
 

 

 

 

 

ALÉM DOS LOOKS, NÓS VAMOS ASSIM: 

MODA E COMPORTAMENTO EM UMA CONVERSA COM AMANDA CAMPELO* 

 

Amanda Campelo é estudante de Comunicação Social (Jornalismo), na 

Universidade Federal do Pará (UFPA), onde já trabalhou na assessoria de 

comunicação. Amanda atualmente é produtora, repórter e editora do Jornal 

da Manhã da Rádio Cultura. Além disso, é social media, editora e redatora do 

blog de moda Nós Vamos Assim (NVA), criado em parceria com Natália 

Costa e Marília Jardim. 

No Facebook Marketing 2015, Amanda ministrou a palestra “Gestão de 

Comunidades On-line”. Antes disso, ela bateu um papo sobre o evento. Veja 

abaixo a entrevista: 

 

Enderson Oliveira– A fanpage Nós Vamos Assim precedeu o blog. Por 

que esta escolha? 

Amanda Campelo – Começamos no Facebook porque era a plataforma 

que mais atendia as nossas necessidades para o conteúdo e à nossa rotina. 

Alimentar uma fanpage era bem mais rápido e prático do que um blog, 

além do que não sentíamos necessidade de ter um blog, já que a maioria 

do público que queríamos atingir estava conectado ao Facebook. Ao 

completarmos um ano de projeto, quer dizer, meses antes de completar 

um ano, no entanto, começamos a pensar em tornar o blog a nossa 

principal plataforma. Como não poderíamos arriscar perder "tudo" 

optamos por tornar a fanpage secundária e trazer o blog como media 

principal do Nós Vamos Assim. 

  

Enderson Oliveira– Além da Nós Vamos assim, já cuidaste de outras 

contas/páginas? 

Amanda Campelo – Fiquei pouco mais de um mês nas redes sociais 

(Facebook, Twitter e Instagram) da Universidade Federal do Pará, o que 



 

 

 

 

de longe foi muito diferente do que eu faço nas redes do Nós Vamos Assim. 

Foi uma experiência muito gostosa, porque foi durante o período que 

antecedeu o resultado do listão. Ou seja, uma situação de caos em que 

vários estudantes estavam desesperados e eu tinha como função informar 

à eles sobre tudo e ainda fazer o papel de terapeuta tentando acalmá-los. 

Acho que, de certa forma, consegui fazer um trabalho bem particular e que 

rendeu bons índices, principalmente na Fanpage e no Instagram. 

 

Enderson Oliveira– Vocês já tinha alguma estratégia bem definida ou 

foi algo mais "espontâneo"? 

Amanda Campelo – Quando criamos o projeto a ideia principal era 

mostrar às pessoas que dava pra se vestir bem sem gastar muito dinheiro 

e como tínhamos uma rotina bem intensa optamos por executar isso em 

uma fanpage. Na verdade não tínhamos uma estratégia formulada. A única 

coisa que sabíamos era que a maioria dos seguidores eram estudantes de 

comunicação que estagiavam pelo período da tarde e que, possivelmente, 

estariam online de segunda à sexta entre 14h-18h, portanto sempre 

postávamos os looks entre 14h30 e 17h porque dessa forma mais gente 

veria. E deu certo. Fora isso também deixávamos para comentar as fotos 

horas depois da publicação, como 21h, porque assim o post voltaria para o 

feed das pessoas que seguem a página e assim quem não tinha visto de 

primeira, teria acesso à publicação num sistema de "retorno". 

  

Enderson Oliveira– Que outras mídias utiliza? Em qual o "retorno" 

delas é maior/ melhor? 

Amanda Campelo – Além do blog e da fanpage, onde tudo começou, 

também alimentamos uma conta no Instagram. Bem, é difícil pesar em 

qual das redes temos um retorno maior, pois se contarmos como retorno a 

quantidade de likes, algumas vezes no Instagram é melhor, mas como por 

lá é tudo basicamente visual e nós optamos por não utilizar grandes textos, 

muitas vezes tem publicações em que a foto não é chamativa e passa 

batido. Já no Facebook além dos likes também temos os comentários, o 



 

 

 

 

que demonstra um envolvimento melhor por parte dos seguidores, por 

isso o retorno é melhor é no Facebook, resultado da diferença de mais de 2 

mil seguidores que temos de uma rede para a outra. 

  

Enderson Oliveira– As redes sociais estão constantemente se 

modificando e mesmo renovando. O facebook, por conta das mudanças 

que faz, talvez consiga durar por mais tempo. Temes "perder" ele ou 

outra rede social? Por outro lado, como te aproveitas dessas 

mudanças? 

Amanda Campelo – Foi justamente pelo medo da "morte" do Facebook 

que optamos por transformar o blog em plataforma central. E agora com 

três redes acreditamos que estamos mais seguras, porque se uma delas 

entrar em decadência teremos outras duas. As mudanças do Facebook 

prejudicaram bastante a gente, porque não temos como pagar por cada 

post para ter um alcance maior, então todos os likes e comentários que 

agregamos vem de alcance orgânico. Mas ao mesmo tempo em que essas 

mudanças nos tiraram alguns views, elas nos motivaram a fazer looks mais 

elaborados para que eles chamassem mais atenção e nos dessem mais 

envolvimento.  

  

Enderson Oliveira– Já participaste de outros eventos sobre redes 

sociais, seja ministrando ou como "aluna"? O que destacas d/neles 

(positivo ou negativo)? 

Amanda Campelo – Sim, tanto como palestrando quanto como ouvinte. 

Eu acho fantástico porque a gente sempre troca muito conhecimento, seja 

com quem tá palestrando ou com quem apenas é usuário das redes sociais. 

O que eu pontuaria de negativo é que ainda falta a participação de outras 

pessoas, sem ser as de comunicação nestes eventos. Acredito que os 

microempresários e grandes empresários também deveriam, vez ou outra, 

ficarem mais atentos sobre o assunto, porque a imagem de uma marca nas 

redes pode ser a glória e o fracasso dela.  

 



 

 

 

 

Enderson Oliveira– Como observas o mercado de moda e de blogs e 

redes sobre o assunto aqui em Belém? 

Amanda Campelo – Apesar de ter um blog sobre Moda quando falo sobre 

o tema é muito mais como uma comunicadora que gosta do tema do que 

alguém que entende do assunto. É sempre bom destacar isso. De forma 

meio leiga até, acredito que vira e mexe conseguimos alguns avanços, mas 

ainda é necessário se investir mais na Moda local e principalmente, os 

paraenses precisam valorizar o que é produzido aqui, seja Moda, música, 

gastronomia e etc. Já sobre os blogs eu acho um barato quando descubro 

coisas que tão sendo feitas aqui, porque é tão bacana quando a gente olha 

algo e pensa "hum, eu realmente teria como usar isso aqui em Belém", 

porque muitas vezes a gente acaba não acompanhando alguns blogs 

porque eles, de certa forma, estão longe da nossa realidade, seja ela 

climática ou, no meu caso, financeira.  

  

 

* Entrevista publicada originalmente em 11 de março de 2015 no site 

http://yesbil.com/facebookmarketing/alem-dos-looks-nos-vamos-assim-moda-e-

comportamento-em-uma-conversa-com-amanda-campelo/ 
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