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RESUMO

O Influenciador digital tem chamado bastante atenção pelo grande poder de convencimento
e influência sobre os consumidores, segmentados num universo imensurável de negócios,
realizam parcerias múltiplas visado manter e fortalecer os processos midiáticos diversos,
para obter resultados eficientes, eficazes e efetivos sobre produtos e serviços. O presente
artigo tem como escopo analisar a responsabilidade civil dos influenciadores digitais, sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor, pelas publicidades realizadas por intermédio da
rede social Instagram e avaliar a possibilidade de equiparação do influenciador digital aos
fornecedores, quando inseridos na relação de consumo. O estudo pretendido se baseou no
Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com as discussões doutrinárias e as
jurisprudências Brasileiras. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, através de uma
revisão bibliográfica. Conclui-se que o influenciador digital responde de forma objetiva e
solidária, integrando a cadeia de consumo na qualidade de fornecedor indireto, visto que
estão em vantagem quando comparados aos consumidores, e portanto, essa relação de
prestação de serviços não pode ocorrer sem que os preceitos básicos que regulamentam a
publicidade e as normas protetivas do consumidor sejam observados.

Palavras-chave. Influenciador digital. Publicidade. Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva.

1 INTRODUÇÃO
Em razão dos avanços tecnológicos, as mídias sociais têm sido uma ferramenta

importante na transformação das relações sociais contemporâneas. Este fenômeno

está revolucionando a forma de comunicação entre a humanidade, com reflexos

diretos sobre o sistema econômico mundial.
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O sistema mercadológico, alavanca o consumo, utilizando de técnicas aprimoradas

para as publicidades, das quais o sistema empresarial, atento a essa realidade

busca utilizar-se de todos os recursos disponíveis para alcançar, globalmente, de

modo atrativo e com persuasão os públicos usuários, em todos os segmentos.

Um elemento em específico que tem chamado bastante atenção pelo grande poder

de convencimento e influência sobre os consumidores, são os influenciadores

digitais, os quais ganham destaques, ao compartilharem suas rotinas diárias, por

meio da plataforma Instagram, realizando parcerias múltiplas, segmentadas num

universo imensurável de negócios, visando manter e fortalecer os processos

midiáticos diversos, para obter resultados eficientes, eficazes e efetivos sobre

produtos e serviços.

Neste sentido o consumidor pode ficar vulnerável em face do sistema econômico,

que manipula indiretamente o cidadão. Uma realidade que se transforma num

problema que também gera lesão ao consumidor. O qual carece de garantias e

tutelas específicas, diante desta problemática.

Uma vez que tais estratégias publicitárias utilizadas pelos influenciadores digitais

para atrair a atenção dos seguidores para o consumo de produtos ou serviços, gerou

mudanças significativas com aumento substancial na forma do consumo das

compras e serviços, e com essa alteração veio também danos causados aos

consumidores.

A exemplo dos muitos casos brasileiros, o Estado visando a Dignidade Humana que

é fundamento da República e também um princípio constitucional radiante e, visando

à Justiça Social, outro princípio radiante, constitucionalizado na Constituição Federal

de 1988 (CF/88), regulamenta estas questões promulgando o Código de Defesa do

Consumidor (CDC, 1990) em conformidade com as discussões doutrinárias e às

jurisprudenciais Brasileiras.

2 QUEM É O INFLUENCIADOR DIGITAL?



As redes sociais fazem parte da rotina diária dos internautas em todo o mundo, o

relatório feito pela Hootsuite em parceria com a We Are Social em 2021 mostra que

o brasileiro tem passado em média 10 horas diárias conectados, sendo desse tempo

3 horas e 42 minutos apenas em redes sociais, colocando o Brasil no segundo lugar

no ranking global.

Estima-se que a rede social online Instagram possui 1 bilhão de usuários ativos em

todo o mundo, no Brasil a estimativa é de que 66 milhões de usuários utilizam o

Instagram diariamente, considerando a projeção da população brasileira que é de

213 milhões de habitantes segundo dados do IBGE/2021, ou seja, cerca de 31% de

toda a população utiliza assiduamente a rede social. Aos poucos o Instagram tem se

tornado uma das mais fluentes plataformas de conteúdo do mercado de consumo.

Os influenciadores digitais são pessoas comuns que compartilham o seu dia-a-dia

nas redes sociais, através dos stories e do feed, conseguem propagar conteúdos por

vídeos, fotos ou a combinação dos dois, dando dicas sobre assuntos que dominam,

usam ou compram. Tendo como principal característica ser formadores de opiniões

em relação aos seus seguidores.

Segundo o blog Influency.me, “Influenciador digital é um indivíduo que possui um

público fiel e engajado em seus canais online e, em alguma medida, exerce

capacidade de influência na tomada de decisões de compra de seus seguidores”

(POLITI, Cassio, Influency.me, 2019).

O Brasil possui cerca de 1 milhão de digitais influencers mapeados por empresas. A

SamyRoad é uma agência global de influencer marketing e social media para

grandes marcas e possui mais de 700 mil influenciadores cadastrados em sua

plataforma no Brasil.

É necessário possuir ao menos 1 mil de seguidores para ser considerado

influenciador, no entanto deve-se, preferencialmente, ter mais de 5 mil seguidores

para garantir a monetização e os patrocinadores, que são de onde vêm seus lucros.

Ao renunciar sua privacidade, expor seu dia a dia para milhões de pessoas e através

da sua comunicação direta e acessível com seus seguidores, os digitais influencers



conseguem estabelecer uma conexão com seu público nos mais diversos nichos,

como beleza, moda, saúde, política, alimentação, games, esportes, tecnologia,

música, entretenimento, dentre outros.

Os Influenciadores, por estratégias emocionais, conseguem se sintonizar com o

comprador contemporâneo que está sempre ansioso por novas experiências. Essa

relação entre influenciador e seguidor revela uma forma de publicidade altamente

lucrativa e eficiente, sendo essa relação altamente almejada entre as marcas para

envolver e encorajar os seguidores a consumir. Se valendo disso, as empresas têm

investido cada vez mais na contratação de influenciadores digitais para criar

conteúdos em benefício de suas marcas.

2.1 QUAL A IMPORTÂNCIA DO INFLUENCIADOR DIGITAL PARA AS EMPRESAS?

Ao analisarmos o comércio online é necessário pontuar que existe uma verdadeira

indústria que investe diariamente milhões de reais em publicidades, e nos estudos

acerca do comportamento dos consumidores.

A internet mudou a forma com que as pessoas consomem publicidade, por isso, as

empresas precisam se adequar ao mercado atual.

Com as pessoas cada vez mais conectadas e em busca de informações confiáveis,

os influenciadores digitais têm sido a melhor ponte entre a marca e seus clientes,

porque conseguem de forma muito sutil incorpora o produto ou serviço em sua

rotina, demonstra como usar e ainda mostra os resultados, gerando credibilidade ao

seu público, e por consequência, endossa a marca parceira.

Os influenciadores possuem uma comunicação mais espontânea e próxima com o

público-alvo, isso passa para as pessoas que os acompanham a impressão de ser

um amigo fazendo uma indicação, sendo este um trunfo valioso, pois uma “dica de

amigo” instiga muito mais do que uma propaganda que transmite artificialidade.

As empresas buscam parcerias com influenciadores que melhor se enquadram com

as características da empresa, que possuem engajamento significativo, e que este



influenciador domine a região geográfica em que a empresa esteja inserida ou que

contenha o público que deseja atingir para garantir o sucesso da campanha.

Atualmente existem aplicativos que auxiliam as empresas a encontrarem os seus

melhores influenciadores, a exemplo temos Airinfluencers, Influency.me e

Socialbakers, que são plataformas que usam a inteligência artificial para cruzar

dados do negócio para encontrar os melhores influenciadores em determinado nicho

de público.

Sendo assim, o grande papel do influenciador digital para as empresas é gerar valor

para as marcas com as quais se associam, gerando endosso, e assim influenciando

os usuários a consumir seu produto ou contratar seu serviço.

2.2 COMO SE ENQUADRA NA PUBLICIDADE?

O marketing digital é uma das maiores estratégias de publicidade utilizadas

atualmente no mercado de consumo. Por ser um meio de comunicação que não se

limita geograficamente, o anúncio publicado pode atingir consumidores globalmente,

impactando um número maior de pessoas.

O Influenciador Digital se enquadra na publicidade por meio de anúncios

publicitários nas redes sociais.

Para que um anúncio publicitário aconteça é necessário a presença de três agentes:

o anunciante que é o próprio fornecedor de produtos ou serviços; o agente

publicitário que é o profissional (influenciador) que cria e publica o conteúdo a ser

disponibilizado ao público; e o veículo de comunicação que leva o conteúdo até o

seus destinatários.

Nessa linha, para que a publicidade aconteça é necessário o fornecedor de produtos

direto, o influenciador digital e a plataforma de rede social.

No Brasil a publicidade é regulamentada tanto pelo Estado por meio da Constituição

Federal, Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor ou por intermédio de

instituições não governamentais como o Conselho Nacional de Autorregulamentação

(CONAR) que é uma associação de direito privado , apartidária e sem fins lucrativos,



tem por finalidade zelar pela comunicação social, oferecer assessoria técnica sobre

ética publicitária aos seus associados.

2.3 PUBLICIDADE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A publicidade no Código de Defesa do Consumidor é entendida como uma forma de

divulgação de produtos e serviços, com a finalidade de estimular o consumo destes.

Atualmente, os fornecedores investem em vários meios de comunicação, a fim de

atingir o maior público possível.

O CDC trouxe de forma expressa, clara e didática, como a divulgação de produtos e

serviços devem ocorrer, valorizando sempre a boa-fé objetiva, a aparência e

interagindo com o princípio da transparência ou da confiança. Também trouxe um

Direito Privado mais concreto e efetivo, e menos formalizado.

Foi com a chegada do Código de Defesa do Consumidor que a publicidade obteve

natureza jurídica de contrato, onde a oferta via propaganda passa a ter efeito

vinculativo, assim que o consumidor tome conhecimento da mesma.

A partir do momento em que o consumidor declara aceitação pelo produto, a oferta

converte-se em contrato. O princípio da vinculação demonstra a preocupação do

direito com relação ao poder de influência que a publicidade tem sobre a celebração

de um negócio jurídico, e por esse motivo obriga o cumprimento da oferta nos

exatos termos que foi proposta.

Para estar conforme o ordenamento jurídico, as informações transmitidas através da

publicidade devem ser corretas. Não há espaço para dúvida ou múltiplas

interpretações por parte do consumidor, porque este não possui conhecimento

técnico específico para sua proteção. Toda publicidade deve ter seu conteúdo de

fácil entendimento por qualquer homem médio, sem que haja a necessidade de

qualquer esclarecimento adicional a ser realizado por terceiro para ser

compreendido.

Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a publicidade deve

sempre se adequar aos princípios legais, bem como aos valores éticos e sociais,



sendo vedada a propagação de mensagens publicitárias que desobedeçam os

princípios que regem a publicidade.

3 QUEM É FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS?

O conceito de fornecedor de produtos ou serviços está expresso no Código de

Defesa do Consumidor, da seguinte forma:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços (BRASIL, 1990).

O dispositivo traz uma definição bem ampla de fornecedor, abrangendo o maior

número de relações que possam estar no campo de aplicação da lei consumerista.

Como bem mencionado por CAVALIERI “bem especifica que o sistema de proteção

do consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de

fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços (...), não

importando sua relação direto ou indireta, contratual ou extracontratual” e completa

dizendo que “A estratégia do legislador permite considerar fornecedor todos aqueles

que, mesmo sem personalidade jurídica (entes despersonalizados), atuam nas

diversas etapas do processo produtivo (produção, transformação, distribuição,

comercialização, prestação), antes da chegada do produto ou serviço a seu

destinatário final” (CAVALIERI, 2019, p. 101).

O critério característico de fornecedor é o desenvolvimento de atividades tipicamente

profissionais, que tenham certa habitualidade e com finalidades econômicas.

A norma do §2º do art. 3º do CDC trata a remuneração do serviço como o único

elemento caracterizador, e não a profissionalidade de quem o presta.

BESSA estende a teoria de fornecedor para a publicidade, onde todos que

promovem de forma direta ou indireta seriam equiparados a fornecedor “O

anunciante no caso é um fornecedor equiparado e está sujeito, portanto, à disciplina

do CDC” ( BESSA, 2011, p. 1026)



Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 2019, adotando a teoria

da aparência para o fornecedor indireto, empregando o termo “fornecedor aparente”

julgou o Recurso Especial de nº 1.580.432/SP, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E
MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO -
FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL -
LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ.

Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da
interpretação do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir
se na exegese de referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor
aparente - e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como
aquele que, sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a
mesma marca de renome mundial para a comercialização de seus produtos.

1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à
conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do
Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente,
compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do
processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou
outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um
terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o
mercado consumidor.

2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca
internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí
decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código
de Defesa do Consumidor. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade
solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos
bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo
que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de
indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço.(STJ, 2019)

Desta forma, não só o fabricante e o produtor originário (fornecedor direito) serão

tratados como fornecedores, mas também, todos os intermediários/ fornecedores

indiretos (intervenientes, transformadores, distribuidores) e inclusive o comerciante.

3.1 O QUE É FORNECEDOR DIRETO E INDIRETO?

O fornecedor Direto é aquele que comercializa o produto ou presta diretamente o

serviço, mesmo que venha a se utilizar de mandatário, preposto ou empregado. No

presente artigo podemos identificar como fornecedor Direto a empresa fornecedora

do produto ou serviço a ser divulgado.



Já o Fornecedor Indireto é aquele que não celebrou o contrato, tendo contudo

integrado a cadeia econômica como fornecedor do produto ou serviço, nessa

hipótese podemos identificar o influenciador digital como sendo fornecedor indireto.

4 RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE OS INFLUENCIADORES DIGITAIS E OS

SEUS SEGUIDORES. SEGUIDORES OU CONSUMIDORES?

O conceito de consumidor é formado por três elementos fundamentais , são eles: o

consumidor, o fornecedor;  e o produto ou serviço.

Com definição expressa na legislação consumerista, conforme segue: consumidor é

“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como

destinatário final” (art. 2º, CDC 1990). Diante do conceito de consumidor trazido pelo

CDC equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas que haja intervindo nas

relações de consumo.

No mesmo sentido, a doutrina entende como Cadeia de Consumo todos os agentes

participantes da concepção do produto e a sua disponibilização no mercado, assim,

o Digital Influencer ao divulgar o material publicitário integra a cadeia de consumo e

é responsável pelo conteúdo divulgado.

Há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por

vício no produto adquirido pelo consumidor, incluindo-se o fornecedor Direito e o

fornecedor Indireto.

A responsabilidade do digital influencer pelos anúncios publicitários postados nas

redes sociais sobre determinados produtos ou serviços é possível desde que tenha

realizado uma ação ou omissão, e em razão disso, o seguidor consumidor tenha

adquirido e sofrido algum resultado danoso.

Assim, só o fato de ser "vítima" de um produto ou serviço poderá ser beneficiado

com a condição de consumidor legalmente protegido pelas normas acerca da

responsabilidade objetiva pelo fato do produto encontrado no Código de Defesa do

Consumidor.

Corroborando, GUIMARÃES preceitua que:



Devem ser aplicadas às celebridades todas as diretrizes do Código de
Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à responsabilidade em
caso de violação aos direitos dos consumidores, tendo em vista que as
celebridades são partes integrantes da cadeia de consumo, figurando ao
lado de todos os outros agentes (GUIMARÃES, 2001,p.98).

Dessa forma, o seguidor pode ser considerado consumidor, uma vez que são os

destinatários finais da publicidade realizada.

5 A VULNERABILIDADE DO SEGUIDOR/CONSUMIDOR

Em um ambiente tecnológico inovador, onde o fornecedor encontra inúmeras

possibilidades para interagir com o consumidor, atendendo seus anseios e

necessidades, a fragilidade da relação fica evidente.

Diante do que foi apresentado é importante frisar que a relação contratual existente

entre os influenciadores digitais e as empresas parceiras nem sempre é

transparente aos seus seguidores, na maioria das vezes não é perceptível a

existência de uma relação contratual, uma vez que os influenciadores agem como se

utilizassem determinados produtos ou serviços de forma natural em seu dia a dia.

De um lado, as empresas e os influenciadores buscam realizar parcerias múltiplas,

segmentadas num universo imensurável de negócios, além de estratégias

publicitárias para atrair a atenção dos seguidores para o consumo de produtos e

serviços, firmando contratos milionários visando lucro e rentabilidade.

Segundo informações do site “veja São Paulo” “ As atrizes Bruna Marquezine e Tatá

Werneck, e o humorista Whindersson Nunes, ocupam o pódio dos brasileiros que

mais faturam no Instagram, para cada um “combo” de uma foto no feed e um stories

no instagram vale em média 150 000 reais (cento e cinquenta mil reais). Campanha

que incluía outras mídias custam de 1 milhão a 3 milhões de reais”.

São criadas estratégias de marketing com a divulgação de informações de vários

formatos (imagens, áudios, vídeos, textos) e a celeridade da propaganda em massa,

possibilitam às empresas captarem clientes e maximizarem seus lucros.

Em contrapartida, do outro lado, os seguidores aqui chamados de consumidores,

são atraídos por admirarem seus influenciadores, proporcionando assim, uma



situação de desequilíbrio entre o fornecedor de produtos e o consumidor final,

tornando o consumidor a parte vulnerável da relação de consumo.

Essa vulnerabilidade pode ser considerada fática (ou socioeconômica) que advém

da relação de superioridade, do poder que o fornecedor tem no mercado de

consumo em relação ao consumidor, e também, a vulnerabilidade informacional que

advém da ausência, insuficiência ou complexidade da informação prestada que não

permite compreensão pelo consumidor.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor visa utilizar-se de regras e

princípios para resguardar e proteger os direitos do seguidor/consumidor.

5.1 CONSEQUÊNCIAS DA VULNERABILIDADE DOS  SEGUIDORES/

CONSUMIDORES

Essas estratégias geram mudanças significativas com o aumento substancial na

forma do consumo dos produtos e serviços e por consequência vem os danos

causados aos consumidores.

As consequências da influência que os influenciadores digitais possuem sobre seus

seguidores, têm demonstrado aspectos danosos multifacetários.

Quando um influenciador digital indica um produto ou serviço, a sua confiabilidade

agrega segurança da garantia de que o produto ou serviço indicado é de qualidade.

Citando FRANCO, “ os influenciadores ao realizarem publicidade como se fosse

uma “dica de amigo” induzem o seguidor a uma compra que não é realizada de

forma consciente” (FRANCO, 2016, p.10).

Inevitavelmente estimula o consumismo em massa de forma totalmente

inconsciente.

O consumismo por sua vez muitas das vezes, de produtos ou de serviços que não

são necessários, o que acarreta diversas consequências na vida do consumidor,

consequências sociais, econômicas, e também, psíquica.



6 COMO AMPARAR PROTEGER ESSA VULNERABILIDADE DO

SEGUIDOR/CONSUMIDOR DENTRO DO CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR

Conforme apresentado, visando equilibrar essa relação consumerista contratual, o

Código de Defesa do Consumidor dispõe de Princípios, Dispositivos Legais e

Jurisprudências que visam a proteção das relações consumeristas.

Os princípios visam garantir as premissas básicas do consumidor, sendo todos os

esforços no sentido de se obter um consumo consciente e seguro, e que o

consumidor venha a ser devidamente informado acerca das características, modo de

utilização, riscos, e preços dos seus produtos ou serviços.

Os principais princípios que visam a proteção do consumidor são, o princípio da

Vulnerabilidade, Princípio da Hipossuficiência, Princípio da Transparência, Princípio

da Boa-fé Objetiva , e o Princípio da Solidariedade.

As normas do CDC estão estruturadas a partir do conceito de proteção do

consumidor, nesse sentido, o Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor visa

equilibrar a relação contratual na relação de consumo, adotando a presunção de

vulnerabilidade do consumidor como princípio norteador da igualdade material entre

os sujeitos da relação consumerista.

A presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta, não necessitando de

qualquer outra comprovação para demonstrar o desequilíbrio presente entre

consumidor e fornecedor.

No mesmo sentido, o Princípio da Hipossuficiência vai além da caracterização da

condição econômica, abrange também o conhecimento técnico que possui o

consumidor, em relação ao produto ou serviço. Essa insuficiência técnica é protegida

pelo CDC por meio do artigo. 39 do CDC nos seguintes termos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras
práticas abusivas:

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em
vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços (BRASIL, 1990).



No que tange ao Princípio da Transparência dispõe que na publicidade todas as

informações devem ser claras, corretas e precisas sobre o produto a ser fornecido

ou o serviço a ser prestado. Tem-se como principal consequência o dever de

informação do fornecedor e o direito à informação do consumidor.

Com respaldo legal no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, conforme

dispõe:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (BRASIL,
1990).

Esse princípio se faz presente desde a proibição da publicidade enganosa, até a

fase negocial, onde é proibido qualquer forma de informação enganosa quanto aos

elementos do contrato.

No que tange ao Princípio da Boa-fé é o princípio máximo das relações contratuais,

a base do negócio jurídico, indica princípios éticos que estão na base da sociedade

organizada e exercem função de regularização da ordem jurídica.

Ele está associado às regras de conduta, analisando a relação no plano dos fatos,

de forma objetiva, exigindo um comportamento de cuidado, respeito, lealdade,

transparência, honestidade, razoabilidade, bem como o dever de informação de

todos os sujeitos da relação, em todas as fases do negócio.

Na mesma linha, MOREIRA e BARBOSA:

Apesar de serem “sujeitos comuns”, os influenciadores digitais são
verdadeiros profissionais da web e têm, portanto, a obrigação de respeitar
os princípios de boa-fé e transparência em prol dos consumidores, devendo
deixar explícita a sua relação comercial com a empresa do produto
divulgado (RAIS;BARBOSA, 2018, p. 85).

O Princípio da solidariedade diz respeito à responsabilidade dos fornecedores,

podendo o consumidor exigir o seu direito à reparação contra todos os fornecedores

na cadeia de fornecimento, ou contra somente um deles, conforme preferir, levando

em conta a solidariedade entre eles.



Em regra, todos os sujeitos que colocaram o produto ou serviço no mercado de

consumo são por eles responsáveis, independentemente se tenham contribuído ou

não para o evento danoso.

Corroborando com o artigo 30 , do CDC, nos seguintes termos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e
serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar a integra o contrato que vier a ser celebrado
(BRASIL, 1990).

Essa garantia é dada ao consumidor para que ele não venha a se frustrar no seu

direito de ser reparado por eventual prejuízo sofrido, tendo em vista a complexa

formação da cadeia de fornecimento.

No que tange aos influenciadores digitais, embora não exista dispositivo legal

tratando do assunto de forma específica, a doutrina e a jurisprudência tem adotado

posicionamentos da seguinte forma:

Segundo FRANCO “o influenciador, ao transmitir sua mensagem, deve estar ciente

dos deveres a que está sujeito, como dever de lealdade, considerando que o

seguidor confia nele, e o dever de solidariedade” (FRANCO, 2016,p.15).

No mesmo sentido GASPARATTO “deve-se atribuir aos influenciadores

responsabilidade de reparação frente aos consumidores, em razão da indicação de

produtos e serviços. Eis que tais pessoas possuem grande poder de influência, além

de contarem com a confiança de seus seguidores” (GASPARATTO; FREITAS e

EFING, 2019, p. 79).

Diante do exposto, infere-se que os influenciadores digitais possuem

responsabilidade sobre os anúncios publicitários publicados em suas redes sociais,

podendo sofrer penalidades extrajudiciais, através do CONAR, bem como judiciais.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo analisou a responsabilidade civil dos influenciadores digitais tendo por base

o Código de Defesa do Consumidor, diante do que foi apresentado é evidente que

os influenciadores são os principais responsáveis por essa relação de consumo,



sem eles, ela não existiria, consequentemente ao indicar um produto ou serviço o

influenciador deverá tomar conhecimento das informações sobre os produtos

negociados, principalmente atentando-se aos riscos e cuidados devidos, não

omitindo informações essenciais aos consumidores, que poderão ser prejudicados

e lesados por conta da influência empenhada na publicidade sem qualquer margem

de responsabilidade com o destinatário final.

Nesse sentido, entende-se, que na relação influenciador-seguidor, no que concerne

aos produtos e serviços anunciados nas suas redes sociais, integram a cadeia de

consumo e são considerados fornecedores indiretos, situação que permite a

aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos casos e, consequentemente a

responsabilização objetiva e solidária destes juntamente com o anunciante e o

veículo, garantindo, assim, a proteção integral ao consumidor a fim de garantir

equilíbrio, proporcionando relações saudáveis e seguras para todos os envolvidos

na relação consumerista.
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