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 O presente artigo tem por objetivo teorizar a respeito da influência da 

tecnologia no comportamento do consumidor, especificamente do público 

feminino, em relação ao consumo indireto de informações sobre alimentação 

saudável, através da problemática: como a rede social Instagram, através de 

blogueiras fitnistas, está influenciando o comportamento do consumidor 

feminino em relação à alimentação saudável?  A escolha deste tema se dá a 

partir da preocupação feminina em relação à saúde e ao corpo fitness e 

também da crescente procura de informações sobre reeducação alimentar por 

este público. O que já impulsiona marcas e produtos fincados neste setor da 

gastronomia, bem como cria uma nova tendência de mercado que necessitará 

de planejamento e marketing para grandes aproveitamentos. 

A análise partirá do estudo sobre blogueiras que trabalham o assunto 

fitness - dentro deste está a reeducação alimentar - na rede social de 

compartilhamento de fotos Instagram. Desta forma, o artigo busca identificar a 

forma com que esta inserção e suas publicações influenciam o comportamento 

do consumidor feminino em relação à alimentação saudável. 
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 Para que isso seja possível, uma amostragem de três blogueiras fitnistas 

foi escolhida, de acordo com a identificação das autoras do presente artigo em 

relação a frequência de postagens sobre a temática selecionada, sendo essas: 

Carol Buffara, Michelle Franzoni e Vivian Fabulous. Desenvolveu-se, assim, um 

roteiro para que se pudesse delinear o perfil de cada uma. Para dar 

prosseguimento à análise, separou-se uma amostragem das últimas dez 

publicações de cada blogueira em relação a sua alimentação. A partir disso, 

com uma análise de conteúdo e do perfil referido de cada blogueira, pode-se 

perceber como esta prática influencia o comportamento do consumidor 

feminino. 

 O embasamento teórico permeia nos campos do comportamento do 

consumidor, aprofundando a relação da vida em sociedade e das novas 

tecnologias em influência ao consumo, conforme disserta Karsaklian (2011, p. 

14): “vivendo em sociedade, ele se submete a certas circunstâncias e pressões 

que vão influenciar seu comportamento”. Nessa relação, busca-se as 

definições de neoconsumidor, grupos de referência e líderes de opinião. 

Percebe-se a importância do presente estudo, no campo do marketing, para as 

marcas oportunizarem esta tendência de mercado. Conforme Graves (2011, 

p.145): 

Saber como as pessoas podem ser influenciadas por apenas uma pessoa, 
especialmente alguém reconhecido como um perito ou uma celebridade por 
quem elas sintam afinidade, representa um mecanismo poderoso para 
construir as percepções sobre a sua marca. 

 

 Apartir disso, delimita-se o consumo feminino, em específico para 

alimentos funcionais e presentes na rede social Instagram, apresentando em 

cada subcapítulo as blogueiras selecionadas para análise com sua história e 

dados relevantes, como número de publicações e seguidores.  Assim, parte-se 

para a análise, e é através dela que será possível relacionar o tipo de 

abordagem que o líder utiliza e as formas que influencia o consumo da boa 

alimentação entre as mulheres. 
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