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Tema da Tese e Objetivo Geral
Como se desenvolvem as práticas profissionais dos influenciadores digitais e quais 
suas implicações para a transformação na relações identitárias entre indivíduo e 
trabalho?

O objetivo é identificar quais são e como se desenvolvem as novas práticas profis-
sionais no contexto digital do trabalho, especificamente entre trabalhadores  inde-
pendentes que usam redes sociais digitais para construir audiência e autoridade; 
ampliar o entendimento das relações entre indivíduo e trabalho, ao analisar os in-
fluenciadores digitais e suas relações com o tempo e o espaço de trabalho, e a per-
cepção dos conceitos de valor e exploração. 

Contribuição
Compreender o surgimento de ocupações inerentes ao ciberespaço e redes sociais 
digitais. Ampliar a compreensão da relação entre identidade, trabalho e sociabilida-
de no ciberespaço, contribuindo para uma sociologia das profissões digitais.

Metodologia
Netnografia da perspectiva do usuário, que analisa 12 perfis de micro-influenciado-
res, com entre 10 e 30 mil seguidores, criadores de conteúdo em língua portuguesa 
na plataforma Instagram. Conjuga-se a observação não-participativa do conteúdo 
produzido nas redes sociais com entrevistas semi-estruturadas e análise documen-
tal dos termos de uso e políticas dos sites de redes sociais.

Em entrevistas exploratórias, é possível perceber que os influenciadores digi-
tais consideram-se “mais ou menos profissionais” à medida que começam a re-
ceber pagamento em dinheiro pelo conteúdo produzido em parceria com uma 
marca. Também é possível perceber, na observação do conteúdo produzido, 
que o trabalho é frequentemente valorizado quando aparece nas redes sociais 
como algo”divertido” e “leve”.

Os influenciadores digitais têm-se mostrado disponíveis para entrevistas ao 
serem contactados, e parecem bastante interessados em falar sobre sua visão 
de prática profissional. Nas entrevistas exploratórias, também demonstram 
preocupação com o que consideram uma postura ética ou anti-ética enquanto 
produtores de conteúdo para audiências significativas. 

Relação Objectivos - Metodologia

Objectivo Específico Ação

1) produzir literatura sobre ocupações e 
trabalho digital; Revisão Bibliográfica

2) identificar como influenciadores 
digitais se percebem enquanto 
profissionais;

Entrevistas semi-estruturadas

3) analisar como plataformas de 
redes sociais retratam a ocupação dos 
influenciadores digitais;

Análise documental das políticas de 
dados

4) perceber como influenciadores 
transformam capital social em capital 
financeiro; Entrevistas  e  Observação de 

publicações no Instagram5) detectar novas concepções sobre 
o tempo, o lugar de trabalho e a 
exploração;

Caracterização da Amostra

Sujeitos Segmento Temático de 
Produção de Conteúdo País de Residência

Sujeito 1 Moda/Beleza Brasil

Sujeito 2 Moda/Beleza Portugal

Sujeito 3 Moda/Beleza Angola

Sujeito 4 Moda/Beleza Estados Unidos

Sujeito 5 Empreendedorismo Digital Brasil

Sujeito 6 Empreendedorismo Digital Portugal

Sujeito 7 Empreendedorismo Digital Angola

Sujeito 8 Empreendedorismo Digital Estados Unidos

Sujeito 9 Fitness/Wellbeing Brasil

Sujeito 10 Fitness/Wellbeing Portugal

Sujeito 11 Fitness/Wellbeing Angola

Sujeito 12 Fitness/Wellbeing Estados Unidos

Principais Abordagens
Apesar de o conceito de influência estar ligado às de tomadas de decisão – da políti-
ca ao consumo - e à construção das identidades, os influenciadores digitais (Abidin, 
2016; Silva e Tessarolo, 2016) apenas recentemente foram enquadrados em estudos 
de mercado  e acadêmicos (Freberg etal, 2010; Karhawi, 2017). Estes indivíduos tra-
balham por conta própria, de forma independente das empresas dos sites de redes 
sociais, e usam seus perfis para construir audiência. A maior parte da bibliografia 
foca nas marcas pessoais (Zhang, Goh, & Dai, 2018) ou no impacto sobre o consumo 
(Gentina, Butori, & Heath, 2014), deixando um hiato na compreensão desse grupo 
como comunidade com práticas profissionais específicas, ainda que se considere 
que muitos fazem desta sua ocupação principal (#Hashoff, 2017).

Diferente de outros produtores de conteúdo, influenciadores não são funcionários 
e não têm conteúdo rentabilizado por visualizações. Eles usam seus perfis pessoais 
como produto a ser consumido e vendido às marcas que se associam à sua imagem 
para atingir audiência específica (Casaló etal, 2018; Saad e Raposo, 2017), aprovei-
tando do capital social (Bourdieu, 1997).

Digitalização do Trabalho
Entre os impactos da digitalização sobre o trabalho, as mudanças no uso do tempo e 
espaço são discussão frequente quanto às ocupações atípicas na economia de plata-
formas e trabalho independente (Gasparri e Tassinari, 2018). Há expectativa de que 
a tecnologia reduza a carga de trabalho, mas isso nem sempre se concretiza (Castillo, 
2009, Huws, 2009; Antunes, 2018). A digitalização também traz novas experiências 
de valor para as atividades, e noções de exploração adquirem perspectivas diversas, 
como comoditização das audiências e vigilância do comportamento online (Fuchs, 
2014). 
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