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RESUMO  

 

Este artigo tem como finalidade verificar a influência dos formadores de opinião nas 
redes sociais, e qual o procedimento da reação do público influenciado sobre as 
redes sociais. Visto que, através das redes sociais um grande número de pessoas 
tornou-se popular por expressar suas opiniões (formadores de opinião) e desse 
modo, influenciaram uma multidão de seguidores, pois suas postagens atingem 
pessoas dos mais variados lugares, idades e classes sociais. No entanto, como um 
indivíduo consegue através da sua opinião particular, influenciar e se tornar um 
formador de opinião pública? Para que o objetivo do estudo de identificar o processo 
de desenvolvimento dos formadores de opinião alcançar-se resultado, foi utilizado o 
método de pesquisa bibliográfica, através de autores secundários que articulam 
sobre a interatividade e a influência nas redes socias, para que a compreensão dos 
argumentos do artigo obtivessem fundamentos. A pesquisa abordou assuntos 
referentes à influência e a manipulação das redes sociais, dos formadores de 
opinião e empresas sobre os leitores, dentre outros conteúdos ressaltados para uma 
explicação compreensível e objetiva. Esclarecendo à população como a internet, às 
redes sociais e os formadores de opinião, através de táticas de manipulação, se 
destacam no mundo virtual. 
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INTRODUÇÃO  

Através das redes sociais um grande número de pessoas tornou-se popular por 

expressar suas opiniões e desse modo alcançaram uma multidão de seguidores. 

Porém, como um indivíduo consegue através da sua opinião particular influenciar, e 

se tornar um formador de opinião pública? 

O presente artigo tem por intuito analisar a relação dos usuários de redes 

sociais com base nos formadores de opinião. O princípio que estrutura o trabalho é a 

compreensão deste fenômeno onde pessoas que se dedicam a desenvolver blogs e 

outras plataformas para argumentar sobre determinados assuntos, como saúde, 

moda, dentre outros, conquistam, geralmente, um grande número de seguidores, 

que concordam e que seguem o seu posicionamento. Suas postagens têm alto 

alcance e atingem pessoas dos mais variados lugares, idades e classes sociais. 

Deste modo, a pesquisa foi elaborada com o propósito de entender esse processo 

que atinge milhares de pessoas. Contribuindo desta maneira, para uma percepção 

maior de como a internet, como um meio rápido e de fácil acessibilidade, facilitou 

essa influência dos formadores de opinião sobre a população. 

Sendo assim, o estudo tem a intenção de analisar como os formadores de 

opinião influenciam o público, a ponto de obter milhões de seguidores em suas 

redes sociais. E assimilar a atitude do público em relação aos formadores de 

opinião, para maior conhecimento desse novo mundo. 

Essa influência se expande tão rapidamente entre a população, que em 

pouquíssimo tempo esse formador de opinião se torna conhecido nacionalmente ou 

até mundialmente. Porém, como pode um adolescente ou um adulto se tornar ícone 

de uma multidão pelo simples fato de expressar sua opinião, que na maioria das 

vezes é a mesma concepção de muitos. 

Para a realização do projeto, a leitura de artigos e livros relacionados com o 

tema e assunto em questão, foi essencial para a concepção da fundamentação da 

pesquisa. Especialistas no conceito de comunicação social foram fundamentais para 

a explicação da interação do público com as redes sociais. 



 

 
 

 

Para que a convicção fosse consolidada, as citações extraídas dos autores, 

Barbero (1977); Bertolino (2010); Brignol (2010); Carvalho; Rosa (2008); Cogo; 

Fischer (2008); Cruz (2011); Da Viá (1983); Dimos; Groves; Powell (2011); 

Figueiredo (2000); García (2003); Hewitt (2007); Limeira (2003); Lozares (1996); 

Orduña (2007); Trivinho (1998) e Wright (2008) foram crucias para o esclarecimento 

do estudo, visto que, se trata de uma temática contemporânea. 

Porém, para que o procedimento obtivesse seguimento da tese, vários artigos e 

livros basearam os tópicos do estudo, e através das conclusões dos autores, foi 

possível cumprir com o objetivo da pesquisa. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Os formadores de opinião, segundo Cruz (2011), são pessoas que, por meio da 

mídia, comunicam juízos sobre temas, fatos, personalidades ou valores a ampla 

parcela da população ou a um grupo específico. 

Apoiado nas teorias tradicionais sobre os formadores de opinião Rubens 
Figueiredo apresenta a distinção de duas categorias: formadores de opinião 
“verticais” como sendo pessoas que têm grande poder de verbalização e 
oportunidade de dizer o que pensam para um grupo expressivo de pessoas. 
Portanto, pessoas que têm acesso aos meios de comunicação para usar a 
palavra no sentido de comunicar a quem lhes der crédito e credibilidade, 
suas opiniões sobre quaisquer temas ou sobre temas específicos. 
(FIGUEIREDO, apud CRUZ, 2011, p. 37). 

 

Os formadores de opinião “verticais” teriam a capacidade de “induzir na massa” 

ideias, valores, princípios, convicções e informações que o conjunto da população 

absorveria sem maiores críticas ou decodificações. Por exemplo, intelectuais, 

jornalistas, professores, líderes de classes, empresários, lideranças comunitárias, 

etc. 

A segunda categoria proposta por Figueiredo (2000) são os “formadores de 

opinião horizontais”.  

Estes últimos apresentam características menos formais do que o tipo 
anterior. Podem ou não ser professores, médicos, sacerdotes, empresários 
ou líderes comunitários; no entanto, tem como característica principal um 
traço de personalidade, algo que lhes confere essa distinção como 
formuladores de opinião assimilada e reproduzida por outras pessoas. 
(FIGUEIREDO, apud CRUZ, 2001, p. 38). 



 

 
 

 

 

Para compreender o processo do formador de opinião e o público, alguns 

estudiosos, serão citados para utilizar como ferramenta no entendimento desse 

fenômeno surgido através da internet. Segundo Barbero, o receptor que no caso 

seria o público participa do conteúdo que lhe é oferecido, e tem poder sobre essa 

informação, pois interliga a mensagem com a sua cultura.  

Ao contrário dos estudos clássicos de comunicação, que ignoram a ação de 
produção ou criatividade no processo de recepção, na pesquisa de Barbero, 
o receptor participa das mensagens e tem poder de produção o qual 
perpassa sua bagagem cultural, o processo comunicacional deve ser 
analisado como um todo. Com isso, de acordo com Barbero (1997), a 
recepção é sempre mediada por práticas cotidianas que estão inseridas no 
contexto cultural e social do sujeito receptor. (BARBERO, apud RIBEIRO; 
TUZZO, 2013, p. 02).  

 

Na década de 90, em seu artigo “De los médios a las practicas”, Martín destaca 

que a sociedade, a ritualidade que se trata das rotinas de trabalhos, e a tecnicidade 

são as três dimensões dentre os meios. 

Martín Barbero vem, desde esses primeiros estudos, repensando a teoria 
das mediações. Argumentando a centralidade dos meios perante a 
sociedade, o autor acrescenta o seu modelo, que antes era mais centrado 
na recepção e no consumo, para englobar uma análise mais específica dos 
meios. Em 1990, no artigo “De los médios a las practicas”, ele propõe que 
as três mediações fossem transformadas em três dimensões: socialidade, 
ritualidade e tecnicidade. A socialidade relaciona-se com a interação social 
preconizando as negociações do indivíduo com o poder e com as 
instituições. A ritualidade relaciona com as rotinas de trabalho e a produção 
cultural. E a tecnicidade remete a construção de outras práticas da lógica de 
produção por meio das diferentes linguagens do meio. (BARBERO, apud 
RIBEIRO; TUZZO, 2013, p. 05). 

 

Segundo o investigador, estamos diante de novas maneiras de estar juntos, em 

vinculações que não provêm de um território fixo ou de um consenso racional e 

duradouro, mas de identidades plurais, nutridas em vários repertórios. 

Para Lozares, as redes sociais são conjuntos de organizações sociais os quais 

contribuem no fortalecimento de recursos para solucionar os problemas “a partir de 

uma lógica de não homogeneização dos grupos sociais, mas de organização da 

sociedade em sua heterogeneidade” (LOZARES; GARCÍA, apud COGO; BRIGNOL, 

2010, p. 05). 



 

 
 

 

Lozares (1996) fala das redes sociais como conjuntos de atores (indivíduos, 
grupos, organizações, comunidades) vinculados através de um conjunto de 
relações sociais. Em formulação similar, Rizo García (2003) trata das redes 
como formas de interação social, espaços de convivência e conectividade, 
que se definem fundamentalmente por intercâmbios dinâmicos entre os 
sujeitos que as formam. (LOZARES; GARCÍA, apud COGO; BRIGNOL, 
2010, p. 05-06).  

 

A internet, com o desenvolvimento das redes sociais facilitou a aproximação 

das pessoas. “Manifestam uma forma de estar junto, de conectar-se e formar laços, 

ao mesmo tempo em que podem implicar em um modo de participação social cuja 

dinâmica conduza ou não a mudanças concretas na vida dos sujeitos ou das 

organizações”. (COGO; BRIGNOL, 2010, p. 06). 

Pode-se verificar que as contas e perfis das redes sociais, tentam mostrar 

todas as características do usuário para uma melhor relação com seus futuros 

“amigos virtuais” e para que familiares o identifique com aptidão na busca pela web. 

Essa ação facilita no reconhecimento de conceituar que tal indivíduo é confiável ou 

não.  

“O que percebemos é que, com a própria evolução da web, esta também 

potencializando que o indivíduo apresente-se, identifique-se, personalize suas ações 

e, na medida em que o faz, parece de alguma forma ingressar, estar em relação 

dentro da rede das redes”. (FISCHER, apud COGO; BRIGNOL, 2010, p. 87)  

Para que haja maior numero de “amizades virtuais” várias redes de relação 

foram aperfeiçoadas, possibilitando para os formadores de opinião alcançar e 

influenciar seguidores de todos os softwares de conversação, que são o “uso do e-

mail, salas de bate papo ou chats, sites de redes sociais ou de relacionamento, 

como Orkut, Facebook e MySpace, que se caracterizam pela criação de um perfil, 

construção e visitação de listas de contatos com outros usuários com os quais é 

possível interagir”. (COGO; BRIGNOL, 2010, p. 87)  

Foram desenvolvidos sites para ampliar essas possibilidades interativas entre 

as pessoas, para aprofundar com mais êxito a comunicação entre o público 

utilizando do aproveitamento da dinâmica, a personalização e compartilhamento de 

conteúdo produzido ou selecionado por seus usuários. 



 

 
 

 

“Entre os exemplos de sites com essas características temos o Youtube, que 

permite o compartilhamento de vídeos; o Flickr, destinado a fotos; o Last. fm, para 

músicas; o Delicious, para indicação de sites favoritos, apenas para citar alguns”. 

(COGO; BRIGNOL, 2010, p. 88) 

O movimento de relação social em redes pode ser associada, muitas vezes, 

pela simples necessidade de formar vínculos, sem um fim concreto de ação e 

intervenção social. As redes demonstram uma forma de estar junto, de estar 

próximo, de conectar-se e formar laços, ao mesmo tempo em que podem implicar 

em um modo de participação social cuja dinâmica conduza ou não a mudanças 

concretas na vida dos sujeitos ou das organizações. 

Entendemos, ainda, que as redes sociais configuram interações entre 
sujeitos, podendo apresentar-se como redes informais, configuradas por 
demandas subjetivas, ou podem ser organizadas formal ou 
institucionalmente a partir da atuação coletiva de grupos com poder de 
liderança, podendo, ainda, ser híbridas entre as duas configurações. Além 
disso, as redes contam, para sua organização e funcionamento, com a 
mediação das tecnologias da informação e da comunicação, especialmente 
a internet, ao mesmo tempo em que são dinamizadas por espécies de ‘teias 
invisíveis’, formadas por interações entre sujeitos não mediadas pelas 
tecnologias. (COGO; BRIGNOL, 2010, p. 6). 

 

Visto que, com tanta iniciativa de desenvolvimentos de sites e softwares de 

conversação, para a colaboração de tornar a globalização facilmente acessada pela 

população, essa evolução foi usufruída de maneira oportuna por muitos, utilizando 

de múltiplas formas de se beneficiar.  

Os formadores de opinião obtiveram uma oportunidade extraordinária com o 

avanço da internet, adquiriram liberdade sem fronteiras, atingindo pessoas de 

diversas etnias.  

É inegável que o ciberespaço altera substancialmente as relações entre 
emissor e receptor, fazendo com que as próprias categorias tenham que ser 
revisadas. Como denominar um sujeito que, a um só tempo, acessa um 
portal de notícias, cria uma mensagem em um fórum de discussão, envia 
um e-mail para um amigo e lê uma mensagem postada em um site de 
relacionamentos? Difícil chamá-lo de receptor quando fica evidente os seus 
processos permanentes de experimentação e a sua produção constante de 
conteúdos e significações na web. Aquele receptor, como era identificado 
tradicionalmente nos estudos da comunicação, recebe outros atributos e 
passa a exercer atividades que fazem dele um “sujeito que está agora em 
situação de interface, transformando-se num operador. (TRIVINHO, apud 
COGO; BRIGNOL, 2010, p. 12-13). 

 



 

 
 

 

Ordunã (apud BERTOLINO, 2010, p. 27) afirma que “o blog é uma ferramenta 

capaz de influenciar pessoas em suas vidas sociais, de forma menos informal ao 

comparar com uma notícia publicada em site ou portal. O formador de opinião tem 

papel importante na troca de informações entre os atores sociais”. 

Através de métodos específicos os formadores de opinião articulam um grupo, 

apoiando-se em artifícios aperfeiçoados por profissionais especializados, para que 

essas redes sociais sejam ainda mais influenciáveis. Existem empresas que se 

dedicam a evidenciar pessoas influentes, pois acreditam que todo indivíduo que gera 

conteúdo possui influência. 

Estão sendo desenvolvidas ferramentas e tecnologias para ajudar os 
profissionais de marketing a determinar a influencia relativa de um formador 
de opinião. A Klout.com analisa a presença no Twitter para determinar o 
nível de conectividade e influência que uma conta específica no Twitter 
pode possuir. (DIMOS; GROVES; POWELL, 2011, p. 108). 

 

Visto que, há uma popularização crescente, onde a cada dia um novo formador 

de opinião é “reconhecido” pelo público, artimanhas de segmentação estão sendo 

aprimoradas para descobrir qual rede social ou canal de mídia social o formador de 

opinião é mais influente. Portanto, para continuar progredindo com o número de 

seguidores, vários esquemas são elaborados, tanto os formadores de opinião 

atribuem uma estratégia quanto os profissionais de marketing. 

Existem muitos outros esquemas de segmentação importante para os 
profissionais de marketing quando eles desenvolvem sua estratégia em 
relação aos formadores de opinião. Alguns componentes importantes 
incluem o canal de mídia social; isso é, em que tipo de canal o formador de 
opinião é influente. Alguns formadores de opinião podem possuir grande 
número de seguidores no Twitter, outros no Facebook, e outros podem 
possuir um blog importante ou um grupo do LinkedIn que gerenciam. 
(DIMOS; GROVES; POWELL, 2011, p. 113). 

 

Pode-se presumir que com o decorrer da fama, uma forma de manipulação é 

implantada para que o formador de opinião prossiga ganhando novos seguidores. 

Ou seja, no início o mérito de obter a atenção do público pode ocorrer por 

coincidência, casualidade ou habilidade do indivíduo, porém para que não perca 

essa multidão de “fãs” recursos foram desenvolvidos para que a influência atinja 

mais usuários. 



 

 
 

 

A evolução da internet facilitou o cotidiano e as tarefas do indivíduo, tornando-

os dependentes e influenciados por ela. As pessoas são movidas pela tecnologia, 

que atinge todos os segmentos na vida de um indivíduo: profissional, afetivo, familiar 

e pessoal. A população está interligada em redes, contribuindo na troca de 

informação. Sendo assim, o comportamento da geração digital é facilmente 

influenciado pela evolução tecnológica. 

A influência dos formadores de opinião tem maior alcance, pelo fato de que 

hoje com a tecnologia que está tão avançada, todos possuem acesso para 

compartilhar e seguir, onde quer que esteja. A comodidade que a internet 

disponibiliza beneficia e muito esse novo mercado virtual. Visto que, se existem 

formadores de opinião influenciáveis, é por que há uma população que acompanha 

e concorda com seus pontos de vista. 

O compartilhamento de opinião tornou - se possível em virtude, ao avanço da 

tecnologia que está presente através de celulares, ipads, iphones, tablets, etc. No 

entanto, ao referir à questão de influenciar e expressar opiniões, é importante 

ressaltar que o planeta Terra, não é habitado somente por internautas sedentos por 

expressar seus pensamentos, existem também àqueles que somente assistem e 

admiram, por algum motivo específico.  

Graças ao avanço da tecnologia que possibilitou o compartilhamento de 

opiniões e ideias com facilidade através das redes sociais, cada formador de opinião 

possuem uma forma específica de se comunicar com seus leitores. Aplicativos foram 

elaborados com o objetivo de aproximar ainda mais os seguidores da vida cotidiana 

dos formadores de opinião, com o objetivo de atrair mais público. 

Com o crescimento do numero de seguidores, os formadores de opinião 

recebem propostas para aprimorar seus conteúdos com o propósito de agregar mais 

usuários ao seu perfil ou conta.  

Certificando a influência dos seguidores, o profissional de marketing pesquisa 

quais as preferencias do público, para poder atribuir estrategicamente nas 

publicidades de seu cliente, caracterizando exatamente o que o indivíduo procura.  

Segundo Wright, citado por Bertolino (2010, p. 31) explica que “um link em um 

blog é algo bastante importante, uma vez que dependendo do público leitor de um 



 

 
 

 

blog, um único link para seu site nesse blog pode significar que outras cinco ou cinco 

mil pessoas visitarão seu site”. 

Como mencionado anteriormente, mecanismos desenvolvidos para identificar e 

divulgar formadores de opinião estão se aprimorando para influenciar cada vez mais 

usuários à procura de argumentos e opiniões de pessoas comuns sobre assuntos 

específicos.  

Conforme Ordunã (apud BERTOLINO, 2010, p. 31): 

A linguagem utilizada pelos blogueiros funciona, segundo Ordunã (2007, 
p.10) em algumas ocasiões como terapia e em outras como instrumento e 
identidade para a formação de vínculos sociais. Em todos os casos, os 
blogs produzem comunidades ativas e comprometidas que, com a 
interatividade, a hipertextualidade e a multimidialidade, são ligadas aos 
meios tradicionais na era digital. 

 

Para aumentar o interesse e o incentivo do público, e gerar maior desempenho 

de formador de opinião, “muitas marcas surgiram com comunidades privadas on-

line, vinculadas a ela para apoiar seu esforço”. (DIMOS; GROVES; POWELL, 2011, 

p. 109). 

Portanto, a manipulação não provém somente no empenho de popularizar o 

individuo, mas com intenções de segundos e até terceiros de obter benefício, 

utilizando como aparência o formador de opinião. 

“Intel, Walmart e Microsoft desenvolveu programas formais de relações com 

formadores de opinião com vários níveis de reconhecimento e recompensa. O canal 

formador de opinião até se tornou um novo canal de mídia através de agências 

como a BzzAgent e a Tremor”. (DIMOS; GROVES; POWELL, 2011, p. 109). 

Com o avanço da internet, esse fenômeno de novos formadores de opinião se 

expandiu. Em razão de que as redes sociais disponibilizaram a aproximação de 

culturas, entre as pessoas, as cidades, os estados e países, e o compartilhamento 

de interesses em comum. Possibilitando que os internautas fizessem parte do 

conteúdo exposto na internet. Essas ferramentas proporcionam ao usuário utilizar 

um perfil para expressar sua opinião, expor sua vida e postar vídeos e fotos. É uma 

extensão do que propôs Tim Berbers-Lee ao criar o world wide  web (www), ou seja, 

uma rede que fosse acessível a usuários de todo o mundo. 



 

 
 

 

Com a ampliação deste mundo virtual, o compartilhamento de pontos de vistas 

sobre determinados assuntos que são publicados nas redes sociais, se tornou viral e 

conseguiu obter um alto alcance, atingindo um extraordinário numero de seguidores 

interessados, em um curto espaço de tempo. São milhões de formadores de opinião, 

opinando sobre notícias, acontecimentos, produtos e serviços, entretenimento, 

dentre outros. 

De acordo com Wright, citado por Bertolino (2010, p. 41): 

Com o aumento na participação ativa na internet, cresce cada vez mais a 
confiança de um número maior de cidadãos nos blogs que buscam manter-
se informados sobre assuntos de seu especial interesse ou conhecer as 
opiniões dos superusuários, os líderes das conversas das comunidades 
virtuais. (WRIGHT, 2008, p. 46). 

 

Com a facilidade e a possibilidade de uma comunicação mais interativa entre 

as pessoas, os formadores de opinião cativaram seguidores por compartilharem de 

interesses comuns, onde pessoas comuns argumentam e opinam sobre determinado 

assunto. Pode-se induzir que essa união de fatores concebeu a transformação das 

mídias sociais em uma das mais influentes do mundo. 

Segundo Cíntia Carvalho e Helaine Abreu Rosa (apud BERTOLINO, 2010, 

p.41), os formadores de opinião/preferências, trocam ideias pessoais sobre um 

assunto em particular com outros interessados, e estes respeitam e concordam, e 

passam a considerar suas concepções com maior importância. 

A existência de formadores de preferências, que são pessoas comuns que 
se interessam sobre algum assunto em particular e partilham sua opinião 
com outros interessados, sendo geradores de uma informação até de mais 
valor do que a informação veiculada por órgãos oficiais. Os novos 
formadores de preferências são, segundo as autoras, pessoas cujas 
opiniões são respeitadas e são indivíduos que podem ser encontrados em 
blogs e grupos diversos (como listas de discussão e redes sociais). 
(CARVALHO; ROSA, 2008, p. 27-28). 

 

Essa conectividade entre os leitores e seus ícones, desenvolveu em alguns 

seguidores um sentimento de afeto e carinho pelos formadores de opinião, motivo 

pelo qual os defendem com unhas e dentes, das críticas dos demais usuários. Pois 

por se identificarem, compatibilizam e consentem com os argumentos e ideias de 

seus ídolos. 



 

 
 

 

De acordo com Hewitt (2007), as pessoas acessam determinada rede social, 

porque acreditam e confiam que os usuários, formadores de opinião, possuem uma 

particularidade para proporcionar aos leitores. Pois a internet como um meio de 

comunicação extremamente rápida e expansiva, proporcionou que essas redes 

sociais atingissem públicos de localidades distintas. 

A partir do estudo, pode-se concluir que os blogs se tornaram meios 
bastante populares de expressão e de representação de segmentos de 
pessoas que se identificam com um certo estilo de vida, conjunto de valores, 
atitudes, opiniões e posturas. Essa popularização se reflete para Hewitt 
(2007), no interesse e necessidade das pessoas pela obtenção de 
informações de fontes que confiem, maior agilidade e assuntos tratados em 
tempo real e de forma pessoal. A maioria das pessoas acessa os blogs por 
acreditar que os blogueiros têm algo único a lhes oferecer, pela 
espontaneidade e transparência com que postam e por confiarem em suas 
opiniões e julgamentos. (HEWITT, apud BERTOLINO, 2010, p. 61). 

 

A credibilidade que os leitores captam nos formadores de opinião, tornando-os 

reconhecidos e populares, faz com que outras pessoas se assegurem de que as 

concepções de determinado indivíduo sejam sinceras e concretas.  

A identificação se baseia pelo fato do formador de opinião ser um indivíduo 

comum da sociedade, simplesmente expondo sua opinião com clareza, de um modo 

que todos compreendam. Divulgando livremente suas ideias, emitindo confiança 

para os leitores. 

O despojamento na maneira de comunicar através das ferramentas de 

relacionamento social atraiu e agradou o público, muitos seguidores defendem com 

garra seus ídolos, já que os admiram por não se importarem com as críticas e 

julgamentos que outras pessoas falam a seu respeito.  

De fato, a relação entre leitor e autor de um blog pode ser entendida como 
um pacto de leitura: um acordo implícito entre ambos, por meio do qual se 
medem as expectativas do leitor quanto ao texto. Quando o autor torna as 
condições da escrita claras, contribui para a segurança de sua relação com 
os leitores, para fortalecimento dos blogs como meio e para a consolidação 
de sua credibilidade. (ORDUNÃ, apud BERTOLINO, 2010, p. 31). 

 

A familiaridade dos formadores de opinião é que prende a atenção do público, 

pois para o leitor a opinião do formador sobre o assunto que lhe interessa, obtêm 

mais autenticidade do que argumentos de um especialista do tema. 



 

 
 

 

Limeira (apud BERTOLINO, 2010, p. 22) explica que “as comunidades 

possuem como características a consciência compartilhada de si, que implica em um 

senso de identidade entre seus membros e a percepção das diferenças em relação 

aos indivíduos não-integrantes da comunidade”. 

Sendo assim, conforme Bertolino (2010, p. 24) “é possível perceber que as 

mídias sociais são responsáveis pelo compartilhamento de ideias entre grupos de 

pessoas que possuem interesses e valores em comum, constituindo grupos com 

identidades semelhantes. E ainda possibilitam uma aceleração da divulgação e 

transmissão dessas ideias”.  

Um exemplo de meio de comunicação influenciável são os blogs que se 

tornaram meios de expressão e de identificação de um segmento de pessoas, que 

se caracterizaram com um estilo de vida, com um complexo de valores, condutas, 

princípios e posturas.  

Segundo Da Viá (1983), “opinião pública é explicada como um fenômeno 

coletivo que se apoia numa realidade individual, considerada como resultante de 

opiniões individuais em torno de determinados assuntos”. (DA VIÁ, apud 

CARVALHO; ROSA, 2008, p. 28). 

Portanto, a internet proporcionou a liberdade de expressão sem censurar idade, 

expandiu novos meios de se informar e expor livremente, opiniões, ideias, sobre 

conteúdos diversos, beneficiando e tornando pessoas conhecidas mundialmente. 

Pois na contemporaneidade foram quebrados os paradigmas, pessoas comuns, 

tanto adolescentes, jovens, adultos, possuem influência e está se desenvolvendo 

cada vez mais ferramentas tecnológicas para usufruir deste prestígio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa elaborada teve como direcionamento a influência dos formadores 

de opinião nas redes sociais e o procedimento da relação do público influenciado 

sobre as redes sociais, com o objetivo de identificar o processo de desenvolvimento 

dos formadores de opinião. Utilizando para a compreensão a analise de teorias de 

comunicação sobre o processo de construção de um formador de opinião, 



 

 
 

 

verificando a influência e a manipulação das redes sociais sobre a população e 

analisando como os formadores de opinião influenciam seus seguidores. 

Abordados assuntos referentes à influência e a manipulação das redes sociais, 

dos formadores de opinião e empresas sobre os leitores. Ferramentas e aplicativos 

constatados para o aprimoramento da influencia, assim como táticas e estratégias 

de marketing.  

 Além de outros conteúdos apresentados para uma explicação compreensível e 

objetiva. A pesquisa tem por finalidade apresentar à população como a internet, as 

redes sociais e os formadores de opinião, através de táticas de manipulação, se 

destacam no mundo virtual. O estudo tem como utilidade, fornecer material de 

análise para pesquisas seguintes. 
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