmaram que sim e o restante disse que não. 

Ou seja, os dados apontam que existe uma influência de fato que as blogueiras de 

maternidade exercem sobre suas leitoras.  

 Formam também questionadas sobre se elas compram marcas 

semelhantes às indicadas pelas blogueiras ou se elas compram a marca que a 

blogueira citou no seu post, obteve-se os seguintes resultados: 62,4% compram a 

marca indicada pela blogueira versus 37,6% marca similar. 

 Com a finalidade de explorar o objetivo secundário, foram realizadas 

três entrevistas com mães blogueiras. Foi possível perceber que os blogs são muito 

semelhantes entre si: desde os assuntos postados até os SRSs que estão presentes. 

As blogueiras fazem posts patrocinados de uma a duas vezes por semana. Todas as 

blogueiras afirmaram fazer posts espontâneos, ou seja, elas divulgam 

produtos/serviços por vontade própria, sem ter nenhuma a patrocinando empresa 

por trás do post. E, também, todas as blogueiras já procuraram empresas para 

propor a divulgação de seus produtos/serviços. As blogueiras foram questionadas 

sobre a maneira que as empresas chegam até elas, como resultado todas 

responderam que por meio de agências e algumas por meio de e-mails. E grande 

parte das empresas que as contratam determinam previamente como esperam que 

o post seja feito através de um briefing. Foram também questionadas sobre como 

informam para as empresas os resultados dos posts e todas afirmaram que 

disponibilizam uma espécie de relatório pós-venda, que inclui números de acesso 

entre outros.  
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 E, finalmente, a última parte do questionário com as blogueiras era em 

relação às leitoras. Assim, as respostas coletadas indicaram que as blogueiras 

parecem ter uma relação próxima com suas leitoras, pois todas procuram 

responder e-mails ou perguntas/comentários no Facebook. Já em relação à 

divulgação patrocinada de produtos/serviços, elas acreditam possuir poder de 

influência sobre a sua leitora quando o post é feito de forma sincera e 

transparente. Assim, faz com que o blog ganhe credibilidade. Ao se tratar da 

reação das leitoras em relação à posts patrocinados, as blogueiras afirmam que 

quando a divulgação é feita de forma discreta, digamos, a leitora tende a reagir 

bem. O que não exclui a possibilidade de comentários negativos, que são 

respondidos e contornados pelas blogueiras da melhor maneira possível. 

 Ainda como o intuito de investigar o objetivo secundário, foram 

realizadas três entrevistas com empresas. Foi possível perceber que todas as 

empresas entrevistadas não sabem quantos blogs de maternidade existem. Mas, 

existe apenas uma empresa sabe que existem mais de mil blogs de maternidade, 

porém não sabe a quantidade exata. Quando questionadas sobre os critérios usados 

para a seleção dos blogs de maternidade para a divulgação de seus 

produtos/serviços encontraram-se respostas divergentes, as quais foram: 

relevância do blog, experiência positiva com a marca, conteúdo, qualidade, 

indicação, número de seguidores nos SRSs e capacidade de influência.  

 Em relação aos benefícios proporcionados às empresas quando a 

blogueira divulga seus produtos/serviços foram citados diversos, tais como: atingir 

um grande número de mães, aumento das vendas, conhecimento da marca, 

possibilidade de fazer sorteios por meio de parcerias com as blogueiras. Já em 

relação aos malefícios citados foram: blogueiras e mães ativistas que atacam a 

empresa, avaliação ruim podendo implicar na imagem, perda de credibilidade e de 

vendas, as leitoras alegam que a empresa só envia produtos para blogueiras.  

 Quando questionadas sobre se houve um aumento no lucro da empresa 

depois que começaram a divulgar seus produtos/serviços nos blogs a grande 

maioria disse que sim, apenas uma empresa afirmou não medir isso. O 

monitoramento do resultado desses posts é feito de diversas maneiras: auditagens, 

aumento nas vendas e assessoria de imprensa que controla os números dos posts.  
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 Quando se fala na maneira em que a empresa lida com a montagem do 

post feito pela blogueira existem diversas respostas, tais como: briefing, pré-

aprovação de projeto e outra que afirmou deixar as blogueiras livres. No momento 

em que foram questionadas sobre a realização de ações combinadas, grande parte 

das empresas entrevistadas afirmaram que não as realizam. Ao passo que quando 

surgiu o questionamento de se as empresas já fizeram ações envolvendo as 

leitoras, todas disseram que sim.  

 Em relação ao controle das ações (comentários, likes etc) das leitoras 

em relação aos post patrocinados, as empresas afirmaram fazê-lo através de 

agências, análises e monitoramentos. Finalmente, quando as empresas foram 

questionadas sobre o impacto causado na leitora no momento em que ela vê o post 

patrocinado, elas afirmaram que a maior parte das leitoras possuem uma boa 

aceitação em relação à isso, aumenta a credibilidade da empresa e que esses posts 

as impactam bastante. 

 

 

Reflexões finais 

 Os blogs de maternidade de fato apresentam as características de blogs: 

é um espaço online, onde as blogueiras podem se expressar de forma livre, podem 

relatar experiências, fazer posts sobre produtos e/ou serviços sejam eles pagos ou 

não, e são meios de conversação entre as mães blogueiras e as leitoras, o que 

possibilita que elas realizem interações e, consequentemente, tenham uma relação 

de proximidade. Durante a pesquisa que realizei com três blogueiras, pude 

perceber: as blogueiras procuram responder aos e-mails e comentários de uma 

forma constante. E, além da interação blogueira-leitora, existe a interação entre 

leitora-leitora, pois em alguns casos em que há comentários as próprias leitoras se 

respondem. Assim, pode-se dizer que existe uma relação cooperativa e 

companherismo em querer ajudar ao próximo. 

 Outro fato interessante é o de que as mães blogueiras também estão 

presentes nos SRSs, os quais funcionam como uma forma de suporte ao blog de 

maternidade, por meio dos SRSs também existe a possibilidade de interações entre 

blogueira-leitora e leitora-leitora. A grande maioria das blogueiras possuem um 

perfil em diversos SRSs, pois possibilita o maior contato com as leitoras. Procuram 
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acompanhar a tendência desses SRSs para que assim estejam presentes nos SRSs 

com maior alcance. Vale destacar que para a pesquisa foram apenas considerados 

os seguintes SRSs: Facebook, Instagram e YouTube. Mas no final da pesquisa, pude 

reparar que a próxima tendência para as mães blogueiras é o aplicativo Snapchat. 

Muitas mães blogueiras já estão fazendo o uso do mesmo e, ainda, estão o 

utilizando para divulgar produtos e/ou serviços “ao vivo” e com o uso de vídeos 

instantâneos (somem depois de se passarem vinte e quatro horas). 

 As interações sociais presenciais muitas vezes divergem de acordo com o 

público que está presente, pode-se dizer que o ser humano possui diversas 

máscaras e que de acordo com a situação e pessoas ele irá usar uma máscara. Isso 

é estendido para o ambiente online, as pessoas agem no ambiente online com o uso 

de “máscaras” também, agem de acordo com a imagem que desejam passar. É o 

que acontece com as mães blogueiras, muitas leitoras se identificam com a 

blogueira ou a acompanha por aspirar a imagem que ela passa ou ter a vida que ela 

leva, não exclui outros motivos, apenas ressalta esses. 

 A relação entre a comunicação e o consumo é dada devido à 

obsolescência dos bens físicos e simbólicos e a maior necessidade de troca dos 

mesmos, assim a publicidade se tornou indispensável atualmente. É nesse âmbito 

que entram os blogs de maternidade, os quais funcionam como uma forma de 

comunicar por meio de posts dicas e informações sobre produtos/serviços e, 

também, existe o consumo online de informações por parte das leitoras através 

desses blogs. Logo, conclui-se que no momento em que a blogueira divulga 

produtos/serviços ela é considerada uma prosumer, pois ela é uma consumidora 

com característica de produtora. Ou seja, as mães blogueiras comunicam seus 

conhecimentos sobre produtos/serviços, de maneira paga ou espontânea. Além 

disso, ainda existe o lado das empresas por trás do conceito de prosumer, as 

mesmas têm a função de mapear essas mães blogueiras para se informarem sobre o 

que elas estão dizendo sobre seus produtos/serviços, podendo até descobrir novas 

necessidades e desejos, de uma maneira resumida as empresas devem buscar por 

retornos em geral. E essa é uma maneira da empresa ter um controle sobre o que 

as blogueiras e leitoras dizem sobre ela, para que ela possa sempre melhorar. 

 Durante a pesquisa, pôde-se concluir que as necessidades das mães são 

as mesmas das mães das gerações passadas, o que vem mudando é o meio onde 
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essas mães conseguirão suprir essas necessidades. Um dos principais exemplos disso 

e que foi citado na pesquisa, é o caso das revistas de maternidade que migraram 

para o formato digital, além de criarem sites e se inserirem nos SRS para 

acompanhar as novas tendências e hábitos. E, é nesse momento que se inserem os 

blogs de maternidade como concorrentes das revistas.  

 Por meio da pesquisa realizada com leitoras de blogs de maternidade, 

observou-se a preferência das leitoras de blogs de maternidade pelos mesmos, 

quando comparados à livros e revistas. Um destaque que as blogueiras têm em 

relação às revistas e a TV é que as leitoras se identificam mais com as propagandas 

feitas nos blogs de maternidade e menos com as propagandas feitas nas revistas. 

Outro fato interessante que foi descoberto são os motivos que levam à leitora a ler 

o blog de maternidade, foram: os assuntos postados, a identificação com a 

blogueira e confiança na blogueira. Com isso, pude concluir que devido a maior 

credibilidade por possuírem nomes tradicionais no mercado, os sites das revistas 

possuem elevado número de acessos em sua página quando comparados aos blogs 

de maternidade. Porém, isso não exclui a importância dos blogs, os quais vêm 

crescendo de forma bastante acelerada. 

 Com o contato que tive com três mães blogueiras, pude perceber que 

existem muitas semelhanças entre os blogs e poucas divergências. Todos foram 

fundados no ano de 2011, visando ajudar outras mães com a busca por informações 

online. Pude concluir que, das blogueiras que entrevistei, as blogueiras acreditam 

que se um post é feito de forma transparente e sincera, ele tem a capacidade de 

influenciar as leitoras. E foi o que se confirmou na entrevista feita com as leitoras, 

a grande maioria afirmou que a transparência da blogueira em relação à quando 

um post é patrocinado ou espontâneo é imprescindível. O que de fato é obrigatório 

de acordo com o CONAR. Grande parte das leitoras afirmaram que muitas 

blogueiras não avisam quando o post é ou não pago e, as mesmas veem isso de uma 

maneira negativa. Portanto, conclui que as mães blogueiras por meio da 

comunicação de produtos e serviços em seus blogs possuem forte poder de 

influenciar suas leitoras no consumo de produtos e/ou serviços da marca indicada 

pela mesma.   
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