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Resumo 

Os objetivos deste trabalho foram analisar se as blogueiras possuem influência no 
comportamento do consumidor e como isto ocorre, através de análise de posts 
publicitários e da ação dos mesmos nos leitores, para compreender se a opinião de 
blogueiras é mais aceitável do que a de profissionais do segmento de cabelos e os 
motivos para isto. Foram usados métodos qualitativos como entrevistas em 
profundidade, que foram realizadas com as blogueiras, e grupo focal realizado com 
leitores. Conclui-se que blogueiras têm grande influência sobre os consumidores em 
questão, principalmente na pré-compra, além de incitarem o consumo compulsivo. 
Os leitores dizem que confiam na opinião de blogueiras porque as idealizam como 
amigas e que têm dificuldades para intuir o que é propaganda ou não. 
 
Palavras-chave: blogs; comportamento do consumidor; influência; cabelos; 
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Introdução 

 Estima-se que os blogs tenham surgido por volta de 1995, eles eram 

utilizados para relatar fatos cotidianos ou outros detalhes da vida pessoal de seus 

usuários. Com isso, o propósito era, inicialmente, ser uma ferramenta para 

expressão, aonde haveria liberdade para falar sobre tudo o que gostam. 

Atualmente, a maioria dos blogs aborda assuntos que seus criadores se interessam, 

dominam e são utilizados como canais de comunicação para diversas áreas, como 

moda, beleza e comportamento. (FERREIRA E VIEIRA, 2007). 

 Blogs mais populares costumam ter uma gama de comentários a cada 

nova postagem, tornando possível notar que os leitores normalmente desejam os 
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produtos que a blogueira mostrou em alguma postagem ou vídeo. Desta forma, 

esses itens passam a ter uma nova simbologia para os leitores, visto que as 

blogueiras conseguem colocar esse produto e ao mesmo tempo transmitir afeto 

para eles, o que faz com que o consumo do produto tenha um lugar no imaginário 

dos mesmos. (BON, 2014) 

 Segundo o site Brazil Beauty News (2015), o Brasil é o terceiro maior 

mercado consumidor de cosméticos do mundo. Um estudo feito pelo mesmo site 

revelou que 65,7% dos consumidores acreditam que gastos com beleza não são 

luxo, mas sim, necessidade. Além disso, praticamente metade dos consumidores 

acredita que gastar dinheiro com aparência é um investimento que proporciona 

muita satisfação e felicidade. 

 A partir disto surgiu a questão de que as blogueiras estão se tornando 

uma referência maior para mulheres jovens, tomando o lugar de revistas que 

abordam o assunto e de profissionais de salões de beleza. Esta pesquisa procurou 

entender o fenômeno de influência neste grupo de blogueiras, analisando como 

conseguem alcançar seu público. Sendo assim, a proposta deste estudo foi analisar 

como se dá essa influência. 

 Alguns dos objetivos secundários desta pesquisa foram entender como 

blogueiras conseguiram tornarem-se fontes confiáveis de informação para seus 

leitores e como a opinião delas sobre certos produtos pode ser mais desejável e 

mais facilmente aceitável do que a opinião de profissionais do ramo de beleza, 

como cabeleireiros.  

 Como também, perceber se as blogueiras influenciam uma mudança de 

comportamento no consumidor, como ela ocorre e procurar identificar esses grupos 

de leitores e blogueiras para poder avaliar seus blogs e monitorar as opiniões dos 

leitores acerca das postagens. Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa foi 

analisar a preferência das blogueiras em relação aos profissionais da área de 

beleza, no segmento de cabelos, e entender como isso influencia no 

comportamento do consumidor. 

 Este estudo procurou, incialmente, focar-se em blogs de beleza, que são 

páginas que abordam assuntos mais referentes a cuidados com a pele, maquiagem 

e cabelos. Por beleza ser um conceito muito amplo, decidiu-se focar somente no 

segmento de cabelos. Através de análise de diversos blogs, foi constatado que esta 
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divisão não parece existir, visto que a maioria deles costuma abordar beleza, 

moda, comportamento e alguns estão começando a se arriscar na área da 

decoração e tutoriais DIY. – Do it yourself (faça você mesmo) dicas de itens ou 

roupas que você mesmo pode criar ou customizar – Por isso, a pesquisa procurou 

focar-se em blogueiras que possuem um enfoque maior nos cabelos e que 

conseguem chamar a atenção pela aparência dos mesmos. 

 Para alcançar melhor os objetivos, a pesquisa foi de caráter 

exploratório, por permitir mais familiaridade com o tema através de entrevistas e 

análises de exemplos. Por isso, a vertente da pesquisa é qualitativa e os dados 

foram coletados pela análise dos blogs, entrevistas em profundidade com as 

blogueiras e grupos focais com leitores de blogs de beleza. 

 O estudo foi realizado com quatro blogueiras e, com isso, foi possível 

entender melhor a relação delas com seus leitores, marcas e sua influência sobre 

ambos, além de também compreender o lado dos leitores, através do grupo focal e 

a relação dos mesmos com marcas e blogueiras.   

 

Metodologia da pesquisa  

 Esta pesquisa é classificada como exploratória e as estratégias 

metodológicas utilizadas para a coleta de dados foram de caráter qualitativo. A 

metodologia qualitativa foi considerada adequada porque este tipo de pesquisa 

consegue representar perspectivas e visões dos participantes de um estudo. (YIN, 

2016) 

 Um dos métodos qualitativos utilizados pela pesquisa foram as 

entrevistas em profundidade, que buscam recolher respostas a partir das 

experiências do entrevistado com base em pressupostos e teorias definidos pelo 

entrevistador. O principal objetivo de uma entrevista em profundidade é ter 

elementos fornecidos para que se possa compreender uma situação ou estrutura de 

um problema.  

 As entrevistas foram realizadas com as blogueiras e tiveram roteiros 

semi-abertos, ou seja, o roteiro possuía questões gerais ao mesmo tempo que era 

personalizado para cada uma. O critério de seleção para a entrevista foi não-

probabilístico e por conveniência, ou seja, dependeu do julgamento do pesquisador 

e de acordo com a disponibilidade das fontes (BARROS, 2009). 
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 Para a seleção das blogueiras, foram definidos certos critérios como ter 

um blog com um foco mais voltado para beleza do que para outros assuntos, além 

de dar preferência a blogueiras que chamassem atenção por seus cabelos, o que 

era descoberto através de análise de comentários no blog e em redes sociais. 

 Para as entrevistas em profundidade, foi utilizado o critério de 

intencionalidade. Inicialmente, foram selecionadas quatro blogueiras, porém, por 

serem muito famosas e atraírem atenção de muitas marcas, elas estavam sempre 

envolvidas com projetos e viagens, tornando o contato extremamente difícil.  

 Outro problema encontrado foi com blogueiras em processo de 

crescimento que possuíam um assessor para cuidar de suas carreiras, muitas 

respondiam o contato, mas diziam que o assessor não permitiu a participação delas 

na pesquisa. 

 Outro método utilizado foi o grupo focal, que foi realizado com leitores 

de blogs de beleza.  

Em primeiro lugar, os grupos focais geram discussão, e, portanto, revelam 

tanto os significados supostos pelas pessoas no tópico de discussão como a 

maneira pela qual elas negociam esses significados. Em segundo, os grupos 

focais geram diversidade e diferença, tanto dentro dos grupos como entre os 

grupos, e, assim, revelam o que Billig (1987) chamou de a natureza 

dilemática dos argumentos cotidianos. (FLICK, 2011, p.189) 

 Costa (2011) acredita que o grupo focal é altamente recomendável 

quando se tem como objetivo aprofundar-se no conhecimento de um tema. Uma de 

suas vantagens é a sinergia gerada devido à participação conjunta dos componentes 

do grupo, isto permite que seja possível coletar vários pontos de vista diferentes 

de cada pessoa em um só momento.  

 O roteiro do grupo focal foi desestruturado, contendo apenas alguns 

tópicos chave que eram abertos para discussão assim que o assunto do anterior se 

esgotava completamente. Os tópicos foram: beleza, indicações, produtos, 

confiança, tendências, cabeleireiros, hábitos de consumo e propagandas.  

 O grupo focal foi moderado pela própria autora da pesquisa e realizado 

com sete leitoras no total, o objetivo era reunir universitários de 18 a 24 anos que 

gostem de cuidar dos cabelos e de acompanhar blogs de beleza, principalmente os 

citados.  
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Blogueiras e leitoras 

 As blogueiras escolhidas para a entrevista foram Beatriz Raposo, Roberta 

Menezes, Camila Milome e Gleici Duarte dos blogs Beatriz Raposo, Dirty Glamour e 

Desocupada é a Mãe? respectivamente. 

 Beatriz Raposo tem 21 anos, é carioca e estudante de jornalismo de, foi 

escolhida para a pesquisa porque o vídeo mais popular de seu canal foi sobre como 

ela fez seu cabelo “voltar à vida”, visto que ele estava muito danificado. Com esse 

vídeo, ela conseguiu chamar a atenção de muitas marcas de cosméticos e salões de 

beleza. Também já foi colaboradora de conteúdo no blog homônimo criado por 

Nayara Rattacasso. 

 As criadoras do blog Dirty Glamour, Roberta Menezes e Camila Milome 

também são cariocas e atualmente cursam publicidade e propaganda, foram 

entrevistadas principalmente por receberem muitos pedidos para falar sobre 

cabelo, visto que uma delas é ruiva natural e chama muita atenção por isso, até 

pelo fato de muitos não saberem e ficarem constantemente querendo saber qual a 

tinta que usa. 

 Gleici Duarte tem 24 anos, é farmacêutica e uma das blogueiras mais 

populares de Brasília. Foi escolhida para ser entrevistada porque é uma autoridade 

na área de cabelos, escreve para o seu próprio blog, o “Desocupada é a mãe?” e 

também colabora com conteúdo sobre cabelos para o blog “Pausa para Feminices” 

de autoria da blogueira Bruna Tavares, além de ser dona do maior grupo no 

Facebook sobre cabelos ruivos, o Amor Acobreado, com cerca de 70 mil pessoas. 

 As colaborações entre blogueiras mostra o que Jenkins (2006) afirma, 

que é o fato de que alguns blogueiros costumam formar uma espécie de alianças 

táticas com outros blogueiros ou produtores de mídia, para assim, ter certeza de 

que sua mensagem será mais conhecida e circulada. 

 Apesar de a pesquisa ter foco em blogueiras, será normal falar sobre 

vídeos ou seus canais do YouTube em vez de focar somente nos seus blogs e suas 

respectivas postagem nessa plataforma. A única entrevistada que ainda atualiza o 

blog é Gleici Duarte, as outras três participantes resolveram parar porque 

perceberam uma queda no número de acessos do blog e um aumento nas 

visualizações dos seus vídeos no YouTube, além de contarem que os seus leitores 

estavam pedindo mais vídeos em vez de postagens. Não é possível apontar sem um 
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aprofundamento maior as causas disso, porém as blogueiras relatam que seu 

público atual está perdendo o interesse na leitura e preferem ver vídeos longos em 

vez de ler postagens longas. 

 O grupo focal foi realizado com sete pessoas no total, todos 

apresentavam o mesmo perfil: jovens universitárias, entre 18 e 26 anos, que 

compram os próprios produtos capilares com o próprio dinheiro ou não e 

acompanham blogs focados em beleza. O que parece é que só mulheres se 

interessam por blogs de beleza, mas isto não é verdade. A autora esteve presente 

em um encontro de fãs de uma blogueira e encontrou vários homens presentes no 

local, porém, eles não se sentiram confortáveis para falar sobre o motivo de 

acompanharem esses blogs, sempre relatavam que alguma amiga os fazia 

acompanhar. Motivo pelo qual não houve homens presentes no grupo focal, visto 

que os que foram convidados não aceitaram participar. 

 

Mudança de comportamento 

 No grupo focal feito com as leitoras de blogs foi possível conhecer um 

pouco do comportamento de consumo delas, além de entender melhor tendências 

e os principais objetivos da pesquisa.  

O campo do comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o 

estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazer necessidades e desejos. Os itens consumidos podem ser 

qualquer coisa, de latas de ervilhas a uma massagem, democracia, música 

reggaeton, ou uma celebridade. As necessidades e os desejos a serem 

satisfeitos vão de fome e sede a amor, status ou realização espiritual. 

(SOLOMON, 2011, p.33) 

 O tópico inicial do grupo focal abordou o tema beleza, onde foi revelado 

que o ideal de beleza capilar de todas as participantes era a modelo Gisele 

Bündchen. Para nos aprofundarmos mais no assunto, as participantes foram 

questionadas sobre qual a parte do corpo que mais gostavam em si mesmas e mais 

cuidavam para que ela ficasse bonita. Todas responderam que gostam e dão muita 

atenção a seus cabelos, e que estão sempre preocupadas em cuidar dele “para que 

ele fique com um bom aspecto.” 

 Um ideal de beleza é um modelo ou exemplar, bem específico, de 

aparência. Os ideais de beleza para ambos os sexos podem incluir características 
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físicas, jeito de se vestir, cosméticos, penteados, tom da pele e tipo de corpo, 

entre outros. (SOLOMON, 2011) 

 Para Solomon (2011), a aparência de física de uma pessoa é 

extremamente importante, visto que é uma parte de seu autoconceito. Além disso, 

a imagem corporal de uma pessoa é uma avaliação bem subjetiva do consumidor 

sobre seu próprio físico.  

 

 Uma entrevistada afirmou que se sente “muito bem quando sobra tempo 

para fazer um tratamento mais demorado” em seus cabelos, já que por causa de 

suas rotinas, acabam tendo que utilizar cremes de ação rápida durante o banho. 

Outra entrevistada ainda complementou que ela pode estar “insatisfeita com meu 

corpo ou minha vida no geral, mas ter esse tempo para cuidar do cabelo traz paz 

de espírito e satisfação”. Solomon (2011) relata que existe algo chamado catexia 

corporal, que é um conjunto de sentimentos que uma pessoa possui em relação a 

uma parte de seu corpo, sendo eles bons ou ruins.  

 Finalizando o assunto de beleza e entrando no tópico de indicações, as 

integrantes do grupo comentaram que buscam blogueiras para ver quais são os 

melhores produtos, elas possuem noção de que a maioria os posts são patrocinados, 

mas acreditam que as blogueiras “nunca indicariam algo ruim porque isso colocaria 

a credibilidade delas em risco.”. 

Podemos ver que nessa situação ocorre uma influência direta. Solomon 

(2011) afirma que uma tendência começa com uma afirmação arriscada feita por 

um pequeno grupo ou indivíduo, e futuramente, isto se dissemina fazendo com que 

mais grupos e indivíduos conheçam a tendência e ganhem mais confiança para 

experimentá-la. Se a tendência for aprovada por uma pessoa influente, essa pessoa 

representa um papel determinante no sucesso ou fracasso da mesma. 

 

 Ao serem questionadas sobre indicações de cabeleireiros e vendedores 

de lojas de cosméticos, a maioria relatou experiências negativas e afirmou que 

grande parte deles “não são confiáveis para indicar produtos, só querem saber de 

ganhar mais dinheiro e não estão ligando para as reais necessidades de seu 

cabelo.”. Além disso, uma integrante relatou que confia muito na indicação de 
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amigas, e que também sentem que blogueiras “parecem amigas próximas, 

principalmente pelo jeito que falam e se portam nos vídeos.”. 

 Entrando na parte de produtos, as entrevistadas relataram que sua maior 

fonte de pesquisa de produtos são “resenhas feitas por blogueiras”, elas procuram 

produtos de acordo com a necessidade de seus cabelos e só compram algo quando 

encontram “pelo menos mais de três resenhas positivas sobre o produto.”. 

 As entrevistadas revelaram fazer altos investimentos nos cabelos e que, 

por isso, raramente utilizam produtos considerados populares – que são produtos 

que podem ser encontrados em farmácias ou mercados – costumam utilizar marcas 

um pouco mais caras e até profissionais ou importadas, pois só assim “para ter 

certeza de que os cabelos estão sendo bem tratados.”. 

 Já no tópico sobre o acompanhamento de tendências, foi possível 

perceber coisas bem interessantes. Foi perguntado se as participantes utilizariam 

um produto também que ficou muito na moda entre algumas blogueiras enquanto 

estavam passando por situações ruins devido ao estado de seus cabelos, esse 

produto se chama Glicopan Pet e é um remédio veterinário com grande 

concentração de aminoácidos para animais com problemas no pelo.  

 As resenhas dizem que o produto possui um efeito milagroso de 

reconstrução capilar, uma entrevistada disse que “se algum procedimento capilar 

der muito errado, eu vou usar com certeza .” e as outras concordaram mostrando 

que teriam a mesma atitude nesse caso. 

 Podemos ver que isto é um caso de influência direta. Solomon (2011) 

afirma que uma tendência começa com uma atitude ou declaração ousada feita por 

um pequeno grupo ou indivíduo, e futuramente, isto se espalha fazendo com que 

mais grupos e indivíduos conheçam a tendência e ganhem mais confiança para 

experimentá-la.  

 Ao abordar o tópico de cabeleireiros, foi abordada também, a confiança 

nos profissionais de salão. A maioria das entrevistadas realiza procedimentos mais 

difíceis em salões, como alisamentos, descolorações e cortes, mas já se 

arrependeram várias vezes e relatam que se tivessem mais conhecimento, a 

tendência seria “fazer tudo isso sozinha em casa.”. 

 A pergunta a seguir foi o motivo de o grupo utilizar ou ao menos se 

interessar em pegar dicas de produtos e tratamentos com blogueiras, mas não 
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confiarem tanto assim em um profissional da área. Uma resposta foi que 

“cabeleireiros costumam não escutar pedidos, e demora muito tempo para 

encontrar algum que seja bom e digno de confiança”, além disso, disseram que 

eles são muito focados em “vender seus produtos e serviços e não estão realmente 

preocupados com o estado do seu cabelo”, como já foi citado na seção de 

indicações. Outro ponto importante que as participantes tocaram foi o fato de 

pensarem que “muitos cabeleireiros se acomodam em uma zona de conforto e 

procuram fazer somente o básico que aprenderam no curso.”. A opinião de 

blogueiras torna-se interessante quando elas passam pelos mesmos problemas e 

conseguem apresentar soluções. 

 Na parte de hábitos de consumo, foi discutido como começou o cuidado 

delas com o cabelo, qual foi o momento em que perceberam que o cabelo 

precisava de cuidados e o que as levou a buscarem informações para que isso se 

resolvesse. 

 Algumas expuseram que “as blogueiras foram uma boa e uma má 

influência ao mesmo tempo”, pois desde que começaram a prestar mais atenção 

aos seus cabelos, as participantes gastam “muito mais dinheiro com cabelo do que 

antes”, mas não consideram mais isso como algo supérfluo. 

 As integrantes ainda apontaram essa sensação de novidade trouxe a tona 

um “sentimento de consumismo exacerbado que não havia experimentado antes” e 

que era muito difícil de controlar, a descrição da sensação era que havia uma 

“grande vontade de comprar um produto e logo após a compra, uma grande 

necessidade de que aquele produto acabasse logo para poder testar outro.”. 

 O processo de compra delas consiste em reconhecer que estão 

precisando de um produto, ou achar isso, e logo em seguida procurar resenhas 

sobre produtos que podem resolver seus problemas capilares. Elas preferem 

compras presenciais, para que possam analisar o cheiro dos produtos ou até mesmo 

ler a composição, por isso é “completamente normal” passarem mais de uma hora 

em lojas especializadas em cosméticos.  

 O consumo compulsivo diz respeito ao modo de comprar 

compulsivamente com grande frequência, principalmente para aliviar tensões ou 

ansiedades. Terapeutas relatam que há quatro vezes mais mulheres diagnosticadas 

com este transtorno do que homens. Observa-se que mulheres se sentem mais 
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atraídas em momentos como esse por itens como cosméticos ou roupas a fim de 

melhorar suas relações interpessoais, por isso, pesquisadores acreditam que uma 

das causas da compra compulsiva é a autoestima baixa. (SOLOMON, 2011) 

 Isto se relaciona com a motivação das compras, visto que a ânsia para 

comprar novos produtos é pensar que o cabelo ainda não está em seu melhor 

estado, e que este novo produto que querem comprar pode melhorá-lo. 

 No tópico das propagandas, foi perguntado o que elas achavam de 

blogueiras fazendo propagandas e publieditoriais, e se isso era uma coisa que todos 

possuíam certa consciência que acontecia e se conseguiam separar bem o que era e 

o que não era propaganda. 

 A maioria relatou que “nem sempre dá para perceber o que é 

propaganda ou que não é”, para esta seção, foi usado como exemplo o canal do 

YouTube da blogueira Bianca Andrade, do blog Boca Rosa. Vídeos que mostravam 

seus cabeleireiros, cuidados com o cabelo, seu tipo de mega hair e a tinta que 

usava não eram considerados propaganda, como o vídeo Tudo sobre meu long hair, 

e sim, “um vídeo de curiosidades sobre a blogueira e rotina capilar dela”. 

(ANDRADE, B. 2016). 

 Os vídeos considerados propaganda eram os que mostravam claramente 

marcas na capa do vídeo ou no título, como o vídeo Pintando meu novo ruivo com 

Nutrisse Creme, que era um vídeo patrocinado pela Garnier onde a blogueira 

aparece exibindo sua nova cor e ensinando como aplicar a tinta no cabelo. 

 As participantes do grupo acreditam que “ser blogueira é uma profissão, 

e não um hobbie”, por isso, não se incomodam que elas façam vídeos de 

propagandas, visto que essa seria a fonte de renda das mesmas. Além disso, os 

vídeos com propaganda também são assistidos porque geram uma certa 

curiosidade, principalmente quando blogueiras tratam de marcas populares. 

 

Influência das blogueiras 

 Para Solomon (2011), o maior fenômeno de marketing da década é o 

conteúdo gerado pelos consumidores, em que pessoas comuns expressam sua 

opinião sobre produtos em seus blogs e redes sociais. Essa tendência ajuda a definir 

a era da Web 2.0, que é uma reinvenção da internet como uma plataforma social e 

interativa. Aquino (2009) também segue a mesma linha de pensamento e descreve 



 
 

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

11 

que a Web 2.0 é uma segunda geração de serviços online e sua principal 

característica é aumentar as formas de publicação, organização e 

compartilhamento de informações. Tudo isso ainda ajuda a ampliar os espaços para 

a interação entre os participantes do processo, visto que essa nova web consegue 

fortalecer as bordas da rede. 

 Os principais jargões da Web 2.0 são transparência e autenticidade. A 

transparência refere-se a até que ponto as marcas e os membros do público sabem 

sobre seus vínculos uns com os outros. Como as empresas desejam estimular e 

sustentar o boca a boca como apoio, sua transparência e autenticidade serão 

sempre questionadas. (JENKINS, 2014). 

 Os blogs ainda conseguem se reger pelo conceito da cauda longa, visto 

que seu microconteúdo leva a reunião de pequenos grupos com interesses 

segmentados, estes grupos conquistam espaço na rede e conseguem se conectar 

com outros sistemas. Assim, através desse modelo mais centralizador de 

distribuição de informações, os blogs conseguem criar um sistema baseado na 

conexão de microrredes de blogueiros. (AQUINO, 2009). 

  Devido ao tipo de informação que transmitem, os blogueiros podem ser 

considerados como líderes de opinião, que são pessoas que sabem muito sobre um 

assunto, são parte do processo pré-compra e uma boa fonte na hora de realizar 

pesquisas sobre determinado produto ou marca. Mas sua influência acontece 

principalmente devido ao fato de conseguirem gerar identificação com o 

consumidor, ao compartilhar de seus valores e crenças. 

 Anderson (2009) ainda complementa descrevendo que os novos 

formadores de preferências são pessoas cujas opiniões são respeitadas, eles ainda 

conseguem influenciar o comportamento de outras pessoas, fazendo com que 

experimentem coisas novas que não experimentariam se não houvesse este 

incentivo. Isto acontece porque esses formadores de preferências correm riscos 

que o consumidor normal não gostaria de correr, não antes de ver que alguém 

tomou a iniciativa primeiro e testou o produto ou serviço. 

 Outros formadores de preferências são as celebridades, que são como 

uma forma de guias confiáveis cuja influência sobre o consumo é crescente. Devido 

à fragmentação de nossa cultura existe uma ascensão de microcelebridades, que no 

mundo tecnológico, são representadas através de blogueiras. Além disso, Jenkins 



 
 

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

12 

(2006) afirma que o poder do consumidor está sendo mais bem exercitado por 

blogueiros do que por outros profissionais de diferentes meios de comunicação e 

mídia.  

 Falando um pouco sobre a influência, pode se dizer que existem três 

tipos diferentes: informacional, utilitária e a expressiva de valor. As mais 

relacionadas com esta pesquisa são as duas últimas. Na influência utilitária, o 

indivíduo é influenciado a preferir certas marcas para satisfazer a expectativa de 

pessoas com quem ele interage socialmente, que podem ser colegas de trabalho, 

familiares ou amigos. 

 Já na influência expressiva, o indivíduo acredita que utilizar certas 

marcas podem promover a imagem que os outros têm dele e que outras pessoas 

que utilizam essa marca possuem certas características que são desejadas pelo 

mesmo. Por isso, ele acredita que usar uma marca específica faz com que seja 

mais apreciado pelos outros apenas por consumir a marca em questão, e que essa 

marca pode mostrar o que a pessoa gostaria de ser. (SOLOMON, 2011) 

 Tentando ver como as blogueiras enxergam esses aspectos apesar de 

estarem dentro deles, foram feitas entrevistas em profundidade com donas de 

diferentes blogs. O roteiro desta pesquisa foi semi-estruturado de forma a deixar a 

entrevista mais livre e permitir que as entrevistadas se expressem mais.  

 Começamos com o assunto principal da pesquisa, que é a beleza em si. 

As blogueiras foram questionadas sobre o significado da palavra, ideais de beleza, 

perfeição e personalidade.  

 Um ideal de beleza é um modelo ou exemplar bem específico de 

aparência para ambos os sexos. Podem incluir características físicas, jeito de se 

vestir, cosméticos, penteados, tom da pele e tipo de corpo, entre outros. A 

aparência física de uma pessoa é extremamente importante, visto que é uma parte 

de seu autoconceito. Além disso, a imagem corporal é uma avaliação bem subjetiva 

do consumidor sobre seu próprio físico.  (SOLOMON, 2011) 

 Para Gleici Duarte, a beleza é um “sistema de opressão estrutural, onde 

se valoriza somente quem está dentro do padrão imposto pela época.” Também 

relata que considera o ideal de beleza como algo ruim, mas tem consciência de que 

seus leitores a consideram como um ideal de beleza a ser seguido. Por isso, ela 

ainda relata que se sente muito pressionada quando não está bem produzida nas 
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fotos do blog ou em vídeos para seu canal do YouTube, até porque, seus fãs 

questionam e dizem que ela está “parecendo doente”. 

 Para Beatriz Raposo, a beleza é algo “muito subjetivo que está nas 

pequenas coisas”. Beatriz diz estar “completamente ciente” de que é um ideal, 

porque desde que criou um blog não existe uma foto que esteja em suas redes 

sociais que tenha vários elogios ou comentários como “queria ter esse cabelo” ou 

“queria ser assim”. 

 Para as criadoras do Dirty Glamour, é fundamental “estarmos sempre 

bem produzidas, já que trabalhamos com beleza, senão nossos leitores podem 

achar que não temos propriedade para falar do assunto.”. Apesar disso, as duas 

também gostam muito de se arrumar e se sentem bem quando o fazem, mas na 

hora de apontarem ideais de beleza, respondem que “preferem mulheres mais 

naturais e que não precisam de muito para serem bonitas”, como as modelos 

brasileiras Gisele Bündchen e Thayla Ayala. 

 Na questão da influência e identidade, todas as blogueiras possuem uma 

certa noção de que conseguem, de fato, exercer uma influência sobre os 

consumidores, elas percebem e são avisadas pelas próprias pessoas quando 

compram algo só porque “apresentamos e aprovamos o produto.”. 

 Nesse quesito, destaca-se a fala de Gleici Duarte, visto que ela diz 

perceber que, mesmo sem querer, acaba incentivando uma mudança na forma de 

consumo dos seus leitores e faz com que eles queiram testar absolutamente todos 

os produtos dos quais fez resenha, causando uma espécie de consumo compulsivo.  

 Por isso, ela passou a falar dos motivos que acredita que um produto 

caro vale a pena, mas também, indica o “primo baratinho”, que são produtos mais 

acessíveis e com resultados semelhantes aos conseguidos com o produto mais caro. 

Porém isto não é algo feito com muita frequência e os produtos ainda costumam 

ser importados, mas só um pouco mais baratos que o original devido à dificuldade 

de encontrar produtos que são semelhantes de fato. 

 As outras blogueiras entrevistadas mostram em seus vídeos que são 

extremamente consumistas, confessaram adorar comprar e também mostraram 

como a influência de blogueiras é um ciclo, visto que elas também se inspiram em 

outras blogueiras na hora de comprar alguma coisa, além de gravarem vídeos 

frequentes mostrando os novos produtos adquiridos.  A blogueira Camila do Dirty 
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Glamour relatou que possui “preferência por produtos nacionais, só compro alguma 

coisa importada se ler uma resenha de alguma blogueira mais famosa que aprovou 

o produto.”. 

 Para Aquino (2009), os grupos de blogueiras costumam “se ler” 

mutuamente com bastante frequência. Para elas, a busca por informações também 

ocorre, na maioria das vezes, através dos blogs. Isso também serve para a produção 

de conteúdo, visto que cada blogueiro escreve de um jeito e possui uma percepção 

diferente, então se torna comum ver postagens sobre o mesmo assunto em 

inúmeros blogs.  

 Oliveira (2009) nota que, atualmente, as plataformas de publicação na 

web, como blogs, estão sendo utilizadas também para a construção de identidades, 

e não somente para a publicação de informações. Além disso, ele revela que a 

internet é um dos únicos locais onde indivíduos podem construir identidades 

produzindo informações. Como cada blogueira possui uma percepção diferente, 

consequentemente, existem blogueiras de estilos e personalidades diferentes, 

assim, vários blogs da mesma área conseguem se conectar com diferentes públicos 

e contribuir para construção da identidade de um indivíduo. 

 Sendo assim, o ambiente virtual oferece um contexto único no qual 

alguém pode ter a experiência de montar sua própria identidade. A criação de 

páginas pessoais oferece ao seu autor uma oportunidade de autoapresentação 

relacionada a qualquer dimensão de identidade pessoal ou social que ele escolha 

assumir.  

 Na hora de elaborar conteúdo, as blogueiras procuram seus fãs para 

sugestões, algumas pedem abertamente em suas redes sociais, principalmente 

quando estão enfrentando problemas de criatividade. Beatriz Raposo expôs que o 

conteúdo sobre beleza “está ficando cada vez mais saturado nos blogs e YouTube, 

as pessoas fazem mais do mesmo e isso afasta alguns leitores que acompanham 

essas plataformas.”. O que também é relatado pelas blogueiras do Dirty Glamour. 

 Foi revelado que a área de cabelos é algo um pouco complexo, não é 

absolutamente tudo desta área que faz sucesso entre os leitores. As entrevistadas 

observaram que algo que faz muito sucesso dentro dessa área são tutoriais de 

penteado, porém, as duas blogueiras do Dirty Glamour revelam ser “zero à 

esquerda total para fazer penteados” por acharem de difícil execução. Vídeos 
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falando sobre tintura e como conseguir um tom diferente ou considerado difícil de 

atingir, como o ruivo, também costumam ter mais visualizações.  

 As entrevistadas também observaram que vídeos falando sobre 

crescimento capilar e métodos para fazer o cabelo crescer também atraem muitas 

pessoas, além de que “existe muita demanda para eles porque muitas pessoas 

sofrem para fazer o cabelo crescer, principalmente as que costumam passar 

diversas químicas no cabelo, já que a maioria desses produtos tem que ser aplicado 

diretamente na raiz.”  

 A blogueira Gleici Duarte já relata algo diferente, ela diz que gostar 

muito de falar sobre cabelos, visto que foi isso que a fez criar um blog. Ela possui 

plena consciência de que é uma grande referência no segmento de cabelos e que 

“a saturação do YouTube com milhões de vídeos sobre o mesmo assunto não afeta 

diretamente”, pois “não há ninguém que fale de cabelos, principalmente ruivos, 

com tanta propriedade como eu falo”. Por causa disso, os seus vídeos e postagens 

mais acessados do blog e canal são sobre cabelos, mesmo tendo vídeos sobre 

diversos assuntos. 

 Segundo Anderson (2006), blogueiros têm tanto conhecimento quanto 

jornalistas e especialistas de outras áreas. Estas plataformas estão cada vez mais 

relevantes no cenário midiático e muitas vezes são as primeiras fontes de 

informação para muitas pessoas devido à facilidade que possuem para disseminar 

conteúdo.  

 Devido ao grande conhecimento que carregam, Vaz (2008) afirma que os 

blogs são sempre levados em conta, adquirem credibilidade e ainda conseguem 

influenciar diretamente na contratação de um serviço ou compra de um produto. 

(AUGUSTINHO, 2008). 

 Falamos também sobre interações com leitores. Como foi percebido no 

grupo focal, as leitoras sentem que as blogueiras são como amigas próximas por 

causa do jeito que elas se portam, nesse tópico, podemos entender melhor como 

isso acontece.  

 Beatriz relata que não tenta se aproximar muito de seus fãs como outras 

blogueiras, que é mais distante e não os chama por apelidos engraçados e 

carinhosos, como Gleici Duarte, que cumprimenta suas fãs as chamando 

carinhosamente de “capivaras”.  
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 Apesar disso, Beatriz mostra muitas coisas de sua vida e por isso, acha 

que cria um vínculo de intimidade com quem a acompanha e percebe isso através 

das redes sociais. Por isso, muitos de seus leitores se preocupam em saber aspectos 

pessoas de suas vidas como quem são seus amigos, namorados e também costumam 

pedir para ela fazer mais vídeos mostrando sua casa, o quarto, os itens que tem 

dentro da bolsa, entre outros, com a intenção de se sentirem cada vez mais 

íntimos.  

 As criadoras do Dirty Glamour também relatam algo parecido com 

Beatriz porque também não procuram ter tanta proximidade. Complementaram 

ainda que “não acreditamos em todos os elogios que recebemos, pois eles 

normalmente partem de adolescentes entre 13 e 15 anos, e puxar o saco de 

qualquer um que tenha uma visibilidade maior na internet é normal para pessoas 

dessa idade” Além de que, assim como acontece com Beatriz, esses leitores 

costumam pedir muito conteúdo falando de aspectos pessoais da vida. 

 Com Gleici Duarte já é um pouco diferente, por ser feminista e 

incentivar o comportamento através do conteúdo que produz, muitas mulheres que 

a acompanham se sentem mais próximas dela. Ela relata que “muitas adolescentes 

me procuram por e-mail ou inbox no Facebook pedindo ajuda ou conselhos, 

comentando que não confiam em amigos próximos ou familiares para o caso, mas 

conseguem confiar em mim.”.  

 

Conclusão 

 Com isso, é possível perceber que as principais influências no 

comportamento do consumidor pesquisado ocorrem no momento pré-compra, com 

destaque ao reconhecimento da necessidade e a busca por informações. As 

blogueiras são capazes de estimular os desejos por certos produtos e, ao mesmo 

tempo, serem uma fonte de informação sobre eles e sobre o segmento de cabelos 

em geral.  

 Conclui-se que, de um tempo para cá, as blogueiras têm se tornado 

celebridades e, consequentemente, grandes formadoras de opinião, tendo um forte 

impacto no processo de compra e na formação da identidade de seus leitores. 

Ainda existe uma contradição nesse meio, visto que apesar de poderem ser 
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consideradas celebridades, elas conseguem ao mesmo tempo serem vistas como 

pessoas comuns.  

 Por esse motivo, sua opinião consegue ser mais válida do que a de outros 

profissionais da área, enquanto as associações que atribuem à blogueiras são bem 

positivas, visto que elas são as pessoas que orientam uma compra, sugerem um 

bom produto e se portam como se fossem amigas de seus leitores, outros 

profissionais que atuam no segmento de cabelos não possuem associações tão boas. 

Citando cabeleireiros e pessoas que trabalham em lojas de cosméticos como 

exemplo, a maioria cita que a preocupação com os cabelos não parece ser uma 

prioridade para eles.  

 Por terem grande influência e grande conhecimento sobre o assunto que 

tratam nos seus blogs, elas conseguem chamar a atenção de muitas marcas que 

podem transformar algumas em porta-voz de suas campanhas e realizar uma de 

propaganda mais sútil, como uma espécie de marketing invisível, visto que nem 

sempre fica claro para os leitores o que é propaganda ou não, principalmente em 

postagens contendo resenhas ou uma lista e descrição dos produtos favoritos da 

blogueira em questão. 
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