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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo principal entender qual a perceção dos pais e das 

empresas sobre o sharenting e a prática de parcerias publicitárias firmadas com os pais de 

crianças com perfil no Instagram.  

Para o efeito, a metodologia escolhida foi a qualitativa, com caráter exploratório e realizada 

através de entrevistas individuais com 23 mães e 10 profissionais de marketing que 

trabalham em empresas do segmento infantil. Posteriormente, os dados foram analisados e 

categorizados com a ajuda do software NVIVO 12. 

Os resultados da investigaça ̃o permitiram concluir que as mães possuem motivações tanto 

a nível pessoal, quanto o desejo por transformar o perfil dos filhos em uma oportunidade 

de negócios no Instagram, muitas vezes sem considerar os reais riscos do sharenting, o 

direito de imagem e a privacidade dos filhos. Por outro lado, as empresas também 

beneficiam das parcerias comerciais estabelecidas com os perfis das crianças, uma vez que a 

maioria desses acordos são feitos apenas por troca de produtos e sem um contrato formal.  

Os profissionais de marketing, de uma forma geral, ainda estão numa fase de descoberta 

desta nova abordagem de trabalhar a publicidade e o marketing de influência nas redes 

sociais e a falta de uma regulamentação sólida sobre a atividade dos influenciadores digitais 

merece atenção. É um tema novo tanto para os pais, que desejam produzir conteúdo de 

forma profissional, quanto para as empresas.  

A presente dissertação tem relevância para a academia, uma vez que existem poucos 

estudos sobre o sharenting com um olhar voltado para o marketing. Já para a gestão, o 

estudo mostra como as empresas precisam valorizar mais as parcerias com as crianças em 

termos monetários e como devem estar atentas às questões éticas que envolvem crianças 

influenciadoras.  

 

Palavras-chave: Sharenting; Marketing de influenciadores; Instagram; Crianças 

influenciadoras; Parentalidade;  
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to understand parents' and companies' perceptions 

about sharenting and the practice of advertising partnerships with children's profiles on 

Instagram. 

The methodology chosen was qualitative, with an exploratory character, individual 

interviews were conducted with 23 (twenty-three) mothers and 10 (ten) marketing 

employees that work at companies the children's segment. Subsequently, the data were 

analyzed and categorized with the help of the NVIVO 12 software. 

The investigation results allowed us to conclude that mothers are motivated on a personal 

level and also have the desire to transform their children's profile into a business 

opportunity on Instagram, often without considering the real risks of sharenting, image 

copyrights, and children's privacy. On the other hand, companies also benefit from 

commercial partnerships established with the children's profile, since most of these 

agreements are made only for products' exchange and without a formal contract. In 

general, marketers are still discovering this new approach to working with advertising and 

influencing marketing on social networks. The lack of robust regulation on the activity of 

digital influencers deserves attention. It is a new theme for both parents, who want to 

produce content professionally, and for companies. 

The present dissertation is relevant to the academy since few studies on sharenting with a 

focus on marketing. As for management, the study shows how companies need to value 

partnerships with children more in monetary terms and how they must be aware of ethical 

issues involving children. 

Keywords: Sharenting; Influencer marketing; Instagram; Influential children; Parenting; 
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INTRODUÇÃO 

Com um comportamento cada vez mais digital, os pais da atualidade acabam por expor a 

imagem de seus filhos nas redes sociais sem pensar no impacto que isso pode ter na vida da 

criança. Steinberg (2016) refere-se ao sharenting como a união das palavras "share" 

(compartilhar) e "parenting" (parentalidade), como um fenómeno cada vez mais comum, em 

que os pais partilham imagens dos seus filhos sem consentimento dos mesmos. 

Segundo Brosch (2016) os pais são ativos em compartilhar fotos de seus filhos, pois de 

acordo com seu estudo existem em média 116 fotos de bebês por conta analisada. Já o 

projeto de pesquisa britânico Preparing for a Digital Future (London School of Economics 

and Political Sciences, 2017), mostra que três quartos dos pais que usam a Internet 

compartilham fotos ou vídeos de seus filhos pelo menos uma vez por mês . 

As mães, em particular, são vulneráveis e publicam informações de identificação dos filhos 

e compartilham informações das crianças em resposta aos esforços de marketing, 

principalmente quando é para ajudar o negócio de algum amigo ou quando se trata de 

algum concurso realizado por marcas para envolver o público nas mídias sociais. (Fox e 

Hoy, 2019) 

Em simultâneo, uma nova forma de fazer negócio surgiu nas redes sociais, através do 

marketing de influência (De Veirman, 2017). De Jans, Steffi, et al (2018) argumentam que 

as estrelas das mídias sociais tornaram-se influenciadores importantes nas decisões do 

público mais jovem. Eles dão a seus seguidores uma visão das marcas que usam e amam e 

aconselham o uso ou não de determinados produtos. Devido ao seu alcance e 

credibilidade, muitas marcas fazem acordos com esses influenciadores, que geralmente são 

crianças (por exemplo, Stella e Blaise1, The McClure Twins2 ou EvanTubeHD3), como 

                                                

 

1 https://www.instagram.com/stellaandblaise/ 

2 https://www.instagram.com/mccluretwins/ 
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parte de suas estratégias de marketing. Embora sejam crianças aparentemente "comuns", 

muitos deles são pagos para divulgar as marcas. Por exemplo, Ryan faturou 22 milhões de 

dólares em 2018 (Robehmed e Berg, 2018). Isso ocorre porque as marcas pagam para esses 

influenciadores endossar seus produtos em seus perfis de mídia social (em seu feed ou em 

suas histórias do Instagram, vídeos do YouTube, TikTok ou Facebook).  

O marketing de influência passou então a ser uma oportunidade de negócios para os 

micro-influenciadores, ou seja, pessoais banais que fazem parcerias comerciais com 

empresas. Este cenário estimula a prática do sharenting e o surgimento de perfis infantis, 

criados pelos pais, com o intuito comercial.  

Por se tratar de um termo ainda recente, há alguma escassez de literatura sobre o sharenting 

e as parcerias firmadas entre os pais e os profissionais de marketing para divulgação de 

produtos nas redes sociais. Além disso, os poucos trabalhos que abordam o tema, focam-se 

na perspetiva da área jurídica (Steinberg 2016; Von Teschenhausen Eberlin 2017), da 

psicologia (Martins, 2019) e ciências sociais (Moser 2017; Davidson-Wall 2018).  

Sendo assim, pretende-se com a presente dissertaça ̃o, entender a perceção das empresas e 

dos pais sobre o sharenting e a prática de parcerias publicitárias firmadas com os pais dessas 

crianças no Instagram. A investigaça ̃o tem como objetivo principal explorar as perspetivas 

dos pais e também das empresas de produtos infantis e agências. No que diz respeito a ̀s 

percec ̧o ̃es dos envolvidos no estudo em questão, pretende-se dar resposta a ̀s seguintes 

questões de investigação: 

                                                                                                                                          

 

2 https://www.instagram.com/mccluretwins/ 

3 https://www.instagram.com/evantubehd/ 
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- Quais as motivações que levam os pais a criarem perfis para os filhos no Instagram; 

- Perceber se os pais conhecem os reais riscos que o sharenting pode trazer para seus filhos.  

- Perceber se os pais e as empresas estão cientes sobre o direito de imagem e privacidade 

das crianças.   

- Entender quais os benefícios procurados pelas empresas ao firmarem parcerias com 

crianças.   

Espera-se que o resultado deste trabalho contribua para orientar profissionais de 

marketing, que buscam estabelecer parcerias com perfis infantis monitorados pelos 

responsáveis legais. 

Ao avaliar a perceção das empresas sobre o sharenting, a presente dissertação busca 

preencher uma lacuna existente na literatura, tanto a nível académico quanto da gestão.  

O capítulo que se segue é dedicado à revisão da literatura relativamente ao tema 

identificado para este estudo. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO DA LITERATURA  

Este capítulo da presente dissertação é destinado ao enquadramento teórico da tema ́tica 

estudada e apresentara ́ a definiça ̃o dos principais termos relacionados à investigaça ̃o. 

Assim, inicia-se com a definição de sharenting, com uma breve reflexão sobre os riscos da 

exposição infantil, o direito de imagem e a identidade digital das crianças. Seguidamente, 

apresenta o negócio dos perfis infantis enquanto influenciadores digitais e por fim o 

marketing de influência numa perspectiva empresarial, relacionado com a publicidade nas 

redes sociais. 

1.1 O sharenting e o excesso de partilha dos pais 

Sharenting é uma expressão da língua Inglesa que pode ser definida pela junção das palavras 

“share” (compartilhar) e “parenting” (criação, no sentido de exercer a parentalidade). 

(Steinberg, 2016).  

O comportamento dos pais ou responsáveis legais ao postar informações e fotos dos 

menores que estão sob a sua tutela nas redes sociais podem moldar a identidade digital de 

seus filhos muito antes deles abrirem seu primeiro e-mail.  

Ainda de acordo com o dicionário britânico Collins, o sharenting “é a prática de postar 

informações sobre crianças através de redes sociais de maneira abundante e detalhada”.  

Steinberg (2016) argumenta que as crianças têm interesse em privacidade, ao mesmo tempo 

que os pais têm direito à liberdade de expressão. Quando os pais compartilham 

informações das crianças nas redes sociais, eles fazem sem o consentimento de seus filhos. 

Esses pais são os responsáveis pelas informações pessoais de seus filhos e agem também 

como narradores das histórias pessoais dessas crianças, deixando algumas pegadas digitais.   

Ponte e Batista (2019), apontam que a publicação de vídeos, fotos ou textos pelos pais sem 

pedir consentimento é assinalada por 28% das crianças e jovens entrevistados, entre 9 e 17 

anos. Destes, metade pediu aos pais para apagarem publicações e mais de um quarto 

recebeu comentários ofensivos e negativos devido a esses conteúdos.  
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A ideia de sharenting, estende-se também a situações em que os pais criam um perfil no 

Instagram para os filhos e gerenciam as redes sociais como se fossem a própria criança, 

postam informações sobre a rotina, fotos com a família ou a fazer atividades. É o caso de 

uma mãe que cria um perfil para o seu bebé para compartilhar a ecografia, todos os seus 

primeiros êxitos, a primeira papa, o primeiro dia na creche, a primeira vez na aula de 

natação e várias outras informações pessoais (Von Teschenhausen Eberlin, 2017). Nesse 

caso, os pais criam redes sociais paralelas aos seus próprios perfis, em nome de seus filhos.  

De acordo com estudo realizado por Blum-Ross e Livingstone (2017) sobre o sharenting 

praticado por pais blogueiros, a maioria dos blogs inclui no mínimo a crônica de uma 

criança, geralmente com imagens. Alguns incluíam nomes completos; outros chamam os 

filhos por apelidos ou pelas iniciais. Neste estudo de caráter qualitativo, as autoras 

conseguiram perceber algumas das motivações destes blogueiros ao praticar o sharenting, tais 

como a auto-representação através dos filhos, a oportunidade de ter um trabalho mais 

flexível, motivações comerciais ao rentabilizar o blog ou mesmo como escape criativo e 

fonte de apoio de outros pais.  

Na tabela abaixo apresentamos alguns estudos sobre o sharenting nas redes sociais e os 

resultados alcançados:  

Tabela 1 -  Resumo dos resul tados de alguns es tudos sobre o sharent ing .  

Autor Título + Journal Resultados Encontrados 

Anna Brosch 
(2016) 

When the Child is Born into 
the Internet: Sharenting as a 
Growing Trend among Parents 
on Facebook. | The New 
Educational Review. 

Todos os participantes publicam 
regularmente algum conteúdo no 
Facebook.  Postagem com nome e 
data de nascimento da criança são 
mais comuns no primeiro mês de 
vida. Apenas 7,7% dos pais alteraram 
configurações de privacidade do 
Facebook. 

Merike Lipu & 
Andra Siibak 
(2019) 

Take it down: Estonian 
parents and pre-teens opinions 
and experiences with 
sharenting. | Media 
International Australia. 

Mães eram muito ativas em marcar os 
filhos em seus posts. 
Jovens tem sentimentos 
contraditórios sobre o sharenting .  
A opnião das crianças raramente era 
considerada (quando pediam para os 
pais apagarem uma foto).  
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Autor Título + Journal Resultados Encontrados 

Kamil Kopecky 
umaRene 
Szotkowski 
umInmaculada 
Aznar-Díaz 
bJosé-María 
Romero-
Rodríguez b 
(2020) 

O fenômeno do sharenting e 
seus riscos no ambiente 
online. 
Experiências da República 
Checa e Espanha.  
 

- Entre os resultados, uma grande 
maioria dos pais publica fotografias de 
seus filhos em redes sociais acessíveis 
aos contatos, enquanto não leva em 
consideração a privacidade da criança. 

Alexa Fox e 
Mariea Grubbs 
Hoy (2019) 

Smart Devices, Smart 
Decisions? Implications of 
Parents Sharenting for 
Children’s online Privacy: an 
investigation of Mothers. | 
Journal of Public Policy & 
Marketing.  

Estudo 1: entrevistas detalhadas com 
as mães. 
As mães publicavam pelo desejo de 
serem consideradas boas mães, 
mostrando assim vulnerabilidade. 
As mães publicam informações de 
identificação pessoal dos filhos. 
Estudo 2:  bate papo no Twitter da 
Carters. 
Os pais compartilham sobre os filhos 
em resposta aos esforços de 
marketing da marca.  

 

1.2 Os Riscos da Exposição Infantil, o direito de imagem e a 

identidade digital das crianças.  

De acordo com estudo realizado por Lipu e Siibak (2019), os pais não refletem criticamente 

sobre suas próprias práticas on-line, o que às vezes pode levar ao compartilhamento 

excessivo dos pais e, assim, não apenas introduzir novos riscos para a identidade e a 

privacidade das crianças, mas também podem comprometer o relacionamento entre pais e 

filhos (Moser, 2017).  

Outro risco relacionado ao sharenting é o sequestro digital, em que estranhos roubam fotos 

de bebés e a repostam nas redes sociais como se a criança fosse sua (Brosch, 2016). Como 

resultado, a criança recebe um novo nome e uma história para iniciar uma vida online 

totalmente nova.  
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Outro risco está relacionado ao tipo de conteúdo, que pode não ser apropriado no futuro. 

Essas imagens podem ser usadas não apenas para as embaraçar em sua adolescência 

delicada, mas também podem ser acessadas por empregadores em potencial ou 

departamentos de admissão em universidades (Brosch, 2016). Para Von Teschenhausen 

Eberlin (2017) o sharenting deixa um rastro digital que irá acompanhar as crianças durante 

toda a vida e tem implicações no âmbito da privacidade. 

Ainda de acordo com a pesquisa realizada por Anna Brosch (2016), o tipo mais popular de 

imagens constrangedoras de crianças mostra-as nuas ou semi-nuas. Das 113 contas 

analisadas, 77,9% dos pais publicaram 411 fotos desse tipo.  A autora ainda defende que o 

sharenting é preocupante, uma vez que os pais publicam informações importantes de seus 

filhos, que podem incluir data de nascimento, nome completo da criança ou imagens em 

situações constrangedoras. Os pais nunca sabem quem pode usar essas informações para 

outros fins. Assim, eles fazem de seus próprios filhos um alvo potencial de predadores 

infantis (Brosch, 2016). 

1.3 Uma nova forma de fazer negócio: os perfis infantis como 

influenciadores digitais 

De acordo com Leal, Hor-Meyll e Pessôa (2014), os influenciadores devem ter pelo menos 

uma dessas características: ser considerado um especialista em um produto ou serviço; ser 

um membro ativo de uma comunidade online; participar com alta frequência e fazer 

contribuições substanciais; ou ser considerado por outros usuários como uma referência 

que possui bom gosto em relação às decisões de compra.  

Já os autores Zeljko, Jakovic e Strugar (2018), definem os influenciadores como indivíduos 

extremamente expostos no mundo digital das redes sociais. São pessoas que têm uma 

influência significativa nas decisões públicas sobre os produtos que compram, os serviços 

que usam e as iniciativas que apoiam. Eles representam como as marcas podem se conectar 

com seus grupos-alvo por meio de uma voz em que os usuários em potencial confiam. 

Existem influenciadores para todos os tipos de empresas e indústrias, seja moda, esporte, 

maternidade ou um conjunto geral de valores que correspondem aos valores de uma 

determinada marca. 
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Em outras palavras, um influenciador digital é um indivíduo que atrai uma audiência online 

– que vai para além do relacionamento com seus amigos e familiares – e para quem 

comunica através dos conteúdos digitais que produz, exercendo assim influência sobre os 

comportamentos, opiniões e valores de terceiros.  (Lampeitl e Åberg, 2017) 

1.4 Os perfis infantis 

As marcas se aglomeram em influenciadores - indivíduos, famosos ou não, com grandes 

seguidores nas mídias sociais - há anos, esperando que sua popularidade online faça com 

que seus fãs comprem os produtos pelos quais atestam. Então as crianças influenciadoras 

começaram a aparecer nos perfis de seus pais, um ramo cada vez mais comum e 

aparentemente inofensivo desse fenómeno (Maheshwari, 2019).  

É necessário pontuar aqui uma tendência que pode ser observada com frequência no 

Instagram e que ainda não possui muitos estudos ou literatura suficiente sobre esse tema. 

Trata-se de casos excêntricos dos fetos influencers, aqueles que nem nasceram, mas já 

possuem perfil no Instagram monitorado pelos pais.  

Uma pesquisa realizada em 2010, pela AGV Tecnologies, constatou que, em média, as 

crianças adquirem uma identidade digital aos seis meses de idade. Mas, em muitos casos, 

essa prática online começa antes mesmo do nascimento, quando gestantes compartilham 

Figura 1  - Perfil do bebê Enrico Bacchi no Instagram 
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imagens da ecografia de seus filhos ainda não nascidos (AVG Technologies, 2010). 

A título de exemplo temos o perfil de Enrico Bacchi que possui 2,6 milhões de seguidores 

no Instagram e seu primeiro post foi no dia 08/08/2017, no dia de seu nascimento. Filho 

de uma atriz brasileira, a criança de apenas 2 anos tem toda sua vida catalogada nas redes 

sociais.  

Outro exemplo é o de Halston, o filho de Kyle Fisher e Madison Fisher, e o último de uma 

família de "influenciadores" que vive de publicidade e produtos patrocinados na Internet. 

Suas irmãs Taytum e Oakley, um par de gêmeas idênticas de apenas dois anos, já somam 

mais de três milhões de seguidores no Instagram. 

Esse tipo de perfil não é exclusividade do Enrico ou de Halston. Segundo estudos 

realizados pela Captiv8, empresa americana de marketing digital e que conecta marcas a 

influenciadores, foram encontrados mais de 3.100 influenciadores do Instagram, de uma 

amostra de 1,2 milhão de contas, que provavelmente têm menos de 13 anos, com base em 

termos de biografias como "gerenciado pela mãe".  

Figura 2 - O perfil dos filhos de Madison e Kyle Fisher no 

Instagram 
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Embora o Instagram só permita que contas sejam criadas por maiores de 13 anos 

(Instagram, Google Play), é possível encontrar vários perfis de crianças bem mais novas, 

criados pelos próprios pais.  Segundo Davidson-Wall (2018) o próprio Instagram incentiva 

o sharenting ao verificar contas como de Boomer Phelps (filho de Michael Phelps e Nicole 

Johnson com quase 700 mil seguidores - @boomrrphelps), Asahd Khaled (filho do DJ 

Khaled com 1,8 milhões de seguidores - @asahdkhaled) e Alexis Olympia Ohanian (filha 

de Serena Willians com mais de 500 mil seguidores - @olympiaohanian). Essas contas 

endossadas pelo Instagram incentivam os pais que não são celebridades a praticar o 

sharenting, ao postar sobre seus próprios filhos (Leaver, 2017). 

Agora, anunciantes como Walmart, Staples e Mattel estão bancando acordos lucrativos de 

endosso para bebés e crianças com muitos seguidores e seus próprios perfis verificados no 

YouTube e Instagram. Como resultado, crianças pequenas demais para fazer seus próprios 

perfis nas plataformas estão sendo transformadas em influenciadoras digitais e algumas 

delas, que nem nasceram ainda, já acumulam muitos seguidores. (Maheshwari, 2019) 

1.5 O marketing de influência: a perspectiva das empresas 

Segundo Brown e Hayes (2008), o marketing de influência envolve a utilizaça ̃o de 

indivi ́duos capazes de influenciar as deciso ̃es de compra num mercado.  

O marketing de influenciadores é essencialmente o boca-a-boca virtual, e os consumidores 

são muito mais propensos a perceber positivamente e reagir a uma mensagem que vem de 

um amigo ou pessoa de confiança do que a uma postagem patrocinada, proveniente de 

uma empresa (Woods, 2016). Além desta questão da confiança, os influenciadores criam 

uma identificação quase que imediata com seus seguidores, pois são mais acessíveis e mais 

íntimos, por compartilharem detalhes de suas vidas pessoais nas redes sociais (Zeljko, et al. 

2018).  

De acordo com Zeljko, et. al (2018) com o crescimento das mídias sociais, as empresas 

estão a explorar novos recursos de comunicação, e já percebem que o marketing de 

influenciadores é uma das ferramentas mais poderosas, capaz de colocar marcas e produtos 

no contexto certo e fornecer aos consumidores conteúdo relevante, mais natural e 
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personalizado do que a publicidade tradicional. No entanto, o marketing de influenciadores 

requer uma medida, um pensamento e um planeamento estratégico, tanto do lado da marca 

quanto do lado dos influenciadores, para que a marca e os influenciadores, juntos, sejam 

uma experiência agradável ao consumidor, credível e eficaz.  

De acordo com a pesquisa da eMarketer (2015), dois terços (67%) dos profissionais de 

marketing relataram usar influenciadores para promoção de conteúdo e mais da metade 

(59%) relataram usar táticas de marketing de influenciadores para lançamentos de produtos 

e criação de conteúdo (Woods, 2016). 

Este aumento da popularidade do marketing de influenciadores é atribuído aos resultados 

alcançados pelos anunciantes. A indústria do marketing de influência tem projeção de 

crescer para aproximadamente US $ 9,7 bilhões em 2020, e mais de 380 novas agências e 

plataformas de marketing de influencers foram estabelecidas em 2019 (Influencer Marketing 

Benchmark Report 20204). 

De acordo com o Statista (2019), a popularidade do marketing de influenciadores no 

Instagram está aumentando em um ritmo tão acelerado que o mercado global tem projeção 

para crescer de US $ 1,3 bilhão em 2018 para quase o dobro desse valor até 2020.  

 1.6 Redes Sociais e a Publicidade 

Uma rede social é uma página da web na qual os usuários podem criar seu próprio perfil, 

editá-lo, se comunicar com outros usuários / perfis, compartilhar conteúdo e anunciar se 

algum produto ou serviço está a venda (Zeljko, Jakovic, Strugar, 2018). Para uma melhor 

compreensão das redes sociais, os autores citados acima ainda colocam como definição de 

rede social a troca de informações entre indivíduos, grupos ou instituições.  

                                                

 

4 https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2020/ 
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Enquanto a mídia tradicional é feita por profissionais, as mídias sociais permitem que 

qualquer pessoa crie conteúdo, seja texto, som, vídeo ou imagem. As redes sociais 

eliminam a necessidade de intermediários, são diretas e direcionadas aos principais 

segmentos (Scott, 2013). 

Os utilizadores de redes sociais criam conteúdo por meio de suas atividades e, seguindo o 

conteúdo de outros usuários, determinam sua popularidade. Por esse motivo, a natureza da 

comunicação que as empresas podem implementar por meio das mídias sociais é 

significativamente diferente de outras formas de comunicação de marketing na internet 

(Zeljko et al, 2018).  

Ainda de acordo com os autores citados acima as empresas usam suas redes sociais para 

entender o comportamento do consumidor, criar e gerenciar valor para os consumidores, 

fortalecer seu mercado, informando os clientes potenciais sobre produtos e serviços.   

De acordo com o relatório “We are social” da plataforma HootSuite5 (2019), o crescimento 

digital global não mostra sinais de desaceleração, com um milhão de novas pessoas em 

todo o mundo entrando online todos os dias. Esse crescimento está claramente 

alimentando o uso da mídia social, pois segundo a pesquisa, 45% da população do mundo 

agora são usuários de mídia social: um enorme número de 3,5 bilhões de pessoas 

conectadas.  O tempo médio gasto pelos usuários nas redes sociais, a nível global, é de 2 

horas e 16 minutos por dia.  

1.7 Implicações éticas e legais associadas ao marketing de 

influenciadores 

Segundo Woods (2016) uma implicação ética relacionada aos influenciadores está no fato 

de muitas vezes não acreditarem nos produtos que usam e apenas endossam determinada 

marca nas redes sociais porque são pagos para fazer isso. Este tipo de prática é enganosa 

                                                

 

5 https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 
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para os consumidores. Se não for divulgado adequadamente, o anunciante pode ter que 

pagar uma multa à Federal Trade Commission, além do influenciador perder credibilidade 

entre seus seguidores. Em 2015, o FTC publicou uma lista de diretrizes para esse tipo de 

publicidade (Rodriguez, 2015). Já o ERGA (O Grupo de Reguladores Europeus dos 

Serviços de Media Audiovisuais) recomenda às plataformas digitais como o Facebook, o 

Instagram e o Youtube, entre outros, que incorporem recursos de segurança para que os 

seus sistemas e serviços reconheçam e erradiquem conteúdos ilegais ou nocivos. Embora o 

tema ainda seja recente e a regulamentação da atividade de influenciadores digitais ainda 

não esteja totalmente consolidada, a ERGA reconhece a importância da regulação de 

conteúdos. No que diz respeito aos Grupos de Trabalho existentes no quadro do ERGA, 

foram anunciadas no encontro, realizado em Junho de 2020, linhas comuns para uma 

colaboração mais ativa, a exploração de oportunidades e a necessidade de encontros 

bilaterais dos reguladores. Foi também calendarizada a realização de um workshop sobre 

bloggers para discutir o tema. (ERC, 2020)6. 

Nieto (2018) afirma que a falta de regulamentação da publicidade digital permite que 

empresas e influenciadores digitais aproveitem essas lacunas legais para não se 

preocuparem tanto com a transparência do conteúdo. No entanto, o autor afirma 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, 

além de ser utilizado por razões éticas, mostra também que a marca se preocupa em  

partilhar conteúdo de forma respeitosa e não intrusiva (Nieto, 2018).  

                                                

 

6 https://www.erc.pt/pt/sobre-a-erc 
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A FTC (Federal Trade Comission dos EUA)7, oferece uma orientação para influenciadores 

e profissionais do marketing através de um guia "Endorsement Guides", com vários 

tópicos que devem ser observados pelos produtores de conteúdo, de forma a passar 

transparência para o consumidor acerca dos produtos e serviços divulgados.  

Ainda que existam vários guias públicos, os profissionais de marketing, de uma forma geral, 

ainda estão numa fase de descoberta desta nova abordagem de trabalhar a publicidade e o 

marketing de influência nas redes sociais (Childers et al., 2018).  

Em Julho de 2017 o Instagram passou por uma atualização importante, que contribui com 

a transparência das parcerias publicitárias nas redes sociais. Uma nova ferramenta permite 

que os influenciadores identifiquem as marcas parceiras, através de um cabeçalho a indicar 

"parceria paga com..." (Instagram, 2017). Outra forma de comunicar aos seguidores que se 

trata de uma parceria publicitária é através das hashtags, como #ad, #sponsered ou #publi, 

por exemplo. 

Ainda de acordo com as Políticas de uso e privacidade do Instagram, é possível extrair o 

seguinte trecho dos Termos Gerais: " Cumpra com todas as leis e regulamentos aplicáveis. 

Não forneça ou promova conteúdo que viole os direitos de qualquer pessoa, inclusive 

direitos de propriedade intelectual, direitos de privacidade ou direitos da personalidade, 

entre outros. Não exponha o Instagram ou os usuários da plataforma a danos ou 

responsabilidades legais." (Central de Ajuda - Central de Privacidade e Segurança do 

Instagram). 

  

                                                

 

7 https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-endorsement-guides-what-people-are-
asking#SocialNetworkingSites 



24 

 

CAPÍTULO 2. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

No seguimento da revisão da literatura, agora serão descritos alguns dos principais pontos 

que irão sustentar a parte empírica da dissertação. 

Este estudo tem como objetivo principal entender qual a perceção das empresas e dos pais 

sobre o sharenting e a prática de parcerias publicitárias firmadas com os pais de crianças no 

Instagram. A investigaça ̃o tem como objetivo principal explorar as perspetivas dos pais e 

das empresas, sejam de produtos infantis ou agências. Para isso, foi escolhida uma 

metodologia qualitativa, tanto para responder as questões relativas ao comportamento dos 

pais, quanto para entender a perceção das empresas. 

Através do presente estudo, pretende-se dar resposta a ̀s seguintes questo ̃es de investigação: 

- Quais as motivações que levam os pais a criarem perfis para os filhos no 

Instagram; 

- Perceber se os pais conhecem os reais riscos que o sharenting pode trazer para seus 

filhos.  

- Perceber se os pais e as empresas estão cientes sobre o direito de imagem e 

privacidade das crianças.   

- Entender quais os benefícios procurados pelas empresas e agências ao firmarem 

parcerias com crianças. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 

3.1. Metodologia para dar respostas às questões de 

investigação relativas ao comportamento dos pais 

A escolha da pesquisa qualitativa pode ser justificada pela análise de outros estudos 

exploratórios realizados anteriormente, conforme tabela 2: 

Tabela 2 -  Comparat ivo de Metodolog ias ut i l izadas em outros es tudos exploratór ios 
que anal isam os pais  e  as cr ianças 

Autor Título Objetivos Metodologia e 
amostra 

Alexa Fox e 
Mariea Grubbs 
Hoy (2019) 

Smart Devices, Smart 
Decisions ? Implications of 
Parents Sharenting for 
Children’s online Privacy : 
an investigation of Mothers. 

Explorar a 
vulnerabilidade das 
mães e razões pelas 
quais elas praticam o 
sharenting.  

Estudo 1: entrevista 
semi estruturada – 
qualitativa com 15 
mães de crianças 
pequenas. 
Estudo 2 : 
observação de bate 
papo no twitter da 
marca Carters . 

Merike Lipu & 
Andra Siibak 
(2019) 

Take it down : Estonian 
parents and pre-teens 
opnions and experiences 
with sharenting. 

Explorar atitudes 
relacionadas ao 
compartilhamento. – 
estudar reflexões de 
pré adolescentes e 
pais sobre 
privacidade e 
analisar o tipo de 
informação que as 
mães partilham 
sobre os filhos no 
Facebook.  

Entrevistas 
agendadas e semi 
estruturada – 
qualitativa com 14 
pares mães-filhos (9 
a 13 anos).  

Leonor  Guedes 
(2018)  

Perceções dos 
adolescentes e dos pais 
em relação à utilização 
pelo marketing de 
micro-influencers no 
Instagram (tese de 
Mestrado da FEP). 

Estudar a utilizaça ̃o 
de micro-influencers 
pelo marketing no 
Instagram. A 
investigaça ̃o tem 
como objetivo 
principal explorar as 
perspetivas dos 

Qualitativa | grupo 
focal com 
adolescentes e 
entrevista individual 
com os pais.  | 10 
adolescentes | 10 
micro-influencers | 8 
mães  
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Autor Título Objetivos Metodologia e 
amostra 

adolescentes, como 
recetores e como 
produtores de 
mensagens 
comerciais. 

Grace Yiseul 
Choi e Jennifer 
Lewallen (2018) 

Say Instagram, Kids ! 
Examining Sharenting and 
Children’s Digital 
Representations on 
Instagram. 

Explorar como o 
gênero é retratado 
para crianças no 
Instagram. 

Pesquisa 
exploratória / 
análise de conteúdo 
de 510 fotos do 
Instagram 

 

Creswell (2014) afima que uma investigaça ̃o qualitativa é explorato ́ria, estando o 

investigador interessado em obter viso ̃es sobre determinado tema e interpretando 

posteriormente os dados recolhidos. Desta forma, compreende-se que o presente trabalho 

tem uma natureza mais qualitativa, uma vez que o objetivo principal é recolher opinio ̃es e 

percec ̧o ̃es dos pais sobre o sharenting e as parcerias comerciais estabelecidas via Instagram. 

Para coletar dados referente ao comportamento dos pais, uma entrevista individual foi 

aplicada via chamada telefônica por Whatsapp. As entrevistas individuais permitem  

explorar as suas perspetivas em relaça ̃o a um determinado assunto, sendo úteis quando se 

pretende informaça ̃o detalhada sobre pensamentos e comportamentos de indivíduos 

(Boyce e Neale, 2006).  

Segundo Morton (2001), existem duas maneiras possíveis de realizar pesquisas on-line – 

envolvidas ou distanciadas. A pesquisa envolvida inclui, entre outros, entrevistar os 

participantes por meio de salas de bate papo, e-mails e outras formas síncronas de 

comunicação através de um computador. Deste modo, o nosso estudo adoptou a 

perspetiva envolvida. 
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3.2. Metodologia para dar respostas às questões relativas às 

empresas 

Assim como a metodologia escolhida para entrevistar os pais, o estudo com as empresas 

também tem um caráter qualitativo e exploratório.  

Para coletar dados com as empresas de produtos infantis ou agências o método a ser 

utilizado foi o de entrevista semi-estruturada. De acordo com Patton (2002) a técnica 

qualitativa de entrevista permite uma cobertura mais flexível dos tópicos e perguntas. De 

acordo com Lipu e Siibak (2019) esse método permite que o entrevistador questione as 

respostas dos entrevistados com mais detalhes.  

3.3 População estudada e critérios para seleção da amostra  

A amostragem deste estudo é não probabilística, uma vez que foi considerado um ou mais 

critérios, de acordo com os objetivos do estudo.  

Ao todo foram entrevistadas 23 mães e 10 profissionais para esta dissertação. A recolha de 

dados decorreu de 25 de Fevereiro de 2020 a 17 de Maio de 2020. 

3.3.1. Amostra das mães 

A amostragem para selecionar os pais foi por bola de neve, que auxiliou na escolha de 

outros participantes, através de redes de referência (um entrevistado indica outro, com 

perfil semelhante) e através de buscas no próprio Instagram.  

A maioria dos perfis infantis foram encontrados no Instagram com o auxílio de hashtags 

como #Instakids, #minifashionistas, #modelomirim e #miniblogueirinha. Alguns perfis 

foram encontrados através de marcas de produtos infantis que fizeram postagens com 

marcações e outros através de grupos de mães do Facebook, onde pedia-se indicação de 

mães que monitoravam os perfis dos filhos, sendo essas crianças influenciadoras digitais ou 

não.  
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Para se conseguir entrevistar as 23 mães, foi preciso entrar em contato aproximadamente 

com 60 perfis infantis no Instagram e uma mensagem padrão foi enviada por mensagem 

direta a todos eles. Aos que responderam, foi solicitado um contato de whatsapp para dar 

continuidade à conversa. As entrevistas poderiam ter sido realizadas com pais também, mas 

foram as mães que responderam ao contactar o perfil da criança por mensagem directa. 

Cada entrevista foi feita de forma individual e teve uma duraça ̃o média de 15 minutos. 

3.3.2. Amostra das empresas 

Para entrevistar 10 profissionais que trabalham em empresas do segmento infantil, 14 

profissionais foram contactados via Linkedin e mais 30 perfis empresariais receberam 

mensagens pelo direct do Instagram. Apenas 3 empresas foram contactadas através de bola 

de neve, com indicação de outros colegas de profissão.  

Foi enviado um texto padrão, via mensagem privada para vários perfis no Instagram e no 

Linkedin e posteriormente pedia-se o contato do sector responsável pelo marketing ou 

comunicação.  

Ao todo foram entrevistadas 5 pessoas do marketing de grandes empresas do segmento 

têxtil, 1 pessoa do marketing digital de uma empresa de brinquedos, 1 coordenadora de 

estilo de uma fábrica de roupas infantis, 2 donas de loja multimarcas de roupa infantil e a 

diretora de uma agência de modelos infantis.   

3.4 Preparac ̧a ̃o das entrevistas – construção do Guião 

A construc ̧a ̃o de um guia ̃o otimiza tempo e garante que todas as entrevistas tenham uma 

similaridade na recolha de dados (Daymon e Holloway, 2010). Sendo assim é necessário 

listar as possíveis perguntas que serão levantadas durante a entrevista, podendo a ordem 

das perguntas ser diferentes para cada indivíduo, de acordo com a condução da conversa.  

Durante a criaça ̃o do guia ̃o, as perguntas, tanto para pais quanto para as empresas, foram 

divididas em blocos, com a finalidade de conseguir as respostas para cada questão de 

investigação.  Os dois guiões completos podem ser consultados nos Anexos 1 e 2. 
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3.4.1 Guião da entrevista com os pais que monitoram o perfil 

dos filhos 

Em um primeiro momento, foi feita uma análise geral no perfil de Instagram das crianças, 

para extrair o número de seguidores, verificar previamente se é um perfil público ou 

privado, se os pais usam alguma hashtag frequentemente e se sinalizam algum tipo de 

parceria com marcas.  Essas informações são coletadas antes da entrevista começar. 

De seguida, assim que a entrevista começou, apresentou-se o entrevistador, foi falado sobre 

o anonimato no tratamento dos dados, foi avisado que a ligação seria gravada para 

transcrição posterior e introduziu-se o tema do estudo, sobre o sharenting e as parcerias no 

Instagram, de forma bem superficial para que as respostas não fossem tendenciosas.  

Posteriormente, questionou-se sobre a motivação que levaram as mães a criar o perfil no 

Instagram para seus filhos. Essa pergunta abriu a discussão e funcionou como um 

aquecimento, além de extrair a resposta para a primeira questão de pesquisa. 

O conjunto seguinte de questo ̃es era relativo a ̀ privacidade das crianças e os possíveis riscos 

de exposição, desta forma questionou-se as razões do perfil estar configurado como 

público ou privado e buscou perceber se os pais tinham algum conhecimento dos riscos do 

sharenting.  

A seguir, iniciou-se a conversa sobre as possíveis parcerias que algumas empresas buscam 

fazer pelo Instagram com as crianças. Essa questão tinha como objetivo perceber se os 

moderadores do perfil (pais) têm interesses comerciais e se já fizeram alguma parceria, 

remunerada ou não. A questão busca complementar o que foi respondido na primeira 

questão sobre motivação e também entender a dinâmica do mercado, uma vez que esta 

questão foi explorada também com as empresas, numa perpectiva dos profissionais de 

marketing.  

Por fim, as duas últimas questões da entrevista focaram na questão do uso de imagem dos 

filhos e na identidade digital construída pelos pais, para provocar uma reflexão nos pais, 

sobre as preferências da criança quanto ao conteúdo postado. 
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3.4.2 Guião da entrevista com as empresas de produtos 

infantis 

Em um primeiro momento, foi feita uma análise geral no perfil de Instagram das empresas, 

para extrair o número de seguidores e perceber se existiam marcações no feed com crianças 

ou posts com parceiros infantis. Essas informações foram coletadas antes da entrevista 

começar. 

De seguida, assim que a entrevista iniciou, apresentou-se o entrevistador, foi falado sobre o 

anonimato no tratamento dos dados, avisamos que a ligação seria gravada para transcrição 

posterior e introduziu-se o tema do estudo, de forma a contextualizar muito brevemente 

sobre o marketing de influência e as parcerias no Instagram com crianças.  

A primeira questão abordada foi sobre a inclusão de parcerias com crianças como estratégia 

de marketing e em seguida perguntou-se quais os benefícios desse tipo de estratégia para as 

empresas. Esperava-se que os entrevistados explicassem o motivo pelo qual fazem essas 

parcerias com crianças influenciadoras e citassem alguns dos benefícios, de forma a 

responder uma das questões de investigação, relativa a pespectiva das empresas.  

Ainda sobre a dinâmica do mercado, explorou-se algumas questões sobre agenciamentos, 

busca pelas parcerias, remuneração das crianças, se os produtores de conteúdo (pais das 

crianças influenciadoras) sinalizam quando é uma parceria, se fazem as devidas marcações 

de hashtags de publicidade e se marcam o IG das empresas. Esse conjunto de questões 

tinham como finalidade entender a dinâmica do universo das parcerias no Instagram como 

um todo e fazer uma ligação com a questão número 4 feita com as mães.  

Por fim, o último bloco de perguntas é referente ao direito de imagem das crianças, de 

forma a analisar se a empresa tem mesmo conhecimento sobre a legislação vigente, se estão 

atentas ao uso devido da imagem e se buscam autorização prévia dos pais ao postarem no 

IG da empresa essas imagens.  

A entrevista foi dada por terminada, após a última pergunta. 
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3.5 Implementac ̧a ̃o do pré-teste e realizac ̧a ̃o das entrevistas 

Foram realizados dois pré-testes para validar as entrevistas com os pais e as empresas, dos 

quais resultaram algumas pequenas alterações realizadas nas entrevistas. 

O pré-teste referente à pesquisa com os pais foi realizado com a mãe de uma criança de 

três anos, parente da entrevistadora, que possui um perfil no Instagram. Apo ́s a realizaça ̃o 

da entrevista, o guia ̃o se manteve o mesmo. Já o pré-teste para as empresas foi realizada 

com uma loja de roupas infantis no Instagram, e foi necessário ajustar 2 perguntas. De 10 

questões, passou-se para 8 questões, uma vez que a pergunta 2 e 3 estavam muito similares 

e poderiam gerar as mesmas respostas. Já a questão 7 e 8 também foram unificadas em uma 

só.  

Durante as duas entrevistas de pré-testes foi possível observar que as entrevistadas estavam 

divagando muito no assunto perguntado e a entrevistadora estava a dar muitas dicas de 

forma a influenciar nas respostas. Sendo assim, a entrevista precisou ser mais estruturada e 

seguir a risca as perguntas para todas as pessoas, para gerar maior similaridade e padrão 

entre elas.  

O guia ̃o final com as alteraço ̃es realizadas na entrevista das empresas apo ́s o pré-teste, pode 

ser consultado no Anexo 3. 

Após todos os ajustes necessários, as entrevistas foram realizadas com 23 mães, todas 

através de gravações telefônicas, via whatsapp ou áudio do Instagram. Todas as entrevistas 

foram gravadas com o gravador de áudio do telemo ́vel com a autorizaça ̃o dos participantes. 

Já a entrevista referente às empresas foi feita a 10 funcionários, com cargos variados, que 

trabalham em empresas de produtos infantis, seja do seguimento têxtil, de brinquedos ou 

sapatos.  Apenas uma agência foi entrevistada, e a entrevista precisou ser adaptada para que 

fizesse sentido.  

3.6 Ana ́lise dos dados 

Os dados recolhidos foram analisados com o apoio do software Nvivo 12, que facilitou a 

organizaça ̃o das entrevistas e permitiu categorizar cada resposta através da função de 



32 

 

codificação, de forma a identificar respostas padrões através de “nós” (Anexo 4). As 

gravaço ̃es das entrevistas foram transcritas antes, de forma manual, com auxílio da 

ferramenta “ditado por voz” do Google para, posteriormente, poderem ser analisadas no 

Nvivo. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

4.1 Entrevistas às mães que monitoram o perfil dos filhos no 

Instagram  

Neste capítulo iremos apresentar os resultados das 23 entrevistas realizadas com as mães 

das crianças que possuem perfil no Instagram. Na tabela abaixo é apresentada a 

caracterizaça ̃o dos perfis com nomes fictícios para garantir o anonimato dos participantes, 

o número de seguidores no Instagram que as crianças possuem e se o perfil é público ou 

privado.  

Tabela 3 -  Caracter izac ̧a ̃o dos per f i s  monitorados pe las mães .  

Mãe Entrevistada Número de 
Seguidores da 
criança em 
Abril/2020 

Configurações 
de Privacidade 
do Perfil 

Já realizou 
parcerias no 
Instagram com 
marcas? 

Mãe 1  254 Público Não 
Mãe 2  1.390 Privado Sim 
Mãe 3 407 Público Sim 
Mãe 4 16.400 Público Não 
Mãe 5 11.600 Público Sim 
Mãe 6  43 Privado Não 
Mãe 7 6.949 Público Não 
Mãe 8  27.000 Público Sim 
Mãe 9 30 Privado Não 
Mãe 10  9.877 Público Sim 
Mãe 11 66.000 Público Sim 
Mãe 12 30.900 Público Sim 
Mãe 13  5.883 Público Sim 
Mãe 14 1.800 Público Não 
Mãe 15 734 Público Não 
Mãe 16 2343 Público Não 
Mãe17 4950 Público Sim 
Mãe 18 967 Público Sim 
Mãe19  11.100 Público Sim 
Mãe 20  6686 Publico Não 
Mãe 21 445 Público Não 
Mãe 22 46.000 Público Sim 
Mãe 23 72.000 Público Sim 
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Das 23 entrevistas, todas foram realizadas com as mães das crianças. Nenhum pai 

respondeu ao contactar o perfil por mensagem directa. Dos perfis entrevistados, 20 

crianças possuem o perfil configurado como aberto (público) e apenas 3 perfis estavam 

configurados como “privado”. A média de seguidores por perfil entrevistado é de 14.076, 

sendo o perfil da mãe 9, o menor, com 30 seguidores apenas e o da mãe 23, o maior, com 

72.000 seguidores.  

Dos perfis entrevistados, 13 afirmaram já ter feito algum tipo de parceria comercial com 

empresas através do Instagram, seja parceria remunerada ou não.  

4.1.1 Motivação das mães para criarem o perfil dos filhos no Instagram 

A motivação é a primeira questão de pesquisa a ser analisada, conforme os objetivos da 

presente dissertação.  

Para mapear as principais motivações citadas pelas mães, criou-se 4 nós principais no 

Nvivo para categorizar as respostas mais comuns. Quando questionadas sobre qual a 

motivação para fazerem o perfil para os filhos, 10 mães afirmaram ser por motivos 

comerciais, 9 por motivos pessoais, 8 citaram sobre a necessidade de se criar um álbum de 

recordações e 7 falaram da influência de uma agência na decisão.  Algumas mães tiveram 

mais de uma motivação para criar o perfil.  

A agência como influenciadora de decisão 

Apesar das mães que citaram a influência de uma agência no processo de decisão na criação 

do perfil dos filhos terem uma motivação também comercial, elas foram caracterizadas 

separadamente, pois têm o intuito de conseguir trabalhos de modelo e não necessariamente 

parcerias no Instagram. Algumas dessas mães explicaram que a agência sugere a criação do 

perfil da criança para que as empresas do segmento infantil possam consultar as fotos e 

contratar um modelo infantil para suas campanhas, de forma a transformar o IG no 

Instagram em um book fotográfico mais atualizado da criança.  É uma forma de substituir o 

composite de papel por um material digital e com imagens mais próximas do real.  
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Mãe 1: “O principal motivo para criar o perfil foi porque agenciei ela numa agência de 

modelos. A agência falou que era melhor do que fazer um book e eles orientaram a criar o 

perfil no Instagram como forma dos clientes acompanharem a criança, como um 

composite.” 

Mãe 6: “Ela está sendo agenciada, e a agência mesmo sugeriu de criar o perfil e ir 

postando… Mas depois eu nem postei muita coisa porque comecei a repensar, sabe?”  

Mãe 8: “Na verdade eu criei o perfil para ela no início de tudo, foi porque ela era agenciada 

por uma agência de modelos. Eu criei o perfil porque isso ajudava muito nas pesquisas dos 

bookers, produtores, para ver como a criança estava.” 

Mãe 12: “Eu agenciei e na agência me perguntaram qual era o perfil dela nas redes sociais e 

por isso eu criei o perfil. Foi mais para criar um portfólio mesmo.” 

Mãe 21: “Quando ela fez o curso de modelo eles orientaram para ela fazer o perfil e eu 

fiquei sabendo do alcance que a rede social tinha. Inicialmente o motivo foi pessoal e 

depois, digamos que a motivação foi por causa do curso de modelo, para ela ter mais 

oportunidade para aparecer trabalhos”.  

Motivos comerciais 

As mães que foram sinalizadas na categoria “comercial” são aquelas que sinalizaram o 

desejo por fazer parcerias com marcas, que criaram o perfil pensando no número de 

seguidores, na produção de conteúdo enquanto influencers infantis ou que almejam investir 

algum tempo no Instagram para atrair a atenção de empresas. Apesar de algumas crianças 

já fazerem trabalhos também como modelo, buscam parcerias como se fossem 

influenciadores digitais. 

Mãe 11: “Em nosso estado ela foi a primeira a se tornar uma digital influencer há quase 7 

anos atrás.” 

Mãe 17: “Quando eu comprava ela gostava de vestir, me chamava para tirar as fotos, 

entendeu? Assim eu fui mostrando para as pessoas também como se ela fosse uma 

influencer…” 
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Mãe 8: “Mas na verdade, no momento, eu desisti da agência de modelos e estamos 

trabalhando só como digitar influencer mesmo.”  

Motivos pessoais e comerciais: uma oportunidade à vista 

Algumas delas também citaram que inicialmente a motivação foi de cunho pessoal e só 

depois viram uma oportunidade de negócio dentro da rede social.  

Mãe 22: “O perfil era meu, particular, assim que ela nasceu eu comecei a postar algumas 

fotos que eu gostava dela, como gosto de fotografar, sempre eram fotos com boa qualidade 

e isso começou a gerar interesse do público inicialmente pela "fofura", e assim fomos 

ganhando seguidores e assim eu vi uma oportunidade de tentar profissionalizar.” 

Mãe 13: “Era um instagram normal, eu postava foto com os primos, da família… era um 

perfil fechado! (...) E ela ficou apaixonada pela questão do youtube… pequenininha ela 

brincava em casa como se estivesse gravando vídeos. Todas as brincadeiras dela era assim. 

Eu percebi que ela era desinibida e desenvolta. tinha facilidade para falar… Eu fingia que 

estava gravando e ela gostava. Aí veio a ideia de fazer o canal do youtube e nem é um canal 

muito visto… e só depois veio a ideia de desbloquear o Instagram dela…” 

Mãe 19: “ Então eu fiz o Instagram dela para deixar fotos como se fosse um histórico, para 

quando ela crescer ela ter esse registro, seria para deixar lembranças dela... e aí uma 

fotógrafa daqui de Brasília me procurou e falou que gostou muito das fotos dela e 

perguntou se eu não queria investir nisso...que ela faria um ensaio, um editorial... seria um 

trabalho de mini blogueiro.” 

Mãe 2: “A princípio, quando criei há 5 anos atrás, foi mais para postar as coisinhas dela, pra 

quem está longe poder acompanhar. Fiz esse perfil pra ela mesma poder ver no futuro. 

Uma forma de ter um arquivo, sabe? A gente não sabe se vai durar até lá, mas tem alguns 

posts que faço que coloco a hashtag #para*a*al*r para quando ela tiver maior ter esse 

acesso. O segundo motivo foi pensando nesse universo de mini fashionista, de 

blogueirinha e com a S**** sempre gostei de postar o lookinho dela do dia, de mostrar a 

roupinha...” 
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Para arquivar como um álbum de recordações X Privacidade 

Apesar da maioria das mães terem citado que o motivo principal é pessoal ou apenas para 

gerar um álbum de recordação, como arquivo para os filhos verem no futuro, apenas 3 

deixam o perfil configurado como privado.  

Apenas a mãe 9 criou o perfil para uso exclusivamente pessoal e sem qualquer intuito de 

fazê-lo comercial.  

Mãe 9: “Criei o perfil para minha filha para não ter que postar fotos dela no meu 

Facebook. Acho o Instagram mais seguro. O Instagram serve para arquivar fotos dela.”  

E as mães 2 e 6 repensaram sobre a segurança da rede social e voltaram atrás na decisão de 

deixar o perfil aberto para qualquer pessoa ver.  

Mãe 2: “Está como privado. Preciso autorizar se alguém seguir. Já deixei aberto numa 

época que ela fazia parceria com uma loja e era agenciada em Belo Horizonte, mas hoje em 

dia está fechado.” 

Mãe 6: “Preciso autorizar para a pessoa seguir ela… Pra exposição não ficar demais, né?”  

4.1.2 Riscos do Sharenting 

Para responder a segunda questão de pesquisa, referente aos riscos do sharenting, foi 

perguntado às mães se elas consideravam a existência de algum perigo para os filhos ao 

criar o perfil deles. Os riscos mais citados foram pedofilia e sequestro, nesta ordem.  

Pedofilia 

O principal ponto citado por elas foi a questão da pedofilia, citada por 18 das 23 mães 

entrevistadas. Foram vários os relatos de casos que já aconteceram com os próprios filhos 

ou desconfiança por parte das mães ao perceber que perfis falsos seguem o IG dos filhos. 

A grande maioria afirmou que é preciso analisar cada novo seguidor e bloquear aqueles que 

elas consideram suspeitos.  
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Mãe 12: “Acho que o risco de pedofilia né? Eu e meu esposo conversamos muito antes, 

inclusive logo quando eu criei o perfil veio um imbecil que entrou em contato pelo direct e 

mandou um vídeo dele se masturbando, mas a L***** nunca mexe no Instagram. Eu 

administro 100% o perfil dela…” 

Mãe 17: “eu vou bloqueando perfil masculino, pois sei do risco que tem de pegar fotos... 

Geralmente eles gostam de pegar foto de meninas e colocam em perfil de pedofilia. Aí com 

isso eu evito de colocar foto dela muito exposta de roupa muito curta, biquíni, essas 

coisas.” 

Mãe 22: “como é um ig infantil em vários momentos encontro perfis estranhos, sem foto, 

sem nome, ou de homens, tem alguns até com fotos horríveis em relação a crianças, a 

nossa conduta é estar sempre denunciando esses igs, fazemos a denúncia na Polícia civil, 

em seguida ao instagram, e o bloqueio.” 

Mãe 20: “Por mais que a gente sabe que acontece, a gente acha que nunca vai acontecer 

com a gente. Mas esses dias, uma pessoa estranha mandou uma mensagem assim: 

- Oi amiguinha, tudo bem? E colocou um Emoji de coração e eu respondi... falei "tudo" e 

aí ele perguntou quantos anos eu tinha. E como a minha filha não é totalmente 

alfabetizada, eu menti a idade para saber aonde iria levar essa conversa. Ele sempre usava 

um Emoji de coração e me pediu para mandar uma foto e eu falei - não posso - e ele 

insistiu e falou que eu podia mandar a foto. Eu falei que a minha mãe não deixava e ele 

perguntou se a "mãe" estava perto e ficou pedindo fotos, insistindo, e eu falei que não! E 

ele falou que se não colocasse a foto ele iria me bloquear e eu deixei para lá. 

Mas eu fiquei com medo porque daqui a pouco ela vai aprender a ler e escrever e ela vai 

querer mexer.” 

Sequestro  

O segundo risco mais comentado foi em relação ao sequestro, citado por 9 das 

participantes. Estas mães afirmaram não divulgar o nome da escola onde as crianças 

estudam ou marcar o local que estão, por exemplo.  
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Mãe 8: “Eu também não dou localização de onde estamos, de onde eu moro, de onde eu 

estou naquele momento... Então se eu posto uma foto no Story eu não coloco onde eu 

estou…  e muita gente faz isso, né? Na escola onde estuda eu também não posto. Inclusive 

fiz fotos um dia desses atrás para um parceiro de mochila escolar e eu não mostrei o 

uniforme da escola…” 

Mãe 3: “Eu tenho medo de pessoas que acompanham nossos passos, de sequestro… Por 

isso eu não coloco nenhum post falando sobre a escola onde ela estuda e eu omito algumas 

informações para proteger ela, pois eu acho que existe sim maldade de pessoas.” 

Outros riscos 

Outros riscos como estelionato e inveja foram citados apenas 1 vez.  

O cyberbulling não foi citado nenhuma vez e apenas uma mãe citou em sua resposta que 

pode existir riscos associados ao desgaste emocional da criança.  

Mãe 22: “(...) em relação a " riscos internos" como desgaste da rotina eu não acredito ter, 

pois ela leva isso como uma brincadeira, por isso ainda mantenho a conta ativa.” 

Apenas 1 mãe afirmou não ver perigo algum em compartilhar informações sobre o filho:   

Mãe 14: “Eu deveria achar que tem algum risco?” 

4.1.3 Direito de Imagem, Identidade Digital e Privacidade 

das Crianças na perspectiva das mães 

Para responder parte da terceira questão de pesquisa, referente ao uso da imagem da 

criança, foi perguntado às mães se elas achavam que no futuro os filhos poderiam 

questionar ou se sentirem constrangidos com as postagens feitas no Instagram. A última 

pergunta da entrevista também levava elas a refletirem sobre a identidade digital construída 

e as pegadas virtuais que estão deixando na rede social.  

Nesta fase da entrevista nota-se que muitas mães não souberam responder com certeza, 

algumas ficaram na defensiva e a grande maioria não compreendeu a última pergunta, 
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referente à identidade digital. Embora a pergunta tivesse um teor mais profundo, as mães 

acharam que fazia referência apenas ao estilo estético adotado no momento.  

Mães cuidadosas ou convictas 

Quando questionadas se as crianças poderiam querer deletar algum conteúdo postado por 

elas, 11 mães, das 23, afirmaram com convicção que as filhas não deletariam e justificaram 

que os posts são cuidadosos e as fotos muito bonitas.  

 Mãe 1: “Eu acho que não, justamente pelo cuidado do que posto. Por exemplo eu não 

posto foto que exponha ela, só coloco foto dela bonita e bem vestida”.  

Mãe 10: “Eu acredito que ela não vai querer deletar, em virtude de que as fotos são mais 

profissionais mesmo e eu tenho muito cuidado para não colocar ela em situação 

constrangedora. “. 

Mãe 13: “Eu sou muito criteriosa com relação as postagens.” 

Mãe 22: “Acredito que não, pois não tem nada aqui que faça alguém se vergonhar, né? São 

todas fotos muito bem produzidas, enaltecendo a beleza dela! ”. 

Mães indecisas 

Das entrevistadas, 4 mães afirmaram não ter certeza se as crianças iriam querer deletar ou 

não o perfil no futuro.  

Filhos constrangidos 

Quatro mães afirmaram que as filhas já pediram para deletar algum post por se sentirem 

constrangidas no presente.  

Mãe 12: “Olha, ontem mesmo aconteceu dela gravar um vídeo brincando e eu falei que ia 

colocar no Instagram e ela chorou”.  

Mãe 4: “Agora em relação a apagar post, ela já me pediu para apagar sim. Outro dia ela 

estava feliz porque vestiu uma roupa de "Anitta", mas como tem uma personalidade forte, 



41 

 

alguma coisa eu disse para ela que não podia fazer, não me lembro muito bem o que, e ela 

ficou emburrada. Tiramos umas fotos no local do bailinho e ela estava emburrada e eu 

achei um bocado engraçada. E como a foto combinava com "segunda feira" eu postei. 

Quando ela viu ela falou "nossa mãe! Tira, por favor! Deleta" e começou a chorar. É claro 

que eu deletei.” 

4.1.4 Identidade Digital e a dificuldade de entender o 

conceito 

Ao responder a última pergunta da entrevista, muitas mães não entenderam o significado 

de identidade digital e acabaram por confundir com um estilo do momento. Sete mães 

afirmaram que os filhos terão liberdade para mudar o estilo do perfil no futuro e fazer uma 

nova “pegada”.  

Mãe 11: “Inclusive ela tem a sua própria logomarca. Confesso que não fico pensando 

muito no futuro, vivo o presente, mas caso ela queira mudar algo e se isso trouxer a ela 

felicidade, assim será feito.” 

Mãe 2: “Enquanto ela não pode decidir sozinha ou administrar a rede social eu sigo uma 

linha do meu sentimento, mas quando ela for maior ela vai poder decidir.”   

Mãe 17: “mas como tudo muda, a cabeça da pessoa muda, quando ela não quiser mais 

pode apagar e tal.”   

Apenas a mãe 15 disse acreditar que a rede social Instagram não existirá mais, a exemplo 

do Orkut. E apenas a mãe 1 considerou que as fotos ficariam na nuvem e seria difícil de 

apagar totalmente as pegadas deixadas no meio virtual.  

Mãe 1: “O único problema é que acredito que essas imagens vão pra nuvem… ela não vai 

ter como se livrar dessas imagens, né? Se ela quiser fazer uma outra pegada digital essas 

imagens vão ficar salvas em algum lugar e não vou conseguir nunca mais eliminar ela da 

rede digital.”  
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4.1.5 O interesse em parcerias comerciais com empresas 

Embora esta pergunta sobre parcerias não seja uma questão chave listada nos objetivos 

inicialmente propostos, tornou-se necessário incluí-la no estudo para fazer um paralelo 

com os benefícios percebidos pelas empresas.  

Remuneração das parcerias 

Embora mais da metade das entrevistadas tenham feito algum tipo de parceria (13 mães), 

apenas 3 delas afirmaram receber pagamento em dinheiro. O método mais comum de 

remuneração é através de produtos da marca, em troca de divulgação.  

Muitas mães acreditam que quanto maior o número de seguidores, mais as empresas 

estariam dispostas a fazer o pagamento em dinheiro. Por se considerarem, muitas vezes, 

iniciantes na produção de conteúdo, as mães aceitam divulgar as marcas em troca de 

produtos apenas. 

Mãe 22: “A partir do momento que a gente conseguiu estabilizar isso aqui e mostrar o que 

nós trazemos, a rentabilidade para as lojas, nós começamos a cobrar as lojas por caixas... É 

o que a gente chama de "recebidos".  Então a partir desse momento que a gente se 

estabilizou no Instagram, que a gente criou realmente um nome no Instagram, como uma 

certa referência, aí sim começamos a rentabilizar.” 

Mãe 11: “As vezes fazemos o look + valor em espécie, ou então recebemos só em dinheiro 

ou fazemos apenas a troca de produtos e serviços. Depende da negociação.”  

Mãe 23: “Já fizemos parceria sim. Ela nunca recebeu em dinheiro, apenas produtos em 

troca de divulgação. Algumas marcas eu já procurei e tive retorno positivo e outras não e 

também algumas lojinhas já entraram em contato com a gente.” 

Mãe 19: “A gente fechou uma parceria recentemente com um curso de inglês, onde ela vai 

ganhar o curso e eu vou fazer publicações divulgando semanalmente. Vou postar nos 

Stories promovendo o IG deles.” 
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Embora 10 entrevistadas não tenham feito parcerias ainda, algumas declararam ter esta 

vontade de transformar o perfil em um negócio: 

Mãe 16: “Estamos trabalhando pra isso, as maiorias das marcas levam muito em 

consideração seu número de seguidores e um bom engajamento.” 

Mãe 15: “Ainda não! Mas se procurar vai ser aceita (risos), mas eu sempre tento marcar as 

lojas que comprei para poder ajudar as outras mamães...”  

O perfil público 

Outro dado que permitiu entender o real interesse em parcerias comerciais foi o motivo 

citado pelas mães para manterem o perfil configurado como público. Dos 20 perfis 

entrevistados, que mantêm a conta aberta para qualquer pessoa ver, todos eles estão 

configurados desta forma por considerar o crescimento no número de seguidores, 

visualização de estatísticas, engajamento ou mesmo para permitir que as empresas possam 

ver o perfil e entrar em contato para parcerias ou chamá-las para trabalhos como modelos 

infantis.   

Mãe 22: “Sim, para o alcance das publicações, gerar interesse do público, também para ser 

um perfil profissional e utilizar das ferramentas que o instagram disponibiliza, como dados 

de estatísticas, ele precisa ser público.”  

Mãe 23: “Hoje, eu estou visando parcerias e por isso deixamos o perfil aberto. Para que as 

marcas possam ver. Fechado não funciona muito bem assim.” 

Mãe 4: “O perfil está aberto porque é para as pessoas verem as fotos e para as marcas 

poderem acessar e ver as fotos dela, ter interesse e chamar ela, entendeu? Todos os perfis 

de crianças na internet são abertos... todas que trabalham com isso! Não tem como ser 

fechado, pois acaba que é uma exigência das empresas.”  

Os grupos de engajamento 

Outro fator que surgiu durante as entrevistas e que não estava previsto na análise 

inicialmente foi a questão dos grupos de engajamento que várias mães participam. Estes 
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grupos servem para promover uma conexão entre elas, para incentivar o crescimento do 

perfil umas das outras e também trocarem informações sobre algum IG suspeito que possa 

estar seguindo-as. A existência desses grupos foi citada por 5 mães.  

Mãe 13: “A gente tem um grupo de mães pra troca de informação.” 

Mãe 15: “(...) após alguns dias outras mães me chamaram para participar de grupos de 

engajamento.”  

Mãe 19: “participo de um grupo de mães que é um grupo de engajamento com crianças da 

idade dela. A gente segue uma a outra e compartilhamos informações... “ 

4.1.6 Panorama geral 

Para mapear de forma geral os resultados, criou-se uma tabela básica com os principais 

dados descritos nos tópicos anteriores: 

Tabela 4 -  Panorama geral  dos resul tados das entrev is tas com as mães 

Questões  Respostas comuns Quantidade 

Motivação das mães para 
criar o perfil no Instagram 
para os filhos 

Pessoal | Álbum de recordações | mãe 
que citaram a necessidade de arquivar 
fotos, mostrar para parentes que 
moram longe, entre outros. 

 

14 

Comercial | As mães que citaram o 
desejo de fazer o perfil crescer com o 
intuito de conseguir parcerias 
comerciais com marcas. São perfis de 
micro-influenciadores digitais. 

 

10 

Agência | mães que citaram a agência 
como incentivadoras para se criar o 
perfil. Quando a criança trabalha como 
modelo.  

 

7 

Riscos do Sharenting 
percebidos pelas mães 

Pedofilia 18 

Sequestro 9 
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Outros (riscos de desgaste de rotina, 
estelionato e inveja). 

3 

Não vê riscos para a criança 1 

Parcerias com marcas no 
Instagram  

Já fez em troca de produtos apenas 10 

Já fez parceria e recebeu em dinheiro e 
também em produtos 

3 

Nunca fez parcerias no Instagram  10 

Configurações de 
Privacidade 

Perfil público 20 

Perfil privado 3 

Direito de Imagem | Nesta 
questão as mães foram 
perguntadas se os filhos 
poderiam se sentir 
constrangidos no futuro 
com alguma publicação 
feita  

Mães cuidadas e convictas | Essa 
categoria sinaliza as mães que 
afirmaram tomar cuidado com o tipo 
de conteúdo que postam e estão 
convictas de que os filhos não se 
sentirão constrangidos no futuro. São 
as mães que acreditam estar fazendo 
um bom trabalho.  

11 

Indecisas | São as mães que afirmaram 
não saber se os filhos poderão se sentir 
constrangidos no futuro ou que ainda 
não pensaram a respeito.  

4 

Mães que já deletaram alguma 
postagem a pedido dos filhos. | Já 
aconteceu dos filhos não gostarem do 
conteúdo postado por elas.  

4 

Identidade Digital | 

Pergunta sobre a identidade 

que está sendo construída 

agora e se os filhos 

poderiam no futuro 

questionar sobre as pegadas 

Mães que não souberam responder ou 
que afirmaram nunca ter pensado 
sobre o assunto.  

7 

Mães que entenderam o conceito como 
uma identidade estética ou um “estilo” 
visual do perfil. Acreditam que os 
filhos terão liberdade para mudar as 
pegadas no futuro.  

13 
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digitais que foram deixadas.  
Mães que acreditam que os filhos não 
vão querer mudar nada no futuro. 
Acreditam que os filhos vão gostar da 
identidade criada para eles.  

5 

 

4.2 Entrevistas com profissionais de empresas do segmento 

infantil 

Neste tópico iremos apresentar os resultados das 10 entrevistas realizadas com 

profissionais que trabalham em empresas do segmento infantil. Para manter o anonimato 

no tratamento dos dados das empresas e também dos participantes, criou-se uma tabela 

com nomes fictícios, o número de seguidores de cada marca ou grupo de marcas no 

Instagram e a função desempenhada pelo (a) entrevistado (a) na empresa. 

Das 10 empresas duas são pequenas lojas de moda infantil (empresas 9 e 10), uma é 

agência, e as restantes são empresas médias ou grandes também ligadas à moda infantil ou 

aos brinquedos. 

Tabela 5  -  Caracterizaça ̃o dos entrev is tados e  respec t ivas empresas em que trabalham 

Empresas Tipo de 
empresa 

Número de 
seguidores no 
Instagram 

Já fez parceria 
com crianças? 

Cargo | 
função do 
entrevistado 

Empresa 1 Moda infantil  
(fábrica – B2B e 
B2C) 

116.000 Sim Coordenadora 
de estilo 

Empresa 2 Moda infantil 
(fábrica – B2C) 

23.400 Sim Sócio | Diretor 
de Marketing 

Empresa 3 Moda infantil  

(fábrica – B2B e 
B2C)  

Marca A: 88.200 
Marca B: 14.500 
Marca C:  73.800  

Sim Analista de 
Marketing 

Empresa 4  Brinquedos  410.000 Sim Analista de 
Marketing 
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Empresas Tipo de 
empresa 

Número de 
seguidores no 
Instagram 

Já fez parceria 
com crianças? 

Cargo | 
função do 
entrevistado 

Digital 

Empresa 5 

 

Moda infantil  Marca A: 556.000 
Marca B: 7.216 

Sim Analista de 
Marketing 

Empresa 6 

 

Moda infantil 
B2C 

95.700 Sim Comunicação e 
Mídias 

Empresa 7  Moda infantil 
(franquias e e-
commerce) 

Marca A: 848.000 
Marca B: 287.000 

Sim Gerente de 
Marketing 

Agência 8 Agência infantil 9.100 Não Sócia Diretora  

Loja 9  Moda infantil 
(B2C | loja 
multimarcas) 

20.500 Sim Sócia Diretora 

Loja 10 Moda infantil 
(B2C | loja 
multimarcas) 

868  Não Sócia Diretora 

 

Para dar início à entrevista com as empresas, buscou-se perceber quais já tinham firmado 

parcerias com perfis infantis no Instagram e quais os benefícios que viam neste tipo de 

estratégia, tendo feito ou não anteriormente alguma parceria.  

Dos entrevistados, apenas a agência 8 e a loja 10 afirmaram não ter feito parcerias de forma 

directa. A agência citou alguns pontos contra e a loja 10 já tinha compartilhado imagens de 

uma influencer, aproveitando desdobramento de campanha de uma marca que 

representava. 

Agência 8: “ (...) trazem benefícios para a marca, mas, ao mesmo tempo, eles não tem uma 

identidade com marca nenhuma. Eles podem te levar alguns seguidores, mas às vezes não 

são seguidores que vão consumir o produto, que vão só seguir por interesse ou curiosidade 
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de saber o que aquele influencer divulgou. Talvez o benefício seja mais para o influencer do 

que em termos de retorno para a marca. Eu, como agência, não tenho esse retorno.” 

Todos os outros 8 entrevistados afirmaram já ter feito, e ainda fazer, parcerias com perfis 

infantis.  

4.2.1. Benefícios percebidos pelas empresas  

Ao serem questionados sobre os possíveis benefícios que a empresa poderia obter ao fazer 

parcerias no Instagram, os seguintes pontos foram listados: conseguir visibilidade (5), 

aumento das vendas (5), a veracidade no discurso do influenciador (4), atrair novos 

seguidores para a marca (4), engajamento com o público (4), segmentação do mercado 

através de influenciadores regionais (2), economia em publicidade, já que as parcerias têm 

um custo menor para as empresas (1), gerar conteúdo fresco (1) e por fim, mostrar um 

mesmo produto com olhares diferentes (1).  

Empresa 1: “Alguns benefícios que me vem na mente de imediato: as crianças trazem 

visibilidade para a marca, aumenta número de seguidores e depois, consequentemente, 

reflete no número de vendas. Outra vantagem é com relação ao custo de divulgação para a 

marca, que muitas vezes a parceria é feita por produtos, o que é mais econômico que uma 

campanha publicitária com um cachê muito caro, por exemplo.”  

Empresa 2: “(...) consequentemente geramos engajamento nas redes sociais. Gerar 

conteúdo primeiro com essas crianças que já estão no mundo da moda, mas o objetivo 

principal é gerar engajamento com o público e fazer uma conexão.” 

Empresa 5: “ (...) o reflexo que tem para a gente é de outros seguidores e de influencers 

quererem consumir o produto e verem a nossa marca como amiga também: de querer 

conversar com a gente, de comentar nossas publicações, de procurar pela nossa marca para 

consumir mesmo.” 

Empresa 6: “ é muito mais fácil o cliente confiar se for outra pessoa a dizer do que se for a 

própria marca.” 
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Empresa 7: “ (...) esses influenciadores têm uma fala muito proprietária da região, algumas 

expressões de cada região, sotaque, parece muito mais próximo.” 

4.2.2. A escolha dos influenciadores 

Ao serem questionados sobre a escolha dos influenciadores, ou seja, a forma como 

chegavam a fechar essas parcerias, detectou-se três formas: geralmente é alguém da equipe 

de marketing e comunicação que procura os perfis de acordo com a estratégia que a 

empresa deseja traçar (citado por 6 dos entrevistados), as mães procuram as empresas e 

oferecem para divulgar o produto (citado por 5 dos entrevistados); ou a empresa recorre à 

alguma agência (citado por 4 pessoas).  

Empresa 4: “A gente sempre faz através da agência. No nosso planejamento de campanha 

a gente já define a verba para influenciadores e a nossa agência de publicidade entra em 

contato com a agência de influencers e vê os perfis que tem mais a ver com o produto que 

queremos vender.” 

Empresa 5: “Eu sou responsável hoje pela parte de parcerias com influencers, mas a gente, 

o time, num contexto, vai encontrando...”  

Agência 8: “O feedback que eu tenho das marcas – como na verdade eu estou no meio dos 

dois, tanto das crianças quanto das marcas – o feedback que eu tenho é que são as mães. 

As mães sufocam as marcas. São muitas mães. O sonho de toda mãe ou da grande maioria 

é ver sua criança sendo uma influencer. Então são as mães que vão atrás das marcas.” 

Loja 9: “ Ou a gente procura um perfil bom para alguma campanha específica ou a gente 

fecha com alguém que procura a gente… mas depende muito da finalidade da campanha.” 

4.2.3. Pagamento aos influenciadores 

Com relação ao pagamento feito aos influenciadores a grande maioria afirmou fazer em 

forma de permuta, ou seja, troca de divulgação por produtos da marca. Apenas a empresa 4 

afirmou pagar diretamente para a agência e esta repassar o valor aos envolvidos. Seis 

empresas afirmaram oferecer apenas produtos em troca de divulgação e 5 entrevistados 
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afirmaram pagar um cachê em dinheiro quando é para alguma campanha específica ou um 

lançamento importante. 

Empresa 1: “Eu morro de vergonha de falar isso, mas a maioria das parcerias são pagas em 

roupa. As mães aceitam, pois não precisam de comprar produtos para as filhas.” 

Empresa 5: “Então… Isso depende muito da estratégia e muito também do influencer com 

quem a gente definiu trabalhar. Existe influencer que trabalha com permuta – e isso eu diria 

que seria 96-97%. Os outros 3% a gente trabalha como forma de cachê, dependendo do 

influencer.” 

Loja 9: “Nunca pagamos em dinheiro.” 

A agência 8 ainda colocou uma reflexão acerca das parcerias que são firmadas apenas com 

pagamento em produtos, o que confirma os resultados das entrevistas feitas com as mães, 

descrita no tópico 5.1.4.1 deste estudo. 

Agência 8: “Então… uma bandeira que a gente tem levantado é isto: a questão da 

valorização da criança. Porém a gente levanta uma bandeira que a gente não tem o apoio 

mais importante, que seria o apoio das mães, um posicionamento das mães. Então hoje eu 

posso te falar que a grande maioria das parcerias são somente troca de produtos.” 

Apesar da forma mais comum de remuneração ser em produtos, outras empresas 

afirmaram já ter feito o pagamento em dinheiro também.  

Empresa 6: “Temos 3 modalidades de pagamento para essas parcerias. A primeira é em 

dinheiro, que é o valor acordado com os influenciadores ou dinheiro reversível em produto 

- e agora temos trabalhado muito assim porque às vezes as pessoas têm dificuldade em 

arranjar o nosso produto nas lojas. Então por exemplo damos um código que dá direito a 

80% de desconto na nossa loja online ou 200 € para gastar em produtos - ou o produto 

mesmo, por exemplo se queremos que o influenciador comunique um determinado 

produto, além do pagamento monetário a gente envia o produto também.” 

Empresa 7: “A gente já fez as duas formas. A gente já teve parceria: a gente lançou, no final 

do ano passado, uma linha de presenteáveis, feita em parceria com a Uatt – aquelas 
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almofadas de pescoço, copo, uns produtos diferentes. E, nessa época, foi contratada uma 

personalidade a nível de Brasil: ela é a S****, uma atriz e tudo mais. 

Foi paga a parceria, a gente comprou um combo de materiais. Eu vou te dizer que, 

particularmente, a gente teve retorno sim, mas eu tenho a sensação de que, se a gente 

tivesse pego esse valor – a gente pagou 45 mil reais por um combo de materiais –, se eu 

tivesse pego esses 45 mil e tivesse contratado 45 influenciadoras para pagar mil reais para 

cada uma, eu teria tido mais retorno do que uma famosa. É porque é um público só, né? 

4.2.4. Transparência para o consumidor 

Perguntou-se para os entrevistados se os perfis parceiros deixavam claro para o 

consumidor final se o conteúdo postado era uma parceria. Os entrevistados ficaram 

divididos e 5 responderam que sim, e os outros 5 falaram que não era tão transparente.  

Empresa 6: “Depende! Tem influenciadores que marcam, e há outras que não. Mas 

normalmente é sempre muito fácil perceber, ou seja, nunca trabalhamos de forma que 

pareça que são eles que estão a trabalhar porque querem. Geralmente identificam a marca 

no copy e trabalham um conteúdo muito mais profissional, ou seja, o próprio tom e a 

forma como se dirigem ao público não é muito orgânica. É visível que é publicidade e 

depois fazem essa marcação, sinalizam como "parceria remunerada com"…” 

Empresa 1: “No segmento infantil é muito raro alguém escrever que é um publi post. As 

nossas parceiras colocam a hashtag da marca ou então colocam no comentário o nome da 

marca, como se fosse algo mais natural mesmo.”  

4.2.5. Termo de responsabilidade e autorização dos pais para o uso de 

imagem 

Dos profissionais entrevistados, 8 afirmaram que muitas vezes não existe um termo de 

autorização formal que seja assinado pelos pais autorizando o uso de imagem da criança. 

Geralmente quando é apenas parceria em redes sociais as empresas só perguntam, através 

de contato por mensagem direta mesmo, se podem postar ou não a foto da criança. Só 

existe um termo formal quando é para fotografar campanha.  
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Empresa 6: “segundo as políticas de privacidade no Instagram, a partir do momento que 

uma pessoa divulga um conteúdo publicado na rede, ela automaticamente permite o uso 

desta imagem. Dentro da rede essa imagem pode ser compartilhada, a menos que a pessoa 

tenha o perfil privado e nesse caso não é possível. Quando o perfil é público, a própria 

política de privacidade permite que seja utilizado, mas obviamente que não fazemos sem 

alertar antes aos influenciadores… poderíamos fazê-lo, mas por uma questão de respeito e 

consideração pelo trabalho que o influenciador fez, nós damos sempre a nota, nunca é feito 

nada às escuras. “ 

Empresa 2: “Normalmente sempre pedimos permissão previamente. Se for campanha ou 

desfile com modelos contratados pela agência, fazemos um documento físico. Mas se 

formos repostar foto de cliente ou de parceiras no Instagram pedimos autorização por e-

mail, é mais informal.”  

Quando perguntados se já tiveram algum problema ao usar uma imagem de criança, todos 

afirmaram nunca ter tido qualquer problema com os pais.  

Agência 8: “Infelizmente não, nunca vi, porque ainda mexe muito com vaidade, né? Tudo 

que a mãe quer é ver o filho ali numa publicidade e acaba se submetendo a fazer tudo de 

graça, inclusive catálogos de graça para ter o filho exposto. Então isso não gera nada de 

constrangimento nem de estresse com marca nenhuma. Infelizmente a gente vive esse 

mercado aí.” 

Empresa 7: “Nossa, elas acham ruim se a gente não reposta. Eu sempre brinco que a gente 

tem a marca das mães.”  

4.2.6. Legislação e Regulamentação 

Por fim, buscou-se perceber se as empresas conhecem a legislação vigente e se existe 

alguma restrição quanto as parcerias no Instagram com crianças. 4 dos 10 entrevistados 

afirmaram não ter conhecimento sobre qualquer restrição e o restante mostrou conhecer 

algum ponto ou outro da lei, sem se aprofundar muito.  
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Empresa 2: “Essa questão do direito de imagem está associada à, primeiro, Constituição da 

República que ninguém pode ter sua imagem violada e a reparação civil está no código civil 

que é a lei 10.406, que ninguém pode ter sua imagem exposta sem autorização prévia. A lei 

é bem consolidada e não é restrita à apenas internet não, independente de onde esta 

imagem esteja, seja na internet ou não.”  

Empresa 6: “No fundo a verdade é que nós não fazemos parceria com crianças, nós 

fazemos parceria com os pais das crianças. Existem várias contas no Instagram, é fácil 

pesquisar, que é o perfil de uma criança, ou seja, miúdos que querem ser modelos. Pronto! 

Esse perfil a gente evita trabalhar com eles, justamente por causa disso.” 

Empresa 4: “Existe uma restrição sim! Como fazemos publicidade para a criança a gente 

nunca pode incentivar o consumo de forma incisiva… não podemos falar para a criança 

comprar o brinquedo, por exemplo. E para trabalhar com a criança precisamos também de 

pedir na justiça um alvará de liberação. Mas isso também é com a agência.” 

4.2.7 Panorama geral dos resultados das entrevistas com as 

empresas 

Para mapear de forma geral os dados coletados com as empresas, criou-se uma tabela 

básica com os principais pontos abordados anteriores: 

Tabela 6 -  Panorama geral  das entrev is tas com as empresas 

Questões  Categorização das Respostas Quantidade 

Se a empresa Já utilizou  
parcerias no Instagram 
como estratégia de 
marketing?  

Sim 8 

Não 2 

Benefícios percebidos pelos 
profissionais de marketing  

Visibilidade da marca 5 

Aumento das vendas  5 

Veracidade no discurso do influenciador  4 

Engajamento com o público   4 
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Conseguir novos seguidores 4 

Segmentação por regiões 2 

Melhor custo que a publicidade 
tradicional 

1 

Conteúdo “fresco” 1 

Um mesmo produto pode ser trabalhado 
com diferentes olhares quando utilizado 
por influenciadores diferentes.  

1 

Como a busca por parceiros 
é feita 

Equipe interna | profissionais do sector 
de marketing procuram os parceiros. 

6 

As mães entram em contato com as 
marcas  

5 

Agência  4 

Pagamento ao 
influenciadores 

Pagam preferencialmente em produtos (2 
dos entrevistados falaram que já fizeram 
com pagamento em dinheiro, mas que 
não é tão comum. Geralmente pagam 
somente em produtos).  

6 

Pagamento em dinheiro e produto 
(quando a forma de pagamento varia de 
acordo com o contrato, inclusive 1 
empresa citou que sempre faz o 
pagamento em espécie através de uma 
agência).  

3 

Transparência | Se as 
postagens feitas pelos 
influenciadores são 
sinalizadas como parceria e 
se fica claro para o 
consumidor final que o 
influenciador está ganhando 
algo em troca.  

Transparente | Fica claro para o 
consumidor final que se trata de uma 
parceria comercial. 

5 

Não fica claro para o consumidor final 
que se trata de uma parceria| A postagem 
fica mais “natural”. 

5 

Termo de autorização 
formal de uso da imagem 

Pedem apenas autorização por mensagem 
direta ou e-mail. (só pegam assinaturas 
formais se for para fotografar campanha 

8 
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da criança ou participar de desfiles e eventos). 

 

Termo formal e por escrito  

(uma empresa afirmou que o termo é 
feito com a agência e outra disse pegar as 
assinaturas com os pais, pois na maioria 
das vezes a criança fotografa com o 
fotógrafo da loja). 

2 

Legislação | Se os 
profissionais possuem 
conhecimentos sobre 
restrições e regulamentação 
para parcerias no Instagram   

Possuem algum conhecimento  6 

Não sabem a respeito deste assunto  4 
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CAPÍTULO 5. DISCUSSÃO  

A presente dissertaça ̃o tinha como objetivos entender as perceções de empresas e pais 

sobre o sharenting e a dinâmica das parcerias publicitárias no Instagram com perfis infantis.  

Desta forma, buscou-se perceber quais as motivações que levaram as mães entrevistadas a 

criarem perfis para os filhos no Instagram, perceber se as mães conheciam os reais riscos 

que o sharenting pode trazer para seus filhos, levantar uma reflexão a respeito do direito de 

imagem e privacidade das crianças e, por fim, entender quais os benefícios procurados 

pelas empresas ao fazer parceria com o perfil dessas crianças no Instagram. 

Assim sendo, concluiu-se que as mães podem ter motivações tanto de caráter pessoal, 

quanto de caráter comercial: alguns dos fatores citados por elas foram a necessidade de 

registrar e arquivar as fotos dos filhos, conseguir contratos de trabalho com agências, 

estabelecer parcerias comerciais com empresas ou mesmo por considerarem que os filhos 

são talentosos e desenvoltos em frente as câmeras para serem influenciadores. De certa 

forma, as motivações citadas por elas vão de encontro com alguns pontos levantados por 

Blum-Ross e Livingstone (2017) sobre o sharenting praticado por pais blogueiros. Apesar 

deste estudo ter como foco os pais que possuem blogs, a questão da produção de conteúdo 

e o compartilhamento de dados sobre os filhos é muito similar a presente dissertação, que 

analisa o mesmo comportamento, porém no Instagram. Blum-Ross e Livingstone (2017) 

descobriram que os pais têm como motivação também, além da auto-representação, as 

possibilidades de rentabilização do blog através de parcerias com empresas, sejam elas 

monetárias ou apenas em produtos.  

Já no que se refere aos riscos aos quais as crianças são expostas, as mães parecem conhecer 

alguns deles, embora não tenham uma visão tão completa de todos eles. Apesar de saber 

que existe algum perigo em publicar as fotos, algumas mães acreditam que nada poderá 

acontecer com seus filhos, já que são elas as responsáveis por monitorar os perfis e 

publicar todo o conteúdo, deixando de lado as questões sobre desgaste de rotina, riscos 

emocionais, ciberbullyng e as pegadas digitais que são deixadas na nuvem, criando uma 

identidade digital sem consentimento da criança.  
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Outro risco que foi citado pela maioria das mães e vai de encontro com a revisão da 

literatura é a questão da pedofilia e do sequestro. De acordo com Brosch (2016), os pais 

nunca sabem quem pode usar essas informações para outros fins. Assim, eles fazem de 

seus próprios filhos um alvo potencial de predadores infantis.  

A questão do sharenting é ainda mais ampla e complexa quando analisada a questão ética, os 

direitos da criança à privacidade e a identidade digital que está sendo construída no meio 

virtual. Se por um lado os pais realmente possuem o direito da parentalidade e são os 

responsáveis legais pelos dados pessoais de seus filhos e têm papel no consentimento para 

o uso de informações, por outro lado as crianças têm interesse em privacidade (Steinberg, 

2017).  

É preciso ressaltar que o sharenting não é totalmente maléfico e possui sim alguns pontos 

positivos, como o compartilhamento de informações úteis sobre maternidade e a troca de 

experiências pelos pais, de forma a criar uma poderosa rede de apoio (Blum-Ross e 

Livingstone, 2017). Pode-se citar ainda os benefícios econômicos, e a oportunidade de um 

novo negócio, pois muitas vezes o produtor de conteúdo digital encontra uma alternativa 

ao trabalho formal, mais flexibilidade para ficar com os filhos em casa e formas de 

monetizar as redes sociais.  

Ao longo das entrevistas dois fatores foram apontados como catalisadores para se criar um 

perfil infantil no Instagram de forma mais profissional. O primeiro deles é a agência, que 

muitas vezes orienta seus clientes a manterem uma espécie de portifólio digital e online 

através do Instagram, para que as empresas possam ver as fotos e posteriormente contratar 

essas crianças para trabalhos de modelo. Embora o objetivo inicial seja apenas para 

conseguir trabalhos em campanhas publicitárias, as mães acabam por ver também uma 

oportunidade para associar a imagem dos filhos às marcas em troca de produtos grátis ou 

mesmo remuneração monetária, assim, o que começa como apenas a criação de um albúm 

estilo composite, acaba por se tornar um trabalho de digital influencer. Juntamente com essa 

questão de profissionalizar o perfil, percebe-se um outro fator catalisador: os grupos de 

engajamento que as mães participam.  
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Algumas das mães entrevistadas citaram estes grupos de engajamento como forma de 

apoiar umas às outras, curtir e comentar as postagens umas das outras e até mesmo 

conversarem sobre os possíveis riscos, muitas vezes criando uma rede de proteção para as 

crianças contra a pedofilia. Se alguma mãe identifica um perfil fake com conteúdo 

indevido, imediatamente avisa para as outras mães para que todas possam denunciar o 

perfil e bloquear.  

Outro objetivo do estudo era perceber se os pais e empresas estavam cientes do direito de 

imagem das crianças e privacidade e segundo os resultados, a maioria dos profissionais de 

marketing afirmaram não ter conhecimentos sólidos a respeito da existência de restrições 

legais ou regulamentações. O que comprova o que foi dito por Childers et al (2018), que 

ainda que existam vários guias sobre o assunto, os profissionais de marketing, de uma 

forma geral, ainda estão numa fase de descoberta desta nova abordagem de trabalhar a 

publicidade e o marketing de influência nas redes sociais. É um tema novo tanto para os 

pais, que desejam produzir conteúdo de forma profissional, quanto para as empresas.   

Por esta razão, a empresa 6 afirmou preferir fazer parcerias com os pais, do que com os 

perfis infantis, a empresa 4 afirmou fazer sempre através de uma agência de 

influenciadores, que fica responsável pelos contratos e pagamentos aos parceiros e a 

empresa 5 deixou claro não fazer parcerias com qualquer perfil que esteja envolvido em 

escândalos ou que não respeite a infância, a exemplo da “mãe da Bel”, um caso recente que 

virou trend topic no Twitter no Brasil.  

Por fim, um dos grandes objetivos deste estudo era fazer uma conexão do sharenting com a 

nova forma de fazer negócio nas redes sociais, e para isso buscamos entender também o 

que as empresas percebem como benefícios ao firmar parcerias com os perfis infantis no 

Instagram. Os resultados confirmam o que outros autores citaram como benefícios na 

revisão da literatura: maior credibilidade e propriedade do tom de voz (Woods, 2016), 

engajamento, coloca marcas e produtos no contexto certo e fornece aos consumidores 

conteúdo fresco, mais natural e personalizado do que a publicidade tradicional. (Zeljko et 

al, 2018). 
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No presente estudo, 8 dos 10 entrevistados afirmaram utilizar estratégias envolvendo o 

marketing de influenciadores. Em uma pesquisa realizada pela eMarketer (2015), dois 

terços (67%) dos profissionais de marketing relataram usar influenciadores para promoção 

de conteúdo. 

Após pontuar todos esses benefícios e riscos, cabe aos pais e empresas uma reflexão mais 

aprofundada a respeito da valorização do trabalho feito por essas crianças influenciadoras, 

que muitas vezes é desvalorizado e feito apenas por troca de produtos, conforme indicam 

as entrevistas feitas com as mães e as empresas. 

Posto tudo isso, os resultados apontam para uma necessidade maior de aprofundar no 

tema, refletir sobre a dinâmica das parcerias comerciais que surgem com o crescimento das 

redes sociais e o papel tanto dos pais, quanto das empresas para valorizar e proteger a 

imagem das crianças, observando seus limites emocionais e também os possíveis riscos da 

exposição. O marketing de influência é muito importante para o mercado, para as marcas e 

para a construção do relacionamento com os consumidores, mas também é preciso pensar 

no bem estar geral da criança e encontrar um equilíbrio entre as partes.  

A prática do sharenting em excesso e das parcerias comerciais nas redes sociais têm 

implicações sérias para as crianças e precisa ser observada por agências, pelas empresas do 

segmento infantil e principalmente pelos próprios pais, que são os responsáveis legais pela 

imagem da criança. Desta forma, segue abaixo a aplicação prática da presente dissertação, 

que está relacionada à uma série de recomendações para os principais interessados: 

- Aos pais:  

(i) Recomenda-se aos pais que ao postarem qualquer informação sobre a criança, 

sejam fotos, vídeos, datas, nome completo, sobre a saúde ou localização, 

pensem se esses materiais e informações poderão ser usados de forma indevida 

por terceiros. Ao compartilhar qualquer coisa nas redes sociais, perde-se o 

controle sobre a propagação desses materiais muito rapidamente. No meio 

virtual qualquer pessoa pode ter acesso ao perfil, se as configurações de 

privacidade estiverem em modo público.  
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(ii) Apesar de nenhum dos entrevistados ter citado o cyberbullying como um risco 

real do sharenting, os pais precisam tomar cuidado para que as postagens não 

sejam constrangedoras para os filhos. O que é postado hoje não deve ser algo 

que vá prejudicar a criança no futuro, ou seja, não transforme o seu filho em 

um alvo para bulling por parte dos colegas. É recomendado que se evite postar 

imagens da criança tomando banho, suja de comida ou em situações que a 

possam constranger de alguma forma, hoje, ou no futuro.  

(iii) Outra recomendação aos pais seria sobre a frequência do conteúdo que 

produzem, de forma a não causar problemas emocionais ou de desgaste de 

rotina na criança. Alguns youtubers infantis já foram alvo de polémicas por 

serem explorados pelos próprios pais. É muito importante que a criança não se 

sinta obrigada a fazer fotos e vídeos em hipótese alguma.  

(iv) A pedofilia deve ser combatida e denunciada sempre. A qualquer suspeita, os 

pais devem bloquear e denunciar os perfis que entram em contato, além de 

monitorarem 100% os perfis dos filhos, para evitar qualquer problema neste 

sentido.  

- Às agências:  

(i) Recomenda-se que as agências orientem seus clientes, no caso os pais das 

crianças, quanto ao tipo de material que devem postar nas redes sociais e 

expliquem sempre que possível sobre os riscos da exposição infantil.  

(ii) Valorizar o trabalho infantil, seja de modelo ou como influencer, através de 

cachês mais justos e em dinheiro. 

(iii)  Exigir autorização por escrito e formalizada aos pais de uso de imagem ao 

agenciar um influenciador infantil, para regulamentar a atividade da criança, não 

só do trabalho de modelo, mas também como produtores de conteúdo.  

- Às empresas:  
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(i) Recomenda-se que as empresas busquem se associar apenas à imagem de 

crianças livres de polémicas e observem se a criança parceira não está a ser 

explorada.  

(ii) Valorização das parcerias ao oferecer, além de produtos da marca, um cachê em 

dinheiro para as crianças. 

Por fim, a presente dissertação tem relevância para a academia, uma vez que possui poucos 

estudos sobre o sharenting com um olhar voltado para o marketing. A maioria das pesquisas 

realizadas mostram os riscos do sharenting e o comportamento parental como um todo, mas 

ainda a literatura é escassa no que se refere a quantidade crescente de novos perfis infantis 

no Instagram com caráter comercial.  

Já para a gestão, o estudo mostra como as empresas precisam valorizar mais as parcerias 

com as crianças em termos monetários e como devem estar atentas às questões éticas que 

envolvem crianças influenciadoras. Outro ponto é a necessidade de se criar estratégias que 

apostem em conteúdos originais e parcerias com micro-influenciadores infantis regionais, 

que contribuam para a imagem da marca e para uma atitude mais positiva em relaça ̃o às 

parcerias com crianças. É preciso ter uma equipe que faça uma seleção criteriosa para que 

as empresas não se associem com a imagem de crianças que são exploradas pelos próprios 

pais. 

  



62 

 

CAPÍTULO 6. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

PARA ESTUDOS FUTUROS 

A grande limitação desta pesquisa está no tamanho da amostra (23 mães e 10 empresas), 

que impossibilita a generalização dos resultados extraídos. Outro fator limitante foi a 

prospecção de participantes para as entrevistas, muitas pessoas ficaram desconfiadas e 

acabaram desistindo de participar quando ficavam sabendo que era uma entrevista com 

perguntas abertas, sobretudo os profissionais de marketing. Muitas pessoas pediam apenas 

para enviar um e-mail ou um link com formulário. Ao explicar que precisava conversar 

com elas por telefone e separar alguns minutos do seu tempo, acabavam por não se 

mostrarem muito disponíveis. A própria amostra da pesquisa com as mães acabou sendo 

tendenciosa, uma vez que a busca foi feita pelo próprio Instagram e os perfis públicos são 

os que aparecem na busca, o que pode justificar também a quantidade de perfis de crianças 

micro-influencers neste estudo.  

Pode-se dizer que a presente dissertação tem um caráter exploratório e abre portas para 

investigações futuras, que podem aprofundar tanto na perspectiva antropológica do 

sharenting, quanto no marketing de influência ou no comportamento parental, analisando 

inclusive os grupos de engajamento que muitas mães participam.  

Sugere-se ainda que as investigações seguintes analisem o papel das agências como 

catalisadoras do sharenting e também como responsáveis por auxiliar os pais e empresas na 

construção de parcerias equilibradas e bem estabelecidas.  

Outra oportunidade de pesquisa seria a realização de uma pesquisa quantitativa para 

perceber o tamanho do mercado dos micro-influenciadores infantis, tanto em Portugal, 

quanto no Brasil. 
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ANEXOS 

 Guião de entrevistas aos pais  Anexo 1.

1. Introduça ̃o:  

Apresentar e agradecer disponibilizaça ̃o do contacto. Explicar propósito 

da investigaça ̃o, confidencialidade e anonimato no tratamento dos dados.   

Exemplo:  

“Boa tarde, meu nome é Bruna e sou estudante do mestrado em Marketing da 

Universidade do Porto. Minha tese é sobre os perfis infantis no Instagram.  

Essa pesquisa tem caráter acadêmico e busca perceber um pouco mais sobre o universo do 

marketing dentro do Instagram. Ressalto que as informações recolhidas são confidenciais e 

asseguro o anonimato no tratamento dos dados. Essa entrevista não vai tomar mais do que 

10 minutos do seu tempo. “ 

2. Dados sobre Perfil da criança no Instagram:  

Recolher informaço ̃es sobre o (a) filho (a) do participante previamente: 

o perfil no Instagram 

o número de seguidores 

o Verificar se já existe algum post com hashtags que sinalize parcerias comerciais como 

#publi #ad ou outra similar. 

o Verificar uso de  hashtags (#kids #modeloinfantil  #babygirl #babyboy #instakids 

#fashionkids #miniblogueira)  

3. Aquecimento: 
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o Para introduzir o assunto, falar sobre a tendência crescente em criar perfis para os filhos 

nas redes sociais (citar alguma pessoa famosa ou não) e depois passar pelo conceito do 

marketing de influência e como as empresas têm buscado parceiros para promover seus 

produtos. 

Exemplo:  

Hoje em dia as redes sociais são quase que “obrigatórias” na vida das pessoas e muitas 

vezes os pais querem deixar os fatos mais importantes da vida dos filhos registrados. É 

como se fosse um álbum virtual onde os parentes e amigos podem ver as fotos, comentar e 

participar desses momentos.  

- QUESTÃO 1: Para quê você criou um perfil para seu filho? (Pode ser por motivos 

comerciais, por se sentir orgulhoso, porque gosta de produzir conteúdo para esse 

universo?) 

GRUPO 1 :  Riscos do Sharenting 

- QUESTÃO 2: O perfil do seu filho é configurado como “privado”? Qualquer pes-

soa pode seguir?  (Se já souber a resposta, perguntar o por que do perfil ser aberto 

ou fechado)  

- QUESTÃO 3: Você acredita que possa haver algum risco para seu (sua) filho (a) ao 

postar essas imagens dele (a)? QUAIS RISCOS? (nesta pergunta espera-se que a 

pessoa fale sobre cyberbulling, pedofilia, sequestro virtual, etc...)  

GRUPO 2 :  Sobre Parcerias 

Muitas empresas hoje em dia preferem fazer parcerias com pessoas nas redes sociais do 

que investir em publicidade tradicional. Muitas buscam perfis no Instagram, por exemplo, 

que possam divulgar seus produtos de forma natural, como se fosse uma recomendação. E 

esse conceito se aplica também às crianças.  

- QUESTÃO 4: Seu (sua) filho (a) já recebeu alguma proposta de parceria (seja em 

troca de produtos da marca ou mesmo dinheiro) para divulgar algum produto? 

- Você aceitou?   
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- Como foi feita a negociação em termos monetários?  

GRUPO 3 :  Direito de Imagem e Identidade Digital  

- QUESTÃO 5: Você acredita que na adolescência seu filho possa pedir para deletar 

algum post ou mesmo o perfil?  

- QUESTÃO 6: Você sabe o que é identidade digital? Seu filho poderia no futuro 

querer ter uma pegada digital diferente da que você criou para ele?   

Encerramento: agradecer pelas respostas. 
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 Guião de entrevistas aos profissionais de marketing e/ou Anexo 2.

empresas do segmento infantil 

1. Introduça ̃o:  

Apresentar e agradecer disponibilizaça ̃o do contacto. Explicar propósito da investigaça ̃o, 

confidencialidade e anonimato no tratamento dos dados.   

Exemplo:  

“Boa tarde,  

Meu nome é Bruna e sou estudante do mestrado em Marketing da Universidade do Porto. 

Minha tese é sobre as parcerias publicitárias no Instagram com perfis infantis que são 

monitorados pelos pais.  

Essa pesquisa tem caráter acadêmico e busca perceber um pouco mais sobre o universo da 

publicidade dentro do Instagram e como as marcas fazem parcerias com os perfis infantis. 

Ressalto que as informações recolhidas são confidenciais e asseguro o anonimato no 

tratamento dos dados. Essa entrevista não vai tomar mais do que X minutos do seu tempo. 

“ 

2. Dados sobre as pessoas entrevistadas:  

Recolher informaço ̃es do participante e da empresa que trabalha (sinalizar se é agência ou 

marca de produto infantil) 

nome (apenas para controle) 

3. Aquecimento: 

o Para introduzir o assunto, falar sobre o conceito do marketing de influência e como as 

empresas têm buscado parceiros para promover seus produtos. 

Exemplo:  
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 “Muitas empresas hoje em dia preferem fazer parcerias com pessoas nas redes sociais do 

que investir em publicidade tradicional. Muitas buscam perfis no Instagram, por exemplo, 

que possam divulgar seus produtos de forma natural, como se fosse uma recomendação...” 

 

GRUPO 1 :  Benefícios esperados pelas empresas 

QUESTÃO 1: A empresa em que trabalha, já incluiu influenciadores (infantis) do 

Instagram em sua estratégia de marketing?  

QUESTÃO 2: Por quê? (espera-se que o profissional fale mais sobre a decisão de fazer ou 

não parcerias. Buscar entender os motivos reais)  

QUESTÃO 3: Você acredita que é possível obter algum tipo de benefício? Quais? (espera-

se que o entrevistado levante questões como financeiro, visibilidade nas redes sociais, fale 

sobre agenciamento se for agência, conteúdo fresco, fotos de qualidade, etc...) 

QUESTÃO 4: Como a escolha dos influencers é feita? QUEM PROCURA QUEM? 

(Procuram as crianças a partir de hashtags, recorrem aos bookers, entram em contato com 

os pais que já são conhecidos?)  

QUESTÃO 5: Como é feita a parceria em termos monetários? Paga-se em dinheiro ou 

envia produtos para experimentação?  

QUESTÃO 6: Os produtores de conteúdo (pais das crianças) sinalizam quando é parceria? 

Colocam hashtags como #ad #publi #sponsored e marcam a marca?  

GRUPO 2 :  Direito de imagem e riscos 

QUESTÃO 7: Como vocês lidam com o direito de imagem da criança? Os pais assinam 

algum termo de autorização? 

QUESTÃO 8: Vocês replicam o conteúdo postado pelo perfil parceiro? 

QUESTÃO 9: Já tiveram algum problema ao usar a imagem da criança? 
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QUESTÃO 10: Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria 

com crianças? Quais? 
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 Guião definitivo de entrevistas aos profissionais de Anexo 3.

marketing e/ou empresas do segmento infantil 

1. Introduça ̃o:  

Apresentar e agradecer disponibilizaça ̃o do contacto. Explicar propósito 

da investigaça ̃o, confidencialidade e anonimato no tratamento dos dados.   

Exemplo:  

“Boa tarde,  

Meu nome é Bruna e sou estudante do mestrado em Marketing da Universidade do Porto. 

Minha tese é sobre as parcerias publicitárias no Instagram com perfis infantis que são 

monitorados pelos pais.  

Essa pesquisa tem caráter acadêmico e busca perceber um pouco mais sobre o universo da 

publicidade dentro do Instagram e como as marcas fazem parcerias com os perfis infantis. 

Ressalto que as informações recolhidas são confidenciais e asseguro o anonimato no 

tratamento dos dados. Essa entrevista não vai tomar mais do que X minutos do seu tempo. 

“ 

2. Dados sobre pessoas entrevistadas:  

Recolher informaço ̃es do participante 

o empresa que trabalha (sinalizar se é agência ou marca de produto infantil) 

nome (apenas para controle) 

3. Aquecimento: 

o Para introduzir o assunto, falar sobre o conceito do marketing de influência e como as 

empresas têm buscado parceiros para promover seus produtos. 

Exemplo:  
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 “Muitas empresas hoje em dia preferem fazer parcerias com pessoas nas redes sociais do 

que investir em publicidade tradicional. Muitas buscam perfis no Instagram, por exemplo, 

que possam divulgar seus produtos de forma natural, como se fosse uma recomendação...” 

GRUPO 1 :  Benefícios esperados pelas empresas 

QUESTÃO 1: A empresa em que trabalha, já incluiu crianças (influenciadores infantis ou 

não) do Instagram em sua estratégia de marketing?  

QUESTÃO 2: Você acredita que é possível obter algum tipo de benefício? Quais? (espera-

se que o entrevistado levante questões como financeiro, visibilidade nas redes sociais, fale 

sobre agenciamento se for agência, conteúdo fresco, fotos de qualidade, etc...) 

QUESTÃO 3: Como a escolha dos influencers é feita? QUEM PROCURA QUEM? 

(Procuram as crianças a partir de hashtags, recorrem aos bookers, entram em contato com 

os pais que já são conhecidos?)  

QUESTÃO 4: Como é feita a parceria em termos monetários? Permuta, paga-se em 

dinheiro, enviam produtos para experimentação?  

QUESTÃO 5: Os produtores de conteúdo (pais das crianças) sinalizam quando é parceria? 

Colocam hashtags como #ad #publi #sponsored e marcam a marca?  

GRUPO 2 :  Direito de imagem e riscos 

QUESTÃO 6 : Como vocês lidam com o direito de imagem da criança? Os pais assinam 

algum termo de autorização? Vocês replicam o conteúdo postado pelo perfil parceiro? 

QUESTÃO 7: Já tiveram algum problema ao usar a imagem da criança? 

QUESTÃO 8: Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria 

com crianças? Quais? 
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 Transcrição das entrevistas às mães Anexo 4.

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 02/03/2020 

MÃE 1 | número de seguidores: 254  

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #nomedacriança   

 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da C****. Alguma razão 

especial? 

O principal motivo para criar o perfil foi porque agenciei ela numa agência de modelos. A 

agência falou que era melhor que fazer book e eles orientaram a criar o perfil no Instagram 

como forma dos clientes acompanharem a criança, como um composite.  

A agência de modelo não exigiu, mas recomendou, uma vez que o cliente gosta de ver foto 

das crianças atualizadas, pois criança muda muito rápido. Em um ano cabelo cresce, criança 

fica mais alta, etc…  

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "privado" ou qualquer pessoa pode seguir? 

Qualquer pessoa pode seguir e eu deixei aberto justamente por isso! Porque o cliente 

precisa vê-la, a agência acaba tendo dois clientes, né? Então tem que deixar o perfil aberto e 

justamente por isso eles também nos orientaram a não colocar fotos que remetem a coisas 

de adultos, sexualidade, etc. Eles me orientaram um pouco sobre isso, para postar no 

Instagram fotos bem leves, bonitas, para que os clientes contratem ela.  

QUESTÃO 3:  
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Então a própria agência alertou sobre os riscos…  

 

Me orientaram um pouco sobre os riscos sim! Me mostraram alguns exemplos onde as 

mães exageram. Fotos bizarras onde as mães fazem fotos sem noção...criança de 7 anos 

fazendo foto newborn… ou criança de 3 anos mostrando o bumbum...coisas que não 

condiz com a idade, sabe? Falaram pra não fazer nada disso. Os clientes não querem esse 

tipo de conteúdo, querem uma criança normal… Eles me alertaram sobre isso e a gente 

também tem senso crítico! Eu coloco fotos delas mais sendo criança, brincando com o 

irmão… essas coisas! 

QUESTÃO 4: 

Ela já recebeu proposta de parceria no Instagram?   

Sem ser pela agência não. Ela tem poucos seguidores e eu não fico divulgando, não 

compro seguidor e não posto excessivamente para fazer o perfil crescer. Nunca teve essa 

procura direta, sabe? Eu posto poucas coisas só para o cliente da agência ver.  

Como eu não invisto no perfil não tem essa demanda…  

Bruna: Eu vi no perfil dela que tem divulgação de umas lojas, ela fez parceria? 

Isso, são fotos que ela fez para essa loja Matinê e ela ganhou produtos. Ela desfilou no 

"Minas Fashion kids" também para 4 marcas. Mas ela só ganhou produto. Não teve 

pagamento em dinheiro…  Ela só foi paga para uma campanha que ela fez no dia das mães 

que vai para televisão mesmo, mas aí não é parceria por Instagram. É um trabalho 

remunerado que fizemos através da agência. Ela fez comercial para um plano de saúde e 

para campanha do shopping, com contrato para usar as imagens dela por 2 anos.  

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência ela possa pedir para deletar algum post ou 

mesmo o perfil inteiro?  
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Eu acho que não, justamente pelo cuidado do que posto. Por exemplo eu não posto foto 

que exponha ela...só coloco foto dela bonita e bem vestida. Não acho que ela ficará 

constrangida , mas é o que acho. Vou ensinar pra ela que precisa ter cuidado nas redes 

sociais para não ficar ridícula, né?  

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Tem um termo que está 

muito na "moda" que é "identidade digital". Você acredita que a sua filha possa 

querer ter uma pegada digital diferente da que você criou para ela?  

Não acho que isso seria um problema. O único problema é que acredito que essas imagens 

vão pra nuvem… ela não vai ter como se livrar dessas imagens, né? Se ela quiser fazer uma 

outra pegada digital essas imagens vão ficar salvas em algum lugar e não vou conseguir 

nunca mais eliminar ela da rede digital... mas ela vai criar um novo perfil, ela vai querer 

fazer um novo formato, que é mais a carinha dela... Mas enquanto ela estiver debaixo do 

meu teto, vai ser "policiado" por mim e eu não vou admitir que ela poste coisas que eu 

acho indevidas.  

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 02/03/2020 

MÃE 2 | número de seguidores: 1.390  

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #princesa #menina 

#instakids #instafashion  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da S****? 

A princípio, quando criei a 5 anos atrás, foi mais para postar as coisinhas dela, pra quem 

está longe poder acompanhar. Fiz esse perfil pra ela mesma, poder ver no futuro. Uma 
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forma de ter um arquivo, sabe? A gente não sabe se vai durar até lá, mas tem alguns posts 

que faço que coloco a hashtag #parasasaler para quando ela tiver maior ter esse acesso. O 

segundo motivo foi pensando nesse universo de mini fashionista, de blogueirinha e com a 

Sasa sempre gostei de postar o lookinho dela do dia, de mostrar a roupinha... 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "privado" ou qualquer pessoa pode seguir? 

Está como privado. Preciso autorizar se alguém seguir. Já deixei aberto numa época que ela 

fazia parceria com uma loja e era agenciada em Belo Horizonte, mas hoje em dia está 

fechado.  

QUESTÃO 3:  

Você acredita que exista algum tipo de risco para a sua filha?  

O risco maior existe dependendo do post que você faz, da foto que você posta, porque tem 

mãe que não se importa, por exemplo, de postar foto da criança só de calcinha, mostrando 

o corpinho, tem gente que posta foto do bebé peladinho… Eu nunca postei! Se você pegar 

fotos da Sabrina desde pequenininha, é basicamente uma roupa bonitinha, fazendo uma 

pose ou em algum brinquedo no parquinho, coisas do dia dela. Não posto nome da escola, 

foto com uniforme, porque são recomendações de segurança. Então basicamente eu 

acredito que pode ser perigoso dependendo da forma como você conduz o perfil.  

QUESTÃO 4: 

Você falou que ela já fez parceria com loja em Belo Horizonte, certo? Como 

funciona isso? Ela já recebeu proposta de parceria?   

Já. Ela já recebeu proposta de parceria sim. Na verdade ela foi fashionista de uma loja e até 

desfilou uma época. Mas não foi nada profissional não. Ela já recebeu laços para poder 

divulgar no Instagram, para divulgar a marca... mas eu não dei continuidade não, sabe? Não 

foi algo que eu investi, que eu foquei... Porque tem criança que faz isso com foco e que eu 

vejo que tem muito esse cunho... mas eu não dei essa ênfase comercial não.  
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Bruna: E teve pagamento financeiro? Ou apenas recebeu produto? 

 

Não! Só troca de produtos. A grande maioria não recebe dinheiro, a não ser que tenha 

muuuuitos seguidores né? Mas geralmente as marcas dão o produto em troca da 

divulgação, o que não deixa de ser monetário, né? Porque a mãe acaba economizando 

dinheiro.  

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência a S**** possa pedir para deletar algum post ou 

mesmo o perfil inteiro?  

 Do que eu conheço hoje dela, pela forma como ela é atualmente, não! Pode ser que até lá, 

alguma influência externa ou alguma outra situação, possa fazer ela querer deletar, mas 

atualmente não! Eu acredito que ela vai gostar ou até dar continuidade ou vai passar a usar 

o perfil de forma pessoal, sem cunho de blogueira... pode ser que ela mantenha!  

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Tem um termo que está 

muito na "moda" que é "identidade digital". Você acredita que a sua filha possa 

querer ter uma pegada digital diferente da que você criou para ela?  

Acredito que sim. Com certeza. Eu não vou me opor a isso. Enquanto ela não pode decidir 

sozinha ou administrar a rede social eu sigo uma linha do meu sentimento, mas quando ela 

for maior ela vai poder decidir.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 02/03/2020 

MÃE 3 - número de seguidores: 407  
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Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #babygirl 

#fotosurbanas #amordamamae #introducaoalimentar #bebedetresmeses  

 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da Giovana? 

O primeiro motivo é porque eu senti que muitas pessoas da família mesmo perguntavam 

sobre ela, ficavam assim "E aí Luana, como que ela está?" Então Eu criei o perfil no 

Instagram, inicialmente, para as pessoas terem o acesso, a minha família, meus amigos, e 

não precisar de eu ficar repetindo que ela começou a sentir cólicas, por exemplo. Eu preferi 

fazer e contar um pouquinho para as pessoas, que já fazem parte da minha vida, da nossa 

vida, que tem interesse em saber da vida dela…. 

E o segundo motivo, que só depois que eu percebi, foi que seria uma forma de guardar. De 

lembrar o desenvolvimento dela. Hoje eu vejo lá atrás quando ela estava com cólica, nessa 

época ela começou a engatinhar… Funciona como um ARQUIVO. 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "privado" ou qualquer pessoa pode seguir? 

Inicialmente ele estava no privado e precisava de autorização, mas depois eu comecei a 

abrir. Eu pensei que poderia ser perigoso, fiquei na dúvida, minha sogra fala que ela dá 

febre porque as pessoas colocam "Olho gordo", fala que as pessoas têm inveja… Mas 

acabou que depois eu resolvi abrir, porque eu comecei a sentir um interesse, ver uma 

possibilidade (apesar de que eu acho difícil) de ela ser chamada para patrocínios... Mas 

ainda não investi tão pesado nisso! Mas eu abri o perfil por causa disso mesmo.  

QUESTÃO 3:  

Você citou sobre o "perigo" de olho gordo que sua sogra fala, mas você acredita 

que exista algum outro tipo risco para a sua filha?  
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Eu não acredito que tenha risco no sentimento das pessoas, mas eu acredito que existem 

pessoas maldosas que podem pegar a foto dela. Que pode querer ter ela como filha. Eu 

tenho medo de pessoas que acompanham nossos passos, de sequestro… Por isso eu não 

coloco nenhum post falando sobre a escola onde ela estuda e eu omito algumas 

informações para proteger ela, pois eu acho que existe sim maldade de pessoas. Mas eu não 

acredito em "olho gordo", não. rsrs 

QUESTÃO 4: 

Você falou sobre a possibilidade nem de fazer possíveis parcerias. E você já 

recebeu alguma proposta? Para divulgar algum produto? 

Eu tenho recebido mais para ela ser portifólio, para ela tirar fotos para alguma coisa e para 

divulgar o trabalho da fotógrafa, por exemplo. Eu já recebi três propostas de fotógrafo 

para fazer fotos. Ela está agendada para fazer uma sessão de páscoa na semana que vem.  

Bruna: E é paga? Ou apenas uma troca de serviços? Você fica com as fotos e o 

profissional divulga o trabalho? 

Não vai me pagar, mas ela vai me dar as fotos (produto). É uma troca mesmo. Sem 

pagamento monetário.  

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência a Giovana possa pedir para deletar algum post 

ou mesmo o perfil inteiro?  

 Eu acho que não. Se ela for assim parecida com a mãe dela, ela não vai se importar.  Eu 

tinha receio de não guardar recordação e depois eu ter essa cobrança… Ela falar: "mãe, 

mas você não lembra quando eu comecei a engatinhar?", não lembra disso, ou "não tentou 

nada para me divulgar?","eu era uma bebê bonita e não tentou nada?". Isso eu tenho um 

pouco mais de medo. Eu nunca pensei, na verdade, sobre essa sua pergunta.  

QUESTÃO 6 
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Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Tem um termo que está 

muito na "moda" que é "identidade digital". Você acredita que a sua filha possa 

querer ter uma pegada digital diferente da que você criou para ela?  

 

Pode, pode acontecer sim! Eu nunca tinha pensado nisso antes. rs  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 02/03/2020 

MÃE 4 | número de seguidores: 16.400  

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #minidiva 

#mundomenina #blogueiracarioca #mundocorderosa #maedemenina #miniblogueira 

#blogueiramirim #modainfantil #fashionkids #kids  #instakids #youtuberkids 

#youtuberkidsbr #youtubekids #youtubermirim 

QUESTÃO 1: 

Qual a sua motivação para criar o perfil para sua filha? Por quê ou Para quê? 

O Instagram dela já tem um ou dois anos por aí. Eu criei foi porque ela pediu muito 

mesmo, desde pequenininha que ela gosta dessas coisas de tirar fotos, de dança e tudo 

mais. Ela via YouTubers e blogueirinhas fazendo e me pediu muito na época que ela tinha 

6 ou 7 anos.  Aí eu tirei umas fotos, fiz um vídeo, mas assim como eu tenho uma loja, eu 

dei uma parada, porque dava muito trabalho e eu não estava vendo resultado... é que não 

via crescimento do perfil porque eu não sabia mexer muito bem no Instagram. Só que ela 

todo o tempo me pedindo para fazer aí eu fui e voltei agora, já tem uns meses que posto 

tudo para ela. A motivação no caso é ela mesmo. Desde muito pequena ela gosta de 

dançar, gosta de ser o centro das atenções... Se não fosse do desejo dela eu não faria os 

vídeos. Ela que me "enche o saco" para gravar. E eu faço tudo! eu gravo, edito, e é por isso 

que é bem amador.  Ela gosta tanto que ela tem alguns vídeos de dança, por exemplo, que 
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ela mesmo faz sozinha, ela mesma edita sozinha. Na escola ela era chamada para fazer 

dança junto com as crianças maiores. 

Então a motivação mesmo é ela gostar. Assim eu não obrigo, é ela mesmo que tem 

interesse, que procura aqui, é influenciada pelas crianças que já fazem e quer fazer igual, 

entendeu? Claro que se um dia ela for famosa e ter dinheiro é ótimo... Mas eu não quero 

que ela dependa disso... ela mesma fala "eu quero ser famosa". Mas eu já falei para ela que 

não é uma coisa fácil de ser feita, né? Ela é minha chefe! rsrs 

QUESTÃO 2: 

Vi que o perfil está como "aberto" nas configurações de privacidade. Tem alguma 

razão especial? 

O perfil tá aberto porque é para as pessoas verem as fotos e para as marcas poderem 

acessar e ver as fotos dela, ter interesse e chamar ela, entendeu? Todos os perfis de crianças 

na internet são abertos... todas que trabalham com isso! Não tem como ser fechado, pois 

acaba que é uma exigência das empresas. Então realmente a empresa precisa ver as fotos, 

os fãs das crianças precisam ver as fotos... Claro que tem toda uma preocupação.  Quase 

todo dia eu bloqueio homens,  é preocupante sim. Antes até estava escrito que o perfil era 

monitorado pela mãe, eu tirei porque estava com muita coisa na Bio. O Facebook por ter 

um público mais velho, eu posto uma foto dela e é inúmeros comentários de homens... 

então estou evitando até postar fotos Face. Eu tirei do automático porque são muitos 

comentários de homens e muitos mais velhos, sabe? Falando "linda", "princesa", "não sei o 

que"... O Instagram é uma rede mais simples, acho que no Insta não tem tanto homem 

mais velho... E eles saberem que o Insta normalmente é monitorado pelo pais, né? Eu 

bloqueio homem que manda mensagem, eu vejo rapidamente, já apago e bloqueio essa 

pessoa que fez o comentário, entendeu?  

Mas é aberto por essa questão... Mas tem que ter todo o cuidado por trás porque realmente 

são pessoas assim que não dá para entender. Eu não quero que a minha filha veja que tem 

esses comentários e eu apago rapidamente.Fico de olho no celular o tempo inteiro. 

QUESTÃO 3:  
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Você disse que tem umas preocupações... Então a próxima pergunta é justamente 

sobre isso. Se existe algum risco, alguma coisa que você imagina que possa colocar 

a imagem da sua filha em risco? 

 

Tem risco de pedófilos, essa questão deles entrar em contato... eu me preocupo! Mas ela 

mesma já é instruída a não responder. Ela não responde, é coisa dela mesmo, ela é mais 

medrosa e eu até prefiro que seja assim. Essa questão deles entrarem em contato, chamar 

para sair, alguma coisa assim, é muito distante, porque eu conheço o jeito dela e eu fico 

olhando o Instagram dela. Fica aberto no meu celular, então assim eu já apaguei, já 

bloqueei rapidamente, e até mesmo crianças, que eu sei que eles às vezes se escondem em 

perfis falsos. Eu analiso as fotos e eu vejo se elas que estão falando são mesmo crianças. 

Ela não responde muitas crianças sou eu que respondo mesmo!! O risco dela conversar e 

tal com alguém é bem pequeno, pela questão de eu monitorar bastante, entendeu?  

Então medo... eu acho que seria de sequestro, alguma coisa assim, de saber a rotina dela... o 

Colégio antigo que ela estudava tinha um uniforme que não dava pra ver muito bem de 

onde era... O colégio novo que ela está é um colégio que tem muita blogueirinha... Então, 

já é hábito mesmo das crianças mostraram onde estuda e até fazem propaganda para a 

escola. Lá tem um sistema de segurança bem forte… então não tenho esse medo não. 

Agora quando ela à algum lugar, eu normalmente posto depois que a gente saiu… até 

mesmo porque eu preciso editar a foto. Ela também não fala muito onde ela mora... muitas 

crianças até perguntam e ela fala "Rio de Janeiro" ou "Recreio", que é o bairro... mas assim 

a gente não quer ser muito específico sobre onde a gente mora, porque as pessoas também 

podem se enganar e achar que temos dinheiro, essas coisas e crescer o olho, de fazer 

assalto... Mas ela também não anda sozinha, está sempre comigo ou com o padrasto. Então 

eu tenho medo sim, mas esse medo se transforma em cuidado, entendeu? Eu estou sempre 

tendo cuidado no que eu estou fazendo... como ela tá crescendo, ficando com mais 

seguidores, é normal que cada vez mais apareçam pessoas que querem fazer maldade. Claro 

que eu tenho um pouco desse medo... 

QUESTÃO 4: 
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Agora a próxima pergunta é mais voltada para parceria mesmo. Eu queria saber se 

a sua filha já recebeu alguma proposta de marcas para fazer parceria? Se sim, ela foi 

remunerada por esse tipo de trabalho ou foi só em troca de produto? Queria 

entender mais sobre parcerias no Instagram, como que funciona essa dinâmica. É 

vocês que procuram as marcas ou as marcas que procuram vocês? me conta sua 

experiência!  

A questão de parcerias é bem recente mesmo, porque antes era só fazer vídeo, fazer foto e 

não era nada profissional. Era só para ter seguidores e as crianças que ela tem amizades 

também gostava de ver tudo. Até agora todas as divulgações que ela já fez foi porque a 

gente fez de forma espontânea mesmo, sem entrar em contato com as marcas. A única 

coisa que ela fez de parceria foi um desfile com fotos, mas que a gente teve que comprar a 

roupa nessa marca e aí ela tirou foto, já tinha brincadeira para as crianças e tudo mais.  

Eu estou entrando em contato com as empresas agora, ela já tem bastante seguidores mas 

ainda é iniciante. Então estou pedindo troca em peças mesmo, em looks só para 

divulgação, para ela ter conteúdo para o Instagram dela e tudo mais.  Normalmente é feito 

permuta mesmo de produto, roupa... Eu sei que quem está mais tempo e que tem mais 

seguidores, aí já ganha em dinheiro. Mas nunca entraram em contato com a gente para 

pagar, entendeu? É que está bem recente isso e eu estou mandando mensagem para as 

marcas... ela até tá numa agência, mas não é exclusiva da agência. Então tudo o que ela fez 

até agora foi assim: pagamos mais barato pelo produto para divulgar. Hoje um rapaz que eu 

conheço e que tem uma empresa de doces falou que vai dar um kit de Páscoa para ela 

divulgar, por exemplo.   

QUESTÃO 5 

A próxima pergunta é se você acha que no futuro a sua filha possa querer deletar 

algum post, ou falar assim "eu não quero mais esse perfil". Você acha que existe 

essa possibilidade? 

Não querer mais essa vida eu acho muito difícil, pois desde pequena, antes de eu fazer o 

Instagram, ela já falava em fazer vídeo. Ela sempre gostou. Ela gosta de aparecer mesmo... 

E ser famosa é uma coisa que ela quer muito. Eu acredito que ainda mais se ela continuar 
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crescendo assim, do jeito que está, que ela vai querer mesmo o perfil. Por exemplo, ela é 

super "cara de pau", eu acho difícil que ela não queira ser figura pública um dia.  

Agora em relação a apagar post, ela já me pediu para apagar sim. Outro dia ela estava feliz 

porque vestiu uma roupa de "Anitta", mas como tem uma personalidade forte, alguma 

coisa eu disse para ela que não podia fazer, não me lembro muito bem o que, e ela ficou 

emburrada. Tiramos umas fotos no local do bailinho e ela estava emburrada e eu achei um 

bocado engraçada. E como a foto combinava com "segunda feira" eu postei. Quando ela 

viu ela falou "nossa mãe! Tira, por favor! Deleta" e começou a chorar. É claro que eu 

deletei. Mas eu sempre pergunto se ela gostou da foto, mas acredito que possa acontecer de 

ela não gostar...mas eu tento sempre fazer os posts de acordo com o que ela gosta mesmo.  

QUESTÃO 6 

A última pergunta é sobre um termo muito recente, que chama "identidade 

digital", que são aquelas pegadas que a gente deixa na internet, na nuvem... E você 

está construindo uma pegada junto com a sua filha nas redes sociais. Você acha 

que no futuro ela possa querer ter uma identidade diferente da que está sendo 

construída agora? 

Isso que você perguntou realmente é um pouco complicado de eu saber, porque 

adolescente muda muito, né? muda muitos os gostos... Eu tento deixar o Insta o mais a 

cara dela possível, bem infantil, ela gosta muito de brincar, de correr... Então ela é infantil... 

Ela é precoce na questão de falar bem, sabe se expressar, é bem despachada, mas ela se 

veste como criança.  Como o Instagram é dela, eu tento fazer a cara dela, tanto que eu 

estou sempre perguntando se está legal, se ela gostou, eu sempre peço para ela opinião do 

que eu vou postar e eu tento entender o máximo possível o gosto dela. Mas eu não tenho 

como saber se ela vai mudar, ela tem uma personalidade muito forte, muito mesmo, de não 

aceitar se não deixar as coisas do jeito dela, entendeu? E então eu acredito que ela deve 

manter-se assim.  Se ela no futuro vai querer ser completamente diferente e falar "Ah não 

gosto de como eu era, vou querer apagar tudo e ser gótica", eu como mãe acredito que não, 

mas não posso dar certeza porque nunca se sabe né?  Aqui tudo é ela. O perfil é dela. É o 

nome dela... Eu só ajudo no que ela quer e faço o que eu gostaria que a minha mãe tivesse 
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feito por mim, só que naquela época não tinha nada disso, né? Eu vejo as amiguinhas dela, 

por exemplo, e todas queriam que as mães fossem como eu, que fizessem o Instagram 

delas… mas a maioria das mães não são ligadas à internet, ou são mais velhas…  E eu sei 

que isso deixa minha filha feliz, porque o que ela está querendo fazer que é uma coisa 

complicada: eu faço muita divulgação, edito as fotos, coisa que muita mãe não faz. É para 

ela, é o desejo dela, é a identidade dela, e é o nome dela... Então eu só tenho que respeitar.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 04/03/2020 

MÃE 5 - número de seguidores: 11.600  

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #instakids 

#miniblogueira #lookdodia #criancas #maedemenina  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber qual foi o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da Laura 

O principal motivo foi para postar foto, mostrar o dia a dia, essas coisas... sem pretensão 

nenhuma de ser para parceria e nem nada disso. Acho que o perfil dela já tem uns 2 anos e 

foi criado para termos um álbum digital, que eu estarei postando as fotinhas dela. O 

Instagram é só dela, entendeu?  

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "privado" ou qualquer pessoa pode seguir? 

Qualquer pessoa pode ver! Eu não quis colocar privado não... O meu pessoal  é privado, 

mas o dela como não tem nada demais e ela é só uma criança, não me importo muito, 

entende?  

QUESTÃO 3:  
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E você acha que possa ter algum "perigo" ou risco para a L****?  

 

Ha...sempre tem né? Igual, às vezes, tem uns homens que seguem ela… Quando vejo que é 

estranho eu vou lá e bloqueio… Tipo perfil que não tem foto, eu bloqueio...tem que ter um 

cuidado mais ou menos com isso, né? 

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias? Ela já recebeu alguma proposta? Para divulgar algum produto 

ou serviço? 

Ha já… A gente mora em Xerém, não sei se você conhece, no RJ...Ela é modelinho de 

uma loja aqui e já fez trabalho para uma marca de moda praia por conta da visibilidade do 

Instagram dela.  

Bruna: E essa parceria foi paga? Ou apenas uma troca de produtos? 

Essa loja aqui de Xerém é só troca de produtos… Tem outra que recentemente entrou em 

contato, era uma loja online, e ofereceu troca de produto também. Essa de moda praia que 

ela fez foi paga e teve troca de produto, pois tivemos que ir no lugar, ficar o dia inteiro e 

eles mesmos que ofereceram o cachê. Não foi eu que coloquei o preço.  

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência ela possa pedir para deletar algum post ou 

mesmo o perfil inteiro?  

Acredito que sim, né? Sempre tem essa questão. A Laura gosta muito. Quando falo que 

vamos tirar foto ela fica toda empolgada querendo… Eu gostaria que ela continuasse com 

o Instagram, mas se ela não quiser né...a decisão será dela! 

QUESTÃO 6 
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Tem um termo que está muito na "moda" que é "identidade digital". Você 

acredita que a sua filha possa querer ter uma pegada digital diferente da que você 

criou para ela?  

 

É né...agora ela tem uma pegada mais infantil e no futuro ela vai ser adolescente, vai ter 

uma pegada mais de jovem, então, provavelmente vai mudar isso sim... de infantil para uma 

outra área. Não sei se ela vai querer falar de maquiagem, a questão de ser influence mesmo 

né, essas coisas... 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 04/03/2020 

MÃE 6 | número de seguidores: 43  

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #mfkagenciakids 

#modelomirim  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber qual foi o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da Laurinha no 

Instagram? 

O principal motivo foi para iniciar ela nesse meio mais da moda, para fazer mídia, né? Mais 

por questões de trabalho. Foi o motivo principal. Ela está sendo agenciada, e a agência 

mesmo sugeriu de criar o perfil e ir postando…  

Mas depois eu nem postei muita coisa porque comecei a repensar, sabe?  

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "privado" ou qualquer pessoa pode seguir? 
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É privado! Preciso autorizar para a pessoa seguir ela… Pra exposição não ficar demais, né? 

QUESTÃO 3:  

Você disse que não gosta da exposição… Você acha que possa ter algum "perigo" 

ou risco?  

 

Eu tenho medo mesmo, porque tem muita gente que usa isso para maldade. Já vimos tanta 

notícia de gente que monta um fake que a criança está desaparecida, sei lá, usa a foto para 

fazer montagem… Por questão de segurança mesmo! Essa questão da pedofilia e outros 

riscos me fizeram ficar com o pé atrás…  

QUESTÃO 4: 

Você disse que criou o perfil por causa que queria conseguir trabalhos de modelo. 

E sobre parcerias? Ela já recebeu alguma proposta? Para divulgar algum produto 

ou serviço no Instagram? 

Não! Não tive proposta pra ela assim… Só foi chamada para fazer teste, seleção para 

marcas de roupa. Mas era só processo seletivo mesmo.   

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência ela possa pedir para deletar algum post ou 

mesmo o perfil inteiro?  

Nossa! Não sei. Essa questão só vou descobrir depois… Acho que o que posto é muito a 

carinha dela mesmo. Eu não fico postando demais e nem falando demais, sabe? Isso já é do 

jeito dela! E eu tento respeitar esse limite, sabe? 

QUESTÃO 6 

Amanda, e você sabe o que é "identidade digital"? 

Não! Não conheço. 
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São as pegadas que deixamos… Através de fotos, coisas que compartilhamos, 

comentamos… E você tem criado isso para sua filha. Você acredita que a sua filha 

possa querer ter uma pegada digital diferente da que você criou para ela?  

Pode… Pode acontecer sim! Eu tento limitar ao máximo a exposição dela, sabe?  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 05/03/2020 

MÃE 7 - número de seguidores: 6.949  

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #girlpower 

#modelando #wmodelgroup  #wmodelkids #riodejaneiro #cacheada  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber qual foi o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da B**** ? 

Então, ela fez um curso de modelo e ela é bem desenvolta...ela gosta dessa coisa de foto e 

tal. Eu levei ela pra fazer umas fotos, ela fez um curso de modelo e eu resolvi começar a 

divulgar os trabalhinhos dela pela internet. E...pelo Instagram é onde tem mais visibilidade.  

Bruna: E ela fez esse curso...Ela é agenciada?  

Agora não... 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público". Você deixou assim por alguma 

razão especial? 

Deixei "público" justamente para ela ter visibilidade. Para que as empresas vejam e surja a 

oportunidade de algum trabalho para ela fazer.  

QUESTÃO 3:  
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E você acha que o fato do perfil estar aberto, possa ter algum "perigo" ou risco 

para ela?  

Eu vejo que tem muita gente mal intencionada na internet, mas como sou eu que monitoro 

não posto nada muito comprometedor, não coloco endereço, menos risco pra ela. Então 

fica menos pior, né?  

O medo de sequestro mesmo…  

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias? Ela já recebeu alguma proposta? Para divulgar algum produto 

ou serviço? 

Não, Teve uma oportunidade com uma loja de roupas infantil, mas não chegamos a fechar 

uma parceria...  

Bruna: Mas você já procurou empresas para fazer parceria? 

Nunca procurei fazer parcerias no Insta não… Mas já procurei trabalhos em agências, só 

que a maioria das agências cobra caríssimo para agenciar. Então estamos "paradas" nesta 

parte.  

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência ela possa pedir para deletar algum post ou 

mesmo o perfil inteiro?  

Não… acho que não… Ela é bem exibida, ela gosta de tirar fotos, ela gosta das fotos 

dela… Acho que quando tiver maior vai querer fazer uma outra abordagem no Instagram, 

mas não acredito que ela vá ter vergonha ou coisa desse tipo, não... 

QUESTÃO 6 

Você já ouviu o termo "identidade digital"? Sabe o que é? 

Não… Nunca ouvi 
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A identidade digital é aquela que criamos na internet... as pegadas que 

deixamos...Você acredita que a sua filha possa querer ter uma pegada digital 

diferente da que você criou para ela?  

Pode ser sim! Não tem como eu afirmar o que ela vai pensar no futuro.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 09/03/2020 

MÃE 8 | número de seguidores: 27.000  

Hashtags sinalizando parceria? Não | sinaliza na bio que é embaixadora  | Hashtags mais 

comuns do perfil: #minimodelkids #minidivinha #minifashionista 

#minidigitalinfluencerkids #blogueirinhakids #minimodel #minidiva #minifashionista 

#minidigitalinfluencer #miniblogueirinha #blogueirinha #criançafeliz #vidadeblogueirinha 

#instakids #instabloggers #photoinstagram #instaphoto 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber qual foi o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da sua filha 

Na verdade eu criei o perfil para ela no início de tudo, foi porque ela era agenciada por uma 

agência de modelo. Eu criei o perfil porque isso ajudava muito nas pesquisas dos booker, 

produtores, para ver como a criança estava... por mais que tenham as fotos de book que 

ficam na agência, eles sempre olham os perfis no Instagram para ver como que elas estão 

no presente. Aí depois eu entrei com isso de mini digital influencer, que foi dando muito 

certo. Então eu continuei com perfil por causa disso, mas eu iniciei o perfil mesmo por 

causa da agência.   

Mas na verdade, no momento, eu desisti da agência de modelos e estamos trabalhando só 

como digitar influencer mesmo. 

QUESTÃO 2: 
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O perfil dela está configurado como "público". Você deixou assim por alguma 

razão especial? 

É o perfil tá aberto porque ela é uma mini digital influencer e tem que ter o perfil aberto 

por causa das pesquisas... muita gente olha, mesmo quem não te segue, pois tem muitos 

parceiros, lojas... Por isso estão sempre em busca de blogueiros... Então tem que estar 

sempre com o perfil aberto, por questão comercial. Porque eu preciso passar para os 

parceiros como que está o engajamento do perfil. Eu uso muito hashtag que ajuda nas 

pesquisas. 

QUESTÃO 3:  

E você acha que o fato do perfil estar aberto, possa ter algum "perigo" ou risco 

para ela? QUAIS? 

Sim! existe risco, sim! Ela tem 6 anos agora e ela não sabe nem escrever direito. Na verdade 

o perfil é meu, eu que mexo nele, eu coloco como nós duas, posto fotos com ela, a imagem 

de perfil mesmo tem nós duas.  Os riscos são bastantes, por exemplo, de pedofilia. Mas eu 

que estou sempre monitorando e eu bloqueio bastante gente... às vezes não consigo 

bloquear todo mundo, mas a maioria... Conforme eu vou vendo eu vou bloqueado. 

 Eu também não dou localização de onde estamos, de onde eu moro, de onde eu estou 

naquele momento... Então se eu posto uma foto no Story eu não coloco onde eu estou…  

e muita gente faz isso, né?  

Na escola onde estuda eu também não posto. Inclusive fiz fotos um dia desses atrás de um 

parceiro de mochilas escolar e eu não mostrei o uniforme da escola… Coloquei um 

shortinho, uma blusa branca e tampei o nome da escola, que é para não verem. A gente 

não pode mostrar! Geralmente mostra que estamos em São Paulo, mas a cidade é 

enorme…  

QUESTÃO 4: 
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Você falou que ela fez um trabalho para uma empresa de mochilas… E sobre 

parcerias? Ela já recebeu alguma proposta? Para divulgar algum produto? Ela é 

embaixadora de uma marca? 

Embaixadora desta marca de mochilas e ela também é uma parceira embaixadora de uma 

loja de laços Mãe eu tenho parceria com várias marcas inclusive já fizemos Gabriela 

Aquarela que é uma marca Super conhecida que vende Multimarcas tem o site Filó tem 

vários já fiz também para a marca de biquínis  

 

E essas parcerias é feita por troca de produtos ou tem um cachê em dinheiro? 

Para já eu tenho uma boa quantidade de seguidores, mas ainda não é o suficiente para a 

gente ganhar um cachê... Então as parcerias são feitas através de troca de produtos. Como 

eu sou fotógrafa, eu mesma faço as fotos dela, então isso ajuda bastante a ter boas fotos e 

de qualidade, né? E muita gente tira foto de celular e sai fotos bem ruins... 

 Mas eu recebo muitos produtos... De grandes valores! Dependendo se eu fosse ganhar em 

dinheiro poderia ser até menos.  Eu acho que eu ganho mais em mercadorias do que se 

fosse propriamente em dinheiro... 

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência ela possa pedir para deletar algum post ou 

mesmo o perfil inteiro?  

Se eu contar você não vai acreditar, mas tem muitas fotos que pergunto para ela qual foto 

ela gosta mais… Futuramente, se ela não quiser mais o perfil, todo esse meu trabalho será 

em vão, claro, mas será feita a vontade dela! Será deletado, mas eu perco muito tempo... é 

um trabalho que eu faço sem ganhar nada (a não ser os produtos, né?) Mas para já, é o que 

está acontecendo... O futuro logo dirá! A gente não sabe se quando ela crescer vai falar que 

não quer, ou que quer continuar... Vamos ver, né?  

QUESTÃO 6 
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Você já ouviu o termo "identidade digital"? Sabe o que é? 

hummm… Identidade digital com relação à perfil no Instagram?  

A identidade digital é aquela que criamos na internet... as pegadas que 

deixamos...Você acredita que a sua filha possa querer ter uma pegada digital 

diferente da que você criou para ela?  

 Com certeza.  mas isso é o passado... Tudo tem o seu tempo! hoje ela gosta de azul e 

ontem ela gostava de rosa... a cor preferida dela agora é azul. O que é que eu posso fazer 

então? Futuramente ela pode gostar de outros tipos de roupa, outros estilos e vai se  

adaptando a idade dela. 

 Então o que ela teve no passado, passou! foi... Não é mais! É uma identidade dela que ela 

vai criar, porque assim, as parcerias eu recebo as coisas (que eu até ajudo escolher o look), 

mas ela tem vários estilos... ela é a modelo, ela coloca o que eles dão para ela, para fazer as 

fotos e divulgar... Então a gente divulga aquele look da marca, aquele produto... Ela não 

pode escolher a cor, o estilo….  

Agora, o estilo dela, próprio, é outra coisa... ela escolhe, mas para fotos é diferente da vida 

pessoal, né?  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 10/03/2020 

MÃE 9 | número de seguidores: 30  

Hashtags sinalizando parceria? Não  | Hashtags mais comuns do perfil: Não tem 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber qual foi o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da sua filha 
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Criei o perfil para minha filha para não ter que postar fotos dela no meu Facebook. Acho o 

Instagram mais seguro. O Instagram serve para arquivar fotos dela. Ela assiste muito vídeo 

de blogueirinha no you tube e pediu para eu abrir para ela. Juntou o que eu já queria evitar 

fotos dela no face e a vontade dela  de ter um perfil. 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "privado". Por alguma razão especial? 

 

No início era aberto. Comecei a receber muita solicitação de amizade de homens que não 

conhecia. Teve um comentário de um que até bloqueei. Então bloqueei porque o objetivo 

era criar para guardar as fotos. 

Fiquei assustada com o tanto de solicitação masculina. Medo de pedofilia. 

QUESTÃO 3:  

Mas mesmo sem marcar hashtags esses homens chegaram no perfil? Então você 

acha que o fato do perfil estar aberto, possa ter algum "perigo" ? 

Não me lembro de marcar hashtag não… Acho que tem riscos sim... Adulto ou criança.  

QUESTÃO 4: 

Sua filha já recebeu alguma proposta de parceria no Insta? Para divulgar algum 

produto?  

Sei que existe essa parceria, mas ela não foi chamada. Eu não faço esse "link" com as 

marcas. 

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro sua filha possa querer deletar alguma foto por se 

sentir constrangida? Ou mesmo agora, ela já pediu pra deletar alguma foto que não 

gostou? 
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Ela nunca pediu para deletar. Eu mostro para ela ou ela pede para postar.  Não vejo nada 

constrangedor pra ela, mas na adolescência não sei se continuará com o mesmo perfil. Ela 

terá mais autonomia de escolha. 

QUESTÃO 6 

E você já ouviu sobre identidade virtual? Acredita que no futuro ela possa querer ter 

uma "pegada" digital diferente da que está sendo criada agora? 

 

Nunca ouvi falar de identidade virtual... Acredito sim que no futuro ela queira algo 

diferente... Essa geração é bem tecnológica, né?  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 10/03/2020 

MÃE 10 - número de seguidores: 9.877 

Hashtags sinalizando parceria? Não… mas marca as marcas  | Hashtags mais comuns do 

perfil: #blogueirinha #bloggerstyle #miniblogger #miniblogueirinha #minimodel 

#minimodelo #modelokidss #modelokids #lookdodia #lookinho #lookinhododia 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber qual foi o MOTIVO para você criar o perfil da sua filha? 

Então, a Malu fazia alguns trabalhos, para algumas marcas de catálogos de roupa... Ela já 

tirava fotos, e isso desde um aninho. E aí quando ela fez 3 anos a gente resolveu criar um 

perfil para, justamente, divulgar o trabalho que ela fazia! Divulgar as fotos dos trabalhos 

das marcas que ela que ela fazia... Então foi mais para divulgação dela como modelo! 

QUESTÃO 2: 
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O perfil dela está configurado como "público". Por alguma razão especial? 

O perfil dela é público justamente por ter que divulgar, né? E até mesmo por causa do 

trabalho dela como blogueira… que ela depois acabou se tornando né…  Como muitas 

marcas mandam para gente trabalhos, para a gente divulgar, não faz sentido ser privado! 

Pois eu não consigo divulgar nem o trabalho dela, nem a marca, né? 

QUESTÃO 3:  

E você acha que o fato do perfil dela estar "aberto", possa ter algum "perigo" ? 

 

Por um tempo que fiquei apreensiva… Porque a gente percebe que tem muita maldade aí 

nesse mundo, né? Eu já recebi uma vez uma ligação só... como ficou o número atrelado né, 

eu recebi uma ligação... Mas logo percebi que era trote!   

Mas eu não tenho assim tanto receio não, pois a Malu fica o tempo todo comigo, ela está 

sendo vigiada por nós o tempo todo... quando não está na escola, que é uma instituição que 

a gente sabe que tem a segurança que precisa né… 

Se tem pessoas que começam a curtir muitas fotos, dependendo de quem, a gente bloqueia! 

mas nunca tive problema, sabe? Nem de desrespeito de pessoas mandarem coisas... 

QUESTÃO 4: 

Sua filha já recebeu alguma proposta de parceria no Insta? Para divulgar algum 

produto? Ela recebeu cachê ou foi paga em produtos? 

Sobre parcerias eu não cobro um valor em dinheiro não! O que a gente faz é juntamente 

troca por produto. A marca parceira manda os produtos e a gente fotografa e posta nas 

redes sociais! E eu procuro só fotografar... só busco parceria com marcas que eu acredito, 

sabe? Então, por exemplo, se a roupa não é confortável então é ruim para a criança. Então 

eu procuro juntamente coisas que sejam confortáveis, só uso coisas que ela gosta, não fico 

forçando também... então tudo o que a gente fotografa, de fato ela usa, sabe? Até agora só 

trabalhei com marcas que acredito, que gosto mesmo.  
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QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro sua filha possa querer deletar alguma foto por se 

sentir constrangida? Ou mesmo agora, ela já pediu pra deletar alguma foto que não 

gostou? 

Eu acredito que ela não vai querer deletar, em virtude de que as fotos são mais 

profissionais mesmo e eu tenho muito cuidado para não colocar ela em situação 

constrangedora. Eu penso muito nisso. De não colocar em situação que futuramente ela 

olhe e fale " para mãe, que vergonha!" ou  "aqui não tá Legal"... Então eu procuro cuidar 

um pouquinho disso né.  Então eu cuido muito para não deixar nenhum conteúdo que seja 

muito sensual para a idade. Não deixo nada que ela possa achar que está "pagando mico"... 

Eu até faço algumas brincadeiras nos Stories e tal, mas ficam só por 24 horas, então ela não 

vai nem pedir para deletar. Não tem nada aqui, que daqui a pouco, venha a ser a causa de 

algum tipo de constrangimento.  

QUESTÃO 6 

E você já ouviu sobre identidade virtual? Acredita que no futuro ela possa querer ter 

uma "pegada" digital diferente da que está sendo criada agora? 

Então... eu acredito que esse perfil dela vai existir por um tempo aí, enquanto ela estiver 

modelando. E se ela, depois os 18 anos, quiser fazer algo diferente eu penso até aqui que 

sim... eu acredito que ela vá possivelmente direcionar para a área que ela escolher de 

atuação né? Se quiser ser modelo ou continuar modelando ou quiser gerar conteúdo na 

área em que ela escolher para atuar profissionalmente aí sim eu acredito até que ela vá que 

ela venha a mudar o foco... Até porque, hoje esse perfil é infantil né, então conforme ela 

for crescendo, vai mudar de qualquer forma o foco! Mas eu acredito que sim, que essa 

identidade digital vai mudar, conforme ela for mudando.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 12/03/2020 
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MÃE 11 - número de seguidores: 66.000 

Hashtags sinalizando parceria? Embaixadora de 3 marcas, sinalizadas na BIO. | Hashtags 

mais comuns do perfil: #lookdodia #dondokinha #soubh #maesdebh #fashionstyle 

#nomedacriança  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber qual foi o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da sua filha 

 

Nada proposital. O perfil era meu inicialmente, comecei a postar fotos dela para que os 

familiares que moram em outras cidades ou estado pudessem acompanhar e verem o 

crescimento dela. Em nosso estado ela foi a primeira a se tornar uma digital influencer a 

quase 7 anos atrás. 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público". Por alguma razão especial? 

Hoje ela representa várias marcas/ grifes e lojas no Brasil e no mundo e por isso o motivo 

do perfil público, uma vez que a visibilidade aumenta em torno do nosso público. 

QUESTÃO 3:  

E você acha que o fato do perfil dela estar "aberto", possa ter algum "perigo" ? 

Sim e o maior deles é a pedofilia, e expor a criança a pessoas má intencionadas. Mas tomo 

muito cuidado qto a isso, bloqueio quando acho algo estranho ou desconfio de algum 

perfil, denuncio para os adms das redes. Não posto foto dela que indique onde moramos, 

escolas, e ou locais que possa de alguma maneira deixar a menor vulnerável a algum tipo de 

consequência irreversível. Fora que não a deixo sem o meu olhar nem supervisão em locais 

públicos.  

QUESTÃO 4: 
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Sua filha já recebeu alguma proposta de parceria no Insta? Para divulgar algum 

produto? Ela recebeu cachê ou foi paga em produtos? 

Sim desde os 3 meses de idade e, é por este motivo que não consigo parar! Ela tem 

contratos com marcas que nos acompanham desde que ela era uma bebê, e outros tantos 

convites que vão surgindo corriqueiramente. 

Bruna: E essas parcerias são remuneradas? Ela recebe dinheiro ou produtos? 

 

A gente trabalha com as duas modalidades separadas ou juntas. As vezes fazemos o look + 

valor em espécie, ou então recebemos só em dinheiro ou fazemos apenas a troca de 

produtos e serviços. Depende da negociação!  

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro sua filha possa querer deletar alguma foto por se 

sentir constrangida? Ou mesmo agora, ela já pediu pra deletar alguma foto que não 

gostou? 

Jamais. Tomo muito cuidado qto a isso, não posto nada de foto ou poses sensuais, nem 

expondo ou mostrando nada que seja constrangedor a ela ou que possa ser considerado 

obsceno a ela ou a quem esteja vendo. Tratamos a rede social dela de maneira leve e na 

maioria das fotos ela está brincando ou sendo ela mesma, sorrindo, pulando, pois prezo 

muito pela infância dela e temos marcas que nos escolhem exatamente por isso, pela 

naturalidade e zelo com o nosso trabalho. Muitas das vezes ela mesma diz: Mamãe tira foto 

minha assim... E sempre pergunto a ela o que ela achou da foto. 

QUESTÃO 6 

E você já ouviu sobre identidade virtual? Acredita que no futuro ela possa querer ter 

uma "pegada" digital diferente da que está sendo criada agora? 

Já ouvi falar sim. Inclusive ela tem a sua própria logomarca. Confesso que não fico 

pensando muito no futuro, vivo o presente, mas caso ela queira mudar algo e se isso 
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trouxer a ela felicidade, assim será feito. Estou aqui para direcionar e explicar a ela o que é 

certo e o que é errado, mas o caminho a ser percorrido, será ela mesma que irá traçar 

quando chegar o momento e a hora. Atualmente ela super curte, pois somos convidados 

para eventos infantis onde ela se diverte horrores. Ela adora se produzir e adora quando a 

elogiam, dizem que é fã ou segue ela.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 09/03/2020 

MÃE 12 - número de seguidores: 30.900 

Hashtags sinalizando parceria? Não 

Hashtags mais comuns do perfil: #doceluisamiranda #igkids #instakids #kidsphotography 

#ootdkids #fashionblogger #moda #modelomirim #agenciademodelos #ootdfashion 

#kidsfashion #littlegirl #modelkids 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da Giovana? 

A motivação foi porque eu queria divulgar a imagem dela. Eu agenciei e na agência me 

perguntaram qual era o perfil dela nas redes sociais e por isso eu criei o perfil. Foi mais para 

criar um portfólio mesmo.  

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público". Por que está aberto? 

Por que se tiver fechado as agências não conseguem ver ela. Até mesmo pelas parcerias né? 

Mais por esta razão… se for privado ninguém vê.  

QUESTÃO 3:  



106 

 

E você acredita que exista algum tipo risco para a sua filha?  

Isso tem! Acho que o risco de pedofilia né? Eu e meu esposo conversamos muito antes, 

inclusive logo quando eu criei o perfil veio um imbecil que entrou em contato pelo direct e 

mandou um vídeo dele se masturbando, mas a Luisa nunca mexe no Instagram. Eu 

administro 100% o perfil dela…  

QUESTÃO 4: 

Você falou sobre a possibilidade de fazer possíveis parcerias. E você já recebeu 

alguma proposta? Para divulgar algum produto? 

 

Já sim, mas de pequenos empreendedores. Empresas pequenas… Ela já fez parceria com 

doceria, cafeteria, sapataria e laços... 

E a parceria é paga? Ou apenas uma troca de produtos?  

É só troca mesmo… Por enquanto não ganhamos cachê em dinheiro. Meu intuito nem era 

transformar a L**** em blogueirinha e sim só colocar ela pra ser modelo mesmo… mas a 

coisa foi tomando outro rumo e fui levando!  

QUESTÃO 5 

E você acredita que na adolescência a Luisa possa pedir para deletar algum post ou 

mesmo o perfil inteiro?  

Olha, ontem mesmo aconteceu dela gravar um vídeo brincando e eu falei que ia colocar no 

Instagram e ela chorou… chorou e não quis! Então eu acho que futuramente ela vai querer 

opinar sim!  

QUESTÃO 6 

Você já ouviu falar em "identidade digital"?  

Não… É aquela "verificação"? 



107 

 

Bruna: Não…. A gente cria uma identidade própria no meio offline… e agora 

também criamos essa identidade no meio virtual… São as pegadas que deixamos… 

Você acredita que a sua filha possa querer ter uma pegada digital diferente da que 

você criou para ela?  

Olha...a L**** gosta muito de ser vista. Ela gosta de aparecer… mas entre nós, na escola… 

Então eu acho que ela vai querer sim o perfil dela… Se no futuro ela falar que não quer 

desfilar, não quer ir pra agência, eu deixo tudo no tempo dela!  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 09/03/2020 

MÃE 13 - número de seguidores: 5.883 

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #valentinaSena 

#youtuber #modainfantil #kids #miniblogueirinha #minidivas #instakids #lookdodia  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da V*****? 

Era um instagram normal, eu postava foto com os primos, da família… era um perfil 

fechado! Mas ela desde pequenina sempre gostou muito de youtube, desenhos, alguns 

canais que eu liberava… E ela ficou apaixonada pela questão do youtube… pequenininha 

ela brincava em casa como se estivesse gravando vídeos. Todas as brincadeiras dela era 

assim. Eu percebi que ela era desinibida e desenvolta. tinha facilidade para falar… Eu fingia 

que estava gravando e ela gostava. Ai veio a ideia de fazer o canal do youtube e nem é um 

canal muito visto… e só depois veio a ideia de desbloquear o instagram dela… ai mudei o 

foco! Já seguia outras crianças, que via que as mães tinham um certo cuidado com as fotos 

e vi que dava pra fazer, contando que eu monitorasse. Eu sou muito exigente com relação a 

fotos e por isso decidi mudar o perfil dela de fechado para aberto! 

QUESTÃO 2: 
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Essa era a segunda pergunta que ia fazer! rs… O perfil dela está aberto pela 

questão... 

Sim! Desde que abri o perfil dela pra público eu faço um filtro pesado. Eu perco muito 

tempo filtrando todo mundo que segue… eu vejo cada um que segue ela. Perco muitos 

seguidores por isso, inclusive o crescimento do perfil dela é mais lento que de outras 

amiguinhas… mas eu não ligo, eu prefiro fazer esse filtro pra evitar que tenha gente ruim 

seguindo ela… O mundo tá muito ruim, né?  

QUESTÃO 3:  

Então você acredita que exista algum tipo risco para a sua filha? Quais? 

 

Claro! É bem simples de falar disso e quais os riscos. A gente tem um grupo de mães pra 

troca de informação, e inclusive no perfil dela já aconteceu de eu ir lá e ver que as vezes 

tem algum homem estranho, ou mulher de fio dental, por exemplo… coisas que não são 

apropriadas para criança e nem de estar num perfil. Algumas pessoas eu excluo, outras eu 

bloqueio… Uma amiga disse que olhou o feed de um cara que só seguia perfil 

infantil...super suspeito. Com uns comentários bem ruins… "Tinha uma foto de uma mãe 

amamentando e o cara disse que queria mamar também… Coisas desse tipo...". Os riscos 

são muito grandes, mesmo tomando muito cuidado.  

Mas a gente não pode se prender também por causa disso, sabe?  

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar algum 

produto? 

Pois é… eu não tenho por enquanto, é tudo muito novo, parcerias fixas. Já fiz umas 3 

parcerias de momento, do look, sabe? Mas nada fixo. E também a gente sabe que as lojas 

se interessam mais por perfis com mais de 10  mil seguidores. Só tenho 4 meses e ela fez 5 

mil só agora…  
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QUESTÃO 5 

Já aconteceu dela pedir para deletar algum post? Você acha que no futuro ela possa 

se sentir constrangida com algum post ou mesmo o perfil inteiro?  

Normalmente tudo que fotografo e posto eu mostro pra ela… leio alguns comentários 

quando alguém elogia e tal...E normalmente, como é um perfil infantil, eu tomo 

cuidado...Se for postar foto dela de biquini eu tomo cuidado. Eu sou muito criteriosa com 

relação as postagens.   

QUESTÃO 6 

Você já ouviu falar em "identidade digital"?  

Sim!  

 

Bruna: São as pegadas que deixamos… Fotos que ficam na nuvem, histórias que 

criamos… Você acredita que a sua filha possa querer ter uma pegada digital 

diferente da que você criou para ela quando for adulta?  

Eu acho que o perfil de V****… eu acho que no futuro ela vai acabar ficando em algo, que 

talvez, não seja o que eu quero né? Ela vai ter toda abertura pra isso. Meu trabalho é só de 

despertar isso nela...porque ela fala bem… O perfil dela não tem muito bem um segmento, 

sabe? é bem misturado… mas eu acho que no futuro ela não vai questionar o que foi feito 

antes!   

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 24/03/2020 

MÃE 14 - número de seguidores: 1.800 
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Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #babyot*** 

#maternidadereal #mundoazul #babyboy #meninodemamae #bebê  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil do seu bebê? 

Sempre achei bonito isso! Eu comecei seguindo uma pessoa no Instagram, eu achava muito 

bonitas as fotos, o povo interagia, sabe? E esse perfil de Instagram me deu uma inspiração 

de fazer também, entendeu? Aí eu fiz, mas eu já desisti. E depois voltei de novo... porque é 

muito trabalhoso e tem que ter muita paciência para navegar!  

QUESTÃO 2: 

E o perfil dele está aberto. Alguma razão especial? 

 

Não… não tem razão...sempre foi aberto! Deixo aberto pra poder pegar mais visualizações. 

Deixar aberto aumenta a visualização e mostra lá em cima quando a pessoa visitou o perfil 

e tal.   

QUESTÃO 3:  

Então você acredita que exista algum tipo risco para ele? 

Não Não… Eu deveria achar que tem algum risco?  

Bruna: alguns pais consideram que existem riscos sim… mas estou perguntando 

para entender a sua percepção mesmo! Não existe respostas certas ou erradas… Se 

você diz que não tem riscos, eu vou considerer a sua resposta!  

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias...  você já recebeu alguma proposta de alguma empresa? Para 

divulgar algum produto? Já procurou empresas? 
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Eu já pensei em procurar... mas é porque eu tenho vergonha! Mas nunca me procuraram 

para parceria não.   

QUESTÃO 5 

Você acha que no futuro ele possa se sentir constrangido com algum post ou 

mesmo o perfil inteiro? e querer deletar?  

Alguma coisa ele deve querer deletar sim! Sei lá né... Porque tem coisa que a gente acha 

fofinha, mas quando ele for grande pode não querer...  

QUESTÃO 6 

Você já ouviu falar em "identidade digital"?  

não!  

 

São as pegadas que deixamos… você acredita que ele possa querer ter uma pegada 

digital diferente da que você está criando agora?  

Acho que sim!  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 25/03/2020 

MÃE 15 - número de seguidores: 734  

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #babyinfluencer 

#babygirl� #babyinfluencer #blw #bebemenina #babyestilosa 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da sua bebé? 
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Bem, eu criei mais como se fosse um álbum online, com o intuito de mostrar a ela quando 

estiver maior e também porque muitos amigos e famílias pediam fotos e tals (sempre 

postava no meus stores e cobravam ver mais) ai aproveite para juntar tudo em um lugar só. 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "privado" ou qualquer pessoa pode seguir? 

No início era privado, mas depois resolvi deixar público, pois pode ver quantas pessoas 

visitam, essas coisas que no privado não dá, e tbm pq após alguns dias outras mães me 

chamaram para participar de grupos de engajamento.  

QUESTÃO 3:  

Você acredita que exista algum tipo risco para a sua filha?  

 

Sim, tenho medo dos pedófilos que existe por aí, já pensei várias vezes em deixar privado 

por isso… Mas assim que vejo alguém curtindo, ou seguindo ela, olho o perfil para saber 

quem é.  Se acho estranho eu bloqueio.  

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? 

Ainda não! Mas se procurar vai ser aceita (risos), mas eu sempre tento marcar as lojas que 

comprei para poder ajudar as outras mamães , e tbm tem umas roupas da manu que foram 

feitas em lojas online que pedem para o cliente marcar se puder, para poder ajudar a 

divulgar o trabalho... ai marco, mas ainda não ganhei nada em troca ou fiz parceria desse 

tipo não!  

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro ela possa pedir para deletar algum post ou mesmo o 

perfil inteiro?  
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Talvez sim mas aí só o tempo dirá,  ela vai achar que a mamãe zoava muito ela (risos), pois 

eu coloco muitos filtros engraçados nos stories.  

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Tem um termo que está 

muito na "moda" que é "identidade digital". Você acredita que a sua filha possa 

querer ter uma pegada digital diferente da que você criou para ela?  

Possivelmente sim, até porque ela vai construir ainda a personalidade dela, talvez até ela ser 

maior nem tenha mais o insta (risos), foi igual com o Orkut.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 26/03/2020 

MÃE 16 - número de seguidores: 2343 

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #blogueirinha 

#blogueira #maedemenina #fashion #moda #minidiva #modakids #modainfantil 

#mundorosa #digitalinfluencer #love #babygirl #minidigitalinfluencer  #instakids 

#princesa #cachosinlove 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da M****... 

Teve um motivo sim! Ela está inscrita numa agência, e eles me orientaram a criar um 

instagram para ela, pra divulgar mais as fotos dela e ter mais chances de conseguir um 

trabalho como modelo. 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público" por alguma razão especial? 
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Eu deixei no modo público porque ela participa de muitos concursos e sorteios, e uma das 

regras é deixar o insta aberto para eles estarem avaliando o perfil dos participantes. 

QUESTÃO 3:  

Você acredita que exista algum tipo risco para a sua filha?  

Sim vários riscos! Muitos perfis com conteúdo de pedofilia curtem, comentam e até 

começam a seguir, tanto o meu perfil como de outras crianças que tem aqui. Eu sempre 

denuncio e bloqueio de imediato, só q o instagram tem uma política muito duvidosa já que 

na maioria das vezes não aceitam a denuncia e a conta continua ativa, e estes perfis muitas 

das vezes tem fotos explícitas de nudez de crianças. 

Eles  também pegam fotos que fazemos dos nossos filhos de biquíni e colocam na  página 

e só nos resta bloquear porque o instagram não aceita nossa denúncia. 

Eu participo de muitos grupos de engajamento e lá todas as mamães ajudam denunciando e 

bloqueando estas páginas . 

 

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? 

Ainda não! Estamos trabalhando pra isso, as maiorias das marcas levam muito em 

consideração seu número de seguidores e um bom engajamento. Enganjamento bom nós 

temos, mas o número de seguidores é baixo. Por isso eu participo de concurso para 

conseguir uma parceria, pq alguns concursos não levam em consideração o número de 

seguidores e sim você divulgar a marca de maneira criativa para ser escolhido. 

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro ela possa pedir para deletar algum post ou mesmo o 

perfil inteiro?  
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Com certeza sim! Eu já pensei sobre isso, ela é só uma criança provavelmente quando 

crescer mais um pouco ela vai querer apagar algo, mais isso também vai depender de mim, 

entende? Ela não vai ter acesso tão cedo ao instagram... ela ama tirar fotos, eu tiro e mostro 

a ela, mas aqui no Instagram ela não vê nada. 

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Você acredita que a sua 

filha possa querer ter uma pegada digital ou identidade diferente da que você criou 

para ela?  

Pergunta difícil de responder, mas eu acho que sim, pois todas as fotos que eu postei é a 

realidade do que ela vive, nada surreal, que não condiz com nossas condições, eu espero e 

acho que ela vai gostar sim.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 26/03/2020 

MÃE 17 - número de seguidores: 4.950 

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: 

#miniinfluencer2019 #pontenovamgbrasil #pontenovamg #pontenova 

#agenciamodeloinfantil #fashionistasminis #blogueirinhainfantil #miniblogueiramg 

#miniinfluencerdigital #meninalinda #divasmirins 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da G****... 

Ela sempre gostou muito de tirar fotos e então eu postava geralmente no Facebook e as 

pessoas falavam comigo para fazer um Instagram, para ela conseguir contrato com agência. 

Aí eu fui resolver sozinha… Ela gostava também de fazer vídeo, ela brincava que era 

YouTuber, blogueira... Então resolvi fazer e deu tudo certo. Outro motivo foi "Roupa",  
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que eu sempre comprava roupa para ela mais infantil e ela não gostava. Ela sempre falava: 

"mamãe eu quero usar a roupa igual a sua!"... então comecei a procurar lojas que vendiam 

as roupas infantis com um "estilo" mais adulto. Quando eu comprava ela gostava de vestir, 

me chamava para tirar as fotos, entendeu? Assim eu fui mostrando para as pessoas também 

como se ela fosse uma influencer…   

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público" por alguma razão especial? 

sim! Eu deixei aberto porque queria conseguir parcerias e também contrato com alguma 

agência.  

QUESTÃO 3:  

Você acredita que exista algum tipo risco para a sua filha?  

 

Eu que estou a monitorar 24 horas praticamente e eu não deixo ela mexer. Então assim 

que alguém envia uma mensagem falando alguma coisa eu vou vendo se é perfil fake, essas 

coisas... eu vou bloqueando perfil masculino, pois sei do risco que tem de pegar fotos... 

Geralmente eles gostam de pegar foto de meninas e colocam em perfil de pedofilia. Aí com 

isso eu evito de colocar foto dela muito exposta de roupa muito curta, biquíni, essas coisas.  

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? 

Parceria com lojas da minha própria cidade eu já fiz...Elas viram o Instagram da G**** e 

me chamou! A primeira loja que fiz pagava R$30 (reais) para fotografar e postar 10 looks. 

Mas já não estou com essa loja mais. Agora faço para a outra loja, uma vez por semana 

mais ou menos a gente faz fotos e o pagamento é feito em roupas. Depois que termina a 

sessão de fotos a dona da loja deixa a gente escolher um look da loja. 
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QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro ela possa pedir para deletar algum post ou mesmo o 

perfil inteiro?  

Já aconteceu sim! De pedir pra eu deletar sim! Eu já postei foto e tive que apagar porque 

ela disse que não estava sorrindo bonito. Agora eu tiro as fotos e ela escolhe o que quer 

que posta. Eu escrevo as legendas e leio pra ela também…  No futuro eu acho que sim! 

Quando ela ver o perfil dela, quando estiver maiorzinha, eu acho que ela vai falar "nossa 

mãe! não essa roupa aqui ah não gostei"ou  "não era tão bonito assim"... então tudo sai da 

moda, né? Eu acho que ela vai questionar, mas não que ela vai achar ruim! Acho que vai 

achar engraçado e falar "hoje em dia não sairia mais assim"... 

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Você acredita que a sua 

filha possa querer ter uma pegada digital ou identidade diferente da que você criou 

para ela?  

 

Ela pode gostar de tirar foto agora e mais tarde não gostar mais! Aí eu vou deixar ela 

deletar se ela quiser apagar o perfil, tudo bem para mim. Por enquanto ela fala que quando 

crescer ela vai ser uma blogueira de sucesso, pois está começando desde pequenininha. Ela 

fala assim, mas como tudo muda, a cabeça da pessoa muda, quando ela não quiser mais 

pode apagar e tal. 

Igual quando eu era adolescente, eu via as fotos de quando eu era criança, num quadro na 

minha casa e falava "nossa, mãe! como é que você tem coragem de colocar essa roupa em 

mim? E esse penteado? Que vergonha! Que Mico."... então ela falava "mas essa roupa é a 

que você mais gostava". Eu entendo que é fase mesmo, uma hora a gente gosta ou não 

gosta e depois dá aquela saudade, aquela lembrança, aquela vontade de ver as fotos de 

novo... saber como era antes! Era feio, mas era interessante ver como minha mãe guardava 

as fotos com carinho, tirava as fotos com carinho.   
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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 26/03/2020 

MÃE 18 - número de seguidores: 967 

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #babymenina 

#mundorosa 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da sua filha... 

Eu criei o perfil da A.H com o intuito de deixar registrado, de guardar as fotinhas dela. Pq 

normalmente eu postava com muita frequência fotos dela no meu perfil e minhas fotos 

estavam sendo esquecidas, minhas coisas. Aí eu criei um só pra ela. Pra deixar registrado só 

com fotos dela!  

 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público" por alguma razão especial? 

Bem no comecinho era uma conta privada, só pra guardar. Mas muitas outras contas, perfis 

de bebês vieram na minha conta peguntando porque eu não deixava aberto também, para 

eles poderem repostar as fotinhas dela! E isso tava vindo com muita frequência, sabe? Me 

pedindo a mesma coisa, comecei a deixar aberto, ela ganhou muitos seguidores, ela 

começou a ser bem vista! A gente saia e todo mundo já conhecia ela do Instagram, algumas 

lojas já começaram a querer patrocinar ela, lojinhas de sandálias, lojinhas de roupa… e ela 

começou a ser a modelo desses perfis. Para ter um bom engajamento o perfil tem que ser 

público.  

QUESTÃO 3:  
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Você acredita que exista algum tipo risco para a sua filha?  

A gente como pai, mãe, procura sempre tá bem atento com relação a questão das redes 

sociais dela. Tomamos cuidado com as fotos dela. Ainda mais que hoje em dia tem muito 

perfil fake, tem muitas pessoas que não têm amor ao próximo e que faz mal uso das fotos 

alheias, né? Mas a gente está procurando sempre não deixar passar nada despercebido. 

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? 

Já! Aqui na minha cidade tem uma loja bem conhecida e a A.H já posou para essa loja, para 

tirar as fotos com lookinhos, com sandália, assim ela ganhou foi uma sandália e alguns 

looks dessa loja. E a loja, além dela divulgar no Instagram dela, a loja repostou as fotos que 

postei. E também uma laceira (loja de laço) nos deu um kit de laços e ela divulgou no 

Instagram também, para postar no perfil dela.  

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro ela possa pedir para deletar algum post ou mesmo o 

perfil inteiro?  

Eu acredito que não, porque são sempre fotos bem espontâneas, sempre de um momento 

marcante. As vezes postamos fotos com os pais, com coleguinha… São fotos de 

momentos felizes. Dela rindo, dela tomando banho… nunca são fotos triste, que vá deixar 

ela triste não. Eu sempre procuro deixar registrado, porque quando vou procurar foto 

minha criança não tem! Ela vai até me agradecer, pois eu procuro deixar tudo bem 

registrado!  

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Você acredita que a sua 

filha possa querer ter uma pegada digital ou identidade diferente da que você criou 

para ela?  
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Acredito que seja mais de cada um mesmo. Se ela crescer, na adolescência, e não quiser 

continuar o que eu comecei eu vou super respeitar a opinião dela. A identidade dela. Eu me 

baseio mais pelo dia de hoje, porque já tem muita gente que influencia muitas crianças, 

muitas mamães, muitas adolescentes, tantas pessoas né vão continuar com estilo de vida 

social, estilo de vida online, né? Eu acredito que ela vai continuar, mas isso é escolha dela. 

E se ela quiser deixar o perfil dela mais pessoal, mais para ficar guardadinho, sem 

compartilhar com ninguém... Então vou deixar ela escolher! Mas enquanto isso eu vou 

continuar por aqui, vou continuar compartilhando e vou fazer aquilo que eu acredito. Mas 

conforme a tua pergunta, eu vou deixar a escolha dela, para quando ela tiver mais 

entendimento e mesmo assim vou continuar acompanhando sempre e super respeitando as 

decisões dela, quando ela tiver mais cabecinha para isso.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 23/03/2020 

MÃE 19 - número de seguidores: 11.100 

Hashtags sinalizando parceria? Não 

Hashtags mais comuns do perfil: #blogueirinhakids #minidigitalinfluencer #instakids 

#mkb #orgulhodesermkb 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da sua filha... 

Então, todo mundo sempre falava para mim que ela era muito bonita e que ela tinha boa 

comunicação. Então eu fiz o Instagram dela para deixar fotos como se fosse um histórico, 

para quando ela crescer ela ter esse registro, seria para deixar lembranças dela... e aí uma 

fotógrafa daqui de Brasília me procurou e falou que gostou muito das fotos dela e 

perguntou se eu não queria investir nisso...que ela faria um ensaio, um editorial... seria um 
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trabalho de mini blogueiro já que ela tem um perfil comercial e de que as marcas gostam eu 

resolvi fazer esse investimento. Mas isso foi de Janeiro para cá . 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público" por alguma razão especial? 

O perfil dela é público comercial justamente para as pessoas terem acesso e as marcas 

poderem ver as fotos e os vídeos dela  

QUESTÃO 3:  

Você acredita que exista algum tipo risco para a sua filha?  

Eu acredito que tenha risco mesmo, mas a gente fica monitorando. E se aparece alguma 

coisa suspeita eu bloqueio.  

Bruna: o que seria suspeito? Algum comentário, pessoa… ?? 

Por exemplo: eu participo de um grupo de mães que é um grupo de engajamento com 

crianças da idade dela. A gente segue uma a outra e compartilhamos informações... e aí se a 

gente percebe alguém estranho, a gente compartilha. A gente observou que tinha um 

homem que só seguia crianças meninas… Então a gente olhou todas as pessoas que ele 

seguia e era só menina criança e era um homem mais velho, sabe? então ficamos 

preocupadas e bloquearmos! todas bloqueando essa pessoa! Se não é de agência e não tem 

nenhum vínculo com a gente e também não vai oferecer algum serviço, então a gente 

bloqueia. Já aconteceu também de fazerem comentários nas fotos das meninas que a gente 

achou que tinha um caráter sexual e a gente já bloqueia! Mas comigo e com o Instagram 

dela nunca aconteceu!  

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? 
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A gente fechou uma parceria recentemente com um curso de inglês, onde ela vai ganhar o 

curso e eu vou fazer publicações divulgando semanalmente. Vou postar nos Stories 

promovendo o IG deles. Essa parceria a gente fez só agora e já vamos começar a gravar 

nessa semana ou na outra. 

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro ela possa pedir para deletar algum post ou mesmo o 

perfil inteiro?  

Eu acredito que sim porque os gostos vão mudando! Mas eu não posto nada que ela não 

goste e a gente sempre posta juntas... às vezes eu gravo o vídeo e se ela achar que não ficou 

legal, ela já fala para não postar e eu tenho muito cuidado para respeitar a vontade dela. 

Mesmo que ela não tenha acesso ao Instagram eu prefiro respeitar a vontade dela.  

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Você acredita que a sua 

filha possa querer ter uma pegada digital ou identidade diferente da que você criou 

para ela?  

 

Eu acho que se ela continuar com o perfil que ela tem hoje e continuar no caminho que a 

gente está seguindo ela não vai questionar. Ela vai aceitar, porque eu realmente coloco sem 

forçar... Tem momentos que ela não quer e eu respeito, por exemplo uma gravação de 

video e eu espero fazer no tempo dela... às vezes a gente quer muito que o perfil da criança 

apareça, mas essa não é a intenção e eu acho que ela vai se transformar, né? Se ela mudar 

completamente e escolher um caminho errado aí realmente talvez ela não vai querer, né? 

Mas hoje os conceitos que a gente passa tem tudo a ver com ela.   

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 25/03/2020 
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MÃE 20 - número de seguidores: 6.686 

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: 

#maternidadeinfluencers #minidiva #miniinfluencers #miniblogueira 

#somosmãesdeinfluencers #blogueirinha #linda #boneca #princess #princesasdisney  

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil das suas filhas... 

Na verdade quem criou esse perfil foi minha irmã, porque eu trabalhava direto e ela quem 

ficava com as meninas. E a C**** vê muito vídeo no youtube e quer ficar imitando  

Refazer poseer acha que está gravando vídeo mesmo sem ninguém filmar na frente do 

espelho foi ela que começou por isso daí aí depois a gente começou a vender alguns 

produtos e aproveitamos para divulgar e fazer propaganda e hoje em dia eu saí do trabalho 

para ficar com os filhos em casa e continuei dando ênfase nas fotos no Instagram  

QUESTÃO 2: 

O perfil delas está configurado como "público" por alguma razão especial? 

Está público de propósito mesmo. Porque teve uma época que minha vizinha vendia laços 

e minhas meninas que estavam divulgando. Então deixei público para quem quiser vê, 

quiser saber mais sobre os laços e vestidinhos também, para que a pessoa pudesse ver as 

fotos dos produtos e ela mesma mandava as pessoas olharem no Instagram das meninas. 

Depois disso ela parou de vender e eu continuei deixando público, porque se alguém quiser 

fazer parceria com elas pode ficar à vontade.  

QUESTÃO 3:  

Você acredita que exista algum tipo risco para as suas filhas?  

Nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto...sobre o RISCO. Por mais que a gente 

sabe que acontece, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas esses dias, uma 

pessoa estranha mandou uma mensagem assim: 
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" Oi amiguinha, tudo bem?" E colocou um Emoji de coração e eu respondi... falei "tudo" e aí ele 

perguntou quantos anos eu tinha. E como a minha filha não é totalmente alfabetizada, eu menti a idade 

para saber aonde iria levar essa conversa. Ele sempre usava um Emoji de coração e me pediu para mandar 

uma foto e eu falei "não posso" e ele insistiu e falou que eu podia mandar a foto... eu falei que a minha mãe 

não deixava e ele perguntou se a "mãe" estava perto e ficou pedindo fotos, insistindo, e eu falei que não! E 

ele falou que se não colocasse a foto ele iria me bloquear e eu deixei para lá. 

 Mas eu fiquei com medo porque daqui a pouco ela vai aprender a ler e escrever e ela vai 

querer mexer. Eu participo de um grupo de várias Mães que têm perfil infantis e várias 

mães passaram pela mesma situação e eu e as outras mães começamos a denunciar e depois 

eles cancelaram a conta. E provavelmente essa pessoa deve ter criado outro perfil, sabe? 

Tinha muita foto de criança com poses sensuais, foto Infantil com pose adulta mesmo, 

sensual mostrando o peito... era um perfil muito triste, muito triste mesmo! E às vezes a 

criança fica sozinha, num momento que os pais não estão vendo e acaba caindo nessa 

conversa, né? É muito preocupante! Tem que ficar muito atento! Por enquanto só eu e 

minha irmã que mexemos no perfil.  

 

 

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? 

São as parcerias geralmente estão pagas em produtos uma roupa uma coisa vocês estão 

divulgando a marca manda um mimo às vezes é semanal mensal no caso das meninas elas 

são bem bipolar, às vezes elas querem tirar fotos vezes elas não querem tirar foto, então 

quando a minha vizinha começou com esse negócio de laço eu deixei e aceitei quando as 

minhas filhas queriam tirar foto se elas não queriam nada obrigado Ultras pessoas que 

queriam fechar a parceria eu não aceitei porquê Porque às vezes elas não estão a fim de 

tirar foto meu querido dia Elas querem aproveitar o momento Então imagina o fecho uma 

parceria e eu sou obrigada a tirar uma foto e ela não quer ela às vezes quero só gravar 
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brincando no espelho Então por enquanto eu acho que ainda não é um momento de fazer 

esse tipo de parceria  

Entendi… 

Tenho uma outra parceria também que eu fechei mais que deu errado. Uma amiga, 

conhecida, começou com negócio de fotografia de casamento e de festa infantil e ela pediu 

para fotografar a minha caçula de 2 anos e ela convidou a minha filha para fazer um ensaio 

completo e eu aceitei. Mas eu passei vergonha! Porque eu cheguei lá ,a minha filha não quis 

tirar foto, ela não fez pose, ela Chorou, não deu certo! Todas as fotos não ficaram 

espontâneas e foi super forçado, sabe? E por fim eu pedi desculpas e nem usei as fotos... eu 

nem quis usar as fotos porque as meninas não quiseram mesmo.  

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro elas possam pedir para deletar algum post ou mesmo 

o perfil inteiro?  

Eu acho que vai acontecer sim, porque essa geração está tomando tanto as coisas… estão 

mudando tanto hoje em dia eu acho que eu escolho bem mas eu acho que sempre vai ter 

alguma coisa que eles vão reclamar  

Eu tento colocar só com o cabelo penteado quando ela grava vídeo com pijama cabelo 

bagunçado eu não posso porque eu fico preocupada realmente de chatear ela e eu tenho 

esse cuidado Mas eu acho que quando ela entendeu ela vai vir para falar mãe não acredito 

que você postou isso  

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Você acredita que elas 

possam querer ter uma pegada digital ou identidade diferente da que você criou 

para ela?  

Olha, aqui em casa a gente gosta muito de fotos e eu gosto de revelar e eu tenho fotos de 

cada momento dos meus filhos. Eu tenho um filho que é maiorzinho (ele tem 10 anos) e 
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ele não gosta de aparecer e não gosta de falar com gente, não gosta nem de atender 

telefone, ele detesta!! Ele fala que a C****l e a A**** vão ficar igual ele! Ele fala que elas 

vão pedir para excluir tudo depois!  Mas é diferente, eu não sei!! é uma pergunta 

complicada, pois pode ser que elas gostem e cada vez mais a tecnologia tem tomado conta 

né? Pode ser que elas peçam mesmo para excluir igual ao meu filho.  Mas sinceramente, 

essa pergunta eu não sei responder! rs.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 17/04/2020 

MÃE 21 - número de seguidores: 445 

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: #manodown 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da L**** 

 

Primeiro foi criado por que os amigos dela já tem Instagram e para ela poder interagir mais 

com os amigos, sabe? Aí depois, ela já tinha o Instagram, quando ela fez o curso de modelo 

eles orientaram para ela fazer o perfil e eu fiquei sabendo do alcance que a rede social tinha. 

Inicialmente o motivo foi pessoal e depois, digamos que a motivação foi por causa do 

curso de modelo, para ela ter mais oportunidade para aparecer trabalhos. Para divulgar ela 

como modelo e atriz.  

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público" por alguma razão especial? 

O perfil dela está aberto para quem quiser seguir, mas ele é monitorado por mim e no 

próprio curso eles orientaram para colocar na bio que é "monitorado pela mãe", porque 
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nesse meio tem muita gente oportunista, tem de tudo, né? Para eles verem que não estão 

conversando com uma criança e sim com adulto. Foi o pessoal do curso que me orientou. 

QUESTÃO 3:  

Então existe algum risco? A próxima pergunta que ia fazer é justamente sobre isso 

que você está falando… Você acha que pode ter algum risco para ela? 

Sim! Tem risco principalmente de pedófilo, de estelionatário (roubo de dados e 

informação), pessoas que querem dar o golpe… Ou mesmo algum trabalho que seja uma 

fria... Então a gente tem que tomar cuidado, sim! Existem vários riscos! 

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? 

Não! Na verdade ela fez o curso recentemente e a gente deu uma parada depois... Ela ainda 

não teve contrato... Ela começou a fazer o teatro e logo depois teve essa pandemia do 

coronavírus e a gente parou! Mas eu tenho interesse sim ainda de dar prosseguimento e 

conseguir trabalhar com isso. Quero investir na carreira dela! 

Mas ela já fez desfiles e já participou do "Viva Down", participou de desfiles de inclusão, 

mas sem contrato nem nada. 

Bruna: E ela recebeu alguma coisa (produto ou dinheiro) para participar desses 

desfiles? 

Ela não fez nenhum trabalho profissional e não recebeu! Esses desfiles foram só inclusivos 

mesmo. Também não teve brinde, não ganhou roupa, nada… Ela está bem no comecinho 

ainda!  

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro ela possa pedir para deletar algum post ou mesmo o 

perfil inteiro?  
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Acredito que sim porque a pessoa muda ao longo do tempo, né? Ela já é adolescente, mas 

vai que ela não gosta, ela pode deletar! Mas hoje em dia eu que posto mais, eu monitoro na 

verdade, mas a gente posta juntas! eu tiro a foto, eu que mexo mais, mas ela ela acha tudo 

bom.  

QUESTÃO 6 

Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Você acredita que a sua 

filha possa querer ter uma pegada digital ou identidade diferente da que você criou 

para ela?  

Ela não é muito crítica não. Ela gosta de tudo! Ela acha tudo legal, para ela tudo está 

ótimo... Acredito que ela não vai ter essa percepção não... 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 17/04/2020 

MÃE 22 - número de seguidores: 46.000 

Hashtags sinalizando parceria? Não | Hashtags mais comuns do perfil: 

#bemblogueirinhaela #jaraguadosul #modainfantil #blogueirinha #estiloblogueira 

#igfashionkids #kidzzfashion2020 #kidsfashion #cutestyle #minifashionista #iginfluencer 

#iginfantil #influencerstyle 

QUESTÃO 1: 

Eu queria saber o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da L***** 

Não teve motivação inicial, pois o perfil era meu, particular, assim que ela nasceu eu 

comecei a postar algumas fotos que eu gostava dela, como gosto de fotografar, sempre 

eram fotos com boa qualidade e isso começou a gerar interesse do público inicialmente 

pela "fofura", e assim fomos ganhando seguidores e assim eu vi uma oportunidade de 

tentar profissionalizar. 
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QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público" por alguma razão especial? 

Sim, para o alcance das publicações e gerar interesse do público, e também para ser um 

perfil profissional, e utilizar das ferramentas que o instagram disponibiliza ( dados como 

estatísticas) ele precisa ser público. 

QUESTÃO 3:  

Então existe algum risco? A próxima pergunta que ia fazer é justamente sobre isso 

que você está falando… Você acha que pode ter algum risco para ela? 

Existem, e são externos, como é um ig infantil em vários momentos encontro perfis 

estranhos, sem foto, sem nome, ou de homens, tem alguns até com fotos horríveis em 

relação a crianças, a nossa conduta é estar sempre denunciando esses igs, fazemos a 

denúncia na Polícia civil, em seguida ao instagram, e o bloqueio. Inclusive temos grupos 

em outro aplicativo para alertar quanto a esses igs. 

O que me referi a riscos externos, que estão fora do nosso controle, em relação a 

"internos" como desgaste da rotina e etc não acredito ter, pois ela leva isso como uma 

brincadeira, por isso ainda mantenho a conta ativa.  

QUESTÃO 4: 

E sobre parcerias no Instagram...  você já recebeu alguma proposta? Para divulgar 

algum produto? É remunerada? Me conta mais sobre isso? 

Então, temos parcerias sim! Algumas fixas e outras intermitentes... assim, às vezes as 

marcas enviam produtos e às vezes não enviam. Não tem uma regra, uma continuidade 

certa, mas são parcerias que a gente se identifica.  

No início as parcerias eram por permuta (troca por produtos) por que até então as lojas 

estavam conhecendo o nosso trabalho, conhecendo nosso alcance, nosso potencial de 

divulgação! A partir do momento que a gente conseguiu estabilizar isso aqui e mostrar o 

nós trazemos, a rentabilidade para as lojas, nós começamos a cobrar as lojas por caixas. (é o 
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que a gente chama de "recebidos").  Então a partir desse momento que a gente se 

estabilizou no Instagram, que a gente criou realmente um nome no Instagram como uma 

certa referência, aí sim começamos a rentabilizar. 

Antes fazíamos por permutas, e mesmo quando eram por permutas, são as lojas que 

entram em contacto conosco. Tem pessoas até que entram em contato com as lojas e 

oferecem o trabalho, sabe? Mas isso não é bem visto! Não é bem visto pelos lojistas e eles 

não se agradam em ter que ficar recusando esses pedidos (que são vários)... assim então por 

um respeito, a gente já sabe disso, a gente nunca pediu parcerias, não! Sempre só tentamos 

mostrar um bom trabalho, mostrar o quanto a nossa divulgação pode ser boa e esperar o 

contacto das lojas... e sempre chega. 

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro ela possa pedir para deletar algum post ou mesmo o 

perfil inteiro?  

 

Acredito que não, pois não tem nada aqui que faça alguém se vergonhar, né? São todas 

fotos muito bem produzidas, enaltecendo a beleza dela!  

Se porventura, no futuro, ela não gostar de alguma imagem dela (até o momento ela tem 2 

anos e 8 meses), então ela pode até deletar. Mas hoje ela acha tudo uma brincadeira, ela 

acha realmente tudo muito divertido e pelo fato dela gostar de tudo isso é que a gente 

continua, né? Obviamente se fosse algo que não trouxesse nada positivo para ela, que ela 

não achasse legal fazer isso, isso não teria continuado. 

 E se ela não gostar, né, digamos que daqui 2 anos com 4 anos ela não gosta mais de 

fotografar, vou ter que mudar o rumo do Instagram se eu quiser. Ou se realmente 

acontecer será excluído, porque eu acho inviável forçar a criança fazer algo que ela não 

queira.  

QUESTÃO 6 
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Essa última pergunta é para levantar uma reflexão mesmo! Você acredita que a sua 

filha possa querer ter uma pegada digital ou identidade diferente da que você criou 

para ela?  

Acho que sim! Eu acho que sempre há uma possibilidade né? Dizer aqui que não, é você 

estar sendo totalmente bitolado e achar que as coisas têm que acontecer da sua maneira. 

Não é ainda mais se você for para esse lado da Imposição é aí que elas não gostam, aí elas 

não vão se identificar… 

 Eu acho que ela pode sim querer ser diferente, né? Acho que, tanto ela pode não querer 

mais ter essa imagem digital, quanto ela pode querer levar para outra vertente. 

Ela é um ser humaninho em construção! O perfil dela, o caráter dela, está sendo tudo 

moldado e construído agora pelos meus exemplos.  

E eu confio muito no que ela vai querer! Se ela quiser mudar, ela quiser fazer outra coisa, é 

imagem dela! Se ela chegar aos 18 anos, ou seja responsável né, é o uso da imagem dela e 

eu acho que isso é um direito dela, né! A partir do momento que ela tiver entendimento, se 

ela continuar gostando disso, se quiser ir para outra vertente, é uma decisão que, eu como 

mãe vou estar com certeza auxiliando, conversando, até porque às vezes, pode ser que não 

seja tão bacana (no sentido de ser positivo para ela) Então como mãe, eu vou estar sempre 

auxiliando e aconselhando ela de qualquer forma.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 18/04/2020 

MÃE 23 | número de seguidores: 72.000 

Hashtags sinalizando parceria?  Não | Hashtags mais comuns do perfil: ----- 

 

QUESTÃO 1: 
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Eu queria saber qual foi o MOTIVO pelo qual você criou o perfil da sua filha 

Então Bruna, eu criei o perfil dela já tem mais tempo (ela devia de ter uns quatro ou cinco 

meses). Criei por motivos pessoais, pois tive alguns problemas com o pai dela e estava sem 

emprego, minha cabeça não estava muito boa e eu estava pensando um monte de coisas, 

entendeu? Então, para desfocar esses pensamentos e distrair eu resolvi criar o perfil dela. 

QUESTÃO 2: 

O perfil dela está configurado como "público". Por alguma razão especial? 

Hoje, eu estou visando parcerias e por isso deixamos o perfil aberto. Para que as marcas 

possam ver. Fechado não funciona muito bem assim... 

QUESTÃO 3:  

E você acha que o fato do perfil dela estar "aberto", possa ter algum "perigo" ? 

Eu até acredito sim que tenha riscos de exposição, podem usar a imagem dela para o que 

não quero. Eu evito muito falar onde estamos, nos Stories eu evito de marcar lugares, tanto 

que o Instagram dela a gente nem divulga muito os lugares que vamos...Só publico fotos 

depois que já saimos do lugar...tenho sim algumas restrições com relação a isso, sabe? 

QUESTÃO 4: 

Sua filha já recebeu alguma proposta de parceria no Insta? Para divulgar algum 

produto? Ela recebeu cachê ou foi paga em produtos? 

Já fizemos parceria sim. Ela nunca recebeu em dinheiro, apenas produtos em troca de 

divulgação. Algumas marcas eu já procurei e tive retorno positivo e outras não e também 

algumas lojinhas já entraram em contato com a gente. Algumas lojas que fazem desfile aqui 

na região chamam ela para desfilar em troca dos looks. 

Quando é parceria para fazer foto dos looks, aí mostro os detalhes da roupa, marco a loja, 

faço a divulgação, tanto no feed quanto nos Stories… só que tem que deixar bem claro 

para ela que ainda é tudo uma diversão! Eu respeito muito o limite dela, de fazer foto 
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quando ela está afim! Porque quando ela não quer, eu não obrigo entendeu? Já deixei de 

fazer parceria porque a loja queria tirar um tanto de foto em um dia e não funciona desse 

jeito, ela tem só 2 anos ainda, sabe? Eu respeito o limite dela, a gente faz outro dia, eu tento 

perguntar se ela quer tirar fotos…   

QUESTÃO 5 

E você acredita que no futuro sua filha possa querer deletar alguma foto por se 

sentir constrangida? Ou mesmo agora, ela já pediu pra deletar alguma foto que não 

gostou? 

Acredito que sim e vou respeitar a decisão dela. E acredito também que realmente possa 

gostar e querer continuar com o perfil. Temos as duas opções e irei respeitar as duas.  

QUESTÃO 6 

E você já ouviu sobre identidade virtual? Acredita que no futuro ela possa querer ter 

uma "pegada" digital diferente da que está sendo criada agora? 

 

Acho sim, até porque hoje ela faz o que eu incentivo. Ela usa o que eu coloco para ela usar, 

e realmente só vamos saber se ela vai gostar ou não quando estiver maior.   
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 Transcrição das entrevistas às empresas Anexo 5.

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 22/04/2020 

EMPRESA 1 (116k seguidores)  

• entrevistada: F.N (coordenadora de estilo) 

 

QUESTÃO 1: 

A “empresa 1”, já incluiu influenciadores (infantis) do Instagram como estratégia 

de marketing? 

Sempre fazemos parcerias. Tem uns 3 anos que começamos com uma criança chamada 

“Mariamor”, que foi crescendo com a nossa marca. Depois ela fez um remake da novela 

Chiquititas e virou a embaixadora da nossa marca. Ela ia nos eventos, fazia post falando 

das nossas roupas… Agora estamos trabalhando com uma agência de modelos que incenti-

va as crianças a serem micro influencers, então às vezes mandamos roupas, fazemos parce-

rias… 

 

QUESTÃO 2: 

E porquê? Quais os benefícios deste tipo de estratégia?  

Alguns benefícios que me veem na mente de imediato: as crianças trazem visibilidade para 

a marca, aumenta número de seguidores e depois, consequentemente, reflete no número de 

vendas. Outra vantagem é com relação ao custo de divulgação para a marca, que muitas 

vezes a parceria é feita por produtos, o que é mais econômico que uma campanha publici-

tária com um cachê muito caro, por exemplo.  

ao fazer parcerias a marca ganha a “simpatia” do público. Buscamos crianças que são influ-

encers locais.  

Essas crianças “locais” trazem mais “veracidade” no discurso, o produto ser usado por 

pessoas “normais - comuns” estimula o “boca a boca” (passa palavra) e mostra a real expe-

riência de consumo.  

 



135 

 

QUESTÃO 3:  

Como a escolha dos influencers é feita? QUEM PROCURA QUEM? 

• Isso varia bem… Acontece da marca procurar uma menina, quando vemos que ela 

está aparecendo muito no Instagram, em catálogos… Acontece da agência de mo-

delos oferecer desdobramentos da campanha após fotografar o catálogo, por 

exemplo. Já aconteceu de fazermos alguma parceria com as modelos que são mais 

disponíveis (a disponibilidade da mãe em estar presente, acompanhar, querer divul-

gar… Criamos uma rede de relacionamento com as mães, que se tornam defenso-

ras da marca).  

 

QUESTÃO 4: 

Como é feita a parceria em termos monetários? Paga-se um cachê em dinheiro, 

envia produtos para experimentação ou oferece algum vale?  

Eu morro de vergonha de falar isso, mas a maioria das parcerias são pagas em roupa. As 

mães aceitam, pois não precisam de comprar produtos para as filhas. Quando a criança é 

mais famosa e as mães trabalham com isso (ficam por conta mesmo de acompanhar a car-

reira das filhas) elas cobram em dinheiro.  

 

QUESTÃO 5 

Os produtores de conteúdo (pais das crianças) sinalizam quando é parceria? Colo-

cam hashtags como #ad #publi #sponsored e marcam a marca? 

• No segmento infantil é muito raro alguém escrever que é um publi post. As nossas 

parceiras colocam a #empresa1 ou então colocam no comentário o nome da mar-

ca, como se fosse algo mais natural mesmo.  

   

 

QUESTÃO 6 

E a marca replica os posts que os perfis das crianças fazem? Como vocês lidam 

com o direito de imagem da criança? Os pais assinam algum termo de autorização? 

 



136 

 

• Desconheço algum caso que tivemos que pedir autorização formal. Para fotografar 

campanha, fazer catálogo a gente faz um termo, um contrato… mas no Instagram é 

algo mais informal. A gente reposta como um endosso e os pais até gostam, ficam 

felizes quando a marca reposta.  

• Sempre temos o cuidado de re-postar dando os créditos e sem usar a imagem com 

intuito de venda, é mais com intuito institucional mesmo. Para criar relacionamen-

to.  

 

QUESTÃO 7 

Já tiveram algum problema com os pais por causa do uso de imagem? 

• Que eu saiba não. Não me lembro 

 

QUESTÃO 8 

Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com 

crianças no Instagram? Quais? 

• Olha só…. eu sei que já teve uma única vez que fotografamos em São Paulo que 

precisamos de um alvará, falando com antecedência no juizado quantas crianças iri-

am trabalhar, por quantas horas, etc… mas foi para campanha publicitária.  

• Outro dia ouvi dizer que vai sair um projeto de lei que regulamenta o trabalho de 

digital influencers, limitando as horas trabalhadas por dia , etc… mas não sei te fa-

lar muito bem. Tenho pouco conhecimento a respeito 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 29/04/2020 

EMPRESA 2 - varejo 

 (23.600 seguidores) 

• entrevistado: H. A | Diretor – Marketing 

 

QUESTÃO 1: 

A “empresa 2” já incluiu influenciadores (infantis) do Instagram como estratégia 

de marketing? 
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• Já sim. E fazemos sempre. A gente avalia bem antes, fazemos diretamente com as 

mães ou através das agências que representam essas crianças. 

 

QUESTÃO 2: 

E porquê? Quais os benefícios deste tipo de estratégia, Henrique?  

A gente faz parcerias para potencializar as nossas redes sociais, com geração de conteúdo e 

consequentemente geramos engajamento nas redes sociais. Gerar conteúdo primeiro com 

essas crianças que já estão no mundo da moda, mas o objetivo principal é gerar engajamen-

to com o público, criar stories, fazer uma conexão.  

 

QUESTÃO 3:  

Como a escolha dos influencers é feita? QUEM PROCURA QUEM? 

• Normalmente acontece as duas coisas. A marca procura quando vai fazer algum 

trabalho específico ou lancamento de colecao, ou vamos na agência parceira que 

faz alguns eventos durante o ano ou procuramos com os contatos de mães que já 

temos. Mas algumas mães também nos procuram. Tudo depende do objetivo que 

queremos atingir. Se vamos participar de um desfile, por exemplo, preferimos fazer 

através de agência, mas se for só para postar a roupa, fazemos direto com as mães. 

A tomada de decisão está relacionado com o objetivo final dos nossos projetos.  

 

QUESTÃO 4: 

Como é feita a parceria em termos monetários? Paga-se um cachê em dinheiro, 

envia produtos para experimentação ou oferece algum vale?  

Normalmente pagamos em produto. Fazemos permuta e isso é estabelecido com as mães e 

é sempre assim, com exceção de eventos. Mas existem alguns poucos perfis que cobram 

em dinheiro e geralmente é um valor pequeno, que muitas vezes é mais barato que o nosso 

produto.  

 

QUESTÃO 5 
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Os produtores de conteúdo (pais das crianças) sinalizam quando é parceria? Colo-

cam hashtags como #ad #publi #sponsored e marcam a marca? 

• A ideia é sempre ter marcação para fazer sentido. Eles precisam marcar para gerar 

engajamento e dar desdobramento para aquela ação. O ideal é que o post tenha o 

menor cunho comercial possível, que seja natural. Precisa transmitir verdade, sem 

parecer que a pessoa postou só por ter recebido algo em troca. Queremos mostrar 

a qualidade do produto e como ele veste bem.  

Mas não sinalizam que é relação comercial não, mas marcam a página. Ninguém fala que 

está prestando um servićo pra marca.  

 

QUESTÃO 6 

E a marca replica os posts que os perfis das crianças fazem? Como vocês lidam 

com o direito de imagem da criança? Os pais assinam algum termo de autorização? 

• Normalmente sempre pedimos permissão previamente. Se for campanha ou desfile 

com modelos contratos pela agência, fazemos um documento físico. Mas se formos 

repostar foto de cliente ou de parceiras no Instagram pedimos autorização por e-

mail, é mais informal.  

 

QUESTÃO 7 

Já tiveram algum problema com os pais por causa do uso de imagem? 

• Conosco não. Tentamos fazer da forma mais organizada possível e temos conhe-

cimento do direito de imagem.  

 

QUESTÃO 8 

Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com 

crianças no Instagram? Quais? Tem alguma lei que regulamenta? 

• Essa questão do direito de imagem está associado à, primeiro, constituicao da re-

publica que ninguém pode ter sua imagem violada e a reparação civil está no código 

civil que é a lei 10.406 que ninguém pode ter sua imagem exposta sem autorização 

prévia. A lei é bem consolidada e não é restrita a apenas internet não, (independen-

te de onde esta imagem esteja, seja na internet ou não).  
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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 22/04/2020 

EMPRESA 3 - São 3 marcas infantis  

Marca A (88.200 seguidores)  

Marca B (14.500 seguidores)  

Marca C (73.800 seguidores) 

• entrevistado: D. D | Analista de Marketing 

 

QUESTÃO 1: 

Alguma das três empresas infantis do Grupo, já incluiu influenciadores (infantis) 

do Instagram como estratégia de marketing? 

Sim! Sempre usamos as influencers nas nossas campanhas. Em todas as 3 marcas.  

 

QUESTÃO 2: 

E porquê? Quais os benefícios deste tipo de estratégia?  

Usamos para mostrar ao consumidor final o produto sendo usado. Hoje usamos para fazer 

propaganda da nossa loja virtual, pois as meninas querem usar as marcas que elas (influen-

cers) usam, elas influenciam muito na compra.   

 

QUESTÃO 3:  

Como a escolha dos influencers é feita? QUEM PROCURA QUEM? 

• A gente faz uma seleção por região e entramos em contatos com elas. Depois fe-

chamos as parcerias. Nós temos embaixadoras das marcas em vários estados. De-

pende da estratégia e foco que queremos dar. 

 

QUESTÃO 4: 

Como é feita a parceria em termos monetários? Paga-se um cachê em dinheiro, 

envia produtos para experimentação ou oferece algum vale?  

Sempre por permuta! Negociamos a troca de divulgação por produtos.  
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Bruna: Mas mesmo quando a influencer é mais "famosinha"? 

Sim! Sempre tentamos fechar essas parcerias por troca de produtos (permuta). Pagamos 

cachê apenas quando a criança fotografa a campanha, como modelo.  

 

QUESTÃO 5 

Os produtores de conteúdo (pais das crianças) sinalizam quando é parceria? Colo-

cam hashtags como #ad #publi #sponsored e marcam a marca? 

• Sim! Elas marcam a gente e falam da marca. Temos algumas hashtags como #eu-

vist.... #Fashionfr.... que usamos constantemente.   

 

QUESTÃO 6 

E a marca replica os posts que os perfis das crianças fazem? Como vocês lidam 

com o direito de imagem da criança? Os pais assinam algum termo de autorização? 

• Sim! Repostamos com a autorização dos pais.  

 

QUESTÃO 7 

Já tiveram algum problema com os pais por causa do uso de imagem? 

• Nunca me aconteceu. Tem 15 anos que trabalho com marketing. Os pais gostam 

que os filhos apareçam.  

 

QUESTÃO 8 

Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com 

crianças no Instagram? Quais? 

• Realmente não tenho conhecimento.  

 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 19/05/2020 

EMPRESA 4 - Brinquedos (410k seguidores)  

• entrevistado: R. P | Marketing 
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QUESTÃO 1: 

A “empresa 4” já incluiu crianças nas campanhas do Instagram? Crianças normais 

(tipo clientes) ou influenciadores digitais do Instagram como estratégia de marke-

ting? 

Já! Já fizemos sim. Com crianças influenciadoras digitais. 

 

QUESTÃO 2: 

E porquê? Quais os benefícios deste tipo de parceria?  

Através de estudos e pesquisas que a gente faz, a gente percebe que as crianças identificam 

muito com os influenciadores, com produtos que eles mostram, que eles brincam...isso gera 

desejo nas crianças e faz com que elas queiram buscar aquele produto nas lojas. Então já 

fizemos parcerias com crianças e também com adultos que falam com crianças.  

Hoje em dia a gente prefere trabalhar com adultos (que falam com as crianças), pois para 

fazer trabalhos com crianças precisamos de um alvará e nosso setor jurídico barra muito.  

 

QUESTÃO 3:  

Como a escolha dos influencers é feita? QUEM PROCURA QUEM? 

• A gente sempre faz através da agência. No nosso planejamento de campanha a gen-

te já define a verba para influenciadores e a nossa agência de publicidade entra em 

contato com a agência de influencers e vê os perfis que tem mais a ver com o pro-

duto que queremos vender. Se for uma boneca por exemplo, escolhemos alguma 

menina… Depende da estratégia que queremos…  

 

QUESTÃO 4: 

Como é feita a parceria em termos monetários? Paga-se um cachê em dinheiro, 

envia produtos ... 

Então… quando é para a criança a gente paga para a agência. Quem faz o pagamento é a 

agência… Mas ai nao sei como a agência faz, se repassa o valor para a conta dos pais… 

Bruna: Mas a vocês pagam pra agência em dinheiro?   

O pagamento da nossa parte é em dinheiro e mandamos o produto para demonstração e 

utilização apenas!  
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QUESTÃO 5 

Os produtores de conteúdo (pais das crianças) sinalizam quando é parceria? Colo-

cam hashtags como #ad #publi #sponsored e marcam a marca? 

Sim! A gente pede para eles inserirem essa informação para ficar bem claro para o público. 

 

QUESTÃO 6 

E como vocês lidam com o direito de imagem da criança? Os pais assinam algum 

termo de autorização? 

• Não...é mais no boca a boca mesmo… porque na verdade a gente tem um contrato 

com a agência. O uso de imagem é da agência com o influenciador, né. É uma rela-

ção entre eles dois... Não temos contato direto com o influenciador.  

Bruna: E a marca replica os posts que os perfis das crianças fazem?  

• A gente costuma re-postar e isso entra também no valor da negociação. Mas sem-

pre é combinado antes.  

 

QUESTÃO 7 

Já tiveram algum problema com os pais por causa do uso de imagem? já tiveram 

que tirar algum post do ar? 

• Nunca aconteceu. A gente pede autorização e explica direitinho onde a imagem vai 

aparecer, deixamos tudo bem claro.   

 

QUESTÃO 8 

Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com 

crianças no Instagram? Quais? 

• Existe uma restrição sim! Como fazemos publicidade para a criança a gente nunca 

pode incentivar o consumo de forma incisiva… não podemos falar para a criança 

comprar o brinquedo, por exemplo. E para trabalhar com a criança precisamos 

também de pedir na justiça um alvará de liberação. Mas isso também é com a agên-

cia.  
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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 27/05/2020 

EMPRESA 5 

Marca A (559k seguidores)  

Marca B( 7.249 seguidores) 

• entrevistado: J. (Marketing) 

 

QUESTÃO 1: 

A empresa 5 já incluiu influenciadores infantis ou crianças do Instagram na estra-

tégia de marketing?  

Sim, a gente já fez isso. Sempre é com crianças um pouquinho maiores, normalmente. A 

gente teve nos últimos catálogos. Eles participaram dos nossos catálogos e a gente sempre 

tratou diretamente com a mãe da criança para fazer esse tipo de parceria. Esses influencers 

podem ter alcance nacional, que são superconhecidos, ou são influencers que realmente 

têm um volume bem considerável de seguidores nas redes sociais. 

Bruna: Entendi. Os catálogos são as fotos para catálogo normal da campanha. Vo-

cês fazem com influencers para dar essa repercussão. Então é um “bem-bolado”, 

dois em um. 

Isso, isso consequentemente vai respingar nas redes sociais também. 

 

QUESTÃO 2: 

Quais são os benefícios desse tipo de parceria (pode citar mais de um)? Qual é 

a vantagem pra vocês? 

Primeiro, visibilidade. A gente tem um cuidado muito grande na hora de selecionar esses 

influencers pelo sentido da nossa bandeira, que a gente carrega na marca, que é o amor pela 

criança. Então a gente gosta que as crianças que estão usando Brandili se sintam parte dessa 

marca que elas gostam de usar. E, consequentemente, isso, o reflexo que tem para a gente é 
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de outros seguidores e de influencers quererem consumir o produto e verem a nossa marca 

como amiga também: de querer conversar com a gente, de comentar nossas publicações de 

procurar pela nossa marca para consumir mesmo. E isso também respinga na questão de 

outros influencers procurarem parceria com a gente.  

Bruna: Então é uma questão também do engajamento, de gerar uma conversa, um 

relacionamento. 

Isso mesmo. 

 

QUESTÃO 3:  

Como essa escolha dos influencers é feita de forma criteriosa e vocês procuram in-

fluencers que têm a ver com a marca, quem procura quem? Vocês recorrem à agên-

cia, booker? 

Eu sou responsável hoje pela parte de influencers, mas a gente, o time, num contexto, vai 

encontrando. Só que é algo muito engraçado: a gente tinha uma assessoria até um tempo 

atrás, que ajudava na busca de influencers, não influencers tão grandes, mas menores, já 

que a gente procura por região, por estado, principalmente na parte Nordeste do país, que 

é onde a gente tem um fluxo maior de vendas o ano todo. Esses influencers procuram mui-

to a gente também, então consequentemente eles chegam até a gente antes de a gente che-

gar até eles.  

Bruna: As mães entram em contato já pedindo para fazer parceria? 

Exatamente. E isso respinga em todas as nossas marcas: a gente tem hoje a Marca A a gen-

te tem a Marca B que é uma linha um pouquinho mais premium, não chega a ser premium, 

mas é um pouquinho mais trabalhada, e a nossa Twin, Class Extreme. 

Então são três marcas infantis? 

Ao total são quatro marcas: a gente tem B*** e B*** Baby também. Como é uma marca 

baby, a gente trabalha com as mães e tem umas numerações que pegam a linha baby, a nu-

meração 1. A gente acaba trabalhando junto dentro do guarda-chuva de B***. 

 

QUESTÃO 4: 
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Essa parceria, em termos monetários, vocês costumam pagar cachê para a 

criança ou geralmente é em produto mesmo, os dois ou um outro? Como 

funciona? 

Então… Isso depende muito da estratégia e muito também do influencer com quem a gen-

te definiu que quer trabalhar. Existe influencer que trabalha com permuta – e isso eu diria q 

seria 96-97% dos influencers. Os outros 3% a gente trabalha como forma de cachê, depen-

dendo do influencer. 

Bruna: Porque tem influencers que já têm muitos seguidores, que só fazem com 

pagamento remunerado… 

Exatamente, que só fazem com cachê. A gente busca muito influencers que gostam de par-

ceria, porque a gente vê como uma forma de aproximação com ele. Como te falei, a gente 

olha bem pra ver se tem perfil, pra gente não estar entregando um produto que às vezes 

nem o próprio influencer quer usar, para que, quando ele receber, ele veja que aquilo foi 

um presente, como um carinho. Porque a gente tem muito isso: “vamos mandar para esse 

influencer aqui um mimo. Se ele gostar e postar, beleza, se ele não postar, beleza também.” 

A gente só quer mandar porque a gente acha que ele é a carinha nossa. 

 

QUESTÃO 5 

Os pais dessas crianças – porque geralmente, quando a criança é muito pequena, é 

a mãe ou o pai que monitora, que cuida –sinalizam quando é uma pareceria, colo-

cam hashtag, se é publicitário ou não?  

Quando é parceria paga, obrigatoriamente, pela lei, eles precisam identificar que é uma pu-

blicação paga. Mas, como 97% é permuta, parceria, não envolve dinheiro, envolve a gente 

presentear esses influencers, eles sinalizam, marcando a gente e tudo mais, usando as nos-

sas hashtags, mas não sinalizam como uma ação publicitária.  

Bruna: De forma mais natural, como se fosse um advogado da marca… 

Exatamente, porque a gente não manda obrigando-os a postarem. É como te falei, “a gente 

gostaria de mandar um presentinho, porque a gente gosta do seu perfil, a gente acha que 

tem tudo a ver com a gente” e isso se torna orgânico. Quando eles recebem, automatica-
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mente eles batem fotos, divulgam e consequentemente, se isso gera matéria pra gente, a 

gente solicita para eles se eles permitem de a gente usar a imagem e tudo mais. 

 

QUESTÃO 6 

Como vocês lidam com o direito do uso de imagem da criança? Os pais autorizam 

com algum documento formal ou por e-mail, mensagem direta? Vocês costumam 

replicar esse conteúdo postado pelo perfil parceiro? 

Sim, a gente costuma repostar. A gente sempre vê um meio de comunicação com os pais 

pra gente ter autorização disso. Seja por e-mail, seja por um documento de uso de imagem, 

seja por mensagem, a gente sempre pede autorização antes de fazer a divulgação também. 

 

QUESTÃO 7 

Já aconteceu de dar algum problema em relação a isso? De algum pai ou mãe pedir 

para tirar o post… 

Não, desde o tempo que estou aqui, e até conversando com o pessoal que está antes de 

mim, a gente sempre teve um relacionamento muito muito bom com os influencers e os 

pais dos influencers. A gente nunca teve nenhum problema de ter que remover um material 

digital ou qualquer outro meio de comunicação por alguma falha de comunicação entre a 

gente e o pai do influencer. 

 

QUESTÃO 8 

Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com 

crianças no Instagram? Quais? – Pergunto porque essa questão do digital influen-

cer é muito recente. O YouTube já tem algumas restrições, mas quanto ao Insta-

gram, não sei se existe alguma regulamentação. 

A gente está sempre muito atento a tudo que acontece. Como tudo é muito recente, a gente 

busca, analisa muito bem antes de fazer parceria com algum influencer. Vou te dar um 

exemplo: a gente está com um caso, aqui no país, de uma menina cuja mãe está sendo acu-
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sada de abuso sobre ela – não sei se chegou a ler alguma coisa sobre isso. É Bel o nome 

dela. 

A mãe da Bel, no Twitter. Sei mais ou menos, sei por alto. 

A gente nunca busca fazer parcerias no sentido que envolva algum tipo de escândalo, ou 

que envolva algum tipo de conotação pra prejudicar a imagem infantil ou que possa, de 

qualquer outra forma, distorcer a imagem da criança como criança. Por isso, a Brandili, a 

roupa que veste a criança, é uma roupa que vai mostrar que ela é uma criança, que não vai 

descaracterizá-la de nenhuma forma, óbvio dentro das tendências e tudo mais. Sempre a 

gente busca até de ter um relacionamento muito próximo, de ter o WhatsApp da mãe, de 

conversar com ela. Agora, em tempos de pandemia, a gente teve a política de conversar e 

perguntar se estava tudo bem, como que estavam as questões com isolamento social, se as 

crianças estavam se adaptando, como elas estavam fazendo com a escolas. A gente busca 

ter essa aproximação pra gente também entender o universo desse influencer, pra gente 

não ter esse perigo de descaracterização. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 20/04/2020 

EMPRESA 6 (96k seguidores)  

• entrevistada: R. M (Comunicação e Mídias) 

 

QUESTÃO 1: 

A Empresa 6 já incluiu influenciadores infantis do Instagram na estratégia de mar-

keting? 

Sim, nós fazemos frequentemente parcerias com influenciadores digitais, temos uma lista 

de alguns que são parceiros recorrentes, ou seja, que são as pessoas a quem recorremos 

virtualmente e depois temos alguns com quem trabalhamos pontualmente de acordo com o 

tipo de mensagem que estamos a querer passar. 

 

QUESTÃO 2: 
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Por que vocês tomaram a decisão de fazer esse tipo de parceria com influenciador? 

Há vários motivos que nos levam a trabalhar com influenciadores, alguns são aqueles bási-

cos que trazem para a marca, porque têm um grande número de seguidores que confiam 

neles e que, portanto, qualquer conteúdo que nós colocamos na página do influenciador, 

obviamente vai chegar a muitas pessoas,  que com a nossa página poderíamos não chegar 

porque não temos seguidores em comum, né … Também precisamente por apesar de al-

guns influenciadores terem muitos seguidores única e exclusivamente são figuras públicas e 

as pessoas têm interesse na vida pessoal delas e há outros que não, há outros que têm uma 

voz ativa junto de sua comunidade, e então as pessoas que as seguem e seguramente confi-

am nelas e qualquer mensagem que elas passem são confiáveis, o que elas falam sobre o 

produto, por exemplo benefício, qualidade, preço … E assim efetivamente são as pessoas 

em quem vão confiar. Assim é muito mais fácil o cliente confiar se for outra pessoa a dizer 

do que se for a própria marca.  

Então temos que trabalhar essa estratégia para comunicar benefícios de um novo produto, 

então vamos utilizar os influenciadores para isso. E por fim ainda temos aqueles influenci-

adores que temos como propósito gerar… por exemplo, neste momento estamos a tentar 

abrir espaço no tiktok e achamos que a melhor forma de o fazer seria começar por intro-

duzir o tiktok através dos influências antes de entrar efetivamente na rede e o que fizemos 

foi lançar com desafio, em que desafiamos os influenciadores a fazerem um vídeo no 

TikTok… 

Bruna: Então como benefício seria essa questão da visibilidade, alcançar novos 

públicos através dos influenciadores, e óbvio, o retorno financeiro que isso traz para 

a marca… 

Isso, e tem também a confiança e a proximidade com o público-alvo…  

 

QUESTÃO 3: 

E como essa escolha é feita? Vocês que procuram ou tem influenciadores que pro-

curam a marca? 

Ora Bem, algum Somos nós que fazemos uma pesquisa para o tipo de conteúdo que que-

remos comunicar pelo tipo de pessoa a quem queremos nos ligar. Outra forma é os pró-
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prios influenciadores ou as agências que chegam até nós com propostas específicas. Mas 

normalmente é a nossa equipe interna que faz a pesquisa e depende do propósito. Por 

exemplo, se o objetivo é alcance de pessoas, de facto procuramos por aqueles que tem o 

número de seguidores maior...ou se queremos lançar um produto novo, que tem um pro-

pósito muito simples de ajudar as crianças a evoluir então buscamos influencers mais liga-

dos à artes ou a educação… 

 

QUESTÃO 4: 

E essa parceria é feita, em termos monetários, em espécie ou em produtos para 

experimentação? Como que funciona a remuneração?  

Temos 3 modalidades de pagamento para essas parcerias. A primeira é em dinheiro, que é 

o valor acordado com os influenciadores ou dinheiro reversível em produto - e agora te-

mos trabalhado muito assim porque às vezes as pessoas têm dificuldade em arranjar o nos-

so produto nas lojas. Então por exemplo damos um código que dá direito a 80% de des-

conto na nossa loja online ou 200 € para gastar em produtos Zippy - ou o produto mesmo, 

por exemplo se queremos que o influenciador comunique um determinado produto, além 

do pagamento monetário a gente envia o produto também. 

Bruna: Entendi! Então quando vocês precisam comunicar um lançamento de um 

produto muito específico vocês enviam o produto mesmo que querem comunicar, 

mas quando é uma parceria mais leve, um desafio, alguma coisa simples, ela pode 

escolher qualquer produto na loja ao gosto dela? 

Exato! Exatamente 

 

QUESTÃO 5: 

E esses produtores de conteúdo, que geralmente são os pais das crianças, sinalizam 

quando é uma parceria? Marcam #publi por exemplo? 

Depende! Tem influenciadores que marcam, e há outras que não. Mas normalmente é 

sempre muito fácil perceber, ou seja, nunca trabalhamos de forma que pareça que são eles 

que estão a trabalhar porque querem. Geralmente identificam a marca no copy e trabalham 

um conteúdo muito mais profissional, ou seja o próprio tom e a forma como se dirigem ao 

público não é muito orgânica. É visível que é publicidade e depois fazem essa marcação, 
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sinalizam como "parceria remunerada com"… Mas isso depende só delas, eles que vão 

decidir isso. Não pedimos e nem incentivamos. Nós deixamos a critério delas. 

 

QUESTÃO 6 

E com relação ao direito de imagem da criança os pais costumam assinar algum 

termo de autorização?Geralmente vocês replicam o que criança posta ou fica só no 

perfil dela? Como é que isso funciona? 

Ora bem, segundo as políticas de privacidade no Instagram, a partir do momento que uma 

pessoa divulga um conteúdo publicado na rede, ela automaticamente permite o uso desta 

imagem. Dentro da rede essa imagem pode ser compartilhada, a menos que a pessoa tenha 

o perfil privado e nesse caso não é possível. Quando o perfil é público, a própria política de 

privacidade permite que seja utilizado, mas obviamente que não fazemos sem alertar antes 

aos influenciadores… poderíamos fazê-lo, mas por uma questão de respeito e consideração 

pelo trabalho que o influenciador fez, nós damos sempre a nota, nunca é feito nada às es-

curas.  

 

QUESTÃO 7 

Vocês já tiveram algum problema ao usar a imagem de alguma criança, de pai ou 

mãe que pediram pra tirar? 

Desde que estou na empresa 6, não! Se no passado aconteceu, eu não fui notificada (risos) 

mas eu acho que não... não correu nenhum problema!  

 

QUESTAO 8 

E agora a última pergunta é justamente sobre o que você já citou um pouco que é 

sobre os termos éticos e legais e se existe algum tipo de restrição para esse tipo de 

parceria com crianças. O que diz a legislação? É um nicho muito específico, né? 

No fundo a verdade é que nós não fazemos parceria com crianças, nós fazemos parceria 

com os pais das crianças. Existem várias contas no Instagram, é fácil pesquisar, que é o 

perfil de uma criança, ou seja miúdos que querem ser modelos. Pronto! Esses perfis a gente 

evita trabalhar com eles, justamente por causa disso. Nós temos alguma consciência que 

estamos a trabalhar com os pais deles e não com eles próprios, caso contrário nós teríamos 

que fazer um termo de responsabilidade e é muito mais fácil trabalhar com maiores de 18 
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anos (no caso os pais). Isso é um bocado complicado e é por isso que fazemos desta forma, 

porque sabemos que estamos protegidos, a partir do momento que nós trabalhamos com 

os pais das crianças são eles que tomam a decisão de colocar a criança envolvida ou não. A 

responsabilidade é deles, mas se você me perguntar o que a lei diz efetivamente, Eu não sei! 

eu não sei!  

Um dia fizemos um trabalho com várias crianças e fizemos essa campanha ano passado e 

foi preciso envolver o nosso departamento legal, que fez termos de responsabilidade para 

todos os pais assinarem. E isso é caso a caso. 

Cada pai tem a sua forma de lidar, mas do nosso lado é preciso nos resguardar.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 10/05/2020 

EMPRESA 7 

Marca A (848k seguidores)  

Marca B (287k) 

• entrevistada: A C (Head Marketing) 

 

QUESTÃO 1: 

As marcas do grupo, já incluíram crianças influenciadoras (do Instagram) como 

estratégia de marketing? 

Já sim! A gente faz em diversas épocas, dependendo da estratégia. Muitas mães inclusive 

entram em contato com a gente e pede para fazer parceria, às vezes com muito seguido-

res,  com 150 mil, 100 mil, que já são considerados até influenciadores mais expressivos, 

vamos falar assim, até essas mães acabam nos pedindo.  

A gente acaba só fazendo uma triagem mesmo e seleção, nem precisa ir atrás. No caso de 

“marca B”, que é uma roupa um pouquinho mais barata, mais pro dia a dia, já começa a 

inverter um pouco essa chave. A gente tem e faz em diversas épocas, dependendo da estra-

tégia. 

Quando lança a coleção quando tem um tipo de produto específico quando é feito uma 

parceria. A gente teve uma parceria com a PatBo, não sei se tu conhece a Patrícia Bonaldi. 
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No ano passado, teve uma parceria com ela, umas roupas da marca A, como era um produ-

to super caro, a gente acabou fazendo essa estratégia aí com os influenciadores de divulga-

ção. 

 

QUESTÃO 2: 

Quais são os benefícios desse tipo de parceria (pode citar mais de um)? Qual é 

a vantagem pra vocês? 

Eu acho que são várias, eu posso enumerar algumas pra ti. Eu acho que hoje é muito mais 

forte alguém falar bem da tua marca do que tu falar bem de ti mesmo, isso seja pessoa físi-

ca, pessoa jurídica. Então é muito mais interessante ter alguém avalizando o produto, seja 

da marca A ou da marca B, do que a gente falar que o nosso produto é bom. Então esse é 

o primeiro ponto: uma opinião e alguém avalizando nosso produto. Segundo: esses influ-

enciadores têm uma fala muito proprietária da região, algumas expressões de cada região, 

sotaque, parece muito mais próximo. 

• Bruna: Dá para segmentar o mercado como estratégia mesmo? 

Muito mais regional. Alguém daquela região lá do Nordeste falando que aquele produto 

específico é legal para aquela região. Então a gente consegue ter uma propriedade ainda 

maior e ser mais relevante, porque é alguém daquela região falando sobre aquele produto. 

• Bruna: São esses dois pontos que você considera principais? 

É… Outra coisa que tu pode pontuar é a história que cada um tem um estilo diferente, 

então uma peça, que ela pode ser trabalhada como um look mais romântico por uma influ-

enciadora, por outra influenciadora ela já pode estar mais street, outra influenciadora já 

pode estar com outra pegada, são vários olhares com estilos diferentes. Inclusive a gente 

tem meninas que usam roupa da linha masculina, pra tu ter uma ideia, Bruna. 
 

QUESTÃO 3:  

E essa escolha, muitas vezes as próprias mães das crianças que monitoram esses 

perfis procuram vocês, no caso da marca B é um pouco mais difícil, porque é uma 

marca de produtos mais simples, mais do dia a dia... 

• A marca B tem mais concorrente, inclusive, então acaba pulverizando um pouqui-

nho. 
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Essa escolha das crianças: vocês procuram através de hashtag, através de agência, é 

um booker que oferece? Ou, como você falou, no caso da marca A, são as próprias 

mães que entram em contato? 

A gente tem uma pessoa dentro da própria equipe que faz. Eu acho que é mais comum as 

empresas grandes, como a gente – eu já trabalhei numa empresa, um outro grupo que 

chama Rovitex, que tem 7 marcas de moda. Então tanto lá quanto agora na empresa 7, é 

muito comum os setores de marketing serem grandes e terem alguém que trata dessas es-

tratégia tanto de redes sociais quanto de assessoria de imprensa – assim que a gente fala, 

essa parte de influencers. Não fizemos nunca por meio de agência, até porque eles cobram 

um valor, então hoje a gente acaba tendo uma facilidade de chegar até essas pessoas e acaba 

pulando esse atravessador – vamos falar assim. 

 

QUESTÃO 4: 

Essa parceria, em termos monetários, vocês costumam pagar cachê para a 

criança ou geralmente é em produto mesmo, os dois ou um outro? Como 

funciona? 

A gente já fez as duas formas. A gente já teve parceria: a marca A lançou, no final do ano 

passado, uma linha de presenteáveis, feita em parceria com a Uatt – aquelas almofadas de 

pescoço, copo, uns produtos diferentes. E, nessa época, foi contratada uma personalidade a 

nível de Brasil: ela é a Sofia, uma atriz e tudo mais. 

Foi paga a parceria, a gente comprou um combo de materiais. Eu vou te dizer que, particu-

larmente, a gente teve retorno sim, mas eu tenho a sensação de que, se a gente tivesse pe-

gado esse valor – a gente pagou 45 mil reais por um combo de materiais –, se eu tivesse 

pegado esses 45 mil e tivesse contratado 45 influenciadoras para pagar mil reais para cada 

uma, eu teria tido mais retorno do que uma famosa. É porque é um público só, né? 

 

QUESTÃO 5 

E no caso da Sofia, ela chegou a marcar hashtag falando que era uma publi? Ou 

hashatg #ad? 

Marcou. 

Bruna: Ela avisou que era uma parceria paga? 
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Não, ela não fala que é parceria paga, mas ela marca o produto. E eu acho que hoje em dia 

é muito claro para as pessoas o que está sendo pago e o que não está sendo pago. Não 

100% dos conteúdos, mas, na grande maioria, eu acho que as pessoas já estão começando a 

perceber o que é pago e o que não é. 

           Bruna: Quando é uma parceria também por permuta, uma blogueirinha re-

gional, só por produto mesmo, eles não sinalizam que é uma parceria, mas sempre 

marcam a marca, colocam o @? 

Sempre marcam a marca, tem umas que falam do produto. 

 

QUESTÃO 6 

Com relação ao uso da imagem da criança, os pais costumam assinar algum termo, 

fazem uma autorização por escrito, permite que vocês repostem o conteúdo? Por 

exemplo, a menina fez algum post usando um produto, vocês podem repostar esse 

post? Como funciona isso? 

Hoje, com a marca A – marca que a gente tem inclusive muito problema de as pessoas 

copiando produto –, a gente tem um cuidado maior. Então hoje a gente não republica, não 

tem repost. Nós, como o perfil oficial, não temos nenhum tipo de repost – influenciadora 

às vezes sim, mas na maioria das vezes não, nem de filho de consumidora nossa. As redes 

de franquiada – porque cada loja tem o seu perfil, a marca A Portugal, por exemplo –, esses 

perfis sim trabalham com este repost, mas eu acredito que deva ser uma informação bem 

informal, uma troca de mensagens via direct, perguntando se seria possível respostar e não 

tem nenhum termo assinado não, só dos nossos modelos. 

 

QUESTÃO 7 

Vocês aí nunca tiveram nenhum problema com essa questão de repostar alguma 

coisa – o pai achar ruim e pedir para tirar? 

Nossa, elas acham ruim se a gente não reposta. Eu sempre brinco que a gente tem 

a marca das mães. 

Bruna: É um orgulho, né? 
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Claro, e elas já postam, marcam as marcas, querendo que as marcas repostem. Por isso, 

inclusive – até um informação legal pra tu pontuar aí no seu trabalho – que nós, como ofi-

cial, como rede oficial, a gente acaba não repostando, porque tem muita foto incrível, linda, 

mas tem muita foto feia, com uma blusinha da marca A, mas a parte de baixo é de outra 

marca. Então, é por isso que hoje a gente não reposta, porque a curadoria desse conteúdo 

seria muito delicado: como eu vou dizer para uma mãe que eu não postei da filha dela, que 

talvez é uma menina – que pecado! – mais feinha, mas postei de uma menina mais moder-

na? Enfim… 

Entendo, não dá para criar esse tipo de mal-estar com as mães... 

Exato. 

 

QUESTÃO 8 

Em termos legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com crianças? 

• Não 

É porque o Instagram tem uma regrinha dele de que os perfis são de pessoas a par-

tir de treze anos, então muitos pais criam perfis de crianças de um ano de idade, 

bebezinho e, quando criam os perfis, eles colocam “100% monitorado por fulano de 

tal”, e colocam que é um perfil que não é daquela criança, que às vezes nem é alfa-

betizada. Isso eu sei que os pais fazem: quando é menor de treze anos, eles colo-

cam “monitorado pelo pai”. Mas eu não sei, porque esse é um mercado muito novo 

– de Instagram, de influencers –, de poucos anos para cá. Eu não sei se já existe 

algum tipo de regulamentação, alguma coisa que proteja as crianças. 

Eu acho que a nível de regulamentação para Instagram exclusivamente não tem – que eu 

saiba. O que eu sei que existe é uma regulamentação pro YouTube, dentro do YouTube 

Kids, que qualquer vídeo que seja publicado não pode ter anúncio, não pode ter marca. 

Então a gente não pode fazer uma parceria com uma influencer e ela falar assim: “peça esse 

look para a sua mãe, peça a marca A”. Ela não pode ser inperativa. Então esse é um cuida-

do que a gente tem em todas as redes. A criança vai falar “recebi esse brinde, recebi esse 

presente da empresa 7 que eu gosto muito, uso desde criança, é uma blusa assim, assim e 

assim”, mas a criança nunca pode falar assim: “peça também para a sua mãe essa blusa”. 

Ela nunca pode instigar as outras crianças a comprarem, não diretamente. Isso não pode. 

Não pode ter nada inperativo nesse sentido. 
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A marca A (masculino) tem um perfil também separado no Instagram? Eu achei o da mar-

ca B, o da marca A feminino... tem um Instagram também ou é junto com a A? 

Não a gente trabalha feminino e masculino junto, como a gente entende as lojas. Porque a 

loja hoje não é só feminina ou só masculina, ela vende as duas marcas. Daí a gente trabalha 

junto, num perfil só. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 20/04/2020 

AGÊNCIA 8 (9.289 seguidores)  

• P (sócia diretora)  

 

QUESTÃO 1: 

Na agência já incluíram influenciadores digitais infantis como estratégia de marke-

ting? Seus clientes já procuraram a agência para contratar algum influencer? 

Não, na verdade eu não tive demanda desse tipo de trabalho. Eu mesma talvez não acredite 

tanto, porque eu acho que está havendo uma inversão. Essa citação dos influencers já foi 

mais… quando o Instagram não tinha esse controle tão grande, os influenciadores real-

mente tinham mais espaço. Hoje eu vejo que já não é a mesma demanda. Enquanto agên-

cia, eu não tive procura de influenciadores, ao contrário, assim como eu tenho esse pensa-

mento, uma outra empresa me procurou querendo uma menina que não fosse nada de 

influenciadora, para que convertessem essa menina – eles fazerem ela se tornar uma identi-

dade da marca deles. 

• Entendi, tipo uma embaixadora? 

Isso, uma embaixadora, mas uma embaixadora que não tenha vestido a camisa de “trocen-

tas” empresas, alguém que vai identificar a marca deles, que tenha uma identidade com a 

marca deles. 

 

QUESTÃO 2: 
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Quais são os benefícios desse tipo de parceria (pode citar mais de um)? Qual é a 

vantagem pra vocês? 

O benefício que você fala é a criança ter da marca ou da agência? 

• De tudo. Por exemplo: para algumas empresas, fazer parcerias com influen-

ciadores é um benefício financeiro, porque sai mais barato do que talvez fa-

zer uma mídia tradicional. Existem “n” benefícios. Tem gente que faz par-

ceria para ter só visibilidade nas redes, ou porque tem o conteúdo “fresco”. 

O que acredito e o que eu vejo de mercado hoje é que já teve mais benefícios. É obvio que 

ainda tem, tem influenciadores que realmente influenciam, são poucos e eles realmente 

trazem benefícios para a marca, mas, ao mesmo tempo, eles não tem uma identidade com 

marca nenhuma. Eles podem te levar alguns seguidores, mas às vezes não são seguidores 

que vão consumir o produto, que vão só seguir por interesse ou curiosidade de saber o que 

aquele influencer divulgou. Talvez o benefício seja mais para o influencer em termos de 

retorno para a marca. Eu, como agência, não tenho esse retorno. O meu retorno maior é o 

boca a boca, não tem outro retorno melhor. E assim acredito que seja em todas as situa-

ções. 

 

QUESTÃO 3:  

No mercado como essa parceria é feita, quem procura quem? São as mães das cri-

anças que procuram as empresas ou as empresas também têm procurado essas cri-

anças? Qual é o fluxo? 

O feedback que eu tenho das marcas – como na verdade eu estou no meio dos dois, tanto 

das crianças quanto das marcas – o feedback que eu tenho é que são as mães. As mães su-

focam as marcas. São muitas mães. O sonho de toda mãe ou da grande maioria é ver sua 

criança sendo uma influencer. Então são as mães que vão atrás das marcas. Porém as mar-

cas, quando elas já têm uma criança em que eles estão interessados, eles acabam investigan-

do a vida dessa criança, vendo se ela representa a marca. Então não é simples assim o pro-

cesso de ser a influencer de uma marca. 

 

QUESTÃO 4: 
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Como é feita a parceria em termos monetários? Paga um cachê em dinheiro para a 

criança ou as marcas só enviam produtos para experimentação ou divulgação? 

Então… uma bandeira que a gente tem levantado é isto: a questão da valorização da crian-

ça. Porém a gente levanta uma bandeira que a gente não tem o apoio mais importante, que 

seria o apoio das mães, um posicionamento das mães. Então hoje eu posso te falar que a 

grande maioria das parcerias são somente troca de produtos. Não tem envolvimento finan-

ceiro não. 

 

QUESTÃO 5 

Essas crianças, os produtores de conteúdo (pais das crianças) sinalizam quando é 

parceria? Colocam hashtags como #ad #publi ou marcam as marcas? eles costu-

mam fazer isso? 

Não. Teve um tempo, a uns meses atrás, que o pessoal estava fazendo muito aquele “post 

pago por marca tal”, só que se descobriu que muito daquilo ali não era verdadeiro. Aquilo 

ali acabou ficando bem ruim. Eu acho que hoje você identifica pela própria criança, pelo 

perfil do Instagram da criança. Se é uma criança que já tem um histórico de parcerias com 

marcas, você acredita que aquilo ali seja real. 

Mas se você vê que é uma criança que não tem a identidade da marca e que simplesmente 

está marcando a marca para tentar alguma coisa, isso também é bem nítido pra gente. 

 

QUESTÃO 6 

E como vocês lidam com o direito de imagem da criança? Os pais costumam assi-

nar algum termo de autorização? 

Quando é uma parceria formalizada, sim. Fora isso, não. 

Formalizada seria o quê? Como uma sessão de fotos para uma marca, aí existe essa 

autorização? Se for no Instagram para divulgar o produto geralmente não tem? 

Sim, no Instagram não tem isso, é uma coisa mais informal mesmo. Só é formalizado se for 

o catálogo, ou uma publicidade que vai ser feita usando a imagem dessa criança.  

E sobre replicar conteúdo postado pelo perfil da criança: você falou que sua agên-

cia não utiliza essa estratégia, mas as empresas que fazem esse tipo de parceria 

costumam repostar? Quando a criança posta, elas repostam? 
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Nem sempre. Eu tenho visto, na verdade é muito a questão de posicionamento de marca. 

Tem marcas que repostam todas as crianças que marcarem a marca, então é uma estratégia 

que ela usou de estar próxima do consumidor da marca. Tem outras marcas que não pos-

tam nada a respeito disso, elas vão postar as embaixadoras, tudo depende da estratégia de 

cada marca. 

 

QUESTÃO 7 

Não sei se você já presenciou algum problema ao usar a imagem de uma criança. 

Você conhece algum cliente que já postou a imagem de alguma criança e depois os 

pais reclamaram? 

Infelizmente não, , nunca vi, porque ainda mexe muito com vaidade, né? Tudo que a 

mãe quer é ver o filho ali numa publicidade e acaba se submetendo a fazer tudo de graça, 

inclusive catálogos de graça para ter o filho exposto. Então isso não gera nada de constran-

gimento nem de estresse com marca nenhuma. Infelizmente a gente vive esse mercado aí. 

Eu sou contra, tenho tentado alertar, mas não tenho esse engajamento das mães, não. 

 

QUESTÃO 8 

Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com 

crianças? Quais? Eu não conheço, não sei se já tem alguma lei ou alguma coisa que 

protege as crianças. 

• O que a gente tem de lei é que a criança não pode ser explorada. No meu entendi-

mento – não sei em termos de lei para te falar – dar uma roupa para uma criança 

fazer um catálogo onde ela fica fotografando por volta de seis horas, eu acho abu-

sivo por parte de uma marca. Porém ela tem a autorização da mãe para fazer isso. 

Então eu acho que toda lei perde a força quando as partes estão em acordo. 

Então quando a mãe dá o aval, ela está dentro da lei, está legalizado, mas não quer 

dizer que é ético, que é bom? 

É. Então a lei perde a força, é uma desvalorização da criança, tanto no mercado quanto da 

criança, que está deixando de brincar por essas seis horas. Eu não tenho nada contra o tra-
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balho, sou muito a favor, acho muito lindo, só que a criança entenda que o trabalho dela é 

valorizado. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 15/05/2020 

LOJA 9 - loja multimarcas B2C (20,5k seguidores)  

• entrevistado: G | dona 

 

QUESTÃO 1: 

A sua loja já incluiu crianças nas campanhas do Instagram? Crianças normais (tipo 

clientes) ou influenciadores digitais do Instagram como estratégia de marketing? 

Já fizemos sim.  

 

QUESTÃO 2: 

E porquê? Quais os benefícios deste tipo de parceria?  

Bruna, ó nem sempre tem benefícios para o lojista não tá? Depende muito da criança com 

quem você faz parceria, tem que ser uma criança que tem a visibilidade, para trazer visibili-

dade para você... O que acontece aqui, quando uma criança está usando a roupa da sua loja, 

uma criança bacana e que tenha uma influência sobre as outras crianças... quando ela usa 

uma roupa da sua loja, ela influencia outras pessoas a comprarem com você. 

 

QUESTÃO 3:  

Como a escolha dos influencers é feita? QUEM PROCURA QUEM? 

• Depende! Ou a gente procura um perfil bom para alguma campanha específica ou a 

gente fecha com alguém que procura a gente… mas depende muito da finalidade 

da campanha... 

 

QUESTÃO 4: 
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E como a remuneração é feita para essas crianças? Paga-se um cachê em dinheiro, 

envia produtos? 

A remuneração é sempre feita por permuta. Nunca pagamos em dinheiro.  

 

QUESTÃO 5 

Os pais das crianças sinalizam quando é parceria? Colocam hashtags como #ad 

#publi e marcam a marca? Fica claro para o consumidor final? 

Isso geralmente eles marcam lá na descrição do post #lojac**** #lookbylojac***** ou 

#parcerialojac****... Mas só fica claro para quem lê a legenda, né? Geralmente tem gente 

que não lê né, só passa o olho na imagem... Então nem sempre é tão claro assim, mas ainda 

fazem a marcação, né? 

 

QUESTÃO 6 

E sobre o uso de imagem da criança, vocês pedem algum tipo de autorização for-

mal para os pais para re-postar? Ou a partir do momento que foram marcados já re-

postam?  Existe alguma autorização específica para redes sociais?  

• Sim! Os pais assinam um termo de uso de imagem, pois geralmente, na maioria das 

vezes, as fotos são feitas com nosso fotógrafo.  

• Então neste caso a parceria não é só para a criança postar sobre sua loja, né? 

Esse trabalho acaba sendo um pouco como trabalho de modelo né?  

Vocês já fizeram parceria da criança (pais) produzir a foto? 

• Já fizemos parceria assim também, mas é raro.  

 

QUESTÃO 7 

Já tiveram algum problema com os pais por causa do uso de imagem? já tiveram 

que tirar algum post do ar? 

• Não, não...nunca aconteceu, pois não postamos foto de crianças sem autorização. 

Quando cliente manda foto no whatsapp, por exemplo, a gente sempre pergunta. 

Mesmo se eles não assinarem um papel, a gente pergunta e pede essa autorização, 
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nem que seja pelo whatsapp mesmo ou no Instagram. A gente tem bastante cuida-

do com isso né? Imagem é algo complicado de trabalhar, ainda mais de criança.  

 

QUESTÃO 8 

Em termos éticos e legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com 

crianças no Instagram? Quais? 

• Sem resposta 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

data: 25/02 

LOJA 10 – loja virtual no Instagram multimarcas (886 seguidores)  

• entrevistada: N. V (sócia) 

 

QUESTÃO 1: 

A sua empresa, já fez algum trabalho que inclui influenciadores infantis ou imagens 

de crianças do Instagram na sua estratégia de marketing? Às vezes não precisa ser 

propriamente um influenciador digital, mas uma criança que tenha o perfil no no-

minho dela, que os pais monitoram. 

Já, uma modelinho mirim. 

Por que você decidiu usar a imagem? Como foi isso? 

Ela já era modelo da marca, nós vendemos uma marca que chama Precoce. Ela já era mo-

delo da Precoce, já tinha fotos com ela e o perfil dela é super bombante. 

Como ela se chama? 

Melissa, esqueci o sobrenome… uma loirinha do olho azul. 

 

QUESTÃO 2: 

Você acredita que é possível obter algum tipo de benefício? Quais são os benefícios 

que vocês percebem dessa parceria com influencers? 
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Eu acho que aumenta a visualização, o pessoal acessa mais. Porque, quando eu postei a 

foto com ela, ela repostou, e ela, com o tanto de seguidor – eu estava no inicinho ainda. Aí 

tinha gente que vinha procurando a partir do Instagram dela, que tinha visto no Instagram 

dela. 

Então ela, que no caso é a influencer, repostou do seu perfil empresa, da sua loja? 

Eu marquei ela na foto, aí ela repostou. 

Você acha que tenha algum outro tipo de benefício? Você já falou da visibilidade, 

mas acredito que tenha também as questões financeiras, já que é uma mídia mais 

espontânea. 

Pode ter também, porque aí tem mais interesse do pessoal de comprar. Vê a roupinha nela 

e eu que só a loja… porque ela não vende a roupa, ela está só posando para as fotos mes-

mo. Aí aumentaria a venda mesmo. 

Nesse caso, você usou uma blogueira que já trabalhava com outra marca e, por ser 

revendedora dessa marca, disponibilizaram a imagem dela. 

Isso, porque eles já disponibilizam o catálogo todo. 

 

QUESTÃO 3 (escolha):  

Você, como empresária, já procurou algum perfil de criança, infantil, que bomba 

nas redes sociais para fazer parcerias? 

Não. 

 

QUESTÃO 4 (pagamento): 

Estou com o perfil da loja aberto e eu vi que tem duas crianças que foram marca-

das, que é a Baby Giovana e a Isa Vale Model Kids. No caso, essas crianças que 

você marcou: foi algum tipo de permuta, você enviou produtos para experimentar 

ou são só clientes? Como é isso? 

Não, são clientes. A Isa é até minha sobrinha. Ela começou na carreira, mas não foi para 

frente. 

Então tanto a Baby Giovana como a Isa Vale Model Kids são clientes, mas têm um 

perfil que os pais monitoram, é isso? 

Isso. 
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QUESTÃO 5 

Quando é uma parceria, os pais das crianças colocam alguma hashtag sinalizando, 

como ad, publi, parceria? Eles marcam a marca e colocam que é uma publi. 

Não, até que não!  

 

QUESTÃO 6 

Dentro disso tudo, tem a questão da publicidade, das parcerias, mas também existe 

o lado da criança. Como lidar com o direito de imagem da criança? Os pais assi-

nam algum termo de autorização ou não tem nenhuma coisa formal? 

No meu caso, como já eram clientes, eu perguntava só para o pai ou para a mãe “pode 

postar?”, mas não fazia nada formal. 

Era um contrato mais verbal, boca a boca? 

É. Era só um “posso postar? Sim ou não”, e normalmente todo mundo deixava. 

O mesmo se aplica para replicar algum conteúdo postado pela criança? 

É. 

 

QUESTÃO 7 

Pelo que você falou, acredito que nunca tenha tido algum problema com o uso da 

imagem. 

Não... 

 

QUESTÃO 8 

Em termos legais, existe alguma restrição para esse tipo de parceria com crianças? 

• Não… não sei mesmo!  
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 Prints do Software Nvivo – utilizado para organização e Anexo 6.

tratamento dos dados.  

 

 



166 

 

 

 

 

 


