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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo a observação da atividade de influenciadoras digitais da 

região sul fluminense, tendo em vista que desde o advento da internet e o crescimento da 

população online, tem surgido novas subjetividades voltadas para o público e também novas 

formas de trabalho mobilizadas pelas mudanças no mercado de trabalho mundial. Esse, por sua 

vez, tem presenciado o avanço do neoliberalismo, que tem produzido sujeitos flexíveis e 

empreendedores, diferentemente das sociedades disciplinares fordistas.  

Para tanto, sendo esta uma pesquisa qualitativa, utilizou-se de entrevistas online 

semiestruturadas com influenciadoras digitais da região sul fluminense e um comerciante que 

contrata esse serviço para divulgar sua loja. Dentre os resultados obtidos, percebeu-se que esta 

atividade possui o desafio de ser reconhecida como trabalho, já que se configura como trabalho 

informal, além do possível risco à saúde devido às pressões sofridas pela categoria, uma vez 

que são as responsáveis por vender suas forças de trabalho, em um mercado competitivo e ainda 

não regulado. 

 

Palavras chave: Trabalho; Internet; Capitalismo Neoliberal; Saúde do Trabalhador.  

  



ABSTRACT 

 

The objective of this study was to observe the activity of digital influencers in the southern 

region of Rio de Janeiro, considering that since the advent of the internet and the growth of the 

online population, new subjectivities have emerged focused on the public and also new forms 

of work mobilized by the changes in the world labor market. This, in turn, has witnessed the 

advance of neoliberalism, which has produced flexible and enterprising subjects, unlike Fordist 

disciplinary societies. 

For this, being a qualitative research, it was used of semi structured online interviews with 

digital influencers of the south region of Rio de Janeiro and a merchant that hires this service 

to publicize its store. Among the results obtained, it was observed that this activity has the 

challenge of being recognized as work, since it constitutes informal work, besides the possible 

health risk due to the pressures suffered by the category, since they are responsible for selling 

their workforce in a competitive and unregulated market. 

 

Keywords: Work; Internet; Neoliberal Capitalism; Worker's health.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Houve no final do século XX, uma junção de três processos independentes que deram 

origem a uma nova estrutura social baseada em redes: a economia, que exigia flexibilidade 

administrativa e globalização do capital, da produção e do comércio; as demandas da sociedade 

que preconizavam a liberdade individual e os avanços na comunicação, com ênfase na 

computação, telecomunicação e microtecnologia que possibilitou em grande parte essa 

transição para a “sociedade de rede”. A Internet, a tecnologia que tem auxiliado nessa transição, 

surgiu em 1969, na Arpanet, a fim de obter recursos de pesquisas universitárias, objetivando a 

superioridade tecnológica militar. Sua privatização ocorreu na década de 1990, permitindo 

também sua globalização (CASTELLS, 2003). 

Desde então o número de adeptos a Internet vem só aumentando. De acordo com dados 

do IBGE a quantidade de brasileiros com acesso à internet no ano de 2015 girava em torno de 

57,8% da população, de 12,2% em 2004. Sendo, então, pouco mais da metade da população 

atualmente. Com a popularização da Internet, quando os computadores se expandem das 

organizações para as casas, a facilidade para usar as ferramentas virtuais e a necessidade cada 

vez maior de preencher esses espaços com informações, a Internet começou a ser um espaço 

onde as pessoas começaram a empreender tanto com bens como serviços, sendo fonte de renda 

para muitas pessoas, além de sua participação na economia mundial. (NICOLACI-DA-COSTA, 

2011)   

A Economia Criativa, termo que surgiu pela primeira vez na Austrália em 1994, teria 

ganhado força no Brasil em 2004 após a Conferência das Nações Unidas para Comércio e 

Desenvolvimento, que aconteceu em São Paulo (COSTA e SOUZA-SANTOS, 2011), 

(MACHADO, 2009) e (MELO, 2017). Essa, tem a criatividade como elemento central, tendo 

em si objetos culturais, valorização da arte e uso intensivo de novas tecnologias. O valor de 

seus produtos é dado pelo consumidor no ato do consumo (BENDASOLI et. al.,2009).  

No final do século XX, por volta da década de 1990, a economia mundial teria passado 

de uma economia manufatureira para serviços ao consumidor, cujo valor passa a estar no 

processamento da informação e não na matéria prima. Então esforços foram feitos para que as 

pessoas tivessem um computador em casa partindo da ideia de que a informação é uma grande 

geradora de riqueza. As novas tecnologias geraram demandas por texto imagens e histórias, 

além disso ressaltam-se os baixos custos dessa tecnologia que facilita a produção, distribuição 

e permutação do material que as próprias pessoas produzem, sejam elas profissionais ou não. 

A criação de plataformas ou ambientes virtuais de fácil acesso, onde os conteúdos diversos 
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podem ser compartilhados, comentados, alterados e desenvolvidos culminou em uma 

transformação na chamada web 2.0, além de um incentivo à produção individual. Assim os 

usuários passaram de passivos a ativos. Sendo estes “produtores e divulgadores daquilo que é 

de seu interesse na (s) plataforma (s) que julgam ser as mais adequadas para tal 

produção/divulgação dentre as diversas existentes” (NICOLACI DA COSTA, 2011, p.561). 

Além disso acredita-se que assim a produção individual é complementada por uma divulgação 

colaborativa. 

A economia criativa de acordo com Walter (2016) teria surgido em um contexto onde 

o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo e a sua matéria prima é a criatividade. As 

empresas inclusas na economia criativa possuem uma flexibilidade de horários, possibilitando 

atividade remunerada às pessoas que estariam desempregadas. Há uma facilidade na economia 

criativa das ideias e matérias primas se espalharem, criando empregos e sustentabilidade. No 

entanto, apesar de se supor que há uma certa produção de qualidade de vida no trabalho em 

economia criativa, geralmente não se consideram as imposições de metas e objetivos, pressões 

nas relações de trabalho, que possivelmente comprometem essa qualidade de vida dos 

trabalhadores criativos, que consideram o trabalho a parte principal de suas vidas. Este setor é 

marcado por uma instabilidade já que não prevê o que fará ou não sucesso. Inclui-se em 

economia criativa os produtos ou economia cultural. A demanda por produtos inovadores força 

essa economia ao máximo para conseguir retorno financeiro. 

Uma mudança com o surgimento das primeiras propostas neoliberais ocorreu gerando 

um trabalhador que investe em si mesmo com educação e posteriormente uma disposição de 

seus próprios recursos para trabalhar, sendo o chamado “capital humano”. Então ao fazer esse 

alto investimento a pessoa se tornaria, ou se perceberia uma empreendedora. Desta forma, 

acredita-se que o capitalismo estaria extraindo riquezas também da subjetividade, além dos 

recursos físicos do ser humano. A mudança tem a ver com um trabalho que vem tomando as 

mais diversas dimensões da vida (MELO, 2017). Paula Sibilia (2008) concorda, também, que 

a capacidade criativa tem sido captada pelo mercado, que a transforma em mercadoria, sendo a 

criatividade o combustível de luxo do capitalismo contemporâneo. Uma “explosão de 

criatividade” estaria vinculada a “democratização” dos canais midiáticos, onde com a revolução 

da web 2.0 os usuários seriam “co-desenvolvedores” e as pessoas poderiam criar e compartilhar 

ideias e informação.  

A partir da revolução da web 2.0 diversas plataformas de compartilhamento online 

surgiram, sites de compartilhamentos de vídeo, de textos e redes sociais e com eles os Digitais 

Influencers. Este, é como diz o nome, um influenciador digital, são pessoas que eram anônimas 
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e que se tornaram populares em determinada plataforma digital ou rede social, por compartilhar 

seu estilo de vida, influenciando um grande número de usuários. Nesses espaços o mercado viu 

também possibilidade de marketing e em pessoas consideradas normais a chance de divulgar 

seus produtos (SANTOS, SILVA e SANTOS; 2016). Em virtude dos fatos mencionados, 

percebe-se a internet como aquela que possibilita novas atividades e trabalhos. 

Portanto, observou-se a atividade de quatro blogueiras da região sul fluminense. Se 

tratando de um estudo qualitativo foram feitas entrevistas semiestruturadas online, tendo em 

vista as exigências dessa atividade assim como a competitividade e o uso da criatividade como 

força motriz do mercado online. Para tanto será necessário um breve histórico do surgimento 

da internet, sua popularização e chegada ao Brasil, acompanhada de mudanças na subjetividade 

contemporânea, e no trabalho.  

A partir de referenciais teóricos, o objetivo deste trabalho foi conhecer os efeitos dessa 

forma de trabalho na subjetividade dos indivíduos e em sua saúde, compreendendo que o 

trabalho é um grande mobilizador da subjetividade e que este tem consequências diretas na 

forma como os indivíduos se veem na sociedade. Além disso, objetivou-se expor as tensões 

dessa nova forma de trabalho, a influência das mídias sociais nesses processos de trabalho e a 

participação desses fatores na construção de uma subjetividade.   
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 HISTÓRIA DA INTERNET   

 

Conforme Castells (2003) a internet teve seu surgimento em 1969 e não possuía 

intenções mercadológicas ou financeiras. Originada na Arpanet, que era uma rede de 

computadores montada pela ARPA (Advanced Research Projects Agency) e formada pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a fim obter recursos de pesquisas universitárias, 

seu objetivo era a superioridade tecnológica militar. A Arpanet era um pequeno projeto do 

Information Processing Techniques Office (IPTO), sendo este um departamento da ARPA, 

fundado em 1962. Assim, seu surgimento e desenvolvimento esteve bastante atrelado ao 

contexto universitário.  A maioria de suas primeiras conexões, em 1969 se encontravam em Los 

Angeles na Universidade da Califórnia, no SRI (Stanford Research Institute), em Santa Bárbara 

na Universidade da Califórnia e na Universidade de Utah. E em 1975 eram 15 nós. O projeto 

de tecnologia de comutação de pacote, de Baran, inspirou uma arquitetura de comunicações 

baseadas em três princípios, que ainda operam na Internet, “uma estrutura de rede 

descentralizada; poder computacional distribuído através dos nós da rede;  e de redundância de 

funções na rede para diminuir o risco de desconexão” (CASTELLS, 2003, p. 20), características 

como flexibilidade, não possuir um centro de comando e autonomia em cada ponto, são 

adequadas para a sobrevivência dos sistema militar, mas não foi aceito pelo pentágono. 

Posteriormente a Arpanet foi dividida entre a estrutura militar a MILNET e a de 

pesquisa a NSFNET. Sua privatização, ocorreu em 1990 e 1995, para todo o mundo, além da 

abertura da arquitetura da Arpanet que possibilitou a internet em seu processo de globalização, 

com a construção de um padrão internacional comum. Sendo este um projeto caro e arriscado 

seu início se deu devido ao incentivo do governo americano, uma vez que dificilmente as 

empresas financiaram tal projeto. Apesar de seu início não estar vinculado a ações mercantis já 

havia a demanda no final do século XX, quando, 

 

três processos independentes se uniram, inaugurando uma nova estrutura social 

predominantemente baseada em redes: as exigências da economia por flexibilidade 

administrativa e por globalização do capital, da produção e do comércio; as demandas 

da sociedade, em que os valores da liberdade individual e da comunicação aberta 

tornaram-se supremos; e os avanços extraordinários na computação e nas 

telecomunicações possibilitados pela revolução microeletrônica.(...) tornou-se a 

alavanca na transição para uma nova forma de sociedade - a sociedade em rede- ,  e 

com ela uma nova economia.(CASTELLS, 2003 p.8). 



8 
 

Pierre Lévy (1999) traz os conceitos de “ciberespaço”, que seria “o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores” (Lévy, 1999, p. 17), o que 

inclui não só a sua estrutura, mas também o universo de informações que possui, e de 

“Cibercultura”, isso envolve as técnicas (materiais e intelectuais), as práticas, as atitudes, os 

modos de pensamento e valores desenvolvidos concomitantemente ao crescimento do 

ciberespaço. As relações entre tecnologia e cultura não se dão tendo a “tecnologia” como causa 

e a “cultura” como a que sofre os efeitos, mas na interação entre os sujeitos que inventam, 

produzem, utilizam e interpretam as técnicas de forma variada. A técnica dentro de uma cultura 

e sociedade estaria condicionada, não determinada, tendo em vista que um conjunto complexo 

e indeterminado de processos em interação podem se sustentar ou se inibir, isso significa que 

se deve considerar que uma técnica ou técnicas podem abrir ou fechar um leque de 

possibilidades, por isso Lévy considera que não se deve avaliar os “impactos” da internet, mas 

as irreversibilidades que o uso desta nos traria, e enquanto Castells (2003) aponta que os 

sistemas tecnológicos são produzidos socialmente e essa produção e estruturada culturalmente. 

Assim, na Internet a cultura dos produtores da Internet moldou o meio e esses produtores foram, 

ao mesmo tempo, seus primeiros usuários.  

Para Castells (2003) apesar do desenvolvimento da Internet ter se dado de forma 

comunitária, uma vez que cada um que possuísse conhecimentos técnicos contribuía para o 

desenvolvimento desta, a Internet teve sua expansão a partir da entrada dos setores comerciais, 

sendo também determinada pelos negócios, assim como os outros âmbitos da vida. A Internet 

e as empresas se transformaram mutuamente, uma vez que surgiram ideias quando já não havia 

mais ideias inovadoras, o que levavam as empresas a perdas financeiras. O elemento inovação 

foi o que promoveu a indústria da Internet. Com a mudança que a Internet promoveu na vida 

dos indivíduos as formas de trabalho também mudaram, assim: 

 

A flexibilidade no trabalho, padrões variáveis de emprego, diversidade das condições 

de trabalho e individualização das relações de trabalho são características sistêmicas 

dos negócios eletrônicos. A partir do núcleo da nova economia, práticas de trabalho 

flexíveis tendem a se difundir por todo mercado de trabalho, contribuindo para a nova 

forma de estrutura social que caracterizei sob conceito da sociedade de rede. 

(CASTELLS. 2003.p.82). 

De acordo com registros no site da Rede Nacional de Pesquisa (RNP, 2018), a internet 

foi comercializada no Brasil no ano de 1995, mas antes disso em 1988 já se preparava para a 

chegada da internet, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e 

o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), que se conectavam pela Bitnet, 
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anterior a World Wide Web. Em 1989 criou-se a Rede Nacional de Pesquisa, com 

financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a 

fim de disseminar o uso da internet pelo país. Também se conectaram à rede a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica. Em 1991, já eram 40 

conexões entre as universidades conectadas pela RNP à Fapesp e a LNCC e com conexões 

externas a Bitnet. Finalmente em 1995 cedeu às pressões para sua comercialização pelos setores 

de telecomunicação.  

 

2.2 CONCEITO DE SUBJETIVIDADE 

 

De acordo com Guattari e Rolnik (1996), a subjetividade é construída socialmente. 

Portanto, não seria advinda de uma natureza humana como geralmente é usada em determinadas 

abordagens das ciências humanas. Mas seria uma subjetividade de natureza industrial ou 

“maquínica” fabricada, modelada, recebida ou consumida. Assim, essa é produzida por 

agenciamentos de enunciação que não são nem individuais nem somente grupais, mas 

duplamente descentrado, de natureza extra pessoal ou extra individual, isto é, a partir do sistema 

econômico, social, tecnológico, vigente, mas também de natureza intra psíquica ou intrapessoal, 

que se refere a percepção, ao sensível, ao afeto, ao desejo, as representações, fatores dessa 

ordem.  

Dito isso, o indivíduo seria resultado da produção de massa e serializado, enquanto a 

subjetividade seria algo que não é passível de totalização ou de centralização no indivíduo. Mas 

é fabricada e modelada no registro social, de modo que as falas, os desejos e a sensibilidade 

não estariam vinculados a representação do indivíduo. Assim, a produção de subjetividade, para 

os autores é justamente o ponto onde o capitalismo lucra, ao produzir poder subjetivo. A 

subjetividade não está situada, portanto, no individual, mas “nos processos de produção social 

e material” (GUATTARI & ROLNIK, 1996, p. 32). A subjetividade individual, por sua vez, 

seria resultado do entrecruzamento das várias determinações coletivas, econômicas, sociais, 

tecnológicas e de mídia, sendo característico das sociedades capitalistas a subjetividade como 

produção, em detrimento dos processos de singularização, instaurando processos de 

individuação. Assim, os modos de vida singulares dão lugar a padrões universais, que 

serializam e individualizam. Outra característica dessas sociedades é a mediação do Estado. 

Não só, mas a “ordem capitalística” atinge também as condutas, ações, gestos, pensamentos, 
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sentidos, sentimentos de afeto, entre outros. Assim como também na percepção, na 

memorização, instâncias “intra-subjetivas” conhecidas na psicanálise como Ego, Superego e 

Ideal do Ego. A identidade é aquilo que faz passar a singularidade de diferentes maneiras de 

existir pelo mesmo quadro de referências identificáveis, enquanto que o processo de 

singularização são as formas de viver e sobreviver em determinado lugar e tempo e a maneira 

como todos os elementos que nos constituem funcionam e se articulam, como sentimos e as 

nossas vontades, por exemplo, de ficar ou de ir, de falar ou calar. 

 

2.3 SUBJETIVIDADE NA SOCIEDADE CONECTADA  

 

De acordo com Paula Sibilia (2008), estaríamos passando por “uma época limítrofe”, 

uma passagem para um outro regime de poder, projeto político, sociocultural e econômico, do 

Capitalismo Industrial, que durou entre os séculos XVIII e meados do Século XX, para um 

outro tipo de sociedade que se delineia. Tais forças surtem efeito sobre os corpos e as 

subjetividades, levando a uma mudança na vida dos indivíduos, estimulando e inibindo as 

formas de ser. A autora se baseia em Gilles Deleuze ao se referir a essa outra forma de 

sociedade, chamada de “Sociedade de controle”. Essa, estaria ancorada em um capitalismo 

caracterizado pela superprodução e o consumo exacerbado, articulado pelo marketing e a 

publicidade, assim com a criatividade “democratizada” e recompensada monetariamente.  

Além disso, ela aponta também para a “explosão de criatividade” que tem sido 

mercadoria e combustível do capitalismo. Essa explosão deve-se a uma “democratização” dos 

canais midiáticos, desde o surgimento da Web 2.0 cuja meta seria que as pessoas a criassem e 

compartilhassem ideias e informação o que de acordo com a autora equilibraria a grande 

demanda com o autosserviço. Assim, na Internet os usuários tornam-se por vezes não só 

protagonistas, mas também produtores dos conteúdos tendo em vista que ao postarem imagens, 

textos e vídeos na internet constroem uma história da qual são protagonistas, narradores e 

autores desta, semelhantemente aos escritos autobiográficos. Aponta ainda, que essa seria uma 

sociedade “confessanda”, que o faz por meio das ferramentas da Internet. Leva em conta 

também que há um estímulo para que as pessoas façam mais coisas ao mesmo tempo e um 

contexto que torna os indivíduos mais visuais que verbais. É dessa forma que tem crescido a 

contribuição para a grande rede de informação que os torna não só consumidores, mas também 

produtores. Portanto, se entre os séculos XIX e início do XX, havia separação entre o âmbito 
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público e a esfera privada da existência e reverenciava-se a leitura e a escrita silenciosa, no 

século XXI as pessoas são convocadas a exibirem suas personalidades, havendo uma 

publicização do espaço privado. Seria uma nova construção de si, voltada para o olhar alheio.  

Assim, fazendo uma comparação histórica, durante os anos 1800, surgiu uma 

subjetividade mais interiorizada, pois era vivida com tesouro interno, algo muito expressivo 

que precisava ser dissimulado e controlado quando em espaço público. Identificado também 

como o momento que começaram a se estabelecer as “tiranias da intimidade” que tem por 

característica a passividade e indiferença relacionadas aos assuntos públicos e um aumento de 

concentração no espaço privado e nos conflitos íntimos. Estes, serviram aos interesses políticos 

e econômicos do capitalismo industrial. Entre os séculos XIX e XX, vigorava a acumulação de 

bens, aquilo que se acumulava representavam quem se era, ou seja, “ter” significava “ser”, 

agora ao contrário, o que importa é “parecer”. A respeito disso, Sibilia diz:  

 

Em uma sociedade onde mudar se tornou uma obrigação permanente, verbos como 

ter, guardar e acumular perdem seus antigos sentidos. Em compensação, enquanto a 

subjetividade insinua uma libertação daquele vínculo fatal com os objetos 

empoeirados que envelhecem sem nunca perecer, outros verbos se valorizam, tais 

como parecer e acessar. E também outros substantivos: as aparências, a visibilidade e 

a celebridade. (SIBILIA, 2008, p. 84) 

A reforma protestante, a partir do século XVI, também contribuiu historicamente para 

a conformação de uma nova subjetividade uma vez que recomendou o exame da Bíblia e da 

própria consciência, assim colocando em evidência a responsabilidade individual, um solo fértil 

para o “espírito capitalista”. O ato de confessar-se, surgido na era medieval no contexto 

eclesiástico, apropriado pela medicina e o direito no século XIX, posteriormente, no século XX, 

também pela psicanálise, hoje se apresenta como midiática por meio das telas eletrônicas na 

Internet, na televisão e em revistas e jornais. Atualmente, ao invés de olhar para dentro de si, 

para decifrar quem se é, o movimento é contrário, incentiva-se a colocar para fora, se mostrar, 

se expor. Assim, pode-se perceber uma mudança nas subjetividades, “um deslocamento do eixo 

em torno do qual se edifica o que é: de dentro ( intro-dirigido) para fora  (alter-

dirigido).”(SIBILIA, 2008 ,p.234), ou seja, não são mais subjetividades introspectivas voltadas 

para privado, mas cada vez mais uma exposição desta nos diversos meios digitais.  

Dito isso, Sibilia apresenta o risco de que as subjetividades surjam cada vez mais 

vulneráveis, se os espaços vazios que surgiram por essas transformações ao invés de ser 

aproveitado para novos modos de ser, for capturado pelo mercado, que tornará essas 

subjetividades mercadorias “Isso explicaria a fragilidade e a instabilidade desse eu visível, 
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exteriorizado e alter-dirigido; daí perigos que também assediam essa subjetividade construídas 

na deslumbrante espetacularização das vitrines midiáticas.” (SIBILIA, 2008, p.275.) 

 

2.4 O CONSUMISMO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

Bauman (2008), tal como Sibilia, faz menção a uma “sociedade confessional” que seria 

“notória por eliminar a fronteira que antes separava o privado e o público, por transformar o ato 

de expor publicamente o privado numa virtude de dever públicos, e por afastar da comunicação 

pública qualquer coisa que resista a ser reduzida a confidências privadas, assim como aqueles 

que se recusam a confidenciá-las.”(p.10) e também a uma sociedade de consumo, onde as 

pessoas têm sido encorajadas cada vez mais em diversos âmbitos da vida a promover uma 

mercadoria atraente e desejável que seriam elas mesmas. Fazem isso quando se expõem na 

Internet buscando sempre mostrar suas melhores versões e aparentarem desejáveis. A 

preocupação em promover uma mão de obra vendável passou dos Estados para os indivíduos, 

que são persuadidos a usarem as próprias ferramentas para se manterem no mercado, que tem 

preferido cada vez mais empregados que sejam “flutuantes”, descomprometidos, flexíveis, 

“generalistas” e descartáveis, do tipo “pau-para-toda-obra” de modo que se torna fácil descartá-

los, pois qualquer um poderia exercer a sua função na atividade. Da mesma forma, as leis 

trabalhistas têm se flexibilizado. Assim na sociedade de consumidores “ninguém pode se tornar 

sujeito sem virar mercadoria” (BAUMAN, 2008 ,p.20). Uma vez que os sujeitos têm se 

concentrado majoritariamente em permanecerem como mercadoria vendável, destaca-se nessa 

sociedade a transformação dos consumidores em mercadorias, estes são levados a consumir 

para sair da invisibilidade e imaterialidade, de modo que as pessoas desejam ser famosas, ou 

seja, serem desejadas por muitos, ao aparecerem nas diversas mídias e telas, assim como os 

bens de consumo. Então, a “sociedade de consumidores”, proposta pelo autor, se diferencia 

pelas transformações da relação entre os consumidores e os objetos de consumo, nela ninguém 

é sujeito sem ser também mercadoria, de modo que os sujeitos  majoritariamente se tornam 

mercadorias vendáveis, consomem para saírem da invisibilidade, visando tornarem-se 

mercadorias na vitrine.  

O “consumismo” surge quando o consumo toma o lugar que antes era do trabalho na 

sociedade de produtores, sendo o consumo uma característica e ocupação dos humanos como 

indivíduos, (sendo o consumismo um atributo desta sociedade). Assim, Bauman (2008) também 
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se refere a sociedade de produtores como sólido moderna, sendo essa uma sociedade mais 

orientada para a segurança, o que baseou a construção de estratégias de vida e padrões 

comportamentais necessários, sendo marcada pelas fábricas e exércitos de massa, os 

panópticos, disciplinas e subordinações, o que também se refletia na forma de consumo de bens 

duráveis e resistentes a ação do tempo, pois se baseava na segurança a longo prazo. Na 

sociedade de consumidores, ou sociedade líquido-moderno, por sua vez, a felicidade é 

associada a satisfação dos muitos desejos que emergem cada vez mais intensamente, de modo 

que a substituição dos objetos de consumo se dão cada vez mais rapidamente, inaugurando a 

“obsolescência embutida” e também um ciclo, conforme surgem novas necessidades, surgem 

novas mercadorias, que exigem novas necessidades e desejos e assim por diante. 

Dessa forma, o tempo na sociedade líquido-moderna também ganha outra forma de 

operar. Ao invés de ser linear ou cíclico, é um tempo pontilista, onde cada ponto possui a grande 

capacidade de se expandir. Esta vida que o autor chama de “agorista” tem a tendência a ser 

apressada já que cada ponto representa uma oportunidade. Isso se deve em grande parte a uma 

economia que é alimentada pela circulação de mercadoria, assim sua alta se dá nos momentos 

que o dinheiro mais muda de mãos. A sociedade de consumidores é a que promete felicidade 

terrena a cada momento. Todavia, esse modo de economia tem aumentado a deslealdade, a 

desconfiança, a insegurança, sendo também a causa da infelicidade e ainda do ambiente de 

medo. Outra característica do tempo na sociedade de consumo é a degradação desse e a 

exaltação da efemeridade, cada vez o espaço entre a vontade e a realização são menores, assim 

como tempo entre o nascimento e o desejo do momento da morte. Apenas a falta de dinheiro 

compete com a falta do tempo, sempre busca-se ter mais tempo, ganhar tempo ou falta tempo, 

assim como se aprende na mesma velocidade em que se esquece (BAUMAN, 2008). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, cada economia possui o trabalhador que precisa 

para continuar funcionando. Os trabalhadores tradicionais não trabalhariam mais que o 

necessário, como os trabalhadores da sociedade de produtores, que por sua vez não 

consumiriam objetos que não lhes fossem necessários, como o fazem os trabalhadores da 

sociedade de consumo. Enquanto na sociedade de produtores o foco era a administração dos 

corpos, na sociedade de consumidores o foco é na administração dos espíritos de modo que a 

administração do corpo é delegada aos indivíduos que desde a infância já são estimulados a 

consumir, sendo o consumo um direito e dever universal. Assim o consumo não é só para a 

satisfação, mas também aquilo que torna os indivíduos mercadorias vendáveis.  
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O corpo é visto como algo a ser trabalhado e insuficiente. As pessoas estão sempre 

reformando a si mesmas, a fim de continuarem no mercado. Bauman (2008) considera que há 

três preocupações que são estimuladas por essa sociedade: a preocupação de estar sempre a 

frente, quando mecanismos de auto identificação “auxiliados” pelas “marcas de pertença” 

representam uma segurança, traduzida como reconhecimento e inclusão. As tendências 

possuem prazo de validade, o que demonstra o vínculo existente entre a velocidade e o 

esquecimento nesta sociedade e por último as pessoas são livres para escolher seus visuais desde 

que este seja os que já estão preestabelecidos.  

As identidades não são inatas, são construídas, mutáveis, trabalháveis e a internet é um 

espaço que propicia a assunção de diversas personalidades, inclusive ao mesmo tempo.  Dito 

isto, a pesquisa feita por Nicolaci da Costa e Romão Dias (2005), questiona se as subjetividades 

atuais possuiriam personalidades fragmentadas, partindo da leitura que a autora fez de Jameson 

ou se a personalidades eram múltiplas conforme o que diz Turkle. Seus entrevistados foram 

divididos em dois grupos de acordo com as respostas que deram em suas entrevistas. O primeiro 

grupo disse se sentir inseguro ao se relacionar na internet pois as pessoas poderiam estar 

mentindo, já o outro grupo, não percebe esse problema, alguns inclusive admitiram ter 

personagens “virtuais”, de modo que o ambiente da internet tem sido também um campo 

propício para a vivência de duas, três ou mais personalidades. Assim, compreende-se que os 

modos de produção e de comunicação da mídia tem contribuído para a formação de novas 

formas de vivenciar a identidade (na internet pode-se parecer o que quiser).  

Nesta sociedade de consumo, não há lugar para aqueles que Bauman (2008) chama de 

consumidores falhos, que seriam aqueles que, em meio ao desemprego estrutural vigente, fazem 

parte de um grupo de pessoas abaixo da linha da pobreza, são englobados na mesma categorias 

as mães solteiras, beneficiários de auxílios sociais, entre outros. Para a sociedade de consumo 

eles são considerados inúteis, por falharem no consumo. Para os outros consumidores, eles 

representam o medo daquilo que eles podem se tornar, caso falhem na missão de consumir. 

 

2.5 TRANSFORMAÇÕES NA SUBJETIVIDADE DO TRABALHADOR 

 

Conforme Pierre Dardot e Christian Laval (2016), a “Grande Virada” no mundo 

capitalista vem trazendo transformações nas subjetividades dos indivíduos de um trabalhador 

disciplinado, para um empreendedor de si. Cada um tem o direito e dever de investir em si 
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mesmo, transferindo os riscos patronais para cada trabalhador/empreendedor. Assim os autores 

propõem que tais mudanças se conformaram em uma fábrica de sujeitos neoliberais. A “Grande 

Virada” se instituiu por meio de uma “lógica normativa, capaz de incorporar e reorientar 

duradouramente políticas e comportamentos numa nova direção” (LAVAL & DARDOT, 2016, 

p. 190). Por volta de 1980, com o sucesso da política “conservadora" e “neoliberal”, tendo 

Ronald Reagan e Margaret Thatcher como representantes do rompimento com o “welfarismo”, 

a “estratégia” do neoliberalismo foi a instauração de novas condições políticas, mudanças nas 

regras do funcionamento econômico e das relações sociais. A virada surgiu em decorrência a 

essas pressões, mas também no confronto, por meio de técnicas de poder e técnicas 

disciplinares. Assim, o estabelecimento da concorrência se estabeleceu como norma mundial e 

se deu por meio de relações entre as forças sociais e as condições econômicas, sem ser uma 

escolha planejada anteriormente por algo maior. É algo que surgiu, por uma luta ideológica e 

se instaurou por meio de uma nova disciplina, um sistema de coação e econômico e social, que 

pretende obrigar os sujeitos a governarem a si mesmos em meio a pressão da competição, 

maximizando o cálculo e seguindo a lógica que valoriza o capital. 

Os autores apresentam também que com a diminuição da hegemonia do fordismo em 

1960, devido a uma desaceleração  dos ganhos de produtividade, alta da inflação e alta do 

desemprego, duas crises do petróleo em 1973 e 1979, e a flutuação geral das moedas em 1973,  

possibilitaram o aumento da influência dos mercados sobre as políticas econômicas, passando 

para uma nova norma neoliberal que se instaurou ao final de 1980, a qual a concorrência é a 

regra suprema e universal de governo. Ao contrário do fordismo e o “keynesianismo”, a 

concorrência entre empresas e entre economias capitalistas se enquadram por regras fixas 

comuns com relação às taxas de câmbio, políticas comerciais e a divisão da renda. Na nova 

norma neoliberal, organizações internacionais como o FMI e o Banco Mundial, têm a função 

de difundi-la, principalmente no que se refere as economias mais frágeis, as quais têm que ceder 

as recomendações das organizações, a fim de obter aprovação dessas e melhorar a imagem 

diante dos credores e investidores internacionais. Cabe ressaltar novamente que a globalização 

da tecnologia contribuiu para veicular a nova norma neoliberal, além da liberalização 

financeira. Na dimensão micro cada indivíduo foi levado a pensar e se comportar como um 

capital, e uma concorrência que atinge também a esfera subjetiva. 

Para que a concepção de capital humano produzisse mutações subjetivas de massa foi 

necessário instaurar dispositivos múltiplos, diversificados, simultâneos e sucessivos, para 

moldar as condutas ou uma disciplina, que é entendida como “um conjunto de técnicas de 
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estruturação do campo de ação que variam conforme a situação em que se encontra o indivíduo” 

(LAVAL & DARDOT, 2016, p. 216). O poder não se exerceria unicamente pela coerção sobre 

o corpo, mas acompanhando o desejo individual, orientando, reforçando, recompensando ou 

enfraquecendo, punindo e desviando por meio da substituição do objeto. Molda-se, assim, a 

vontade e o desejo dos indivíduos conforme a direção pretendida pelo sistema. Introduziu-se 

dispositivos e estímulos de mercado de modo que os indivíduos se tornassem ativos, 

empreendedores e “protagonistas de suas escolhas". Os indivíduos diante de uma situação de 

concorrência que ultrapassa a referência do consumo de bens e serviços comerciais se torna 

obrigado a escolher. Há, portanto, interiorização das normas de eficiência produtiva e 

desempenho individual e o medo se torna um meio de disciplina, não só o medo, mas também 

as práticas de gestão de mão de obra que incluem individualização de objetivos e recompensas 

com base nas avaliações quantitativas, que são feitas constantemente. Assim, esse regime de 

autodisciplina se utiliza do medo e da culpa para captar as energias individuais, devido ao 

cenário de um mercado de trabalho flexível, sob ameaça de desemprego. Além disso, no século 

XVII, a fim de tornar o homem produtivo e consumidor, completamente orientado para o 

trabalho, surgiu um novo discurso científico para redefinir a medida humana. E com esse novo 

sujeito também práticas discursivas e institucionais ao final do século XIX, que formaram a 

figura do homem-empresa ou o “sujeito empresarial”.  

Desse modo, se por um lado o sujeito ocidental moderno pertenceu a regimes 

normativos e políticos heterogêneos e conflituosos, vivia sob três esferas diferentes, a política, 

as trocas mercantis e a religião. No regime das democracia liberais o funcionamento 

heterogêneo do sujeito e a articulação das diferentes esferas da vida, eram respeitados,  mas a 

partir de dois impulsos paralelos, que foram a democracia política e o capitalismo, há uma 

divisão desse homem moderno em cidadão de direitos inalienáveis e homem econômico, que 

se guia pelos próprios interesses, se tornando fim e instrumento. Os indivíduos passaram a 

experimentar a plena liberdade na relação com o outro e a perceber a sociedade como “conjunto 

de relações de associação entre pessoas dotadas de direitos sagrados” o que se chamou de 

individualismo moderno (LAVAL & DARDOT, 2016). 

Aqui ressalta-se novamente que, a conversão dos indivíduos a uma sociedade 

industrial se deu não apenas pela propaganda, mas por um “dispositivo de eficácia”, uma 

educação da mente e controle dos corpos, que gerou os “recursos humanos” que a atividade 

econômica necessitava. Ao invés de um “adestramento dos corpos” foi mais uma “gestão das 

mentes”, sendo a ação disciplinar sobre os corpos um primeiro estágio de elaboração dessa 
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subjetividade. Assim, estabelece-se uma diferença entre o sujeito moderno e o sujeito 

neoliberal, por meio das pressões e transformações políticas, econômicas e sociais que se deram 

ao longo dos anos.  Sujeito neoliberal governa a própria subjetividade, está sempre envolvido 

na atividade, ele trabalha para a empresa como se trabalhasse para si próprio, eliminando o 

sentimento de alienação e a distância entre o sujeito e a empresa. Desse modo, “a gestão 

moderna é um governo ‘lacaniano’: o desejo do sujeito é o desejo do Outro. Desde que o poder 

moderno se torne o Outro do sujeito.”( LAVAL & DARDOT, 2016, p.327). 

Os autores Laval e Dardot (2016) apontam também que o cenário de diminuição dos 

direitos dos trabalhadores, a insegurança das novas formas de emprego precárias, provisórias e 

temporárias, as facilidades para demitir, diminuição do poder de compra, aumento da 

dependência dos trabalhadores aos empregadores, deflagrou o medo facilitando a “neogestão” 

de empresas. O sujeito que a racionalidade neoliberal necessita e produz, é o “sujeito 

empreendedor”, que maximiza os resultados, se expõe aos riscos, assume a responsabilidade 

pelos eventuais fracassos, não só isso, mas também um sujeito que reproduz, amplia e reforça 

as relações de competição, pela lógica da autorrealização, se adaptando progressivamente a 

dura realidade criada por eles próprios. O sujeito empreendedor, procura trabalhar para si 

mesmo, diferentemente do homem econômico que apenas projetava-se para o futuro calculando 

custos e gastos.   

Dito isso, nesse tipo de sociedade, cada indivíduo é visto não somente como 

trabalhador, mas como uma empresa vendendo seu serviço ao mercado, trazendo assim a noção 

de “empresa de si mesmo”, o que supõe uma relação entre a vida pessoal e profissional, uma 

gestão familiar do portfólio de atividades, uma mudança da relação com o tempo, que não é 

mais determinada pelo contrato salarial, mas por projetos que são levados a cabo com diversos 

empregadores”(LAVAL & DARDOT, 2016, p.336). Isso leva cada sujeito a aprender a ser 

ativo, e autônomo, e responsável pelo desenvolvimento de “estratégias de vida” que aumentem 

seu rendimento e o valorizem. É um sujeito que está sempre exigindo mais de si, assim a coerção 

financeira se torna auto coerção e auto culpabilização. Nas técnicas de gestão de si, todos os 

indivíduos são convidados a essa transformação, entende-se que todos os âmbitos da vida são 

considerados “recursos” indiretos para a empresa, por entenderem que são oportunidades do 

indivíduo se desenvolver profissionalmente. Nesse sentido, cada vez mais as empresas têm 

selecionado e avaliado de acordo com critérios cada vez mais pessoais, físicos, estéticos, 

relacionais e comportamentais.  
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Este contexto tem aumentado cada vez mais o individualismo, uma vez que as crises 

são consideradas crises individuais e as responsabilidades são atribuídas ao sujeito, 

desmobilizando as dimensões coletivas. O novo sujeito, rompe com o antigo modelo industrial, 

quando o trabalhador se satisfazia com o consumo, havia uma esperança de usufruir de seus 

bens acumulados. Rompe, portanto, com o equilíbrio existente da relação entre o trabalho e os 

bens que seriam consumidos como fruto do trabalho, para uma nova forma de operar, onde o 

sujeito almeja produzir sempre mais, gozar sempre mais, intensificando sua performance em 

todos os domínios da vida, operando o desempenho máximo. O corpo também ocupava outro 

lugar, o homem econômico clássico tinha o corpo como integralmente útil através das 

disciplinas clássicas, além disso o corpo lhe impunha limites ao gozo, o que é atualmente 

inaceitável para o desempenho, onde o corpo é o produto de uma escolha, sendo cada indivíduo 

é responsável por seu corpo, por reinventá-lo e transformá-lo a própria vontade (LAVAL& 

DARDOT,2016).  

Ainda de acordo com esses autores, o saber psicológico ou o “Discurso Psi” associado 

aos enunciados econômicos têm participação na construção desse sujeito neoliberal, uma vez 

que permitiu que os indivíduos se voltassem para sua constituição interna, assim aprenderam a 

se enxergarem como seres psicológicos, se julgarem e a se modificarem. O sujeito psicológico 

somado ao sujeito da produção, levam os indivíduos a passarem do princípio do prazer, para 

além do princípio do prazer, não mais com que passassem do princípio do prazer a realidade 

como na psicanálise “adaptativa”. Essa diria que o indivíduo sentia um desprazer devido a 

inadequação de seus desejos diante da realidade e ao alcançar a adaptação, atendendo as 

pressões do mundo externo os sujeitos alcançariam o prazer, adaptando-se a realidade.1Ao 

passarem do princípio do prazer para além do princípio do prazer, os indivíduos estariam 

buscando um prazer que vai além da satisfação adquirida ao atingir a adaptação a realidade. 

Desse modo, os sujeitos mobilizam suas subjetividades (buscam se conhecer e se modificar) 

para produzir cada vez mais, não só para se adaptarem a realidade, mas também produzirem 

mais prazer.  

Em decorrência da intensificação crescente do trabalho que a nova norma tem gerado, 

tem surgido cada vez mais patologias mentais relacionadas a individualização das 

responsabilidades e da realização dos objetivos, tais como assédio, estresse e suicídios nos 

locais de trabalho. Aumento também dos casos de depressão ocasionados pela exaltação ao 

                                                 
1 Dardot e Laval referem-se a psicanálise, para compreender melhor o conceito de princípio de prazer e princípio 

da realidade consultar Freud, A interpretação dos sonhos, 1900 e Além do princípio do prazer 1911.  
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desempenho, que tem levado as pessoas a se sentirem insuficientes, as muitas tarefas a serem 

efetuadas diariamente, a atribuição de riscos continuamente, e incitação a capitalização pessoal 

podem gerar um “cansaço de si mesmo”. Com isso podem aumentar também a medicalização 

e o aumento no consumo de mercadorias como medicação social. Dardot e Laval (2016) 

apontam também para uma “dessimbolização”, pois parece não haver nenhuma proibição ou 

regra ao mesmo tempo as pessoas são levadas constantemente a escolher, de modo que o 

“neosujeito” tem de se basear em si próprio para se conduzir na vida, e a identidade se torna 

um produto consumível, uma vez que as identificações se dão pelos cargos funções, 

competências, princípios da empresa, grupos de consumo, sinais e marcos da moda e da 

publicidade, status, entre outras identificações que são manipuladas pelo aparato econômico. 

Acompanhando a ausência de lei, surge também uma “perversão comum” já que nada é lei para 

ninguém, é contrário da decepção do neurótico que é exposto a inadequação da coisa ao desejo. 

Dessa forma há uma objetalização, uma relação de gozo com todo outro indivíduo em três 

registros: o “recurso humano” que é consumido pela empresa, a submissão a norma que torna 

os indivíduos objetos que devem ser moldados e transformados para serem satisfatórios e como 

alvo de técnicas de marketing. Ou seja, é uma economia psíquica que era regulada pelo 

recalque2, mas agora se regula pela exibição do gozo, sendo uma sociedade que busca sempre 

obter a satisfação pela via do consumo.  

Alves e Antunes (2004), apontam ainda, para mudanças no mercado de trabalho tanto 

no nível objetivo quanto subjetivo, que se configuram como um processo heterogêneo e 

complexo de mudanças na conduta da classe trabalhadora. Essas mudanças seriam a 

desconcentração do espaço físico produtivo com a chegada do computador; o aumento do 

trabalho precarizado (terceirizados, part-time, por exemplo) atingindo trabalhadores advindo 

da era do taylorismo/fordismo, com a desestruturação do Welfare State e aumento do 

desemprego estrutural; o aumento da força de trabalho feminino, majoritariamente em 

empregos part-time, precarizados e desregulamentados. Ao invés desse aumento do efetivo 

feminino no mercado de trabalho representar uma conquista de direitos, esse aumento se dá 

devido ao salário inferior que é pago às mulheres com relação aos homens; expansão no setor 

de serviços; exclusão dos jovens em idade de entrada no mercado de trabalho, essas pessoas 

acabam assumindo empregos precários ou se encontram desempregados; exclusão de 

trabalhadores “idosos” próximos aos 40 anos; expansão do Terceiro Setor: que prestam 

assistência, sem fins lucrativos, em resposta ao desemprego estrutural provocado com a retração 

                                                 
2 Recalque é um conceito de psicanálise que se refere a barreira no sistema intrapsíquico, que barra a passagem 

dos conteúdos inconsciente a consciência. Freud, A interpretação dos sonhos,1900-1901. 
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trabalho industrial e de serviços e finalmente destaca-se, neste estudo em especial, a expansão 

do trabalho em domicílio, viabilizado pela desconcentração do processo, possibilitado pela 

informática. Sobre o qual os autores afirmam que, “desse modo, o trabalho produtivo em 

domicílio mescla-se com o trabalho reprodutivo doméstico, aumentando as formas de 

exploração do contingente feminino.” (ANTUNES & ALVES, 2004, p.341). 

Ainda de acordo com Antunes e Alves (2004), as novas tecnologias microeletrônicas 

permitem um salto na produtividade do trabalho, por exigirem um novo comprometimento do 

trabalho vivo na produção. Para eles, grande parte do “tempo livre” do trabalhador seria 

dedicado a adquirir “empregabilidade”, transferindo as responsabilidades aos trabalhadores 

sobre a própria qualificação, que anteriormente era responsabilidade do capital.  

 

2.6 CAPTURANDO AS SUBJETIVIDADES 

 

Giovanni Alves (2008), faz uma leitura a respeito do sistema Toyotista de produção, 

que, segundo o autor, seria um sistema mais “consensual” que os anteriores as custas de uma 

manipulação do trabalho vivo por meio do que ele chama de “captura” da subjetividade, através 

dos conteúdos ocultos à consciência. Ele também parte da teoria da psicanálise para explicar a 

respeito dessa captura, que postula que os seres humanos teriam três instâncias: consciência, 

pré-consciência e inconsciente, sem que este último signifique o oposto de consciência, mas 

outra instância com a própria energia psíquica. Na pré-consciência existem os “sonhos para 

frente” que seriam capazes de despertar a produtividade criadora da qual o capitalismo tem se 

apropriado. O inconsciente opera os conteúdos quando há o simbólico, neste campo é que 

ocorre a captura da subjetividade. Enquanto a linguagem é do consciente, o inconsciente, por 

sua vez, é constituído por representações imagéticas. De modo que os conteúdos midiáticos 

objetivam atingir os conteúdos ocultos da pré-consciência e do inconsciente por meio de 

imagens para influenciar o comportamento humano. Da mesma maneira ocorre com o socio 

metabolismo do capital que se utiliza de “valores fetiche”. O fetiche na psicanálise tem a ver 

com o desejo  na estrutura perversa, no entanto o fetichismo da mercadoria estaria ligado ao 

encontro da economia mercantil e a economia psíquica de valor, que atribui um valor a 

mercadoria que não passa apenas pelo monetário, mas também pelas representações que nelas 

são incutidas.   

Assim, não atingem apenas pela via da linguagem, mas também por meio de imagens 

e signos e principalmente pelo medo como “moeda de troca” para obter os consentimentos dos 
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indivíduos, mobilizando na pré-consciência e na consciência o medo do desemprego, sendo que 

a palavra “desemprego” opera como imagem-fetiche na representação inconsciente. Na via da 

linguagem os nomes “operário” ou “empregado” são substituídos por “colaborador”, já pela via 

das imagens o que se coloca são as imagens de consumo, ou “imagens de marca”, que seriam 

uma nova forma de fetichismo. Então, o capitalismo tem manipulado na pré-consciência as 

possibilidades no formato de imagens  

 

por isso, o sistema capital (...) da acumulação de valor abstrato, é hoje mais do que 

nunca, um sistema social de produção de imagem, imagens que carregam livremente 

o desejo assumido ao nível da consciência. (...) As imagens fetiche são imagens de 

consumo e desejo de mercadoria. Imagens alegoria que reiteram a ordem socio 

metabólica do capital” (Ibid., p.235). 

Enquanto no fordismo a manipulação se dava por meio da repressão social, no 

Toyotismo essa manipulação se dá por meio desses valores fetiche, as expectativas e utopias de 

mercado e a liberação dos instintos mantendo a disciplina industrial. Além disso, ocorre o que 

Giovanni Alves (2008), chamou de “compressão psicocorporal”, enquanto no fordismo havia 

uma divisão entre o corpo e a mente, onde o corpo era um corpo útil, sobre o qual recaia a 

disciplina, enquanto a mente podia habitar outros espaços, no Toyotismo “mente e corpo são 

mobilizados pelo capital para integrarem-se a produção”. Supõe-se que “uma nova relação 

corpo-mente, o que significa não apenas uma nova posição “psico-cognitiva”, mas uma nova 

postura corporal ou nexo psicofísico capaz de recompor a subjetividade do trabalho vivo nas 

condições de acumulação flexível” (ALVES, 2008, p.236). Assim, o corpo permanece útil, 

produtivo e submisso ao mesmo tempo que essa “compressão psicocorporal” prolifera o “culto 

ao corpo” ou as transgressões do corpo como território indevassável e flexibiliza o corpo que 

era rígido, deixando-o maleável e submisso ao trabalho, sem que o indivíduo se emancipe.  

Tendo em vista tudo o que foi dito até agora, percebe-se que as relações no mundo 

capitalista ocidental pós-moderno têm se transformado nas relações de um ser humano com o 

outro e principalmente as relações de trabalho. A internet tem sido meio para o caminho que a 

sociedade tem trilhado, um caminho que leva homens e mulheres a maior flexibilização de suas 

forças de trabalho, levando-os a performance máxima, exigindo deles cada vez mais, mais 

desempenho, incentivando o consumismo, a individualização, podendo gerar em um ambiente 

de medo e de competitividade, que ocasiona, por vezes, patologias.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Sendo uma pesquisa qualitativa, a metodologia utilizada neste trabalho para coleta de 

dados foi a entrevista semiestruturada, via internet cujos critérios foram: (1) ambiente familiar 

aos entrevistados, (2) Roteiro previamente estruturado, flexível, com perguntas adaptáveis, 

fechadas e abertas; (3) preservar as características linguísticas; (4) horário combinado com o 

entrevistado. Com relação a escolha de participantes, por se tratar de uma entrevista online, e a 

impossibilidade, em muitos casos, de encontrar um perfil específico a ser entrevistado, 

características como idade, classe social, nível educacional e moradia tendem a perder a 

relevância offline pois as plataformas utilizadas tendem a definir o perfil dos usuários como os 

mais condizentes com os objetivos da pesquisa, de modo que essas informações se tornam 

apenas adicionais, caso necessárias. Além disso, é possível escolher participantes com certo 

nível de homogeneidade, sendo importante a explicitação da finalidade previamente aos 

participantes. Finalmente, o fato de ser online permite interrupções e conversas paralelas por 

seu caráter escrito, sem prejudicar o andamento da entrevista (NICOLACI-DA-COSTA, 

ROMÃO-DIAS, & DI LUCCIO, 2008).  

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

 As participantes, quatro influenciadoras digitais que atuam na região sul fluminense, 

foram abordadas através das redes sociais onde atuam. De acordo com Santos, Silva e Santos 

(2016) digital influencers, seria o termo usado para “usuários que utilizam de sua popularidade 

em determinada rede social para divulgar um estilo de vida e até mesmo produtos de uma 

determinada marca patrocinadora” (p.1). Sendo assim, as influenciadoras digitais foram 

escolhidas por indicação, e possuem de 13 mil a 53 mil seguidores no Instagram. O horário da 

entrevista foi combinado pela internet, havendo, portanto, interrupções, como é previsto pelo 

modelo de método apresentado acima. Além disso a pesquisa foi feita no período de outubro de 

2017 a outubro de 2018. As perguntas previamente formuladas foram: (1) O tempo que exerce 

a atividade, a motivação para criar o blog, canal, página; (2) como o trabalho é visto por pessoas 

próximas amigos e parentes; (3) as tarefas que executa, como executa e a frequência; (4) Se 
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sente que interfere na vida ou na saúde; (5) se considera ser um trabalho e (6) quais os maiores 

desafios. Essas perguntas foram feitas respeitando o andamento da entrevista e a 

disponibilidade do participante. Além disso, foi feita também uma entrevista com um lojista 

que faz uso do serviço de influenciadora digital para divulgar sua loja, a fim de explicitar a 

relação entre prestador de serviço e contratante, cujas as perguntas foram: (1) O que o levou a 

contratar esse serviço?; (2) como é feito o acordo com o influenciador? existe contrato formal?; 

(3) existe um preço exato por cada trabalho ou isso é acordado com o influenciador? por hora 

ou número do postagens?;(4) você observa outros trabalhos do influenciador antes de 

contratar?;(5) percebeu alguma mudança nas vendas após a contratação desse serviço? e (6) 

como enxerga quem oferece serviço ao seu comércio. 

 

3.3  RESULTADOS 

 

A partir da bibliografia trabalhada até este momento, analisou-se as falas das 

entrevistadas por meio de análise de conteúdo inspirada em Bardin (2011) nas quais foi possível 

extrair as seguintes categorias: 

 

3.3.1 A “publicização do espaço privado”: 

 

Conforme Sibilia (2008) as mudanças ocorridas nas esferas econômicas, sociais e 

tecnológicas, em especial, o advento da Internet, proporcionaram uma subjetividade que é mais 

voltada para o público e para a exposição. Na internet todos são convidados e persuadidos a 

mostrar suas personalidades. É possível localizar nas entrevistas 1 e 4, os traços dessa sociedade 

confessanda. Quando perguntada como faz para produzir as postagens, a “1” responde: 

 

“Eu só posto o que eu realmente gosto e me identifico 

Coisas q usaria no dia a dia 

Não faço editorial super complicado [sic] 

De mkda [sic] 

Todas as roupas q uso qualquer pessoa poderia usar 

Até nas semanas de moda 

Não saio da casinha 

Rs[sic] 

Sempre procuro dar dicas de achados de lojas populares 

No Stories 

No blog 

O blog novo ainda não tem um post no estilo desses pra te mandar link 

Mas o antigo tinha muito 

Qnd [sic] trabalhava fora mostrava tbm[sic] os looks das minhas colegas de trabalho 

como inspiração.”  
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“Fui [sic] um meio de trabalhar com o que mais amava, moda, sem sair da região. A 

motivação veio de amigas que amavam meus achados e dicas e pediam para 

compartilhar” “4”. 

 

Assim, elas começaram a exposição e produção de conteúdo a partir de suas 

experiências pessoais do dia-a-dia e de uma demanda de pessoas próximas para expor suas 

personalidades e compartilhamento de suas escolhas que poderiam ser copiadas por qualquer 

pessoa. A demanda por aquilo que é real parte, inclusive, por parte de quem contrata o serviço 

como na fala da entrevistada “1”: 

 

“Hoje mesmo estav [sic] conversando com uma parceira que disse: eu não qro [sic] 

outra blogueira aqui... eu qro [sic] gente de verdade como vc [sic] 

Que me traz resultados verdadeiroa [sic]”.  
  

O que demonstra esse traço alter-dirigido da nossa sociedade, da construção da 

identidade a partir do olhar do outro. Os consumidores estão em busca cada vez mais daquilo 

que é comum, daquilo que é do dia a dia, a vida comum se torna uma vida “espetacularizada”, 

no sentido de que o cidadão comum é convidado a expor online suas histórias, escolhas, 

personalidades, aos olhos de todos. A internet torna-se um canal onde até pessoas comuns 

expõem suas escolhas de moda, por exemplo, e essa visibilidade não é mais restrita às 

celebridades, já que cada internauta é um autor/narrador/protagonista.  

Cabe ressaltar que as influenciadoras digitais representam uma referência local. 

Quando perguntado sobre o que o levou a contratar o serviço, o comerciante respondeu “Obtive 

referência de outra marca que já trabalha com ela. Esta influenciadora é local (mora em 

Icaraí) e possui mais de 100 mil seguidores.” Sendo, portanto, referência para o público local 

e marcas locais. 

As prestadoras de serviços têm suas atividades acompanhada pelos seus contratantes, 

como afirma o contratante do serviço prestado “Sim. E acompanho tudo o que ela faz”. 

Portanto, observando atentamente a fala da “2”, é possível perceber, ainda, o risco que Sibilia 

(2008) aponta da captura das subjetividades pelo mercado tornando-as mercadorias, pois o 

indivíduo corre o risco se tornar refém da própria imagem que vende, levando a exaustão no 

trabalho, que tem participado de todos os âmbitos da vida do sujeito. Essa fala representa o 

risco de o sujeito ficar preso a sua imagem midiática, a qual estaria associada as marcas da 

região.   

 



25 
 

“Meu trabalho influencia diretamente na minha vida. Eu vivo o meu trabalho. Eu 

posto meu dia a dia, tudo que eu posto são coisas que eu uso e faço. Meu trabalho 

influencia diretamente na minha vida, eu sempre penso muito antes de ter qualquer 

atitude em público, pq [sic] eu vivo da minha imagem. Eu tenho minha imagem 

associada à [sic] lojas da região. Eu não posso me comportar de qualquer jeito.” “2”. 

 

Para o comerciante entrevistado, a Internet  

 

“É mais um canal (poderoso) a serviço das marcas. E que da [sic] resultado. Porém, 

não é qualquer influenciador que funciona com qualquer marca. Um exemplo óbvio: 

não dá pra colocar a “Gege”3, por exemplo, divulgando uma marca de moda fitness. 

Precisa haver uma coerência entre a imagem do profissional (assim como do seu 

público) e o perfil da marca. O profissional precisa ter legitimidade pra falar da marca 

ou produto em questão.”. 

 

As marcas contratam influenciadoras que tenham a aparência e a personalidade que 

atraia o público alvo desejado, o que ressalta esse caráter de mercadoria que a personalidade 

toma na internet. 

 

3.3.2 “Trabalhador/Empreendedor”:  

 

O conceito de trabalhador/empreendedor abordado por Laval e Dardot (2016) aborda 

um indivíduo que é levado a assumir os riscos, a investir em si mesmo, é levado a competir 

com outros trabalhadores, impõe as próprias metas, investe no próprio desenvolvimento, que 

precisa vender sua força de trabalho. A responsabilidade de fornecer mão de obra qualificada 

tem passado do Estado e das empresas para os indivíduos, e já se pode perceber os efeitos do 

neoliberalismo que tem avançado cada vez mais. Nas sociedades neoliberais essa disciplina é 

introjetada, cada um é persuadido a pensar como capital, por isso é o responsável pelo próprio 

desenvolvimento, pela própria produção e pelo próprio sucesso ou insucesso, assim como ele 

próprio é quem provê a matéria do trabalho. Algumas das influenciadoras entrevistadas contam 

que deixaram seus antigos empregos e começaram a empreender online, muitas vezes 

atendendo a demanda do mercado local de trabalho e até uma alternativa ao desemprego como 

na fala da entrevistada “3”, que começa a empreender online quando seu pai fica desempregado.   

 

“Comecei a [sic] 5 anos atrás! Trabalhava numa agência digital e lidava com muitos 

sites e blogs de clientes 

Quando pensei em criar o meu pq [sic] aqui no sul do estado não existia nenhum blog 

de moda 

Então criei um voltado pra cá 

Com dicas daqui.” “1” 

                                                 
3 Nome fictício para proteger a Identidade.  
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“Então, o blog surgiu para que eu pudesse atender ainda melhor a necessidade dos 

meus parceiros e tb [sic] para eu ter um espaço que eu pudesse dar dicas de coisas que 

eu acho bacanas.” “2”. 

 

“O canal tem dois anos, e o blog começou em 2010 

Eu fazia faculdade tive que parar porque meu pai ficou desempregado, dai [sic] 

comecei e vender maquiagem no mercado livre, logo em seguida abri uma lojinha 

virtual. 

E como as pessoas pediam muito pra saber a cor de algum batom ou esmalte antes de 

comprar eu resolvi criar um blog pra mostrar essas fotos e fazer mais clientes. 

A loja funcionou até 2012/2013 depois eu parei e fiquei só com o blog 😉 

E depois em 2015 o canal veio quando as pessoas não acessavam mais tanto os blogs 

pra ler resenhas.” “3”. 

 

Sofrendo também as pressões do desemprego estrutural, e a cooptação para que os 

indivíduos sejam cada vez mais empreendedores de si, assumindo os riscos pelo 

empreendimento, o sujeito empreendedor precisa ter também a disciplina internalizada, para 

atingir as metas e maximizar os resultados, o que pode ser lido, quando a entrevistada “1” diz: 

 

“Aqui eu tento postar todo dia 

No blog gostaria de ter 

Mas não consigo 

Rs[sic] 

Pq [sic] no blog são textos maiorws [sic] 

Que requer pesquisa 

Deveria ter mais posts 

Gostaria de uns 3 por cima 

Mas não é assim”. 

 

E também a “3”: 

 

“No canal os vídeos são terça sexta e domingo (se tiver alguma campanha de produto 

que precise de vídeo eles entram como vídeos extra) 

No blog não tem frequência, faço posts complementares dos vídeos. 

Redes sociais pelo menos uma vez por dia tem q ter postagem pro público não 

esquecer do blog/canal.”. 

 

Na medida em que cada um faz isso amplia-se e reforça-se a competição, em um 

ambiente sempre ávido por mais informação. As faces da competição premente a essa atividade 

podem ser lidas, na fala da “2”:  

 

Pergunta: Quais os maiores desafios do seu trabalho e os desafios do dia a dia?  

“Bom, são vários. É fazer com que as pessoas reconheçam isso como um trabalho e 

não como um hobby, é competir com meninas que cobram valores beeeeem [sic] 

abaixo do mercado pra poder pegar o trabalho, é ter o trabalho valorizado, as pessoas 

não têm noção de que é super complicado[sic] gerar conteúdo o tempo todo, e me 

expor nas redes sociais, ter que manter uma postura profissional sempre” (“2”). 

 



27 
 

Por não ser uma atividade reconhecida formalmente os valores aplicados aos serviços 

prestados são baseados no acordo verbal com cada contratante e prestador de serviço. Assim o 

mercado desse serviço não possui nada que o regulamente, tornando-se um mercado que regula 

seus preços pela competição. 

 

“Pergunta: Existe um preço exato por cada trabalho ou isso é acordado com o 

influenciador? por hora ou número do postagens? 

Varia conforme o trabalhando combinado: frequência, local (postagem no Feed e/ou 

Stories e/ou Destaque). Não há uma tabela, cada influenciador tem o seu preço.” 

(comerciante entrevistado). 

 

3.3.3 “Preocupação em estar sempre a frente as concorrentes:  

 

Não obstante, se faz presente o que Bauman (2008) diz a respeito da sociedade de 

consumo, onde os indivíduos são vistos como mercadorias e assim parecem possuir prazo de 

validade. Por isso há a necessidade de estar sempre a frente tendo em vista que esse prazo de 

validade é cada vez mais curto, elas precisam, portanto, estar sempre a frente com a ajuda de 

suas marcas de pertença. Nessa sociedade voltada para a maximização do lucro, quanto mais o 

dinheiro muda de mãos o tempo se torna efêmero, e cobiçado. Um tempo pontilista, a cada 

instante uma grande novidade que passa tão rápido quanto veio. 

 

“O blogueiro sempre quer aumentar o número de seguidores, isso gera mais 

visualização, mais receita e consequentemente mais serviço. 

Se você tem seguidores interagindo as marcas gostam e começam a te chamar pros 

eventos e promoções, isso é bom porque você ganha e pode fazer (por exemplo no 

meu canal) resenha de produtos que nem chegaram às lojas no primeiro lugar nos 

vídeos e pesquisa 😉 

Isso sempre te mantém no topo, novidades! 

(...) Os parceiros te trazem tudo em primeira mão, e o público quer saber disso tudo 

antes 

Se você apresente um lançamento bem depois o pessoal já não se importa.” (“3”). 

 

Assim, considerando o tempo pontilista, elas precisam sempre estar a frente das outras 

blogueiras, seguindo a tendência e grande novidade do momento, sob a ameaça de serem 

esquecidas pelo público e consequentemente pelas marcas parceiras, que são as fontes de renda 

dessas blogueiras. As marcas também seguem esse ritmo de tempo, estão sempre lançando 

novos produtos e enviando a essas blogueiras a fim de chamar a atenção dos consumidores e 

não serem esquecidos por eles. Os consumidores, consomem cada vez mais provocados pela 

intensiva divulgação nos canais midiáticos, sendo assim esse tipo de marketing tem sido um 
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grande motor dessa economia, haja visto que esta economia lucra mais quanto maior é o fluxo 

de consumo. 

   

3.3.4 “Aumento do trabalho doméstico”:  

 

Conforme Antunes e Alves (2006), o avanço da informática permitiu a flexibilização, 

desconcentração do espaço e com eles também a precarização do trabalho. Isso porque a 

flexibilização não é só de espaço, mas também de horários, de modo que trabalhar em casa por 

vezes faz com que os trabalhadores ultrapassem as horas de trabalho convencionais, para atingir 

as metas. A exemplo disso, quando perguntadas quanto tempo gastam na atividade 

responderam:  

 

“Nossa 

Q [sic] difícil 

Pq [sic] passo o dia todo com cel [sic] na mão vendo coisas pro blog.” (“1”). 

 

“Haaa 24h. Estou sempre conectada e de olho no que está rolando e atenta as 

oportunidades” (“4”). 

 

A “3”, apesar de dizer que possui horários definidos para trabalhar em seu canal, no 

inicio da entrevista disse  

 

“Eh [sic] difícil eu estar em algum lugar porque to [sic] sempre com serviço pra fazer, 

mas tendo uma folguinha eu venho aqui e respondo o que você precisar 😉”. 

 

Além disso, o trabalho em domicilio se mescla ao trabalho doméstico, sendo possível 

perceber a interferência dessa flexibilização na vida das influenciadoras:  

 

Entrevistadora: E tem alguma interferência negativa?  

“Ah sempre tem 

Às vezes por trabalhar em ksa [sic] vc [sic] não consegue finalizar um texto 

Precisa de mais tempo q o normal 

Por ter que parar várias vezes 

E aí qnd [sic] volta não tá mais no mesmo pique 

Essas coisas” (“1”). 

  

Entrevistadora: Como se relaciona com suas outras atividades? 

“Entrevistada 4: Brinco que sou multifuncional 

Mãe, dona de casa, consultora de imagem e Estilo, professora, jornalista, 

influencer....” (“4”).   

 

Como já foi dito, a internet permitiu não só a flexibilização do trabalho, mas também 

o surgimento de novas formas de trabalho considerados informais como o trabalho de 
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influenciadora digital. Por isso a atividade possui uma dificuldade abordada pelas 

influenciadoras: que as pessoas reconheçam como trabalho, mesmo que elas próprias 

considerem um trabalho.   

 

“Com certeza um trabalho 

No começo eles tinham mais dificuldade de associar a um trabalho 

Às vezes tava [sic] no cel [sic] trabalhando e escutava: faz isso ou aquilo, já q [sic] 

não está fazendo nada 

Kkkk 

Mas agora eles já veem como trabalho 

Depois dos resultados que foram chegando 

Realmente no começo é complicado pras [sic] pessoas entenderem” (“1”). 

 

“Eu vejo como meu trabalho, requer profissionalismo, dedicação e eu ganho dinheiro 

por meio dele, então pra mim é algo super sério.” (“2”). 

 

“Os desafios são da profissão ainda não ser vista como profissão 

Isso tá melhorando mto [sic] 

Mas as pessoas não veem como um real trabalho 

Então é essa busca até maior do q [sic] de outros trabalhos formais 

Por reconhecimento” (“1”). 

  

“Sim, com certeza! Recebo para isso!” (“4”). 

 

3.3.5  “O corpo Insuficiente”: 

 

Mais do que apenas se expor na internet, porque a isso são convocados todos os 

internautas, a influenciadora digital é a representante das marcas de pertença. Ou seja, os 

produtos que consumimos nos trazem marcas de pertença, que são como identificadores sociais. 

Então, influenciadores digitais, são aqueles que influenciam, através da identificação que o 

público tem com eles, as pessoas a consumirem os produtos sugeridos, de modo a adquirir essas 

marcas de pertença. O consumo na sociedade atual é a forma dos indivíduos permanecerem 

mercadorias vendáveis, assim sendo, portanto, uma necessidade uma vez que não consumir é 

considerado fracassar nessa sociedade. Por isso os indivíduos estão sempre se renovando, se 

transformando, porque seus corpos são insuficientes e precisam ser trabalhados para 

permanecerem mercadorias vendáveis. As influenciadoras digitais vêm cumprir essa tarefa que 

é auxiliar no consumo de marcas de modo que as tornem as pessoas vendáveis.  

  

“O reconhecimento demora pra vir, mas eu vejo principalmente quantas pessoas falam 

que assistem os vídeos e que realmente conseguiram recuperar o cabelo e que as dicas 

deram certo.” (“3”). 

 

“E o maior intuito disso é mostrar que pessoas reais podem ser cuidar 

Podem gostar de moda 



30 
 

Que a moda não é só o que vemos nas revistas com modelos diferentes do nosso 

padrão.”  (“1”). 

 

Nas falas acima elas expressam um pouco da relação que tem com o público como 

prestadoras desse serviço, de influenciar as pessoas no consumo de suas marcas de pertença, 

aquilo que poderá fazer com que sejam mercadorias vendáveis.  

 

3.3.6 “Saúde”: 

  

De acordo com Laval e Dardot (2016) há um crescente aumento de patologias mentais 

presente nas novas formas do trabalho, relacionadas a individualização das responsabilidades e 

objetivos, assédios, estresse entre outros. A valorização do alto desempenho pode levar os 

indivíduos a se sentirem insuficientes, acumular tarefas, atribuir riscos, levando a um “cansaço 

de si”, o conjunto desses fatores podem levar a depressão. Sendo assim, dado o fato de o 

mercado trabalho de influenciadoras digitais ser um ambiente competitivo, com tendência a 

individualização, a saúde das influenciadoras digitais se apresenta como um vasto campo de 

estudo posteriormente nesse sentido, dada a necessidade de aprofundamento neste tema, de tal 

modo que este estudo não comporta.  

Assim a saúde foi um dos fatores que também se destacaram ao longo da entrevista. 

Duas das quatro entrevistadas disseram sofrer influências da atividade diretamente na saúde 

física e psicológica. Quando perguntadas sobre a influência na saúde responderam: 

 

 “Sim, já teve dia, que eu tinha 4 trabalhos no mesmo dia, e eu sou muito ansiosa, eu 

tenho medo de não dar conta, então eu não consigo dormir quando eu tenho que 

acordar muito cedo. Eu já tive 4 trabalhos num dia, e só tinha dormido uma hora na 

noite anterior, e tinha que pegar estrada. E tem a pressão de ter que estar sempre bem 

arrumada, bem maquiada, de bom humor e com a cara boa. Então tem muita influência 

tanto na parte psicológica quanto na física mesmo 

Eu fico muito cansada às vezes, a minha imunidade cai e eu fico doente” (“2”). 

 

“Sim influência muito minha saúde eu era muito ativa fazia academia jiu jitsu não 

ficava parada, depois que juntou tudo eu não tenho tempo mais pra ir já engordei uns 

10kg desde então e passo noites e noites acordada editando conteúdo pra ser enviado 

pra aprovação. 

As assessorias e marcas não querem saber se você dorme ou se você come direito, eles 

querem saber que no dia combinado você vai estar lá impecável ou que o conteúdo 

vai estar no ar como combinado. 

Semestre que vem quando acabar a faculdade espero ter um tempo pra retornar a 

minha saúde que ficou pelo caminho.” (“3”) 

   

O relato das entrevistadas, portanto, demonstra o quão prejudicial um contexto 

competitivo pode ser, pois elas precisam estar sempre superando seus corpos a fim de atingir 
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as metas e ser páreo a competição, provocando também comportamentos ansiosos quanto a 

possibilidade de cumprir com essas metas. A atividade flexibilizada, por não ser 

convencionalmente contabilizada acaba também por vezes tomando o tempo que antes era 

dedicado aos cuidados com a saúde. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude dos fatos mencionados, viu-se neste estudo pistas sobre possíveis 

transformações nas subjetividades no decorrer do tempo, principalmente após o surgimento da 

Internet, não sendo essa a causa das mudanças ocorridas nas subjetividades, mas uma das 

ferramentas utilizadas pois atende a demandas de mercado para flexibilização e globalização 

do mercado de trabalho. Assim, as formas de produção e consumo da sociedade vêm moldando 

essas transformações subjetivas.  

Desse modo viu-se nos resultados dessa pesquisa que as influenciadoras digitais do sul 

fluminense se enquadram no perfil de sujeito empreendedor, que tem suas formas de trabalho 

mais flexível , assumem os riscos por suas empreitadas, se esforçam para atingir metas e estarem 

sempre atualizadas, estão sempre melhorando suas performances e aumentando a produção, que 

vendem suas forças de trabalho por conta própria e que sobrevivem a um contexto de trabalho 

competitivo que ainda não é regularizado. Além disso, demonstram bem o risco de ser refém 

da própria imagem midiática ao exporem suas vidas online, traço característico da sociedade 

confessanda, principalmente porque precisam estar sempre com suas imagens impecáveis, já 

que essas estão associadas as marcas da região. Esse cenário de um trabalho que ocupa toda a 

vida desse sujeito e a exigência de ser e aparecer sempre mais do que aquilo que já se é gera 

um cansaço no indivíduo, representando risco a saúde.  

Assim, este estudo corroborou para a exposição de um cenário atual do mercado de 

trabalho informal que vem avançando cada vez mais na região, influenciado por tendências de 

mercado internacionais. Através da bibliografia foi possível apreender uma mudança no perfil 

do trabalhador da sociedade disciplinar para o trabalhador empreendedor, trazendo visibilidade 

as exigências e alguns desafios impostos a atividade de influenciadora digital, que se configura 

como uma das novas formas de trabalho que tem surgido devido ao avanço das tecnologias de 

informação que tem atingido com rapidez o cotidiano dos indivíduos. Além disso, apresentou-

se os riscos à saúde que determinados traços dessa forma de produção acelerada representam 

para as influenciadoras digitais nela inseridas.  

No entanto, não foi possível encontrar nesse trabalho as formas de produção de saúde 

encontrados pelas entrevistadas frente as adversidades do trabalho ainda não reconhecido 

devido a limitação do método utilizado. Assim como não foi possível analisar as relações dessas 

trabalhadoras e os seguidores tendo as marcas de pertença como mediadoras e se os desafios 

enfrentados por essa categoria seriam os mesmos para outras atividades que se desenvolveram 
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recentemente na internet. Estes são temas que podem ser abordados em outros trabalhos dadas 

as limitações deste. 

Finalmente se faz necessário a exposição desse cenário não como um cenário distante 

e pouco comum, já que este tem crescido com grande rapidez. É importante refletir a forma 

como afeta diretamente a vida dos consumidores e até mesmo outros trabalhadores. Se faz 

importante também pensar até que ponto o aumento da flexibilização, da competição, da 

individualização e do consumo, não têm afetado os sujeitos e a sociedade de forma a prejudicar 

a saúde e o contexto social, dado o aumento também da violência na sociedade atual.   
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ANEXO 1: ENTREVISTAS 

 

Entrevista 1 

• Olá Entrevistada 1! Eu sou Isabel, estudo psicologia na UFF, polo aterrado em Volta 

Redonda. Estou fazendo uma pesquisa para meu TCC, que tem como tema economia 

criativa e mídias digitais. Eu gostaria de saber se você tem disponibilidade para uma 

conversa sobre o que você faz em seu blog. 

 

Oi Isabel, tudo bem? Que bacana!! Podemos conversar sim, sem problemas!! Bjos 

 

• Que ótimo!!  podemos marcar um horário que seja bom pra você. Pode ser virtual 

mesmo. Na rede social que você se sentir mais confortável. 

 

Ah sim!! Vamos deixar pra semana q vem 

Te aviso 

Pode ser? 

 

• Pode ser, sim. Entro em contato com você novamente segunda feira, tudo bem? Por 

aqui mesmo? 

 

Pode sim! Pode ser! 😘 

 

• Oi Entrevistada 1! Boa noite, me desculpe pelo horário. Quando é melhor para 

conversarmos sobre o que você faz no blog?! 

 

Oie! Bom dia! Agora que vi sua msg 

Pode me mandar as perguntas 

Q aí vou respondendo 

Se achar melhor pelo whats ********* 

 

• Mt obrigada 😊 

• Eu gostaria de saber quando você começou o blog? de onde veio a motivação? 
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Comecei a 5 anos atrás! Trabalhava numa agência digital e lidava com muitos sites e blogs de 

clientes 

Quando pensei em criar o meu pq aqui no sul do estado não existia nenhum blog de moda 

Então criei um voltado pra cá 

Com dicas daqui 

 

• Então você resolveu inovar para o Rio sul?!!! E como vc enxerga o que você faz no 

blog e por aqui no Instagram? 

 

Sim! 

Eu vejo o crescimento explícito de quando comecei pra agora 

Qnd comecei as pessoas (lojistas) não viam como uma ferramenta de marketing fazer parceria 

por exemplo 

E hoje em dia recebo procura diariamente por empresas interessadas 

E o maior intuito disso é mostrar que pessoas reais podem ser cuidar 

Podem gostar de moda 

Que a moda não é só o que vemos nas revistas com modelos diferentes do nosso padrao 

 

• Como você faz para fazer os posts e passar essa mensagem de pessoas reais que 

também podem se cuidar e gostar de moda? 

 

Eu só posto o que eu realmente gosto e me identifico 

Coisas q usaria no dia a dia 

Não faço editorial super complicado 

De mkda 

Todas as roupas q uso qualquer pessoa poderia usar 

Até nas semanas de moda 

Não saio da casinha 

Rs 

Sempre procuro dar dicas de achados de lojas populares 

No stories 

No blog 

O blog novo ainda não tem um post no estilo desses pra te mandar link 
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Mas o antigo tinha muito 

Qnd trabalhava fora mostrava tbm os looks das minhas colegas de trabalho como inspiração 

 

• Entendi, você tem um dia certo ou frequência de postagens? Tanto aqui como no blog? 

 

Aqui eu tento postar todo dia 

No blog gostaria de ter 

Mas não consigo 

Rs 

Pq no blog são textos maiorws 

Que requer pesquisa 

Deveria ter mais posts 

Gostaria de uns 3 por cima 

Mas não é assim 

 

• Quanto tempo mais ou menos você gasta na semana com o blog? 

 

Nossa 

Q dificil 

Pq passo o dia todo com cel na mão vendo coisas pro blog 

 

• Você disse que trabalhava fora, e agora? 

 

Agora só trabalho com o blog  

Tem 1 ano 

 

• Então você considera o blog um trabalho?!! Como seus familiares e amigos vêem seu 

trabalho? 

 

Com certeza um trabalho 

No começo eles tinham mais dificuldade de associar a um trabalho 

Às vezes tava no cel trabalhando e escutava: faz isso ou aquilo, já q não está fazendo nada  

kkkk 
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Mas agora eles já veem como trabalho 

Depois dos resultados que foram chegando 

Realmente no começo é complicado pras pessoas entenderem 

 

• A ideia do TCC é justamente trazer o blog como um trabalho. 

Como seu trabalho influencia na sua vida?  

 

Positivamente  

Eu me encontrei  

Eu trabalho praticamente o dia todo 

Mas é gratificante fazer o que realmente gostamos 

Eu fiz comunicação social 

Então juntei 2 amores 

A moda e a comunicação 

 

• E tem alguma interferência negativa?  

 

Ah sempre tem  

Às vezes por trabalhar em ksa vc não consegue finalizar um texto  

Precisa de mais tempo q o normal 

Por ter que parar várias vezes 

E aí qnd volta não tá mais no mesmo pique  

Essas coisas 

 

• E quais os desafios?   

Jesusss 

Os desafios são da profissão ainda não ser vista como profissão 

Isso tá melhorando mto 

Mas as pessoas não veem como um real trabalho 

Então é essa busca até maior do q de outros trabalhos formais 

Por reconhecimento 

 

• E de onde você percebe que vem esse reconhecimento? 

Quando o trabalho e valorizado 
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Sendo por seguidores 

Ou por parceiros mesmo 

Hoje mesmo estav conversando com uma parceira que disse: eu não qro outra blogueira 

aqui... eu qro gente de verdade como vc 

Que me traz resultados verdadeiroa 

Que eu vejo que faz acontecer 

Isso pra mim é um mega reconhecimento 

 

• Muito obrigada mais uma vez Clarice, pela sua disponibilidade pra falar sobre um 

assunto tão importante como esse. 

Obrigada vc querida pelo interesse! 

E desculpa mais uma vez não ter visto a última pergunta 

Depois qro ver esse tcc hein?? 

😍😍 

 

• Imagina. Eu ainda estou no processo de construção, caso eu tenha mais duvidas posso 

entrar em contato? 

• Pode deixar que vou te falar o dia da apresentação para vc vir. Mto obrigada de novo. 

• Haaaa antes que eu me esqueça vc conhece mais blogueiras que possam me ajudar 

nessa construção? 

 

Claro, pode sim!! Isso, fala mesmo q irei!! 😉 

Conheço 

Vê com a entrevistada4 

Duarte 

A entrevistada 2 

@2 

@3 

• MT obrigada, eu mandei mensagem p Paula, mas acho que ela ainda não viu, se vc 

puder falar com ela. A Patrícia eu não conhecia. 

Vou falar com ela 

Pode deixar 

• Muitíssimo obrigada. E parabéns pelo trabalho. 
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Obrigada vc 

❤ 

 

Entrevista 2 

 

• Olá entrevistada 2! Eu sou Isabel, estudo psicologia na UFF, polo aterrado em Volta 

Redonda. Estou fazendo uma pesquisa para meu TCC, que tem como tema economia 

criativa e mídias digitais. Eu gostaria de saber se você tem disponibilidade para uma 

conversa sobre o que você faz em seu blog. 

Oiiii! 

Tudo bem?  

Claro 

 

• Tudo bom! e você? 

 

Tudo joia! 

 

• Muito obrigada por ter topado, na verdade essa primeira fase é só uma conversa sobre 

o que você faz. 

 

Entendi 

 

• Então, quando você começou o blog? 

E como foi pra você? Qual foi a sua motivação?  

 

Então, o blog surgiu para que eu pudesse atender ainda melhor a necessidade dos meus 

parceiros e tb para eu ter um espaço que eu pudesse dar dicas de coisas que eu acho bacanas. 

O meu blog não é voltado somente pra moda, eu falo de outras coisas tb 

A minha motivação foi justamente ver essa necessidade de ter mais esse veículo de 

comunicação pra poder me expressar. A internet é um meio muito democrático, vc pode falar 

livremente sobre diversos assuntos, e isso me encanta muito, pq eu sou muito eclética, gosto 

de varias coisas e tal 
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• Entendi, e como você enxerga o que você faz no blog? 

 

Eu vejo como meu trabalho, requer profissionalismo, dedicação e eu ganho dinheiro por meio 

dele, então pra mim é algo super sério 

 

• É justamente sobre isso que pretendo abordar na pesquisa. Quais os maiores desafios 

do seu trabalho? 

E os desafios do dia a dia também 

 

Bom, são vários. É fazer com que as pessoas reconheçam isso como um trabalho e não como 

um hobby, é competir com meninas que cobram valores beeeeem abaixo do mercado pra 

poder pegar o trabalho, é ter o trabalho valorizado, as pessoas não têm noção de que é super 

complicado gerar conteúdo o tempo todo, e me expor nas redes sociais, ter que manter uma 

postura profissional sempre 

 

• Então você acha que seu trabalho influência na sua vida direta ou indiretamente? 

Como? 

*influencia 

 

Meu trabalho influencia diretamente na minha vida. Eu vivo o meu trabalho. Eu posto meu 

dia a dia, tudo que eu posto são coisas que eu uso e faço. Meu trabalho influencia diretamente 

na minha vida, eu sempre penso muito antes de ter qualquer atitude em público, pq eu vivo da 

minha imagem. Eu tenho minha imagem associada à lojas da região. Eu não posso me 

comportar de qualquer jeito 

 

• E teria alguma influência na sua saúde física e psíquica também? 

 

Sim, já teve dia, que eu tinha 4 trabalhos no mesmo dia, e eu sou muito ansiosa, eu tenho 

medo de não dar conta, então eu não consigo dormir quando eu tenho que acordar muito cedo. 

Eu já tive 4 trabalhos num dia, e só tinha dormido uma hora na noite anterior, e tinha que 

pegar estrada. E tem a pressão de ter que estar sempre bem arrumada, bem maquiada, de bom 

humor e com a cara boa. Então tem muita influência tanto na parte psicológica quanto na 

física mesmo 

Eu fico muito cansada às vezes, a minha imunidade cai e eu fico doente 
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• ****** muitíssimo obrigada pela sua contribuição para a minha pesquisa e pela sua 

disponibilidade. Eu não fazia ideia de que tinham tantas especificidades do seu 

trabalho. Provavelmente precisarei entrar em contato com você novamente.  Você teria 

disponibilidade novamente? 

 

Claro! 

Sempre que vc precisar! 

Só falar! 

 

• Obrigada, boa tarde!! 

 

Boa tarde!!!! 😃 

 

Entrevista 3  

 

Oi entrevistada 3, a contato 1 me indicou seu contato para conversarmos sobre o que você faz 

no blog e no youtube, para meu TCC. Talvez possamos conversar em um horário que seja 

melhor pra vc por facebook mesmo? 

17 DE NOVEMBRO DE 2017 00:15 

 

Entrevistada 3 

Oi Isabel 

Pode perguntar por aqui sim que eu respondo! 😊😊 

Eh difícil eu estar em algum lugar porque to sempre com serviço pra fazer, mas tendo uma 

folguinha eu venho aqui e respondo o que você precisar 😉 

20 DE NOVEMBRO DE 2017 10:41 

 

Isabel 

obrigada ☺ 

Isabel 

Então vou mandar as perguntas 

Primeiramente, há quanto tempo você tem o canal e o blog e qual foi a sua motivação? 
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20 DE NOVEMBRO DE 2017 12:45 

 

Entrevistada 3 

O canal tem dois anos, e o blog começou em 2010 

Eu fazia faculdade tive que parar porque meu pai ficou desempregado, dai comecei e vender 

maquiagem no mercado livre, logo em seguida abri uma lojinha virtual. 

E como as pessoas pediam muito pra saber a cor de algum batom ou esmalte antes de comprar 

eu resolvi criar um blog pra mostrar essas fotos e fazer mais clientes. 

A loja funcionou até 2012/2013 depois eu parei e fiquei só com o blog 😉 

E depois em 2015 o canal veio quando as pessoas não acessavam mais tanto os blogs pra ler 

resenhas 

20 DE NOVEMBRO DE 2017 14:25 

 

Isabel 

então tem 7 anos?!!! nossa. Como você vê o que você faz a tanto tempo? E o que seus amigos 

e familiares acham? 

 

Entrevistada 3 

Aham isso mesmo! Eu gosto muito do que faço primeiro porque sou curiosa e quero testar 

tudo antes de todo mundo hehehee, depois porque ajudar os outros dando dicas e facilitando a 

vida da pessoa não tem nada que pague isso 😊 

Meus pais sempre gostaram e meu namorado sempre me carregou para todos os eventos desde 

lá no comecinho. 

Eu não falava muito pros meus amigos que tenho blog ou canal, mas o pessoal descobre e dá a 

maior força, pede dicas amostras 😂 na minha faculdade tem um monte de professor que 

segue meu canal kkkkk 

Isabel 

que legal!! E como você faz com os posts? tem uma frequência para postar? 

não só no canal e no blog, mas nas suas redes sociais também? 

 

Entrevistada 3 

No canal os vídeos são terça sexta e domingo (se tiver alguma campanha de produto que 

precise de vídeo eles entram como vídeos extra) 
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No blog não tem frequência, faço posts complementares dos vídeos. 

Redes sociais pelo menos uma vez por dia tem q ter postagem pro público não esquecer do 

blog/canal 

20 DE NOVEMBRO DE 2017 19:11 

 

Isabel 

Você consegue estimar mais ou menos quantas horas gasta com essas atividades durante a 

semana? 

Entrevistada 3 

Acho que pelo menos umas 5 horas 

Edição de vídeo foto postagem responder comentários criar conteúdo e etc 

Isabel 

De onde vem os temas para os posts? ou como você pensa esses temas? 

Entrevistada 3 

Geralmente o que está em alta ou o que me perguntam muito nas redes sociais. 

Tudo que o pessoal pede/ se é lançamento/ ou assunto polêmico vira post ou vídeo 

Isabel 

Qual ou quais são seus objetivos com o Blog/canal? 

TER 18:17 

 

Entrevistada 3 

O do canal até o momento é bater 100 mil inscritos, o do blog é ter tempo pra produzir mais 

conteúdo chamativo pra trazer de volta o pessoal que migrou pros vídeos e aboliu as resenhas 

escritas 

TER 20:52 

 

Isabel 

Entendi, você sabe dizer de onde vem esse desejo de aumentar a quantidade de pessoas em 

seu blog e canal? quero dizer porque esse desejo de ter mais inscritos e pessoas 

acompanhando o canal? 

QUA 10:50 

 

Entrevistada 3 
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O blogueiro sempre quer aumentar o número de seguidores, isso gera mais visualização, mais 

receita e consequentemente mais serviço. 

Se você tem seguidores interagindo as marcas gostam e começam a te chamar pros eventos e 

promoções, isso é bom porque você ganha e pode fazer (por exemplo no meu canal) resenha 

de produtos que nem chegaram às lojas no primeiro lugar nos vídeos e pesquisa 😉 

Entrevistada 3 

Isso sempre te mantém no topo, novidades! 

QUA 14:21 

 

Isabel 

Você considera um trabalho? 

Entrevistada 3 

Sim considero trabalho 

QUI 12:45 

 

Isabel 

O que você considera que é o maior desafio do seu trabalho? 

SÁB 12:29 

 

Entrevistada 3 

O maior desafio são conseguir boas parcerias e duradouras. 

Os parceiros te trazem tudo em primeira mão, e o público quer saber disso tudo antes 

Se você apresente um lançamento bem depois o pessoal já não se importa. 

E consequentemente pra você saber de tudo antes você deve ter bons parceiros, sendo eles 

lojas ou assessorias que vão te ajudar 

E entrar em contato e conseguir isso é um desafio gigante, conseguiu tá no papo 😉 

SÁB 20:49 

 

Isabel 

Como você concilia sua vida pessoal e seu trabalho, sendo este um trabalho que está 

diretamente atrelado a sua imagem?  

E você acha que tem influência sobre a sua saúde?  

As perguntas já já acabam, peço desculpas, são muitas dúvidas mesmo. 
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SÁB 21:49 

 

Entrevistada 3 

No momento não dá pra conciliar muito porque estou terminando a faculdade de Odonto, 

então gravo os vídeos e deixo o conteúdo já meio caminho andado pra postar enquanto eu 

estiver nas clínicas. 

Quando tem evento eu dou uma fugida e volto no mesmo dia 

Sim influência muito minha saúde eu era muito ativa fazia academia jiu jitsu não ficava 

parada, depois que juntou tudo eu não tenho tempo mais pra ir já engordei uns 10kg desde 

então e passo noites e noites acordada editando conteúdo pra ser enviado pra aprovação. 

As assessorias e marcas não querem saber se você dorme ou se você come direito, eles 

querem saber que no dia combinado você vai estar lá impecável ou que o conteúdo vai estar 

no ar como combinado. 

Semestre que vem quando acabar a faculdade espero ter um tempo pra retornar a minha saúde 

que ficou pelo caminho 

Isabel 

Ter sua imagem associada a marcas, e estar em contato com tantas pessoas, você acha que 

isso influencia em como você se enxerga? 

Por onde você percebe que vem o reconhecimento? 

SEG 22:25 

 

Entrevistada 3 

bom eu sei quem eu sou e pra onde vou hehehe, vou falar pra você que é dificil não ser 

influenciado pelas pessoas em volta. 

Onde você vai alguem te conhece chama todo mundo fala do seu trabalho vc fica até sem 

graça e por isso que muitos sobem a cabeça e se acham celebridade. 

O reconhecimento demora pra vir, mas eu vejo principalmente quantas pessoas falam que 

assistem os vídeos e que realmente conseguiram recuperar o cabelo e que as dicas deram 

certo. 

Entrevistada 3 

dai eu percebo como é importante ter uma base e não sair falando qualquer coisa na internet 

Isabel 

Muito obrigada *****! Muito obrigada mesmo por compartilhar comigo seu trabalho. As 

perguntas acabaram rsrsrs. Eu ainda estou em construção do TCC e sua fala está sendo muito 
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importante para a compreensão da pesquisa. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pela 

dedicação ao seu trabalho. 

Entrevistada 3 

que ótimo querida 😃 qualquer coisa só me procurar! Boa sorte no tcc, bjoooo ❤ 

Isabel 

Obrigada, muito sucesso pra você também 😉 

 

Entrevista 4 

 

2 de out de 2018, à(s) 10:18  

 

 1) De onde veio a motivação para criar o blog? 

Fui um meio de trabalhar com o que mais amava, moda, sem sair da região. A motivação veio 

de amigas que amavam meus achados e dicas e pediam para compartilhar  

 

 2) Como seu amigos e parentes vêm sua atividade e como você mesma vê? 

Atualmente como trabalho sério... deixou de ser hobby a alguns anos 

  

 3) Quais tarefas você efetua em sua atividade como blogueira? 

Eita...  varias! Principalmente busca te conteúdo. Estou sempre ligada no que está 

acontecendo, faço cursos e me especializo para ter um conteúdo diferenciado.  

 

 4) Você consegue dizer quantas horas gastar no dia com essa atividade?  

Haaa 24h. Estou sempre conectada e de olho no que está rolando e atenta as oportunidades  

 

 5) Sente que interfere em sua saúde?  

Não, de maneira alguma  

 

 6) Você considera um trabalho? 

Sim, com certeza! Recebo para isso!  

 

 7) Como se relaciona com suas outras atividades? 

 Brinco que sou multifuncional  

Mãe, dona de casa, consultora de imagem e Estilo, professora, jornalista, influencer....  
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Ser influencer não tem que ser o objetivo! Objetivo é ter uma profissão e com ela influenciar 

de maneira positiva e com conteúdo. 

 

Entrevista com o contratante 

 

1) O que o levou a contratar esse serviço?  

Obtive referência de outra marca que já trabalha com ela. Esta influenciadora é local (mora em 

Icaraí) e possui mais de 100 mil seguidores. 

 

2) Como é feito o acordo com o influenciador? existe contrato formal? 

No meu caso, o acordo foi verbal. Em algumas negociações há sim um contrato, mas não fiz 

assim. 

 

3) Existe um preço exato por cada trabalho ou isso é acordado com o influenciador? por hora ou 

número do postagens? 

Varia conforme o trabalhando combinado: frequência, local (postagem no Feed e/ou Stories 

e/ou Destaque). Não há uma tabela, cada influenciador tem o seu preço. 

 

4) Você observa outros trabalhos do influenciador antes de contratar? 

Sim. E acompanho tudo o que ela faz 

 

5) Percebeu alguma mudança nas vendas após a contratação desse serviço? 

Percebi um aumento no fluxo, mas não tenho como dimensionar. Em ações tipo “mostre este 

print e ganhe X” não tive retorno. Contudo, acredito que esteja contribuindo sim para aumentar 

a visibilidade da loja. Mas é um trabalho de longo prazo e requer consistência 

 

6) Como enxerga quem oferece serviço ao seu comércio? 

É mais um canal (poderoso) a serviço das marcas. E que da resultado. Porém, não é qualquer 

influenciador que funciona com qualquer marca. Um exemplo óbvio: não dá pra colocar a 

“Gege”4, por exemplo, divulgando uma marca de moda fitness. Precisa haver uma coerência 

entre a imagem do profissional (assim como do seu público) e o perfil da marca. O profissional 

precisa ter legitimidade pra falar da marca ou produto em questão. 

                                                 
4 Nome fictício para proteger a Identidade. 


