MARKETING DE INFLUÊNCIA

O Marketing de Influência
é a capacidade dos Digital
Influencers e personalidades/
celebridades contribuírem para
criar uma ponte entre a marca
e o público que eles influenciam,
com diferentes objetivos, definidos
caso a caso: visibilidade de marca,
lançamento ou demonstração de
produtos, ativações promocionais,
engajamento em causas,
espalhamento de mensagem,
vendas, dentre outros. A confiança
e a proximidade que os seguidores
têm com o influenciador contribuem
para que estejam mais abertos
às suas sugestões e dicas d e
diferentes naturezas.
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As diversas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
Pinterest, TikTok, Telegram, dentre outras) já se consagraram como
plataformas para a geração e distribuição de conteúdo
(aos Digital Influencers) e de relacionamento com fãs (às personalidades
e celebridades). Alguns influenciadores nasceram na internet e se tornaram
famosos fora dela, como Whindersson Nunes (40,5 milhões de inscritos),
que surgiu no YouTube em 2013 e já em 2016 se tornou o canal com maior
número de seguidores no Brasil. Outros já eram famosos fora da rede
e inauguraram seus canais e páginas nas redes sociais, como o jogador
Neymar, que com 141 milhões de seguidores é hoje a celebridade com
o maior número de seguidores no Instagram do país, composta por novos
e antigos fãs de diversos cantos do mundo.
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O Marketing de Influência sempre existiu.

ganharam projeção (e seguidores) em função

Do boca a boca espontâneo aos testemunhais

de conteúdos de interesse e nichos específicos.

pagos, a arte de influenciar pessoas por meio

Da gastronomia ao mundo fitness, dos nerds de

de outras é antiga. Antes mesmo do surgimento

tecnologia às blogueiras de moda, dos humoristas

da internet e das redes sociais, as marcas

aos comentaristas políticos, todo segmento

já utilizavam personagens e personalidades

(mesmo os mais técnicos ou B-to-B) possui algum

para chancelar seus produtos e influenciar

influenciador. Acreditamos também que o uso

o comportamento de compra – e também realizavam

de influenciadores veio para ficar. De grandes

as campanhas “member-get-a-member” , buscando

marcas globais a marcas regionais ou locais,

estimular a indicação de clientes por meio dos

sempre haverá um possível influenciador

seus melhores consumidores.

para ajudar a estabelecer e estreitar

A grande virada dos últimos anos foi o surgimento

a relação entre marcas e seus diferentes

dos influenciadores “Digital Natives” que

públicos de interesse.
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CURIOSAMENTE,

NA EDIÇÃO DESTE E-BOOK
ESTAMOS VIVENDO UMA TRANSIÇÃO MUITO INTERESSANTE

NESTE SEGMENTO, QUE NÃO PODERÍAMOS DEIXAR DE PONTUAR.

O combate ao coronavírus trouxe a necessidade de informar
a população e estimular a quarentena para aqueles que pudessem
ficar em casa, além de trazer à tona uma série de conteúdos novos,
de dicas ao home office à saúde mental das pessoas. Esta noção de
responsabilidade acelerou uma transformação que já estava em curso
no mercado do marketing de influência.
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O CASO MAIS
EMBLEMÁTICO
SOBRE ESTA
TRANSFORMAÇÃO
FOI O DO
CANCELAMENTO

— termo usado nas redes para designar
um boicote — da influenciadora Gabriela
Pugliesi. Uma das primeiras e principais
influenciadoras do segmento fitness, ela
contraiu a covid-19 logo no início da pandemia.
Depois de curada, postou fotos de uma festa
com amigos em meio à quarentena. Criticada
em massa até por outras celebridades, Pugliesi
perdeu vários contratos publicitários e teve
um prejuízo estimado em 3 milhões de reais.

Ao mesmo tempo, é crescente a frequência
de campanhas publicitárias com influenciadores
que defendem alguma causa ou que fomentam
debates mais relevantes. A principal referência
desta mudança é a Gabriela Prioli, que ganhou
notoriedade com seu carisma e conhecimento
técnico na CNN Brasil e muito rapidamente
se tornou a nova sensação das redes sociais.
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10

DICAS SOBRE
MARKETING
DE INFLUÊNCIA_
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10 Dicas sobre Marketing de Influência

1

IDENTIFIQUE INFLUENCIADORES
QUE POSSUAM ADERÊNCIA COM
O SEGMENTO E COM A ESSÊNCIA
SUA MARCA.

Quanto mais aderência o influenciador
tiver com a categoria do seu produto
e com o posicionamento da sua marca,
mais genuína a parceria se tornará e mais
engajamento seu conteúdo gerará. Muitas
vezes esta combinação fica forçada demais
e acaba soando falsa. Apesar dos posts
comerciais serem hoje identificados como
PUBLI, quanto mais contextualizado ele
estiver com o dia a dia do Influencer,
mais “verdadeiro” soará. Lembre-se:
vivemos um momento em que

O TIPO DE INFLUENCIADOR
TEM RELAÇÃO DIRETA COM
O OBJETIVO DE SUA CAMPANHA
E VÁRIOS PODEM SER UTILIZADOS
SIMULTANEAMENTE.

Megainflueciadores: normalmente
são celebridades/personalidades que
geralmente têm pelo menos 1 milhão
de seguidores ou assinantes em, no
mínimo, uma plataforma de mídia social.
Portanto, se você quer que sua marca seja
rapidamente reconhecida nacional
ou globalmente, considere fazer parcerias
com os megainfluenciadores.
Microinfluenciadores: é hoje o maior
grupo de influenciadores das mídias sociais
e normalmente são conhecidos por serem
especialistas em tópicos ou no setor.
Como eles realmente conhecem tecnicamente
o seu assunto, possuem credibilidade e um
público muito intimista.

a autenticidade, a transparência
e integridade serão cada vez mais
valorizadas pelos consumidores.

Os microinfluenciadores custam muito menos
que os megainfluenciadores. Embora tenham
um alcance muito menor, os micro têm
seguidores extremamente leais e engajados
e fornecerão um bom retorno sobre o
investimento se o produto tiver efetiva
aderência com seu público-alvo.
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10 Dicas sobre Marketing de Influência

3

CUIDADO COM A ARMADILHA
DE OLHAR APENAS O VOLUME
DE SEGUIDORES.

4

TENHA CONSCIÊNCIA DO
ALCANCE DE UM POST ORGÂNICO
E FAÇA TUDO QUE ESTIVER AO
SEU ALCANCE PARA MELHORÁ-LO.

O seu alcance orgânico (sem
investimento em impulsionamento)
é baixo. Para se ter uma ideia, no final

Tão importante quanto o volume

de 2019, o alcance médio das postagens

de seguidores é a afinidade e relevância

no Facebook caiu 2,2%, o que significa

do influenciador escolhido com seu
público. Muito se engana quem acredita
que as marcas estão apenas atrás de

que as marcas podem esperar que suas
postagens sejam vistas por cerca
de 5,5% dos seguidores de suas
páginas. Para as outras redes sociais,

números de seguidores nas redes sociais.

este percentual é um pouco diferente,

Afinal de contas, o que realmente importa

mas não ultrapassa os 2 dígitos (10%).

é quantas pessoas um influenciador

Seguem 5 best practices para lhe ajudar

é capaz de engajar com o seu conteúdo,

neste desafio: 1) capriche na qualidade

colaborar para a construção de sua

do conteúdo e do apelo visual; 2) use

marca ou até gerar vendas efetivas.

as hashtags mais aderentes à sua ação

Por isso, os números que realmente
fazem a diferença são as pessoas
que curtem, comentam e interagem
com o influenciador.

(e com volume de conteúdo postado);
3) use os stories, Reels e destaques;
4) sempre marque o influenciador
na sua postagem.
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10 Dicas sobre Marketing de Influência

5

COMBINE AS ENTREGAS
DO INFLUENCIADOR
COM CUIDADO E ATENÇÃO
AOS DETALHES OPERACIONAIS.

6

PRESTIGIE AÇÕES
COM CONTINUIDADE,
INDO ALÉM DO PUBLIPOST.

O combinado nunca sai caro.
Antes de fechar o seu contrato com

Como todo meio em crescimento

o influencer, tenha certeza de que

exponencial, o volume de ações

o seu planejamento está pronto e que

com influencers será cada vez maior

todas as entregas estão previstas e

e as marcas que destacarão serão

devidamente mapeadas detalhadamente.

aquelas que conseguirem realizar ações

Não apenas o que será feito, mas quando e

diferenciadas: conteúdos diferenciados,

como também. Se possível, envie sugestões

lives (conversas, talk shows, shows etc.)

de texto, imagem (e roteiro para vídeos)

test-drives/demonstração de produtos

pois apesar destes profissionais na maioria

recebidos, sorteios, dentre tantas outras.

das vezes possuírem muita habilidade e

Mas lembre-se: sua ação deve “combinar”

facilidade de produzir conteúdo, ninguém

com a personalidade e o estilo do seu

conhece a sua estratégia e marca melhor

influenciador.

do que você. Não engesse demais
o influenciador para que ele não perca
sua espontaneidade, mas deixe bem claras
as suas expectativas e diretrizes.
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10 Dicas sobre Marketing de Influência

7

MONITORE OS RESULTADOS
EM TEMPO REAL E SEJA RÁPIDO
NA IDENTIFICAÇÃO DE
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS.

8

ESTABELEÇA PARCERIAS
DE LONGO PRAZO
E TENHA CRIATIVIDADE
NAS SUAS NEGOCIAÇÕES.

Sempre que um influencer trouxer
um resultado bom, avalie a possibilidade
de estender e evoluir a parceria, afinal,

Ações com influencers trazem reação

os bons resultados tendem a se repetir.

rápida e imediata das pessoas.

Alguns formatos novos de negociações

Normalmente interações e comentários
positivos de seguidores, que podem/
devem ser respondidos pela celebridade

estão viabilizando parcerias ainda
mais estratégicas, como SUCCESS FEE
(participação em receita nas vendas
geradas pelo influenciador).

e/ou pela marca (lembre de combinar isto
previamente). Tenha também em mente
que poderão surgir reclamações
ou críticas e sua equipe deve estar
preparada para gerir crises na mesma
velocidade que aparecerem.
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9

ESTUDE E ANALISE A REPUTAÇÃO
(E OS RISCOS) DOS INFLUENCERS
QUE ESCOLHER.

10
SEUS MAIORES
INFLUENCIADORES ESTÃO
DENTRO DA SUA EMPRESA.

A construção da sua marca é tão
importante quanto o volume de vendas

Seus colaboradores são seus maiores

que o influenciador pode gerar.

influenciadores. Eles falam da sua marca

Ao associar a sua marca a algum nome,

para a família e amigos. Estão presentes

você está emprestando um pouco da sua

nas redes sociais e, muito provavelmente,

imagem também. Por isso, ao escolher

possuem novos talentos, prospects

os influenciadores de sua campanha,

e clientes em suas redes de contato.

procure saber seu histórico com

Na sua estratégia de marketing de

outras marcas, cases de sucesso

influência, leve em consideração

(e, principalmente, insucesso) e, acima

o treinamento da sua equipe para que

de tudo, seus valores/crenças — que

todos ganhem fluência para falar sobre

devem estar alinhados com a sua marca

o seu negócio. Afinal, dentro da sua

para que haja consistência e sinergia nas

equipe, certamente existem gestores

narrativas. Pesquise-os e os avalie para

e colaboradores mais interativos

evitar surpresas.

nas redes e engajados com a sua marca,
com grande potencial para se tornarem
os influenciadores mais genuínos da sua
empresa. Neste caso, dentro e fora das redes.
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DATA & PERFORMANCE
COMUNICAÇÃO & CONTEÚDO_
CONSULTORIA & TREINAMENTO

Siga-nos nas nossas redes sociais
S Ã O PA U L O

RIO DE JANEIRO

