
O que é que mais a motiva enquanto
influencer?

Neste momento, considero-me mais

produtora de conteúdos do que influencer.
Gosto desta forma de comunicar e tento

ajudar as mulheres a sentirem-se mais

bonitas e a aprenderem as melhores dicas

de moda e beleza.

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

Como faço outras coisas, em termos

profissionais, e tenho duas filhas pequenas,

o desafio maior talvez seja conseguir

conciliar tudo com êxito.

M Ó N I C A

L I C E

É importante existir uma história e

uma identificação com a marca,

mensagem, serviço ou produto. Só

assim se conseguem produzir

conteúdos naturais (...).

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

Eu comecei em 2006, como blogger.
Vivia em África e vi no blog uma forma de

escape ao meu dia a dia num dos países

mais pobres do mundo.

Na altura, não seguia blogues e não

existiam blogues de moda e beleza em

Portugal. Foi tudo 100% orgânico.
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Como é que as redes sociais têm
contribuído para o seu sucesso
profissional?

Neste momento, e para além de

continuar a alimentar o meu blog,
tenho notado um crescimento de

redes sociais como o Instagram, que

me têm ajudado na produção de outro

género de conteúdos, que estão mais

próximos daquilo que as pessoas

gostam de consumir no momento,

como os reels.

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?

Para mim, trata-se, acima de tudo, de

comunicar, de forma autêntica, sincera

e original. De conseguir produzir

conteúdos úteis e que sejam realmente

interessantes para quem os vai

consumir.

O meu conselho aos jovens é que

tentem encontrar o seu caminho e

abram os seus horizontes, tentando

fazer várias coisas e, acima de tudo,

aprendendo, estudando, ganhando

várias valências para, um dia,

conseguirem fazer várias coisas, bem

feitas. 

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

A relação de confiança que se cria é

muito importante. Gosto que as

minhas seguidoras me vejam como

uma amiga – alguém que as pode

ajudar e que está aqui sempre.

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

É importante existir uma história e

uma identificação com a marca,

mensagem, serviço ou produto. Só

assim se conseguem produzir

conteúdos naturais, que fazem

sentido para mim, para o cliente e,

claro, acima de tudo, para o meu

público.

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

A influencer ou produtora de

conteúdos destaca-se pelo lado

pessoal que imprime ao que produz e

comunica. E tem por detrás todo um

conjunto de seguidoras que a

acompanha com atenção e gosta do

que escreve, faz ou usa.


