
Mas o meu gosto pela área da saúde falou

mais forte. Sou Ortoptista, mãe e a escrita no

blog ficou para um 3º plano. Agora uso mais

o Instagram por ser mais imediato. Uma foto

bonita vale mais do que mil palavras...

O que é que mais a motiva enquanto
influencer?

Eu não me identifico com o nome

"influencer" mas percebo a ideia, o conceito.

Sempre gostei de moda e de estar a par das

últimas novidades da área e talvez seja isso

que publico mais. (...) 

M A F A L D A

A N T U N E S

(...) eu só aceito o trabalho se me

identificar com o produto. Tem sido

sempre assim. Só isso faz sentido

para mim.

Como é que começou o seu
percurso nesta área? Foi uma
decisão pensada ou foi
acontecendo de forma orgânica? 

Criei o meu blog há 12 anos, que

ainda existe "Eye Love Fashion" mas

tenho cada vez menos tempo para

escrever. Fiz um curso de styling no
Atelier Styling Project e durante uns

tempos quase pensei em deixar a

minha profissão para seguir esta área. 

Ortoptista e 
Criadora de Conteúdos Digitais



Ui... tanto. Se os seguidores perceberem

que é mesmo um produto que quem o

promove usa e gosta, vende mais do que

um anúncio de TV.

Como é que as redes sociais têm
contribuído para o seu sucesso
profissional?

A rede social para mim mais imediata é o

Instagram. Eu sou daquelas que não

adere logo aos novos meios digitais

como o TikTok e o YouTube. Até mesmo

o Facebook não é o que mais me atrai.

Neste momento a minha plataforma é o

Instagram por ser mais imediato e

rapidamente conseguimos chegar ao

público-alvo.

Na sua opinião, o que é ser um
influencer na era digital e que
conselhos daria aos jovens que
gostariam um dia de enveredar por
esta área?

Um influencer da era digital deverá

acompanhar, se conseguir, pelo menos

dois ou três canais seja Instagram,

Facebook, YouTube, podcasts. Eu não

consigo porque tenho a minha profissão

e os dias não têm 48h. O conselho que

dou a quem quer criar algo no digital é

que sejam inovadores mas não percam a

essência. Façam as coisas porque

gostam e não porque os outros vão

gostar. Para mim só assim faz sentido.

(...) Eu não sinto obrigação de partilhar

coisas todos os dias. Publico o que gosto.

Seja decoração de casa, uma paisagem,

um look meu que acho que funcionou

bem...

Quais os principais desafios que
enfrenta no seu dia a dia?

O que é mais desafiante neste mundo do

digital é ser genuíno. Não ser "mais do

mesmo" e não cair na tendência de ceder

em prol de likes... Talvez por isso ainda

não tenha chegado aos 10 mil seguidores. 

Para si, o que é mais importante na
relação com os seus seguidores?

Empatia... tentar responder sempre

quando me questionam... Acho

fundamental para quem me segue.

Que critérios deve um influencer ter em
conta antes de decidir trabalhar em
parceria com uma dada marca?

Quando nos fazem uma proposta de uma

marca eu só aceito o trabalho se me

identificar com o produto. Tem sido

sempre assim. Só isso faz sentido para

mim.

De que forma é que contribui para
acrescentar valor a uma determinada
marca?


