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Resumo 

 

Este estudo dedicou-se à determinação dos fatores que influenciam a tomada de decisão 

dos influenciadores digitais no que toca à divulgação de parcerias remuneradas e oferece a 

perspetiva de influenciadores digitais que atuam em Portugal. 

Através da análise das entrevistas realizadas a 15 influenciadores de diferentes áreas, 

com perfis no Instagram, identificaram-se as diversas dimensões envolvidas no processo de 

decisão de divulgação. Foram identificadas 4 dimensões, tendo sido uma delas evidenciada, 

o comportamento da marca no que toca às instruções indicadas aos influenciadores. 

O processo de decisão de divulgação de parceria está ainda sujeito à consideração do 

influenciador quando a marca não exige a divulgação desta. Tendo sido ainda estudados os 

argumentos considerados pelos influenciadores para a justificação da sua decisão, à luz da 

literatura atual. 

 

Palavras chave: influenciadores, divulgação de publicidade, publicidade remunerada, 

publicidade nativa   
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Abstract 

 

This study analyses the decision-making process of  digital influencers pertaining the 

promotion of  monetary partnerships. Furthermore, it delivers a clear perspective of  the 

Portuguese reality. 

We undertook fifteen interviews to Instagram influencers from different life style 

orientations and business profiles. The content analysis allowed us to identify four 

determinant dimensions of  decision process shaping the influencers relationship with their 

followers. Specifically, once the brand marketers give incentives to the influencers, they 

decide what, when and how to communicate their followers the motivation behind the 

initiative to show/promote that brand.  

Such tactical decision process to disclose the nature of  the partnership depends not only on 

the type of  compensation but also on the influencer’s criteria. We look at the justifications, 

arguments to frame such decision/behaviour. The practical, ethical and theoretical 

implications will be discussed. 

 

Key words: Influencers, partnership disclosure, sponsored partnership, native advertising  
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1. Introdução 

As redes sociais são uma das ferramentas mais eficazes de comunicação (Djafarova & 

Trofimenko, 2018), a crescente utilização destas aplicações veio acrescentar um canal de 

comunicação poderoso ao mercado. Os consumidores têm agora um maior poder de 

influenciar outros consumidores, dado que as redes sociais lhes permitem comunicar com 

uma rede vastíssima de outros consumidores, utilizadores da mesma plataforma.  

 

Estas novas aplicações geraram novos líderes de opinião, conhecidos como influenciadores 

digitais, que têm tanto quanto mais poder de influência, quanto o número de seguidores (S. 

A. A. Jin & Phua, 2014).  Também as marcas já identificaram este potencial da social media. 

Cada vez mais as marcas dedicam mais dos seus recursos de marketing a este domínio, pois 

oferece-lhes uma oportunidade para atingir um vasto público (Campbell & Marks, 2015).  

 

Tal como Campbell and Marks (2015) referem, as marcas rapidamente perceberam que as 

vendas e as mensagens promocionais não são geralmente o tipo de mensagens que os 

consumidores desejam ver e passaram a adotar uma abordagem mais subtil. Este tipo de 

abordagem mais subtil passa largamente por uma forma de native advertising ou publicidade 

nativa, o marketing de influência. Este marketing é realizado com recurso a influenciadores 

digitais, que através da sua atividade usual nas redes sociais partilham conteúdos sobre 

produtos ou serviços. 

 

Esta nova modalidade de marketing tem levantado questões sobre a transparência dos 

conteúdos remunerados partilhados e tem tido cada vez mais a atenção dos investigadores, 

entidades legisladoras da publicidade e profissionais de marketing. 

 

Este estudo irá procurar conhecer o processo de decisão de divulgação de publicidade 

remunerada, no contexto do Instagram, em Portugal. A investigação será realizada através da 

realização de entrevistas profundas e semiestruturadas, a influenciadores digitais a atuarem 

em Portugal. 

 

Conforme a estrutura usual deste tipo de investigações, o trabalho poderá ser dividido em 

cinco partes. Primeiramente, o enquadramento teórico onde iremos explorar a literatura atual 

no que concerne aos conceitos necessários para entendermos a temática em estudo. Depois 
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iremos passar para a definição do objetivo de investigação, onde será identificada a questão 

de investigação; seguidamente, o método de investigação, ligado com o objetivo da mesma, 

será explicado à luz da literatura.  

Posteriormente, será feita a análise do grupo de participantes no estudo e a análise do 

conteúdo obtido através das entrevistas realizadas e a identificação das dimensões que 

constituem o processo de decisão de divulgação de publicidade remunerada. Serão ainda 

identificados e explorados, à luz da literatura atual, os argumentos utilizados pelos 

influenciadores neste processo. Finalmente, serão indicadas as conclusões do estudo. 

 

Espera-se com a concretização deste estudo conhecer a realidade da publicidade no Instagram, 

em Portugal. Perceber como é realizada esta publicidade, o nível de transparência da mesma 

e qual o papel das marcas nestas questões são alguns dos resultados esperados, tal como a 

clara identificação do processo de decisão da divulgação de publicidade remunerada. 
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2. Enquadramento Teórico 

Nesta fase do estudo, iremos explorar os conceitos teóricos essenciais para o entendimento 

da questão do processo de decisão da divulgação de publicidade remunerada. Iremos passar 

pelos grandes temas das redes sociais, até ao Instagram, plataforma utilizada pelos 

influenciadores incluídos no estudo, e os resultados de um estudo recente sobre a realidade 

portuguesa na mesma aplicação. O conceito de influenciador digital, os indivíduos centrais 

deste estudo, será explorado, bem como as particularidades que distinguem estes novos 

líderes de opinião tendo em conta as relações que estabelecem com os seus seguidores, 

relações parassociais, e a forma como se apresentam e constroem a sua imagem, self-branding. 

A imagem destes influenciadores é criada pela partilha de conteúdo que gere eWoM (electric 

Word of  Mouth), o passa a palavra eletrónico, e que irá afetar a credibilidade dos mesmos. 

Após isto, será apresentada a tendência de native advertising nas redes sociais, o marketing de 

influência que se centra na publicidade com recurso a influenciadores digitais e as questões 

que se levantam no que concerne à transparência deste tipo de publicidade. Finalmente, irá 

ser explorada a regulamentação da publicidade digital com o objetivo de perceber o que diz 

a legislação sobre a publicidade em estudo e ainda será incluído o tema dos efeitos da 

divulgação de conteúdo remunerado de forma a permitir conhecer as consequências da 

divulgação de que os influenciadores partilham conteúdo que constitui publicidade 

remunerada.  

 

2.1 . Redes Sociais 

Segundo Kaplan and Haenlein (2010), a evolução da Web 1.0 para a Web 2.0 prendeu-se não 

com desenvolvimentos técnicos mas sim a um conjunto softwares que consigo trouxeram 

novas funcionalidades – dentro destas podemos considerar o Adobe Flash (permite adicionar 

animação, interatividade às paginas de internet), RSS (Really Simple Syndication), uum 

conjunto de diversos formatos de feed da Web utilizados na publicação de conteúdo, num 

formato padronizado, e AJAX (Asynchronous Java Script, técnica utilizada para a recuperação 

dados de servidores web de forma assíncrona, permitindo a atualização do conteúdo da web 

sem interferir com a exibição e comportamento de toda a página). 

 

Esta evolução trouxe-nos uma nova realidade na qual a internet passa a ter como fundação 

ideológica e tecnológica, o Conteúdo Gerado pelo Utilizador ou em inglês, User Generated 

Content (UGC) – termo que descreve as várias formas de conteúdo publicamente disponível 
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e criado pelos utilizadores finais (Kaplan & Haenlein, 2010) 

 

A Social Media ou Redes Sociais é definida por (Kaplan & Haenlein, 2010) como um grupo 

de aplicações baseadas na Internet construídas sobre as fundações da Web 2.0 e que permitem 

a criação e troca de UGC. Segundo D. G. Taylor, Lewin, and Strutton (2011), os Social-

Networking Sites (SNS) são aplicações baseadas na Internet, e por isso muitas vezes referidas 

como Social Media ou redes sociais. Apesar de existirem imensos SNSs, o que os distingue são 

algumas das suas características como o âmbito da sua utilização, por exemplo: LinkedIn 

como plataforma de networking profissional vs. Facebook como plataforma de networking 

pessoal. Devido a estas diferenças, os autores (D. G. Taylor et al., 2011) reuniram os três 

aspetos fundamentais aos SNS, definindo que os SNS permitem: 

1) Construir um perfil dentro do sistema; 

2) Manter uma lista de outros utilizadores com quem partilham conexões; 

3) Visualizar e pesquisar nas listas dos utilizadores com quem estão conectados e as listas de 

outros;  

 

 

Figura 1- Exemplo de Perfil no LinkedIn 

As ligações formadas entre os utilizadores são usualmente bidirecionais, sendo que algumas 

destas aplicações permite ligações unidirecionais ao permitirem que se tornem fãs ou 

seguidores, como o Instagram e o Facebook. (D. G. Taylor et al., 2011). 

 

2.2. Instagram 

O Instagram foi lançado em Outubro de 2010 (Instagram, 2019). Trata-se de uma aplicação 

que permite aos seus usuários partilhar as suas fotos, manipulá-las usando filtros e comunicar 

ao comentar e "gostar" das fotos dos outros utilizadores – esta plataforma é utilizada 
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largamente na aplicação mobile, já que o website apenas permite ver as fotos e não publicar 

(Djafarova & Trofimenko, 2018; Marwick, 2015).  

 

A representação visual é mais impactante do que texto para autoexpressão (Djafarova & 

Trofimenko, 2018) e o Instagram enfatiza as imagens em detrimento da descrição textual 

(Marwick, 2015). Esta plataforma oferece aos seus utilizadores uma ferramenta mais flexível 

do que outras aplicações, permitindo que os indivíduos possam escolher como se representar 

usando uma variedade de técnicas mais vasta (Marwick, 2015).   

 

O Instagram oferece outras pistas de identidade: a descrição da foto e os comentários, e os 

“gostos” feitos pelos outros usuários. As hashtags são frequentemente acrescentadas às fotos 

e não são necessariamente descritivas, podendo ser utilizadas como meta-dados (indicando 

localização, assunto da foto, etc.), eles também incluem piadas, e apartes (Marwick, 2015). 

 

Marwick (2015) oferece-nos uma perspetiva acerca das características que mais atraem o 

público, nesta plataforma. Os utilizadores preferem conteúdo “aspiracional”, que explica 

“como algo que as pessoas desejam possuir, mas geralmente não podem”, levando-o a 

concluir que a fama conseguida no Instagram (Instafame) reforça uma hierarquia de fama, 

dando relevância ao “glamour, luxo, riqueza e boa aparência” (Marwick, 2015). 

 

 

Figura 2 - Exemplos de perfis de Instagram 

Segundo o estudo da Marktest Consulting de 2019, “Figuras Públicas e Digital Influencers”, 

permite-nos ter uma ideia dos principais atores portugueses das plataformas digitais. Este 
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estudo revela que Cristiano Ronaldo lidera no que toca ao número de fãs/seguidores em 

todas as redes sociais em que se encontra presente, exceto no Youtube; e Sara Sampaio destaca-

se com 7,4 milhões de seguidores no Instagram (Marktest, 2019).  

Este estudo revela ainda no que concerne à notoriedade percebida, quem lidera é Mia Rose 

(cantora, celebridade tradicional), sendo seguida por Ana Garcia Martins e Mariana Cabral 

(celebridades não tradicionais).  Mais interessante ainda é o resultado do índice de empatia 

com influenciadores digitais, que revela três celebridades não tradicionais nas melhores 

posições. Estas celebridades não tradicionais, conseguiram reconhecimento através da sua 

atividade nas redes sociais que lhes permitiu criar uma base de seguidores/fãs. Nos próximos 

pontos deste capítulo serão explorados temas, com base na literatura atual, que irão ajudar a 

perceber os resultados aqui ilustrados.  

 

 

Figura 3- Top 3 de Notoriedade e Empatia do estudo "Figuras Públicas e Digital Influencers” da Marktest 

2019, (Marktest, 2019) 

  

2.3. Influenciadores Digitais 

Na literatura atual, podemos encontrar diversos termos que se referem aos influenciadores 

digitais – celebridades não tradicionais, microcelebridades, celebridades digitais, social media 

influencers, e instafamous para influenciadores no Instagram. A seguir, é apresentada uma tabela 

com a definição de influenciador digital segundo diversos autores. 
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Autores Definição de influenciador digital 

(Abidin & Ots, 2015) "Influencers are one form of  microcelebrities who document 

their everyday lives from the trivial and mundane, to exciting 

snippets of  the exclusive opportunities in their line of  work. 

Influencers are shapers of  public opinion who persuade their 

audience through the conscientious calibration of  personae on 

social media, as supported by ‘physical’ space interactions with 

their followers in the flesh to sustain their accessibility, 

believability, emulatability, and intimacy - in other words, their 

‘relatability’" (p. 3) 

(Xiao, Wang, & Chan-

Olmsted, 2018) 

"YouTube influencers or YouTube personalities are 

individuals who produce and upload videos onto the platform 

and have a group of  followers that regularly watch the 

uploaded videos." (p.2) 

(Djafarova & 

Trofimenko, 2018) 

"(…) the term ‘Instafamous’ describes an individual who 

became famous via their profile on Instagram and is familiar 

to most users of  this media" (p.1-2) 

(Hearn & Schoenhoff, 

2016) 

"The SMI works to generate a form of  “celebrity” capital by 

cultivating as much attention as possible and crafting an 

authentic “personal brand” via social networks, which can 

subsequently be used by companies and advertisers for 

consumer outreach." (p.194) 

(Freberg, Graham, 

McGaughey, & 

Freberg, 2011) 

"Social media influencers (SMIs) represent a new type of  

independent third party endorser who shape audience 

attitudes through blogs, tweets, and the use of  other social 

media" (p.1) 

(Dhanesh & Duthler, 

2019) 

"A social media influencer is a person who, through personal 

branding, builds and maintains relationships with multiple 

followers on social media, and has the ability to inform, 

entertain, and potentially influence followers’ thoughts, 

attitudes, and behaviors." (p.3) 

(De Veirman, "Social media influencers are referred to as people who have 
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Cauberghe, & 

Hudders, 2017) 

built a sizeable social network of  people following them. In 

addition, they are seen as a regard for being a trusted 

tastemaker in one or several niches." (p.1) 

Tabela 1- Definição de influenciador digital segundo diversos autores 

 

Hwang and Zhang (2018)  esclarecem-se que “em comparação com celebridades tradicionais, 

as celebridades digitais são pessoas típicas” (p.155) que se tornaram famosas devido às suas 

partilhas de conteúdo em blogs ou redes sociais. Já o termo microcelebridade é apresentado 

em estudos mais antigos para descrever celebridades digitais (Khamis, Ang, & Welling, 2017), 

estes autores esclarecem ainda que microcelebridade é “uma mentalidade e um conjunto de 

práticas que permitem dar a conhecer a vida privada de seus praticantes, e um senso de 

realismo que torna as suas narrativas e as suas marcas, acessíveis e íntimas” (p.202).  Dado o 

seu número de seguidores, é-lhes reconhecida influência social - quanto maior for o seu 

número de seguidores, mais influência social é percebida (S. A. A. Jin & Phua, 2014).  

As definições dos termos referidos denunciam a evolução do estudo destes indivíduos, e 

encaminham-nos para uma definição mais alargada que deverá incluir todos os aspetos 

incluídos nos conceitos apresentados. 

 

2.3.1. Relações Parassociais 

“Influencers fall somewhere between distant friends and acquaintances and 

traditional celebrities”(p.249) (Chae, 2018)   

 

A característica mais diferenciadora dos influenciadores digitais é o relacionamento que eles 

constroem e fomentam entre a sua marca pessoal e seus seguidores (Dhanesh & Duthler, 

2019), conseguem um relacionamento dinâmico com os seguidores dado que estão 

tecnicamente acessíveis, já que se encontram numa variedade de plataformas das redes 

sociais, o que facilita um forte nível de interação parassocial entre a fonte e os seguidores (S. 

V. Jin, 2018) 

 

Rubin and Step (2000) definem as relações parassociais como associações psicológicas que 

os utilizadores das redes sociais constroem, unilateralmente, com as personagens da media ou 

celebridades. J. E. Lee and Watkins (2016) chamam a estas relações formadas entre 

influenciadores e seguidores “relação social online”, revelando apropriada a utilização do 
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conceito de relação parassocial para a compreensão destas relações. Os autores Hwang and 

Zhang (2018) estabeleceram que as relações parassociais afetam positivamente as intenções 

de compra e de eWoM e diminuem os efeitos negativos do conhecimento de persuasão. 

Segundo D. H. Shin (2016) as relações parassociais “podem oferecer um apoio valioso e 

novas técnicas de media que tornam possível expandir as redes sociais dos indivíduos que 

fazem parte destas relações” (p.157). 

 

2.3.2. Self-branding 

Khamis et al. (2017) revelam uma nova era do self-branding, com as redes sociais a permitirem 

que qualquer usuário consiga criar partilhar uma imagem através dos conteúdos que postam, 

partilham e “gostam”. Esta imagem criada de si mesmos poderá permitir que criem, a partir 

dos seus seguidores, uma base de fãs, de forma a conseguirem conquistar fama nas redes 

sociais – permitindo que usuários comuns consigam fama online. De forma a conseguirem 

alcançar este reconhecimentos, os influenciadores utilizam as práticas de “microcelebridade”: 

“a criação e preservação estratégica e concertada de uma audiência, através da redes sociais, 

com o objetivo de alcançar a fama”(p.196) (Khamis et al., 2017).  

 

“In the broadcast era, celebrity was something a person was; in the Internet era, 

microcelebrity is something people do.” (p.140) (Marwick, 2015)  

 

Marwick (2015) refere a importância da concretização das práticas necessárias à obtenção 

deste tipo de fama e consequentes ganhos financeiros, indicando que os influenciadores 

digitais como “celebridades de nicho” conseguem uma forma de subsistência através da sua 

audiência, ainda que sejam desconhecidos para a maioria da população e não tenham a 

atenção da media popular. Este autor reforça a importância de que as práticas de 

microcelebridade estão cada vez mais ligadas com a capacidade de cada um conseguir vender 

a sua imagem como consumidor de produtos e com a noção, já generalizada pelos autores 

acima, de que estas práticas estão ao alcance de qualquer utilizador das redes sociais 

(Marwick, 2015). 

 

2.4. Electric Word of  Mouth (eWoM) 

Como já referido, é através de publicações online nas diversas plataformas que compõem a 

social media que os influenciadores comunicam com o seu público/seguidores. Esta forma de 
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comunicação é denominada como eWoM – electronic Word of  Mouth, passa a palavra eletrónico, 

em Português.  

Segundo D. Shin, Song, and Biswas (2014) eWoM é a divulgação de críticas, argumentos e 

recomendações online relacionados com experiências pessoais com produtos ou prestadores 

de serviços específicos, com o objetivo de gerar efeitos persuasivos sobre os consumidores-

alvo. Thoumrungroje (2014) adianta que o eWoM gera uma rede de consumidores que estão 

conectados uns aos outros e van Doorn et al. (2010) que “gostos”, partilhas e comentários 

são vistos como manifestações ao engajamento de anúncios dos utilizadores que aderem ao 

eWOM. 

 

O eWOM tem efeitos mais fortes tomada de decisão do consumidor do que as técnicas 

tradicionais de publicidade (Goldsmith & Clark, 2008). De Veirman et al. (2017) referem que 

uma mensagem semelhante é percebida como mais autêntica e confiável quando comunicada 

por um consumidor em substituição de um profissional de publicidade.  

 

2.5. Credibilidade 

A credibilidade tem sido apontada como uma das características essenciais para uma 

comunicação eficaz nas redes sociais. Num estudo centrado em utilizadores do Youtube, Xiao 

et al. (2018) perceberam uma ligação forte e positiva entre a perceção de credibilidade e a 

atitude dos utilizadores face aos vídeos publicados – por outro lado, conseguiram isolar a 

confiabilidade, a qualidade de argumento, o envolvimento da informação e a influência social 

como fatores que afetavam a credibilidade percebida. 

 

No estudo de Vijay, Prashar, Parsad, and Kumar (2017) é estabelecido que a utilidade 

percebida das críticas online é altamente impactada pela credibilidade da fonte – utilidade esta 

que irá ser tida em consideração na adoção das críticas, ainda que o valor percebido tenha 

mais peso nesta decisão.  

 

Djafarova and Rushworth (2017) estabeleceram que o comportamento de consumo era de 

facto impactado pelos influenciadores digitais e que os influenciadores tinham mais poder 

de influência face a celebridades tradicionais, já que as utilizadoras se identificavam mais com 

os primeiros e consideravam estes mais credíveis. Djafarova and Trofimenko (2018) traçam 

o perfil do influenciador credível através do seu comportamento online. As utilizadoras do 
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Instagram consultadas neste estudo referem que os influenciadores devem ser atrativos, 

inspiradores, devem ter relevância, ser originais e profissionais nas suas publicações – não 

devendo passar a mensagem de forma intencionalmente agressiva.  

 

2.6. Native Advertising  

O aparecimento e a crescente popularidade das redes sociais ampliou os efeitos das 

recomendações dos pares e facilita a partilha das opiniões e experiência dos consumidores 

(De Veirman et al., 2017). Social Network Advertising ou Social Media Advertising é definido por 

D. G. Taylor et al. (2011) como um termo geral que engloba as diversas formas de publicidade 

nas redes sociais, podendo ser explícito (por exemplo, anúncios em banners e vídeos 

comerciais) ou implícito (por exemplo, páginas de fãs e comentários relacionados à empresa). 

 

As marcas rapidamente perceberam que as mensagens promocionais não são o tipo de 

mensagens que os consumidores desejam ver e passaram a adotar uma abordagem mais subtil 

(Campbell & Marks, 2015). Esta abordagem mais subtil indicada irá levar-nos a dois novos 

conceitos: o native adversitising e o marketing de influência. 

 

Native advertising, ou publicidade nativa, segundo Nieto (2018), trata-se da publicação de 

conteúdo promovido numa plataforma, respeitando o formato e estilo do conteúdo editorial 

dessa plataforma. Os anúncios nativos são tão coesos com o conteúdo da página, 

semelhantes no que toca ao design, e consistente com o comportamento da plataforma que o 

espectador simplesmente sente que pertence (Interactive Advertising Bureau, 2013).  

 

Ainda que os consumidores prefiram a natureza menos interruptiva da publicidade nativa e 

que a mesma traga benefícios para as marcas patrocinadoras, as táticas de publicidade nativa, 

incluindo marketing de influência, são uma faca de dois gumes, devido à possibilidade de 

enganar os seguidores, que podem confundir o conteúdo pago com conteúdo genuíno e não 

pago (Dhanesh & Duthler, 2019; J. Lee, Kim, & Ham, 2016).  

 

2.6.1. Marketing de Influência  

O marketing de influência é assim denominado pelo recurso a influenciadores digitais - ao 

envolver influenciadores digitais, as marcas têm como objetivo estimular os influenciadores 

a mostrar e apoiar os seus produtos através das suas atividades nas redes sociais (De Veirman 
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et al., 2017). A esta estratégia de marketing é essencial a correta identificação do influenciador 

digital adequado à marca ou ao produto: as características da marca pessoal do influenciador 

devem ser comuns com as da marca/produto (Dhanesh & Duthler, 2019). Este tipo de 

marketing mostra a importância do WoM para publicitários e consumidores, no processo de 

decisão (Childers, Lemon, & Hoy, 2018). 

 

No que toca à remuneração dos influenciadores, esta está diretamente relacionada com o seu 

número de seguidores – os micro influenciadores são compensados com produtos grátis ou 

até 150$, já um macro influenciador com mais de 1 milhão de seguidores pode ser pago até 

15.000$ por postagem (Crain, 2018). 

 

Dhanesh and Duthler (2019) ajudam a perceber como é feito esta publicidade: “em troca de 

pagamento ou de produtos/serviços patrocinados, os influenciadores produzem conteúdo, 

nas redes socias, que são semelhantes aos “advertorials”, na medida em que produzem 

histórias profundamente pessoais escritas para representar suas opiniões pessoais, 

semelhantes a uma opinião editorial” (p.4). Conseguimos, com esta definição, perceber que 

o conteúdo produzido pelos influenciadores para este tipo de marketing tem a mesma forma 

que o seu conteúdo usual (não pago por terceiros) – ganho/merecido. Os limites entre 

conteúdo pago e conteúdo merecido parecem não ser claros, o que levanta questões abertura, 

transparência, ética e confiança (Dhanesh & Duthler, 2019). 

 

O recurso ao influenciador poderá trazer uma consequência nefasta. Dado que as 

recomendações e opiniões do influenciador são levadas em consideração pelos consumidores 

na sua decisão de compra, se estas sugestões são apresentadas de forma confusa, podem 

enganar os consumidores e podem assim constituir publicidade enganosa (Nieto, 2018). 

Sobre os riscos desta forma de publicidade, C. R. Taylor (2017) refere “na ausência de 

regulamentação mais rigorosa (…) vejo isso [o native advertising como a nova tendência de marketing] 

como algo muito negativo para o campo do marketing, pois eleva o espectro do engano 

intencional destinado a enganar os consumidores” (p.207). 

 

2.7. Regulamentação da Publicidade Digital 
“In all our social posts, we make sure to say ‘From our partner,’ and so that’s always 

a disclosure, because we have to comply with FTC regulations.” (p.9) (Childers et al., 
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2018) 

 

A falta de regulamentação da publicidade digital permitiu que marcas e influenciadores 

pudessem aproveitar lacunas legais e não ter preocupações com a transparência do conteúdo 

por si patrocinado (Nieto, 2018). No entanto, o Nieto (2018) refere ainda que dada à forma 

semelhante deste tipo de publicidade, os conteúdos são geralmente acompanhados por uma 

legenda que revela tratar-se de conteúdo publicitário - este aviso não é utilizado somente por 

razões éticas, já que se um utilizador perceber que a marca está a alocar recursos para partilhar 

conteúdo e o faz forma respeitosa e não intrusiva, o utilizador irá recordar-se dessa marca 

positivamente (Nieto, 2018). 

 

No estudo realizado através de diversas entrevistas a profissionais de agências de marketing 

nos EUA, Childers et al. (2018) indicam que o influenciador digital assina um contrato que 

aborda o que o influenciador pode ou não dizer e como deve divulgar que o post é 

patrocinado. A necessidade de acompanhar os posts partilhados, em tempo real, pelos 

influenciadores com quem trabalham surge dada à possibilidade de que os mesmos por lapso 

não incluam a informação de que se trata de conteúdo pago – este acompanhamento irá 

permitir editar o post e incluir a informação em falta (Childers et al., 2018). 

 

Diversas instituições lançaram guias que devem ser tidos em conta na prática de publicidade 

nas redes sociais. O guia “Endorsement Guides: Truth-in-advertising and Disclosure” 

emitido pela USA Federal Trade Comission e o guia “Guidelines for Digital Influencers” da 

International Consumer Protection and Enforcement Network, oferecem orientação 

atualizada para influenciadores e profissionais de marketing e publicidade (Dhanesh & 

Duthler, 2019). Ainda que estes guias sejam públicos, os profissionais de marketing no seu 

todo ainda estão numa fase de descoberta desta nova abordagem do recurso às redes sociais, 

sendo que ainda não é conhecida que qualquer agência tenha desenvolvido um processo 

completo que permita incorporar o marketing de influência na estratégia geral de publicidade 

(Childers et al., 2018). 

 

Em Portugal, não é conhecida qualquer legislação diretamente direcionada com esta nova 

realidade da publicidade nas redes sociais, realizada por influenciadores digitais. Ainda assim, 

tendo em consideração os artigos 9º e 10º do Código da Publicidade, podemos verificar que 
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a legislação aponta para um comportamento transparente: “É vedado o uso de imagens 

subliminares ou outros meios dissimuladores que explorem a possibilidade de transmitir 

publicidade sem que os destinatários se apercebam da natureza publicitária da mensagem” 

(art. 9º, 1)  e ainda “A publicidade deve respeitar a verdade, não deformando os factos” (art. 

10º, 1) e “As afirmações relativas à origem, natureza, composição, propriedades e condições 

de aquisição dos bens ou serviços publicitados devem ser exatas e passíveis de prova, a todo 

o momento, perante as instâncias competentes” (art. 10º, 2) ("Código da Publicidade 

Português," 1990). 

 

2.8. Efeitos da Divulgação de Conteúdo Pago 

De acordo com o PKM (Persuasion Knowledge Model), “quando os indivíduos percebem que 

uma mensagem tem intenção persuasiva, o seu conhecimento prévio de persuasão será 

ativado e eles processarão a mensagem de forma diferente do que se eles não tivessem 

conhecimento da intenção persuasiva da mensagem” (p.4) (Dhanesh & Duthler, 2019).  

Estudos realizados à cerca da publicidade nativa mostraram que a divulgação de que se trata 

de conteúdo patrocinado pode desencadear reconhecimento de publicidade ou 

conhecimento de persuasão conceitual  – este conhecimento de persuasão conceitual 

(reconhecer o conteúdo como publicidade) leva ao conhecimento de persuasão atitudinal 

(atitude crítica) através da geração de confiança/desconfiança sobre o profissional de 

marketing (Boerman, van Reijmersdal, & Neijens, 2012). 

Contudo Krouwer, Poels, and Paulussen (2017) testaram a hipótese do reconhecimento da 

divulgação aumentar o conhecimento de persuasão atitudinal, tendo concluído que tal não 

acontecia. 

 

Dhanesh and Duthler (2019) concluíram que se os influenciadores divulgarem que a 

publicidade é remunerada, eles poderiam aumentar significativamente o nível de confiança e 

satisfação. Revelaram ainda de que o reconhecimento de anúncios não influencia de todo o 

relacionamento entre seguidores e influenciadores - indicando que se o post for percecionado 

como anúncio/publicidade não influenciará a relação entre o seguidor e o influenciador – e 

que os seguidores são mais propensos a comprar os produtos/serviços ou partilhar a 

mensagem dos influenciadores. 

 

Stubb, Nyström, and Colliander (2019) foram mais específicos e estudaram os efeitos da 
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divulgação de publicidade remunerada justificada – na qual a marca fornece uma explicação 

adicional sobre a colaboração entre a marca e os influenciadores digitais, enfatizando uma 

razão normativa que justifica a existência e a partilha de conteúdo patrocinado. Os autores 

concluíram que a utilização deste tipo de divulgação remunerada poderá induzir uma maior 

credibilidade da fonte e credibilidade da mensagem, bem como uma atitude mais positiva em 

relação aos influenciadores receberem uma compensação monetária pelo conteúdo 

remunerado, quando comparado com a simples divulgação de publicidade remunerada. 

Quando marca justifica a publicidade remunerada, a credibilidade do influenciador é 

significativamente maior em comparação com quando é o influenciador a partilhar a 

informação de publicidade remunerada justificada (Stubb et al., 2019). 
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3. Questão de investigação 

 

Processo de Decisão de Divulgação de publicidade paga  

Campbell and Marks (2015) indicam que o planeamento de uma estratégia de native advertising 

coerente é fundamental para o sucesso das marcas com presença online e relembram que 

será improvável que marcas que partilham conteúdo enganoso (na medida da divulgação de 

que se trata de conteúdo patrocinado) consigam relacionamentos duradouros com o 

consumidor. A divulgação de conteúdo com publicidade paga, influencia positivamente a 

perceção dos seguidores sobre a honestidade, a transparência e, portanto, a credibilidade do 

influenciador (Dhanesh & Duthler, 2019). Posto isto, por que razão encontramos conteúdo 

pago nas redes sociais que opta pela não divulgação de que se trata de publicidade 

remunerada?  

 

Neste estudo, procuramos perceber o processo de decisão de divulgação da publicidade 

remunerada, no Instagram – no âmbito nacional - através da realização de entrevistas a 

influenciadores digitais. 

 

 

3.1. Definição da questão de investigação 

 

Questão de investigação (QI): 

- Quais são as dimensões do processo de decisão dos influenciadores digitais no 

Instagram, em Portugal, no que toca à divulgação de parcerias remuneradas? 
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4. Metodologia 

 

4.1. Tipo de Estudo 

Este estudo foi realizado com o recurso a dados primários, isto é, os dados foram recolhidos 

pelo investigador para este estudo (Malhotra, 2001). Trata-se de um estudo qualitativo que 

irá permitir saber como “os sujeitos atuam e reconstroem o sistema de representações sociais 

nas suas práticas individuais” (p.30), não se focando somente em obter informação sobre o 

que o sujeito pensa, sobre o assunto que investigamos, mas também acerca da sua forma de 

atuação face a esse assunto – através da técnica de entrevista em profundidade (Aires, 2015). 

 

Foi utilizado um guião de entrevista (Anexo 1) com os temas a serem abordados de forma a 

serem conduzidas entrevistas semiestruturadas, tendo em consideração a necessidade de ver 

um conjunto essencial de questões respondidas mantendo a flexibilidade de incluir novos 

elementos de interesse que não sejam conhecidos à partida - a utilização deste tipo de 

entrevista irá facilitar a análise, quantificação e comparação (Aires, 2015). Segundo 

Cunningham and Haley (2000), esta abordagem oferece ainda a oportunidade de explorar o 

contexto, tendo os participantes como especialistas, sendo os resultados fundamentados nas 

experiências dos participantes e não na presunção do investigador. 

 

Parte essencial desta forma de recolha de dados foi a preparação dos diversos aspetos 

relevantes aquando a realização da entrevista. A preparação do guião de entrevista de forma 

a que se crie um ambiente em que o entrevistado se sinta confortável com o diálogo e assim, 

esteja mais propício a confidenciar (Aires, 2015). Antes das entrevistas os perfis de Instagram 

dos entrevistados foram analisados, de forma a que o máximo de informação fosse obtida e 

o entrevistador estivesse mais informado sobre o sujeito a entrevistar. Foi ainda garantido o 

anonimato de todos os entrevistados, que fará com que sejam apenas identificados segundo 

o grupo em que foram incluídos na segmentação realizada à vista do tema do conteúdo que 

partilham. As entrevistas tiveram a duração de 30 a 60 minutos e foram gravadas e 

posteriormente transcritas. 
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4.2. Seleção dos participantes 

A seleção dos participantes deste estudo respeitou os seguintes critérios: atuar como 

influenciador em Portugal, ter mais de 10 mil seguidores (Gottbrecht, 2016), no Instagram, e 

ter ligações com marcas (ter já partilhado conteúdo com produtos/serviços de diversas 

marcas). 

 

Dentro do universo de 103 influenciadores selecionados e contactados, foram contabilizados 

como "sim" apenas as que as entrevistas de facto se realizaram, tendo sido contabilizado 

como "não" as respostas positivas que não se realizaram por motivos de formato de 

entrevista, indisponibilidade das partes, respostas negativas e ausência de resposta. 

Analisando o quadro abaixo, conseguimos perceber uma taxa de resposta positiva de 14,56% 

dos influenciadores contactados via mensagem privada no Instagram e email, quando 

aplicável. 

 

 
N absoluto N relativo 

Total 103 100% 

Sim 15 14,56% 

Não 88 85,44% 

Tabela 2- Análise da relação contactos efetuados face à resposta à entrevista 

 

4.3. Caracterização do grupo de participantes 

Com o intuito de facilitar a análise de conteúdo das 15 influenciadoras entrevistadas, no 

âmbito desta investigação, foram segmentadas em três grupos consoante o conteúdo 

partilhado nos seus perfis: Healthy Lifestyle (HL), com 5 influenciadores a constituir este 

grupo, todos dentro do intervalo de idade dos 25 aos 35 anos; Lifestyle, Beleza e Moda (LBM), 

constituído por 9 elementos, 3 dos quais com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos 

e os restantes, com idade entre os 25 e os 35 anos; e Poupanças (P), constituído por apenas 

um elemento com idade compreendida entre os 35 e os 45 anos. Todos os indivíduos 

entrevistados são do género feminino. 
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Ref. Idade Zona do País Nº 

Seguidores 

Grupo 

HL1 25-35 Lisboa 13,1m Healthy Lifestyle 

HL2 25-35 Lisboa 14,2m Healthy Lifestyle 

HL3 25-35 Lisboa 17,3m Healthy Lifestyle 

HL4 25-35 Grande Porto 12,2m Healthy Lifestyle 

HL5 25-35 Aveiro 20,4m Healthy Lifestyle 

LBM1 18-24 Grande Porto 25,9 m LBM 

LBM2 18-24 Porto 14,8m LBM 

LBM3 18-24 Grande Porto 32,9m LBM 

LBM4 25-35 Porto 26,8m LBM 

LBM5 25-35 Porto 22,5m LBM 

LBM6 25-35 Porto 15,6m LBM 

LBM7 25-35 Porto 14,4m LBM 

LBM8 25-35 Porto 163m LBM 

LBM9 18-24 Porto 11,9m LBM 

P1 35-45 Algarve 34,8m Poupanças 

Tabela 3- Segmentação de influenciadores entrevistados 
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5. Análise de dados e Resultados 

 

5.1. Análise de Conteúdo 

Após a realização das entrevistas, passamos à análise de conteúdo obtido. Bardin (2010) 

descreve as seguintes fases na análise de conteúdo: a) organização da análise; b) codificação 

(transformação dos dados em unidades, codificando segundo regras precisas); c) 

categorização (decompor o texto em unidades/classes mais pequenas por diferenciação e 

reagrupamento segundo critérios previamente estabelecidos); d) tratamento dos resultados, 

inferência e a interpretação dos resultados. 

 

A análise das entrevistas passou por uma análise de conteúdo organizado segundo grandes 

temas identificados após a segmentação dos indivíduos entrevistados. Este tipo de análise 

permitiu dois tipos de elações: a identificação das dimensões interventivas no processo de 

decisão de divulgação de publicidade remunerada (análise do conjunto) e a identificação dos 

argumentos utilizados pelos influenciadores nesta decisão (análise individual).  

 

 

Figura 4 - Processo de análise de conteúdo 

 

A seguir, serão apresentadas as tabelas da análise de conteúdo por cada segmento 

identificados. Após a identificação dos três grandes temas abordados nas entrevistas, é feita 

uma análise mais individualizada sobre questões que trouxeram à investigação informação 

relevante sobre as influenciadoras digitais entrevistadas, as suas experiências e motivações, e 

a forma como atuam nas redes sociais.  
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5.1.1. Análise de Conteúdo - Instagram 

No que concerne aos grupos Healthy Lifestyle e LBM foi realizada a leitura e resumidas as 

diferentes opiniões partilhadas de forma a garantir que todas fossem incluídas, questão não 

necessária com o grupo Poupanças devido a este ser constituído apenas por um elemento. 

Considerando o primeiro grande tema identificado, são abertas duas questões: o objetivo 

latente ao seu perfil no Instagram e quais as características que as entrevistadas julgavam ser 

essenciais a um bom influenciador. Estas questões iniciais permitiram conhecer um pouco 

as influenciadoras, já que na sua grande maioria a criação do perfil de Instagram foi com 

propósito de utilização pessoal ou de passagem de partilha de conteúdo em blog para esta 

nova aplicação de forma a atualizar-se dada a tendência de abandono das plataformas mais 

antigas e a concentração de mais utilizadores no Instagram; e as influenciadoras foram dando 

notas sobre como ocorreram os primeiros contactos com marcas e agências. Por outro lado, 

a questão à cerca das características de um bom influenciador, em grande parte dos casos, 

tratava-se quase da idealização da personagem criada online, pretendendo além de 

características apoiadas pela literatura como essenciais a influenciadores digitais eficazes 

como capacidade de comunicada, transparência, honestidade (que produz o efeito da 

credibilidade da fonte) mas também, a consequência de um impacto positivo na vida dos 

seus seguidores que ultrapassa a questão de influência para o consumo de produtos ou 

serviços. 
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Grupo Observações 

Poupanças  

Objetivo "...começou há um ano e meio" 

'- "...com o objetivo de me atualizar. Eu continuava só com o blog e 

com o Facebook e ouvi as pessoas a falarem muito do Instagram. 

Depois tive de estudar, é como tudo – e uma vez que estava a ficar para 

trás só com o Facebook. O objetivo foi mesmo esse, de expandir o 

negócio, já que estou na internet com o blog e com o Facebook e pensei 

“O Instagram, isto tem mesmo que cair aqui, tem que entrar aqui de 

alguma maneira”. 

Características 

de um bom 

influenciador 

"o blog já tem 6 anos e meio, as pessoas não confiam em mim de agora, 

as pessoas confiam em mim porque eu já ganhei duas vezes o blog do 

ano, as pessoas confiam em mim porque eu nunca enganei as pessoas, 

quando eu digo que um produto é bom, o produto é mesmo bom. Ou 

que experimentei, é porque experimentei realmente. E essa sinceridade 

e a confiança que transmito e o responder às pessoas, não me colocar 

acima das pessoas. Eu não vejo outra forma de fazer as coisas, se as 

pessoas me seguem não faria sentido não responder" 

Healthy 

Lifestyle 

 

Objetivo - Passagem de blog + Facebook ou blog ou Facebook para Instagram; 

- mudança para um estilo de vida mais saudável: exercício físico e 

alimentação saudável - partilha destes aspetos trouxe mais seguidores; 

- perspetiva amadora/não profissional no que toca à utilização do perfil; 

Características 

de um bom 

influenciador 

- Honestidade, sinceridade no que toca à opinião de produtos, mas 

também na partilha das suas vivências; 

- capacidade de comunicação e de criar empatia com os seguidores; 

- influenciar mais do que no consumo de produtos, mas sim a serem 

melhores pessoas; 

- Ter uma influência na vida dos seguidores de forma a mudar de facto 

as suas vidas para melhor (ex.: perda de peso, melhoria de condição 

física e saúde); 
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5.1.2. Análise de Conteúdo - Seguidores 

Considerando o tema seguidores, são colocadas novamente duas questões: quem são os seus 

seguidores (análise demográfica) e os tópicos/temas a que dão mais preferência. Este 

conjunto de questões permitiu-nos por um lado conhecer o perfil dos seguidores de cada 

influenciadora digital, que de uma forma geral sabia de imediato qual o perfil e mencionavam 

os dados estatísticos que o Instagram permite obter acerca desta questão, definindo segmentos 

por género e classe etária; por outro lado, conseguimos perceber que as influenciadoras 

procuram satisfazer a procura de conteúdo de diversos temas dos seus seguidores, pois além 

do tema central a que cada uma se dedica, a tendência de todas as influenciadoras 

entrevistadas é de abordar diversos e variados temas dando resposta aos pedidos diretos ou 

até fazendo pequenos questionários, através dos InstaStories, sobre os temas que os seus 

seguidores querem ver abordados num futuro próximo.  

 

Grupo Observações 

Poupanças  

Quem são? "…maioritariamente mulher, talvez 85%, anda sempre aqui a rondar isso, 

e as idades são entre os 25 e os 44 anos na sua maioria, portanto, são 

LBM  

Objetivo - Começaram com contas pessoais; 

- A partilha de fotografias de coisas que gostavam foi trazendo mais 

seguidores; 

- O contacto por parte de alguma(s) marca(s) criou a profissionalização 

do perfil; 

Características 

de um bom 

influenciador 

- Honestidade, genuinidade, coerência; 

- Criar conteúdo de boa qualidade, publicar com frequência, manter-se 

atual, criatividade (fazer diferente); 

- Passar boas mensagens, tentar melhorar os seguidores enquanto 

pessoas; 

- Interação com os seguidores; 

Tabela 4- Análise de conteúdo por segmento do tema Instagram 
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mulheres já com o seu próprio trabalho, na sua maioria mãe de filhos, e 

casadas ou já separadas. Os homens são homens que por algum motivo 

gostam de poupar" 

"…o meu seguidor é um seguidor atento, é um consumidor inteligente, 

que só consome se tiver a certeza de que é bom ou se precisar mesmo 

das coisas, e ainda se tiver um desconto extra, é isso que também eu tento 

ter sempre para os meus seguidores. O meu seguidor é um seguidor que 

precisa de comprar e quer comprar mais barato" 

"tenho muitos seguidores que só me seguem porque faço muitos 

passatempos e habilitam-se a ganhar essas coisas e as pessoas gostam 

muito disso também" 

Preferências 

por tipo de 

tópico 

"arrumação, gostam muito da organização de refeições para a semana, 

gostam muito de reviews de produtos, gostam muito de unboxings e 

passatempos" 

"adoram as mensagens de motivação e de empreendedorismo, e de 

quando digo que devemos seguir os nossos sonhos e todas essas coisas" 

"depois há ali muitas pessoas que gostam de ver os meninos (os filhos), 

outras pessoas que gostam de ver os hotéis, restaurantes, essas dicas 

também, mas estas primeiras coisas que te disse são aquelas que eu recebo 

mais feedback" 

"as pessoas gostam muito, pronto, dizem que eu ajudo imenso e que faço 

uma grande diferença na vida delas em relação à gestão de tempo e à 

gestão financeira" 

Healthy 

Lifestyle 

 

Quem são? - Mulheres, entre os 18 e os 40 anos, com maior ênfase em idades entre 

os 25 e os 35 anos; 

- Mulheres que se preocupam com o corpo ou querem começar a cuidar 

do seu corpo, e que gostam de fazer aquelas receitas mais saudáveis; 

Preferências 

por tipo de 

tópico 

- Receitas saudáveis, dicas de exercício físico; 

- Demonstração do lado mais humano/frágil, como mostrar e falar de 

certas fases mais difíceis (fases desportivas, fases de perdas/ganho de 

peso, fases mais difíceis da vida das influenciadoras); 
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- Viagens, restaurantes, com ênfase em aspetos menos partilhados/mais 

pessoais; 

LBM  

Quem são? 1) maioritariamente mulheres entre os 18-24; 

2) maioritariamente mulheres entre os 25-35 (o público-alvo das 

influenciadoras em questão); 

3) uma mudança entre ter mais homens a seguir para uma subida 

percentual de mulheres a seguir; 

Preferências 

por tipo de 

tópico 

- Outfits, dicas de beleza; 

- Viagens, hotéis, restaurantes (lifestyle); 

- Fazem sondagens para perceber quais os temas que os seguidores 

querem ver mais e utilizam esta ferramenta para se guiarem em futuras. 

Tabela 5- Análise de conteúdo por segmento do tema Seguidores 

 

5.1.3. Análise de Conteúdo - Publicidade 

Considerando o tema Publicidade, são colocadas diversas questões ao contrário dos temas 

anteriores. Isto acontece devido à importância que este tema tem para o presente estudo. 

Aqui são abordadas as seguintes questões: cuidados que têm com uma publicação, se utiliza 

hashtags que indiquem que se trata de publicidade remunerada ou se indica explicitamente; se 

experimenta os produtos/serviços antes de partilhar conteúdo pago sobre o mesmo; se já 

teve algum tipo de incidente com marcas/produtos/agências de publicidade, e se no caso de 

ocorrência de incidente, qual o impacto que teve juntos dos seus seguidores. Este último 

conjunto de questões, foi propositalmente deixado para o final, numa fase em que as 

influenciadoras já tinham falado de outros temas mais teóricos e menos intrusivos como o 

primeiro e o segundo conjunto de questões, este último permite conhecer o comportamento 

das influenciadoras no que toca à partilha de conteúdo remunerado. As questões colocadas 

permitiram perceber que a preocupação com a qualidade da imagem partilhada é uma 

constante, na sua maioria as influenciadoras só divulgam produto/serviço após a 

experimentação e a utilização de hashtags de divulgação de publicidade remunerada prende-

se, geralmente, com os requisitos que a marca exige no post partilhado. Esta fase das 

entrevistas foi essencial, tanto na análise do comportamento do conjunto como do 

comportamento individual no que toca à compreensão do processo de decisão de divulgação 

de publicidade remunerada.  
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Grupo Observações 

Poupanças  

Cuidados com a 

publicação 

"qualidade da imagem partilhada" 

"conhecer o produto com antecedência e perceber se realmente 

aquilo que vou dizer sobre ele, ou o que a marca quer que eu diga, 

se é verdade. Quando há marcas que querem logo publicar as coisas 

e eu nem tiver tempo sequer de poder dizer “ah, sim sim, usei 

durante 7 dias e funciona lindamente”, tenho o cuidado de dizer 

que estou a experimentar e depois dou feedback" 

"noto que depois há tipo uma espera e depois as pessoas vêm 

perguntar por mensagem “Já experimentou? Já tem alguma coisa a 

dizer sobre o produto x?”. Às vezes, coisas que já nem me lembro 

e as pessoas lembram-se, estão mesmo atentas e estão mesmo à 

espera que eu dê a minha opinião" 

Utiliza 

hashtags/indica 

explicitamente 

"às vezes uso o #ad e o #pub, outras vezes nem me lembro. Eu sei 

que agora temos de começar a ser super cuidadosos com isso porque 

vão existir multas" 

Conteúdo é 

publicado apenas 

após a utilização 

do 

produto/serviço 

"Sim, por exemplo, quando se trata de sites que tens de mandar vir 

uma encomenda para depois recomendares, muitas vezes eu faço 

uma encomenda sem as pessoas saberem, sem o parceiro saber, 

para ver se a coisa chega mesmo, se chega a tempo, quanto tempo 

demora e essas coisas todas" 

Já teve alguma 

experiência 

negativa? 

"sim, mas felizmente os parceiros, pronto, também têm as suas 

razões, eu depois contacto, digo o que se está a passar e que não 

estou" 

Impactou a 

relação com os 

seguidores 

"Isto não impactou a relação com os seguidores, porque eu 

respondo logo imediatamente. Depois mostro a estas pessoas que 

já informei o parceiro, que o parceiro, está a par, que o parceiro vai 

resolver. Ou seja, o impacto acaba por ser mais positivo do que 

negativo porque depois eu sou prestável e faço tudo por tudo para 
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que as coisas corram bem. Se calhar, se eu não existisse enquanto 

intermediária, eles nunca conseguiriam resolver o problema e assim 

conseguem" 

Seguidores 

seguem os seus 

conselhos? Como 

sabe? 

"Sim, pelas mensagens. Recebo mesmo muitas, os seguidores 

compram efetivamente" 

Tabela 6- Análise de conteúdodo tema Publicidade, segundo o segmento Poupanças 

 

Grupo Observações 

Healthy Lifestyle  

Cuidados com a 

publicação 

- Só aceita publicidade que acho que se enquadra no âmbito do seu 

perfil de Instagram, de produtos que gostam e usam normalmente; 

- Identificação das marcas + #pub ou #ad; 

- Dizer que recebeu o produto da marca, ou que está a experimentar 

porque a marca pediu; 

- Qualidade da imagem; 

- Enquadrar bem o post de forma a não parecer demasiado "feito" 

como publicidade. 

Utiliza 

hashtags/indica 

explicitamente 

- Indicação de que recebe o produto, mas sem utilização de #pub 

ou #ad (não considera publicidade se não receber dinheiro em 

troca); 

- utiliza hashtags nas suas publicações #pub (2/5) 

Conteúdo é 

publicado apenas 

após a utilização 

do 

produto/serviço 

- Sim. 

Já teve alguma 

experiência 

negativa? 

- Não, dado que trabalham com um número limitado de marcas e 

controlam bastante estas relações; 

- Apenas em casos em que o produto não funcionava e não 

avançaram com a partilha da publicidade. 
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Impactou a 

relação com os 

seguidores 

- Mesmo nos casos em que há diferenças de opiniões os seguidores 

compreendem. 

Seguidores 

seguem os seus 

conselhos? Como 

sabe? 

- Sim, pelo feedback que têm (mensagens que recebem) e pelos dados 

associados aos cupões que têm. 

LBM  

Cuidados com a 

publicação 

- Enquadramento da marca/produto nos temas abordados no 

perfil; 

- Identificação das marcas; 

- Qualidade da imagem. 

Utiliza 

hashtags/indica 

explicitamente 

- Sim, em casos em que a marca obriga à utilização de hashtags 

específicos; diz explicitamente no unboxing do produto; 

- Não, já que tenta fazer com que a publicação pareça orgânica. 

Conteúdo é 

publicado apenas 

após a utilização 

do 

produto/serviço 

- Hotéis, restaurantes: após experimentação; 

- Roupa é mostrada em fotografia (outfits) ou unboxing; 

- Caso linha de shampoo: após experimentar. 

Já teve alguma 

experiência 

negativa? 

1) Sim, com uma agência; 

2) Se sim, não segue com a partilha/publicidade. 

Impactou a 

relação com os 

seguidores 

1)Perdeu seguidores 

Seguidores 

seguem os seus 

conselhos? Como 

sabe? 

- Sim, pelo feedback que têm (mensagens que recebem) e pelos dados 

associados aos cupões que têm. 

Tabela 7- Análise de conteúdodo tema Publicidade, segundo os segmentos HL e LBM 
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5.2. Resultados 

 

5.2.1. Processo de decisão de divulgação de publicidade remunerada – dimensões 

Foram identificadas quatro dimensões no processo de decisão de divulgação de publicidade 

remunerada: o comportamento do influenciador em relação à publicidade, a atitude do 

influenciador face à publicidade, o comportamento da marca e as formas de remuneração. 

Abaixo a caracterização das dimensões identificadas. 

 

Comportamento do 

influenciador em 

relação à publicidade 

 

Declara explicitamente 

Declara explicitamente apenas quando a marca exige 

Não declara explicitamente/declara implicitamente 

Não declara 

 

Comportamento da 

marca 

 

Solicita a identificação da marca + hashtags específicos + hashtags 

de publicidade (#ad ou #pub) 

Solicita a identificação da marca + hashtags específicos 

Solicita apenas identificação da marca 

Não dá qualquer tipo de instruções  

 

Forma de 

remuneração 

 

Recebe uma percentagem das vendas realizadas com o cupão 

dado pela marca ao influenciador (crédito na loja online da marca) 

Recebe produtos/prestação de serviços em troca da divulgação 

Recebe produtos/prestação de serviços e remuneração em 

dinheiro 

Recebe em dinheiro  

 

Atitude do 

influenciado face à 

publicidade 

 

Qualquer divulgação (paga ou não) é publicidade 

Se a divulgação é remunerada, é divulgação 

Se recebe apenas produtos, não é publicidade 

Se recebe produtos + cupão através do qual recebe uma 

percentagem das vendas realizadas com o seu cupão (crédito na 
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loja online da marca), não é publicidade 

Se recebe apenas cupão através do qual recebe uma percentagem 

das vendas realizadas com o seu cupão (crédito na loja online da 

marca), não é publicidade 

Tabela 8 - Caracterização das dimensões identificadas 

Conclui-se com a análise das entrevistas que o fator determinante da divulgação explícita da 

publicidade remunerada é o comportamento da marca, isto é, as instruções dadas para a 

comunicação. Percebemos que se a marca exigir a comunicação expressa dessa parceria, os 

influenciadores irão cumprir e declarar, no entanto, quando a marca não dá instruções neste 

sentido, é deixado ao critério do influenciador a decisão de fazer a divulgação ou não. A 

figura abaixo ilustra a relação identificada entre as dimensões deste processo. A forma de 

remuneração é utilizada como base para a formação da atitude do influenciador digital no 

que toca a considerar ou não que se trata de publicidade remunerada (dado que um grande 

número das influenciadoras não considerou que se tratava de publicidade remunerada se não 

auferisse dinheiro com as publicações). No entanto, se a marca envolvida indicasse 

previamente a obrigação de uso de hashtags que explicitam que se trata de publicidade 

remunerada, este requisito era cumprido mesmo que a forma de remuneração fosse outra 

que a de receber em dinheiro. 

 

 

Figura 5- Relação entre as dimensões identificadas 

 

5.2.2. Processo de decisão de divulgação de publicidade remunerada – Os 

argumentos dos influenciadores na justificação da sua decisão 

Passamos agora à análise dos argumentos utilizados pelas influenciadoras para justificar a sua 

decisão de divulgar expressamente ou não que o conteúdo partilho se trata de publicidade. 

Encontramos no grupo das influenciadoras entrevistadas, profissionais que declaram sempre 

que se trata de uma parceria remunerada/publicidade como duas das influenciadoras do 

grupo Healthy Lifestyle “(…) uso sempre identificadores (…) Tento que seja tudo muito 

Forma de 
remuneração

Atitude do 
influenciador 

face à 
publicidade

Comportamento 
da marca

Comportamento 
do influenciador 
face à divulgação 

da publicidade
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genuíno, mas acho que as pessoas percebem com as identificações que muitas vezes está lá a 

dizer “pub” de publicidade.” [HL4] e “Digo logo que é publicidade (…) ” [HL1]. 

Por outro lado, como já referido, foram encontradas algumas entrevistadas que nem sempre 

declaram o conteúdo partilhado como publicidade paga/parceria remunerada. 

 

Uma das justificações mais utilizadas pelas influenciadoras passa pela solicitação ou ausência 

dela por parte da marca para a partilha de conteúdo. Uma das influenciadoras entrevistadas 

refere que “Eu costumo colocar o hashtag, porque às vezes nós identificámos a marca e não 

é publicidade, às vezes as marcas mandam-nos produtos e nós gostamos e partilhamos, (…) 

se uma marca enviou um produto e não pede nada em troca e eu gosto do produto e partilho, 

mas não é publicidade. Se eles me mandassem o produto e em troca me pedissem, aí sim era 

publicidade, mas se eles enviam porque simplesmente estão a enviar, nós (influenciadores) 

não somos obrigadas [a fazer a partilha].” [LMB2]. 

 

Grande parte dos indivíduos entrevistados indica que uma publicidade feita sem um 

pagamento usual (em dinheiro) não é publicidade paga, não reconhecendo como pagamento 

o recebimento dos produtos. “Atualmente, eu não recebo dinheiro pelas fotos que posto. 

Portanto, nunca fiz esse tipo de parceria com as marcas, elas não me pagam. Portanto nunca 

fiz essas publicações com hashtag [de publicidade], ainda não cheguei a esse nível.” [HL3]. 

 

Notando que Dhanesh and Duthler (2019) revelam que a possibilidade de fraude é um 

desafio tanto para marcas como para os influenciadores digitais no que concerne à divulgação 

justa e às práticas de transparência exigidas por lei,  a análise às nossas entrevistas vem 

corroborar este argumento. Uma das influenciadoras comenta “(…) eu tento introduzir 

sempre de uma forma natural até que há pessoas que nem percebem o que é que é 

publicidade, digamos, e o que é que é orgânico.“ [LMB5] e “(…) os vídeos dos looks do dia 

ajudam-me imenso a introduzir a introduzir os produtos que eu vou recebendo de uma forma 

muito natural porque eu não faço aquele vídeo de “ai eu recebi isto” porque (…) a nível de 

publicidade isso não funciona porque as pessoas já estão fartas de ver o que é que a gente 

recebe e depois pensam “ah recebeu mas não vai usar” então eu gosto mesmo de mostrar 

que “ok, eu vou usar, eu estou a usar” e tento introduzir as coisas sempre de forma muito 

natural.” [LMB5]. 
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Mais ainda, no que cabe ao reconhecimento de conteúdo que se trata de publicidade, os 

influenciadores indicam que partilham no mesmo post, produtos que são oferecidos e 

produtos que são comprados por si, sem fazerem distinção. Uma das influenciadoras do 

grupo LBM refere “(…) tenho looks em que são peças de roupa que eu compro, como tenho 

looks em que são peças de roupa pouco conhecidas, como tenho looks em que consigo 

conjugar coisas que eu recebo com coisas que eu compro.” [LBM4]. Outra das 

influenciadoras inquiridas responde quando lhe é indicado que é complicado identificar os 

produtos oferecidos dos por si comprados “(…) mas um dos meus objetivos é sempre uma 

pessoa nunca perceber. Claro que há uns que se percebe, por exemplo, se eu sou embaixadora 

da marca é obvio que eu estou a trabalhar com eles. Mas é sempre o meu objetivo a pessoa, 

pelo menos, quase nunca perceber de onde é que aquilo veio, mas simplesmente que eu 

tenho, que eu adquiri e gosto.” [LBM6]. 

 

Adicionalmente, a influenciadora refere que não anuncia que se trata de uma parceria 

remunerada devido à potencial de quebra de credibilidade na partilha do produto “(…)se a 

marca te dá o produto as pessoas podem achar que tu estás só a fazer aquilo por trabalho, 

não percebem se tu realmente gostas ou não” [LMB6]. Segundo Campbell and Marks (2015), 

a boa native advertising não se apoia no segredo ou no engano no que toca a esta divulgação de 

parceria remunerada, até porque a divulgação da desta de forma clara e transparente irá fazer 

com que o utilizador/seguidor o utilizador se recorde da marca de forma positiva (Nieto, 

2018). 

 

Por outro lado, temos influenciadoras que acreditam que os seguidores confiam no 

influenciador e que por isso, mesmo que não percebam se se trata de uma postagem 

patrocinada, confiam no produto e na opinião transmitida – “Eu acho que têm essa perceção 

[de quando uma postagem é publicidade/parceria remunerada], mas também acho que se 

confiarem na pessoa, vão acreditar que estão a fazer publicidade que realmente 

acreditam.”[LMB1]. A literatura mais recente indica que divulgação das postagens com 

parceria remunerada, influencia positivamente a perceção dos seguidores sobre a 

honestidade, a transparência e, portanto, a credibilidade do seguidor (Dhanesh & Duthler, 

2019). 

 

No estudo de Dhanesh and Duthler (2019), é percetível uma evolução da tomada de 
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consciência no que concerne a estas questões, com a indicação da emissão de um guia com 

o título de Truth-in-advertising and Disclosure pela Federal Trade Commission dos Estados Unidos 

da América e do International Consumer Protection and Enforcement Network’s Guidelines for Digital 

Influencers ambos dedicados à oferta de orientações atualizadas para influenciadores digitais e 

profissionais de marketing. O que potencialmente poderá levar a que as organizações se rejam 

por estas orientações, indicando mesmo uma alteração da política do Facebook em Outubro 

de 2017, no que toca à transparência da publicidade (Dhanesh & Duthler, 2019).  

Nas entrevistas realizadas, encontramos experiências vividas pelas influenciadoras com 

marcas que já consideravam esta transparência na sua estratégia e outras marcas que não - 

“(…) há marcas que exigem mesmo isso. Há marcas em que tens de publicitar um serviço, 

(…) obrigam a que informes sempre seja em stories ou publicação que estás em parceria. 

Através de hashtag, ou seja o que for, és obrigada a dizer que estás em parceria. Existem 

essas situações, e existem outras situações que não, em que não te dizem nada.” [LBM3]. 
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6. Conclusões 

Esta investigação vem contribuir com a perspetiva dos influenciadores digitais em Portugal, 

com presença no Instagram, sobre a divulgação de publicidade paga. Através da identificação 

das dimensões presentes neste processo, podemos perceber que as marcas detêm o controlo 

sobre a transparência da comunicação realizada a seu favor.  

 

A realização deste estudo permitiu perceber que, quando a marca não dá instruções sobre a 

divulgação de que os conteúdos partilhados pelos influenciadores digitais são publicidade 

paga, os influenciadores não os divulgam como publicidade remunerada pois (I) não 

consideram que estão a ser pagos quando apenas recebem produtos/serviços; (II) não 

consideram que estão a ser pagos se receberem produtos/serviços e uma percentagem das 

vendas realizadas utilizando o seu cupão, como crédito na marca; (III) em caso de receberem 

os produtos da uma marca, mas a marca não solicita que partilhem conteúdo, não consideram 

que se trata de publicidade; (IV) os seus seguidores podem não crer na sua opinião se 

souberem que se trata de publicidade; (V) a tentativa de que o conteúdo partilhado pareça 

mais natural do que a publicidade tradicional. 

 

Ainda que a literatura desaconselhe o secretismo à volta da divulgação de publicidade pelas 

consequências nefastas da mesma, como referido ao longo deste trabalho, e evidencie os 

benefícios que as marcas e os influenciadores digitais têm com a transparência consequente 

desta divulgação, estamos perante um desafio que só pode ser ultrapassado pela partilha de 

informação acerca das boas práticas da publicidade nativa entre os influenciadores digitais, 

em Portugal. Adicionalmente, a partilha desta informação poderia ser acelerada por um 

acompanhamento da legislação face à nova realidade do marketing online. Espera-se que a 

evolução da consciência quanto às boas práticas da realização de publicidade nativa leve a 

que progressivamente as marcas sejam mais assertivas quanto à divulgação expressa de que 

o conteúdo publicado se trata de publicidade. 

 

6.1 Contributos académicos 

O estudo permitiu identificar as quatros dimensões envolvidas no processo de decisão de 

divulgação de publicidade paga – tendo sido identificada entre estas qual das dimensões é a 

determinante para que os influenciadores de facto divulgassem o conteúdo como publicidade 

paga, o comportamento da marca. A marca influencia esta decisão ao definir em briefing que 
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o influenciador deve colocar hastags como #ad, #pub ou #sponsored na sua publicação. 

Ainda que a literatura contradiga largamente o comportamento menos transparente nestas 

questões, este estudo revela argumentos utilizados pelos influenciadores para justificar o 

comportamento desviante. 

 

6.2 Contributos para os profissionais de marketing e influenciadores digitais 

A concretização deste trabalho permitiu a conhecer a opinião e a forma como atuam os 

influenciadores entrevistados. À luz do tema estudado, as conclusões deste estudo alertam 

para a consciencialização de temas como a necessidade de informação clara sobre as formas 

que constituem pagamento/remuneração (exemplo: diversas influenciadoras consideram que 

receber produtos da marca não constitui uma remuneração) e a transparência do conteúdo 

partilhado pago. Os profissionais de marketing devem trabalhar juntamente com os 

influenciadores para garantir que os mesmos recebem educação suficiente sobre estes temas, 

de forma a que a imagem da marca e da marca pessoal do influenciador não sofram pela 

possibilidade de serem percebidos pelo público como pouco transparentes ou enganadores. 

 

6.3 Limitações do estudo e Investigações futuras 

Este trabalho é altamente apoiado nas entrevistas realizadas aos influenciadores digitais que 

concordaram participar no estudo, e apenas irá refletir o contexto em que atuam. Devido à 

dificuldade em obter respostas dos influenciadores e à adesão dos mesmos ao estudo 

presente, levou a que uma grande percentagem das influenciadoras entrevistadas fossem da 

zona norte do país e dedicadas ao tema da beleza e moda. A dificuldade em obter respostas 

da parte dos influenciadores impactou o grupo de entrevistados ainda de outra forma: um 

dos segmentos identificado era constituído apena por um elemento, o que irá diminuir a 

representatividade do mesmo. 

 

Foi identificada uma tendência dos influenciadores deixarem de se dedicar à partilha de 

conteúdo sobre um tema específico como beleza ou fitness ou temas específicos altamente 

ligados, como fitness e alimentação saudável, para se dedicarem à partilha conjunta de 

conteúdo sobre temas que trazem mais seguidores (exemplo: moda, beleza, fitness, 

alimentação saudável e viagens) – o que dificulta a segmentação.  

 

Próximas investigações sobre esta questão poderão ultrapassar estas questões ao incluir 
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estrategicamente influenciadores de diversas zonas do país; e que se dediquem claramente a 

um grande tema em específico, ainda que possam minoritariamente partilhar conteúdo sobre 

outros temas. De forma a colmatar a questão do género (todos os influenciadores 

entrevistados são do género feminino), poderia ainda ser tido em conta os temas a que se 

dedicam: temas como tecnologia e desporto têm mais influenciadores do género masculino 

(como por exemplo, o Bernardo Almeida e Nuno Agonia).  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Guião de Entrevista  

 

Entrevista a influenciadores (tópicos) 

1.Objetivo das redes socias hobby/profissão? 

1.1 Porquê é que se tornou influenciador?  

1.2 Características fundamentais do bom influenciador 

1.3 Segue outros influenciadores?  

 

2. Quem são os seus seguidores?  

2.1.1 Preferência dos seus seguidores sobre tipo conteúdo  

2.1.2 E se for sobre um produto/serviço dentro desse tópico? A aceitação/resposta é a 

mesma?  

 

3. Critérios para aceitar fazer publicidade  

3.1.1 Na sua opinião, quando se faz publicidade, quais são os cuidados que deve ter  

3.1.2 De que forma faz essa publicidade?  

3.2 Os seguidores normalmente seguem os conselhos dados? 

3.3 A publicidade é sempre feita depois de experimentar o produto/serviço? 

 

4. Já teve alguma experiência negativa?  

4.1 Isso teve influência na sua relação com os seus seguidores? 

4.2 Quando descobre que afinal a marca não é assim tão positiva e confiável – o que faz? 

 

5. O que se faz nas situações em que um produto é patrocinado mas, na verdade, a opinião 

pessoal não é positiva?  

6.  Que marca associa a uma determinada característica/marca. 


