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Quem são estas pessoas 
especiais que conseguem 
influenciar tanta gente?
Autores como Barabási (2003, 
p.27-30), Gladwell (2000, p.66-
67) e Watts (2003, p.37-38), citam 
o trabalho do cientista social 
Stanley Milgram (1967, p.60-
67) como pilar das experiências 
sociais que demonstram que 
não somos todos iguais. Muitos 
de nós são realmente especiais.  
Mas a questão é, como uma 
marca pode se beneficiar de 
um relacionamento com estas 
pessoas?

A experiência de Milgram, 
realizada em 1967, tinha como 
objetivo mapear as redes sociais 
de 160 pessoas que viviam em 
Nebraska e Kansas, nos EUA. A 
metodologia era simples: cada 

uma das pessoas recebeu de Milgram uma correspondência com instruções para 
que a mesma chegasse a uma pessoa-alvo, que trabalhava em Boston. As pessoas 
não poderiam enviar a correspondência diretamente ao seu destinatário, mas 
deveriam buscar amigos, contatos e pessoas que conheciam pessoalmente e a 
quem elas pudessem confiar o envio seguro ao destinatário final.

Cada pessoa deveria escrever o seu nome na correspondência de modo que 
depois fosse possível monitorar o caminho percorrido até o seu destino final.

Das 160 correspondências enviadas, 24 chegaram ao seu destino. Das que atingiram o 

Fig.1: Small World validou a tese de que não somos 
iguais.
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objetivo, 16 correspondências chegaram através de uma única pessoa, um comerciante 
de roupas que Milgram chamou de Mr. Jacobs. As outras correspondências chegaram 
via duas outras pessoas.

Ao final do experimento, Milgram encontrou o número médio de 6 intermediá-
rios entre os participantes da experiência. Ou seja, a correspondência, em média, 
passou por outros 6 atravessadores antes de chegar ao seu destinatário final. A 
partir do trabalho de Milgram foi cunhada a expressão “Six Degrees of Separation” 
(Seis graus de separação), apesar da experiência ter sido chamada por Milgram 
de Small World (Mundo Pequeno).

O estudo virou peça na Broadway, filme e incontáveis livros com este nome. Mas 
a expressão “Seis Graus de Separação” não foi criada por Milgram, mas por John 
Guare em 1991, na peça de mesmo nome na Broadway. A peça depois viraria 
filme de sucesso, em 1993, com o mesmo nome: ― Six Degrees of Separation

Os seis graus de separação demonstram que vivemos num mundo realmente 
pequeno, qualquer pessoa está conectada a qualquer outra pessoa no mundo 
em até seis graus, ou seja, nossas redes sociais podem ser muito maiores do 
que efetivamente sabemos. Por exemplo: se tiver dez amigos e estes dez amigos 
tiverem cada um 10 amigos, a minha rede no primeiro grau é de apenas dez 
amigos, mas no segundo grau será de 10 x 10 amigos, ou seja, em apenas dois 
graus de separação estou ligado a 100 pessoas. Em seis graus de separação estou 
ligado a 10 elevado à sexta potência, o que dá um milhão de amigos.

Ou seja, teoricamente, a minha rede social é muito maior do que eu realmente 
conheço. Porém, sabemos que nem todas as pessoas cultivam o mesmo número 
de amigos ou conhecidos em sua rede social. Enquanto algumas têm muitos 
amigos e contatos, como o comerciante de roupas Mr. Jacobs, outras mantêm 
relacionamentos com um número reduzido de pessoas. Concluímos que haverá 
pessoas mais e menos conectadas em nossas redes sociais.

O experimento de Milgram não demonstra apenas que todo mundo está conectado 
a todo mundo através de seis graus de separação, mas que existem indivíduos mais 
conectados do que outros e que alguns indivíduos estão conectados a um número 
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maior de indivíduos que a média. Ou seja, alguns de nós são especiais, mas não todos.

Outra característica importante do Small World é a existência de clusters. Como 
nem todos têm exatamente o mesmo número de amigos e, como demonstrou 
Milgram, alguns têm mais contatos sociais que outros, observou-se que as pessoas 
mais conectadas possuem contatos que também estão conectados entre si, ou 
seja, nossos amigos têm amigos em comum conosco, gerando clusters, como 
afirma WATTS (Id., Ibid., p.40).

Os mais conectados possuem maior influência?
No começo da década passada, a primeira do século XXI, um frenesi tomou conta da 
pesquisa acadêmica. Pesquisadores como Barabási, da Universidade de Notre Dame 
(EUA), realizaram vários experimentos que buscavam validar a tese que a internet 
não era uma rede tão democrática quanto se pensava. As redes estudadas, inclusive 
redes de blogs, obedeciam as leis universais que regem toda e qualquer rede: a 
presença de nós de rede (nodes), chamados hubs, que são mais ricos, ou fazem mais 
conexões com outros nós de rede.

Nas nossas redes sociais os hubs seriam aqueles indivíduos com o maior número 
de contatos. Na malha dos aeroportos brasileiros os hubs seriam os aeroportos 
que compartilham o maior número de conexões com outros aeroportos, como o 
Aeroporto Internacional de Guarulhos, por exemplo.

Em pouco tempo o mapeamento dessas redes e a descoberta dos hubs se tornou 
moda. Era o arcabouço teórica de todas as redes sociais que conheceríamos em 
seguida como Facebook, Twitter e Instagram. Com estas representações digitais, 
os hubs passaram a ser vistos a olho nu por qualquer um.

A grande dúvida era: os hubs seriam os influenciadores? Como vimos, a literatura 
da comunicação boca-a-boca assegura que há pessoas que têm papel fundamental 
na difusão de suas experiências com produtos ou serviços para amigos e 
parentes. Estas pessoas são conhecidas como pessoas influentes, influenciadores, 
conectores, ou como formadores/líderes de opinião ou (...) pessoas amplamente 
respeitadas em grupos sociais definidos, como líderes de moda. (...) têm um 
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trabalho social bastante relevante, alta credibilidade como fontes e tendem a 
falar muito. (KOTLER, p.594n23).

Apesar de influenciadores e celebridades sempre existirem e terem um papel 
importante no marketing pouco se sabia até então sobre o tamanho das suas 
redes sociais.

Seriam os formadores de opinião as pessoas com maior número de contatos 
numa rede social, como Mr. Jacobs do experimento de Milgram? Seriam estas as 
pessoas responsáveis pela difusão de mensagens boca-a-boca sobre experiências 
pessoais com produtos ou serviços?

Segundo Barabási, hubs, frequentemente referenciados em Marketing como 
“formadores de opinião”, “usuários poderosos”, ou apenas “influenciadores”, são 
indivíduos que se comunicam com mais pessoas sobre determinado produto 
do que a pessoa comum. Com seus numerosos contatos sociais, eles estão 
entre os primeiros a dar atenção e usar a experiência dos inovadores. Mesmo 
que não sejam necessariamente eles mesmos os inovadores, sua conversão é a 
chave para o lançamento de uma ideia ou inovação. Se os hubs resistirem a um 
produto, eles formam um muro impenetrável e influente causando o fracasso 
da inovação. Se eles aceitam uma inovação, influenciam um grande número de 
pessoas. (BARABÁSI, p.129-130).

Porém Barabási explicou, em entrevista para E.life por e-mail, que mesmo sendo 
os hubs as pessoas que vamos encontrar na rede mais facilmente, enquanto 
procuramos por informações não familiares, nem sempre há a correlação entre 
grande número de seguidores e viralização de mensagens. O mercado descobriu 
isto na prática quando o planejamento de ações virais deram errado, apesar do 
grande número de influenciadores-hubs envolvidos.

Apesar da existente correlação entre ser uma celebridade e ter um grande 
número de seguidores em redes sociais, a ciência dos influenciadores não parou 
de evoluir. O mercado logo percebeu que:

1. Os influenciadores ou hubs nem sempre eram sinônimo de retorno ou 
alcance para uma ação de marketing. Ou seja, mesmo sabendo que o 
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maior número de seguidores poderia garantir um maior alcance potencial 
à mensagem, nem sempre havia uma correlação entre tamanho da rede 
(muitos seguidores) e alcance da mensagem.

2. Os influenciadores ou hubs se tornaram meios de comunicação pagos, 
assim como os veículos de comunicação tradicionais, veiculando todo 
tipo de mensagem (mesmo as que não tivessem nenhuma sinergia 
com o conteúdo ou personalidade do influenciador). Agências e marca 
começaram a negociar com estas pessoas da mesma maneira que 
compravam mídia e listinhas de influenciadores forçaram a criação de 
figurinhas repetidas que prestavam seus testemunhais positivos a todo 
tipo de produto. Obviamente com resultados pífios e pouco críveis pela 
audiência.

3. Ferramentas prometeram criar rankings perfeitos de influenciadores que 
poderiam ser escolhidos como num menu, com base em complicadas 
fórmulas de cálculo de influência. Alguns destes perfis tinham a “influência” 
inflada o que foi logo percebido pelos anunciantes. Estas ferramentas 
não levavam em consideração que cada influenciador exerce influência 
sobre um determinado tema ou audiência e não sobre qualquer assunto.

4. O mercado publicitário cometeu dois erros básicos na gestão 
de influenciadores: a) considerar influenciadores apenas como 
celebridades, esquecendo da cauda longa de micro influenciadores e 
seu alcance combinado, superior à de muitas celebridades; b) gerenciar 
influenciadores apenas com mídia paga. Durante anos a discussão 
sobre post pago ou não se tornou o mantra de pessoas que não sabiam 
diferenciar disciplinas como Relações Públicas e Propaganda.

Apesar da ideia de grandes redes gerarem grande alcance isso nem sempre se 
comprova. O mercado esqueceu que por trás de um hub e métricas existe uma 
pessoa que está falando de um tema que nem sempre é domínio dela. Ou pior, 
a sua audiência, construída ao longo de anos, não se deu devido aquele tema 
tratado.
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Nem sempre mais seguidores significa maior alcance
Um estudo de 2016 realizado pela consultoria Takumi, com 500 mil perfis no 
Instagram identificou que influenciadores com até 1.000 seguidores geram 
engajamento de até 9.7%, 5x o engajamento dos influenciadores que possuem 
mais de 100 mil seguidores. Os micro influenciadores também se engajam 22.2 
vezes mais em conversas sobre produtos do que o consumidor comum. E 82% 
dos consumidores declararam que consideram altamente uma ação a partir da 
recomendação de um micro influenciador.

O estudo da Takumi é interessante pois pela primeira vez foi demonstrado que 
influenciadores (>100 mil seguidores) e micro influenciadores (<1.000 seguidores) 
podem gerar resultados bem superiores ao dos super influenciadores. Além disso 
ao focar em micro influenciadores muitas marcas de fato estão apostando em 
Rising Stars, ou perfis em ascensão que, em geral, não cobram se tiverem empatia 
com o produto ou serviço promovido.

Fig.2: o maior engajamento nem sempre aconteceu com os perfis com mais seguidores.
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Como encontrá-los e segmentá-los por interesse?
O grande desafio é como trabalhar com micro influenciadores. O primeiro é 
passo é achá-los. Eles não são tão populares como os influenciadores e como as 
celebridades. Mas estão segmentados por temas e nem sempre você vai encontrá-
los numa lista da internet.

1. Identificando os Influenciadores

Você pode simplesmente usar o monitoramento de redes sociais como primeiro 
passo. Digamos que está monitorando o tema “maratona”. Depois de acumulada 
uma base de dados sobre maratona você pode hierarquizar quem fala da sua 
marca por followers ou por outras métricas como engajamento, para descobrir 
não apenas quem tem mais seguidores, mas quem mais engaja.

Nesta base você vai encontrar estudantes, mães, pais, torcedores do Flamengo, 
nutricionistas e até maratonistas profissionais. Uma simples busca da Bio, ou 
seja, como o influenciador se descreve o ajudará a encontrar mais sobre aquela 
pessoa. Ou seja, você refinou ainda mais a sua busca.
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Mas se você quiser ir um passo 
além poderá ainda separar os 
100 maratonistas que encontrou 
e passar a coletar toda a timeline 
deles descobrindo “ganchos” 
importantes para o primeiro 
contato com o influenciador além 
de outras informações sobre seu 
dia a dia.

Os ganchos são as oportunidades 
para os micro influenciadores. 
Digamos que o seu objetivo seja 
ser mencionado por um micro 
influenciador que tem audiência 
interessada em produtos para 
cabelo. Sua marca terá muito 
mais chances de ter uma menção 
espontânea se sugerir o envio 
de um sampling de creme para 
cabelo no exato momento que sua 
influenciadora citar que está com o 
cabelo seco.

Gancho Ações
Influenciador reclama de cabelo seco

Influenciador precisa mudar o visual

Ofereça um sampling do Produto A 
ou convide o influenciador a assistir a 
uma palestra sobre o tema.

DICA:
No Buzzmonitor a busca pela Bio está disponível para 
Instagram, YouTube e Twitter.
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Enfim, a lista de ganchos e ações podem ser infinitas, mas é importante definir 
quais ganchos podem gerar ativação e quais ganchos devem ser evitados, além 
de que ações são sugeridas em cada gancho.

2. Relacionamento direto com os Influenciadores

Após o insight proporcionado 
pelo gancho, começa a parte 
fundamental na gestão de 
influenciadores: iniciar o contato 
com eles. A equipe de CRM 
responsável poderá atuar em 
diferentes frentes para interagir 
com o influenciador, dependendo 
do que for mais eficaz naquele 
momento: 

O relacionamento com o 
influenciador é muito particular 
a cada perfil. Dessa forma, cada 
tipo de contato funciona melhor 

para influenciadores específicos. Por exemplo: se você encontrou o influenciador 
no Instagram e o gancho foi uma publicação feita nesta rede social, o contato 
mais adequado é via Direct no próprio Instagram.

Se o influenciador foi localizado no YouTube e ele exerce grande influência neste 
meio, o mais adequado é procurar o contato via e-mail ou telefone, usando um 
gancho do canal do influenciador para iniciar o relacionamento com ele de forma 
mais estruturada.

O relacionamento com o influenciador não precisa envolver uma transação 
comercial. Influenciadores, sobretudo micro influenciadores, costumam publicar 
menções gratuitas a marcas. O segredo está em saber como conquistá-los. Além 
de entender um pouco sobre como funciona as Relações Públicas.
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3. Monitoramento de Awareness das publicações dos influenciadores

A última etapa do processo de gestão de influenciadores é o momento onde 
você irá mensurar e acompanhar os resultados da parceria. Cumprindo essa 
etapa será possível planejar as próximas campanhas que serão feitas com os 
influenciadores.

Com o Monitoramento Awareness você irá verificar os seguintes pontos:

DICA:
No Buzzmonitor é possível fazer toda a gestão 
de relacionamento pelo módulo de Social CRM, 
armazenando o histórico (Author History) do 
influenciador.

 y Impacto

 y Repercussão

 y Postagens

 y Resultados

 y Números

 y Reverberação
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Essa etapa é importante para entender se a adesão a um influenciador para 
sua marca foi eficaz e trouxe resultados positivos para ela. Estes pontos acima 
mostrarão dados como: quantidade de likes das publicações, total de comentários, 
engajamento, quantas publicações foram feitas, quantos influencers fizeram 
postagens e quantos users foram impactados, por exemplo.

Com as métricas fornecidas pelo monitoramento é possível analisar quais posts 
tiveram resultados mais positivos e também entender quais influenciadores não 
foram adequados para determinadas marcas. Apenas realizando o monitoramento 
será possível ter uma visão ampla do cenário de atuação dos influenciadores e de 
quais se enquadram melhor para cada marca e para cada produto. 

DICA:
No Buzzmonitor é possível realizar todo o 
Monitoramento Awareness por meio do módulo de 
Monitoring.

Pagar ou não?
Algumas vezes as marcas têm dúvidas se devem ou não pagar por Influenciadores 
Digitais. Hoje uma presença forte nas redes sociais exerce mais influência sobre 
o consumidor do que grandes e elaboradas peças publicitárias. Dessa forma, os 
influenciadores são um novo caminho a ser explorado pelas marcas para atrair 
mais consumidores.
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O receio de investir em um influenciador existe por conta do medo de não se 
ter retorno. Mas passando pelas três etapas de Gestão de Relacionamento com 
Influenciadores será possível encontrar aqueles que serão assertivos para sua 
marca e que trarão resultados com investimento adequado.

Os influenciadores oferecem conteúdo para uma audiência muito fiel a eles, de 
forma que o “boca a boca” virtual feito por eles têm um grande impacto dentro do 
nicho de seus seguidores.

Como os influenciadores usualmente já estão acostumados a fazer parcerias 
com marcas, muitas vezes eles já oferecem valores específicos para cada tipo 
de divulgação, dependendo do formato (imagem, vídeo, GIF, etc.) ou rede social 
(Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc.).

Cabe à marca considerar a proposta oferecida pelo influenciador analisando um 
cenário onde hoje uma parceria digital com a pessoa correta poderá proporcionar 
o aumento de credibilidade da marca, maior exposição, aumentar as vendas e o 
faturamento da empresa e também fidelizar clientes.

Um case de sucesso com o uso de 
influenciadores não-pagos
O case: a Max Titanium, empresa brasileira de 
suplementos alimentares, tinha um objetivo: 
impulsionar a marca em uma região específica 
onde até então ela não tinha muito destaque.

O desafio: identificar 30 pessoas do universo 
fitness, com lifestyle diversificado e também 
de possíveis consumidores de suplementação 
com hábitos saudáveis e que tivessem entre 
10k e 60k seguidores, ou seja, não fossem 
celebridades. Era importante que os perfis não 
fossem relacionados à prática de bodybuilder e 
que morassem na região especificada. 
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A metodologia
Tão importante quanto estabelecer a parceria com um influenciador digital 
é estabelecer uma estratégia vencedora para ativá-lo e, principalmente, para 
acompanhar os resultados das publicações.

Para isso, foram selecionadas as redes sociais de atuação, sendo elas: Instagram, 
Instagram Stories, Snapchat, Facebook e Twitter; as métricas a serem analisadas: 
Curtidas, Comentários, Compartilhamentos e Impacto; e a coleta de dados, ou 
seja, como as informações das redes sociais seriam analisadas: de forma manual 
e automática. 
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O processo
O primeiro passo foi identificar esses 30 perfis de micro influenciadores que 
atendessem às demandas solicitadas pela marca (e que tivessem também 
seguidores que poderiam ser ativados por meio das publicações do influencer, 
ou seja, futuros potenciais consumidores). Isso foi feito com o Buzzmonitor, por 
meio de hashtags relacionadas à esportes, alimentação, vida saudável, etc.

Após isso, esses perfis foram segmentados de acordo com a região. Isso foi 
possível por meio da análise de check-ins em academias e também das Bios 
onde os usuários declaravam que moravam naquela região. Com isso foi feito um 
recorte e foi selecionado um database com a região em questão, para que assim 
fossem escolhidos os influenciadores que atuassem no local de interesse. Depois, 
foi realizado o contato com os influenciadores para validá-los e iniciar a parceria.

No momento em que foi feito o contato com os influencers para ativá-los, a proposta 
foi prática: a Max Titanium ofereceria um kit de produtos para cada influenciador, 
e então eles deveriam fazer publicações onde preferissem: Instagram, Instagram 
Stories, Facebook, Snapchat ou Twitter. 

Após essas etapas, os resultados das publicações foram mensurados para verificar 
o engajamento com cada publicação e a partir disso foi feito um pós ação com os 
influenciadores.

O pós ação proposto teve como objetivo estimular ainda mais as publicações: o 
influencer com maior engajamento seria premiado com mais produtos da marca. 
No final da ação o resultado foi tão positivo que a Max Titanium resolveu premiar 
também o segundo e o terceiro colocado. 

Produtos da marca foram dados aos influenciadores ao invés do 
pagamento, para que assim eles fizessem as publicações usando os 
produtos, tornando a divulgação mais fidedigna
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Resultados

Ao todo, as publicações tiveram mais de 77 mil curtidas e 788 comentários. Além 
disso, mais de 12 milhões de usuários foram possivelmente impactados, já que foi 
feita uma análise dos seguidores de cada influencer e quais teriam um perfil que 
estivesse de acordo com as demandas da Max Titanium. Além disso, houve um 
retorno positivo de 83% dos usuários ativados já no primeiro contato, motivado 
pelo fit do perfil com a marca.

O mais interessante nesse processo é que os resultados não foram apenas 
quantitativos, mas também qualitativos. Ou seja, não só as publicações tiveram 
bons números de engajamento, como também os comentários mostraram que 
os seguidores do influencers passaram a ter interesse e intenção de compra. A 
mensuração mostrou um índice positivo de pessoas interessadas no produto, as 
quais muitas vezes perguntavam como poderiam adquiri-lo. 
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Conclusão
Com a ação feita com influenciadores não-pagos, os resultados positivos para a 
marca foram diversos:

 y Crescimento em uma região onde até então ela não estava presente

 y Grande engajamento com publicações com produtos da marca

 y Surgimento de novos potenciais consumidores dos produtos

Esses dados mostram como uma parceria com influenciadores não-
pagos pode trazer resultados positivos para uma marca, desde que os 
passos para a encontrar e ativar os influencers sejam seguidos e que 
os perfis selecionados estejam de acordo o público que a marca deseja 
atingir.

Além disso, a ação mostrou alguns insights para otimizar ainda mais 
outras parcerias com influenciadores:

 y Recomendação de postagens em formato livre, de acordo com a 
experiência de cada influencer, abrem espaço para conteúdos criativos, 
como receitas, por exemplo.

 y O acompanhamento diário das postagens é necessário para evitar 
que conteúdos sejam perdidos em canais como o Instagram Stories e 
Snapchat, que possuem duração de apenas 24 horas.

 y Envio de mensagens durante a ação funcionam para criar estímulos para 
os Influencers realizarem mais postagens.

 y O seguimento do cronograma é indispensável para a excelência de todas 
as fases do projeto.

 y Seguir todos os usuários e curtir suas demais postagens é uma forma de 
incentivar o relacionamento com a marca, até mesmo após o período da 
ação.

 y Fazer atendimento ativo nas postagens, tirando dúvidas de outros 
internautas e estimulando o uso dos produtos.
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