
As redes sociais permitiram que pessoas comuns
se tornassem conhecidas por um público vasto,
em torno da partilha da sua vida e dos seus
interesses numa base diária e (quase) instantânea.
Rapidamente, isso passou a ser capitalizado sob a
forma de produtos e serviços, que são mostrados
dentro dessa exposição da vida diária como
sugestões para o público seguidor poder
consumir. Lentamente, com a reconfiguração
também do mercado publicitário para o online,
este fenómeno deu lugar a novas formas de vida e
trabalho, primeiro conhecidas como bloggers ou
youtubers, como criadores de conteúdo
profissionais, isto é, em que a sua principal
atividade e fonte de rendimento assenta na
partilha de conteúdo através das redes sociais,
sejam recompensados diretamente por estas ou
por organizações que se queiram associar a si.
Para denominar a associação ou parceria de uma
marca a uma personalidade comum que ascende a
visibilidade pública através das redes sociais
mostrando a sua vida, foi usada durante algum
tempo a denominação de ‘embaixador digital’, na
continuação do modelo de endorsement por
celebridades. O termo ‘influenciador digital’ e,
depois, apenas ‘influenciador’ foi surgindo por
influência da indústria, num processo que acaba
por resumir o lado de viver profissionalmente da
criação de conteúdos nas redes sociais e a
monetização com vista a influência publicitária
junto da audiência. 
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Este termo de influenciador abarca também a
presença de celebridades, já conhecidas de outras
esferas, no espaço digital, nomeadamente
monetizando a atenção que recebem.

A noção de influência por detrás da conceção da
indústria assenta em indicadores objetivos
genericamente entendidos como engagement, que
inclui as interações geradas pelas audiências face
a estes criadores através de visualizações, likes,
comentários, partilhas. Contudo, por um lado, o
engagement é algo estruturado pelas plataformas
de redes sociais e está, portanto, dependente do
seu modo de funcionamento (algorítimico) e das
alterações que lhes são feitas (por exemplo, a
decisão do Instagram de ocultar um número de
likes). Por outro lado, a ideia de influência é
subsumida ao nível de eficácia na capacidade de
afetar os comportamentos das audiências
seguidoras, especificamente para consumir
determinado serviço ou produto - que, de resto,
não é totalmente fiável porque é complexo isolar
a decisão de compra apenas relativamente a um
fator de influência. Mais ainda, a influência em
termos da forma de pensar, de estar e viver que
vai para além do consumo de produtos, bem
como relações afetivas de estima,
reconhecimento ou de ódio e aversão, são mais
complexas de aferir. Indústria e academia podem
trabalhar em conjunto para melhor compreender
este complexo fenómeno.
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