
Influenciadores
Digitais

CONTACTO MILENAR
29 março 2021

ana. marques@milenarmedia.pt



Introdução

Para conhecer a perspetiva de trabalho enquanto influenciadores digitais, a 
equipa Milenar efetuou um inquérito online em Março 

de 2021. Todos responderam anonimamente. 
A análise aplicou-se a todos os influenciadores exclusivos da agência,
e não exclusivos, de todos os pontos de Portugal. Através do estudo 

percebemos que tipo de conteúdos são mais relevantes, quais 
as plataformas mais utilizadas e que tipo de campanhas 

trazem mais retorno.



Perfil dos inquiridos.

GÉNERO

Feminino (79,8%)

Masculino (20,2%)

01
LOCALIZAÇÃO

Norte (14,1%) 

Sul (12,1%)

Centro (73,7%)

03
IDADE

Entre 11 e 15 (5%)

Entre 16 e 20 (14%)

Entre 21 e 30 (60%)

Entre 30 e 42 (21%)

02

99 inquiridos



1-3 ANOS

(50,5%)

“Trabalho como influenciador há”

4-5 ANOS

(23,2%)

MAIS DE 5 ANOS

(16,2%)

MENOS DE 1 ANO

(10,1%)



“Partilho conteúdo patrocinado”

DIARIAMENTE

(13,1%)

MAIS QUE UMA 
VEZ POR DIA

(4%)

SEMANALMENTE

(27,3%)

MENSALMENTE

(23,2%)

VÁRIAS VEZES 
AO ANO

(32,3%)



“O meu tipo de remuneração favorito é”

MONETÁRIO CONVITES PARA
EVENTOS

PRODUTOS
(84,8%) (10,1%)

(5,1%)



dos influenciadores diz que o setor com mais projeção de 
futuro para um criador de conteúdo é o lifestyle.

74,7%



Outros setores com mais 
projeção de futuro

FITNESS

(39,4%)

HUMOR

(22,2%)

VIAGENS

(47,5%)

GASTRONOMIA

(22,2%)

BELEZA

(52,5%)

MODA

(45,5%)



Principais pontos a ter
em conta antes de 
trabalhar com uma
marca

Marca que utilizo 
e uso com 

frequência

56,6%
Valores e Missão

da marca

49,5%

Relevância do 
produto

59,6%
Remuneração 

justa

58,6%



dos influenciadores diz só patrocinar um produto depois 
de experimentar e gostar mesmo.

81,8%



Plataformas sociais mais usadas

(98%) (19,2%)

INSTAGRAM TIK TOK BLOGFACEBOOK

(5,1%) (1%)(27,3%)

YOUTUBE



“Sei que a minha campanha
teve sucesso porque”

INTERAÇÃO

(70,7%)

ALCANCE

(58,6%)

VISIBILIDADE DA 

MARCA

(46,5%)

VENDAS

(28,3%)

NOVOS 

SEGUIDORES

(11,1%)



dos influenciadores considera que o seu 
trabalho é reconhecido.

73,1%



Comportamentos pouco éticos mais 
referidos pelos influenciadores

COMPRAR
SEGUIDORES

(88,9%)

1
SIMULAR

COLABORAÇÕES
FALSAS

(83,8%)

3
COMPRAR 

ENGAGEMENT

(84,9%)

2



Instagram Stories

(81,8%)

Plataformas preferidas para criar conteúdo

Instagram Posts

(63,6%)

Instagram Reels

(58,6%)

Youtube

(25,3%)

Instagram IGTV

(18,2%)



dos influenciadores diz trabalhar sozinho.

52,5%
diz estar associado a uma agência.

27,3%

colabora com as agências apenas quando precisa.

16,2%
pede ajuda a familiars no processo de criação.

4%



Ter estilo 

próprio

(85,9%)

”É possível diferenciar-me enquanto
influenciador através de”

Criar conteúdo 

diferente

(75,8%)

Conhecer bem 

o meu público

(46,5%)

Aceitar críticas 

construtivas

(33,3%)

Apostar em 

materiais de 

qualidade

(25,3%)

Ter mais 

seguidores

(11,1%)

Conseguir mais 

parcerias

(15,2%)



Como imaginas o teu
canal daqui a 5 anos?

“Com mais alcance e 
acima de tudo 

sempre genuíno.”

“Conteúdo diferente, 
inovador e de qualidade. 

Idealmente a trabalhar com 
marcas grandes e em 

grandes projetos!”

“Se estiver como 
agora estarei 

bem!”

“Ainda mais forte e 
com mais dinâmica.”



Conclusão.

O estudo da Milenar permitiu analisar o ponto de vista dos influenciadores 
digitais em relação à criação de conteúdo digital. 

A maioria trabalha como influenciador há cerca de 3 anos e partilha 
conteúdo patrocinado várias vezes ao ano. 

Os valores, a relevância do produto, uma remuneração justa 
e a identificação com a marca são os principais pontos 

a ter em conta na realização de uma parceria. O Instagram 
é a plataforma mais utilizada, seguida do YouTube e do TikTok,

onde os conteúdos lifestyle são dominantes.
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