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Principais segmentos 
de mercado

(25%)

(25%)

(25%)

(25%)

(25%)

(25%)

Moda, beleza

Eco-friendly

Welness, fitness

Media

Setor 
farmacêutico

Entretainment



Recorrer a 
influenciadores para 
promover marcas

SEMPRE (12,5%)

QUASE SEMPRE (12,5%)

BASTANTES VEZES (25%)

ALGUMAS VEZES (37,5%)

NUNCA (12,5%)

12,5%

37,5%

12,5%

12,5%

25%



Principais aspetos a ter 
em conta para trabalhar 
com um influenciador

ESTILO DE VIDA E INTERAÇÃO COM OS SEGUIDORES

TIPO DE PLATAFORMA USADA E NÚMERO DE SEGUIDORES 

NOTORIEDADE E ORÇAMENTO 

TIPO DE CAMPANHA E ENGAGMENT

TIPO DE PRODUTO 

62,5%

50%

37,5%

25%

12,5%



Principais objetivos de 
colaboração com um 
influenciador

Dar mais visibilidade à marca 

(87,5%)

Criar um impacto positivo
sobre a marca

(62,5%)

Aumentar as vendas

(62,5%)



das marcas diz
preferir estabelecer 
uma parceria contínua 
com influenciadores.

62,5%



Formatos para colaboração 
com mais retorno

Posts e stories: Instagram, 
Facebook, Twitter

(75%)

Livestream

(25%)

Youtube, TikTok, 
Reels, IGTV

(12,5%)



das marcas considera importante 
que o influenciador consiga 
conciliar as diretrizes da marca 
com a sua liberdade criativa.

87,5%
Durante as parcerias

das marcas diz nunca ter 
tido uma experiência 
negativa.75%

Durante as colaborações



das marcas não 
considera negativo 
trabalhar com um 
influenciador que tenha 
parcerias com várias 
marcas.

75%



Para promover os 
seus produtos

75%12,5%12,5%
prefere trabalhar 
sempre com os 

mesmos 
influenciadores.

prefere recorrer a 
influenciadores 

diferentes.

prefere conciliar as 
duas coisas.



Como preferem trabalhar 
com os influenciadores

Através de contato direto/ 
agências de agenciamento

(37,5%)

Através de agências 
de comunicação

(37,5%)

Diretamente com
o influenciador

(25%)



As métricas mais utilizadas para 
avaliar o retorno de uma campanha 
com influenciadores

(75%)

(75%)

(25%)

(25%) (25%)

Vendas

Alcance

Tráfego no site

Taxa de cliques
Novos 

comentários



das marcas diz notar uma 
maior interação nas suas 

páginas quando fazem 
campanhas com 
influenciadores.

75% 50%
das marcas diz receber 

comentários relativos à compra 
de um produto após a sua 

promoção com um 
influenciador.



ESTUDOS DE MERCADO

Quer conhecer melhor a sua audiência? Conhecer os
hábitos e comportamentos diários do seu consumidor?

Contacte a Milenar
milenarmedia.pt

ana. marques@milenarmedia.pt


