
 

 

 

 

 

VIAGENS, MODA E BEM ESTAR NAS REDES SOCIAIS:  

UMA CONVERSA COM LARISSA ANDRADE* 

 

 

Larissa Andrade é formada em Comunicação Social (Publicidade e 

Propaganda) pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Atuando no meio 

digital desde 2012, possui as redes sociais e a moda como linhas de pesquisa. 

Larissa é a responsável por um site sobre moda, viagens e variedades que leva 

seu nome: o www.larissaandrade.com.br. 

Durante o Facebook Marketing 2015, a publicitária fez a palestra 

"Produção de conteúdo – sua marca indo além do alcance". Antes, no entanto, 

Larissa bateu um papo sobre o tema. Confira: 

 

Enderson Oliveira – Quando criaste o blog? E a fanpage? Foram juntos 

ou um precedeu o outro? 

Larissa Andrade – O blog e a fanpage foram criados juntos, em junho de 

2013, porém o blog ficou fora do ar por alguns meses no ano passado e, com 

isso, a fanpage deu uma estagnada também. Na época do lançamento, eu 

ainda era estudante de publicidade e criei o blog com o intuito de repassar o 

conhecimento que eu aprendia sobre moda através das minhas pesquisas. 

Nunca teve e ainda não tem como finalidade o lucro, é mais um hobby. 

 

Enderson Oliveira – Já tiveste outras contas? 

Larissa Andrade – Não, esse é o primeiro e único. (Risos) Sempre gostei 

muito de acompanhar os blogs de moda, mas levei um certo tempo pra criar 

um meu. E outras contas em redes sociais, só mesmo as minhas pessoais 

que tenho há mais tempo. 

 

Enderson Oliveira – Especificamente sobre a fanpage, já tinhas alguma 

estratégia ou foi algo mais "espontâneo" (ou seja, só querias mostrar os 

looks etc.)? 



 

 

 

 

Larissa Andrade – O lançamento do blog e das mídias foram todas 

planejadas com antecedência. A fanpage é o principal meio de divulgação do 

blog, então sempre que tiver um novo post, seja de qualquer tema, terá uma 

publicação simultaneamente com o link na fanpage. Sempre prezei muito 

pela estética das publicações, com a ligação da fanpage com o layout do 

blog, usando sempre o mesmo padrão. Já tive também sessões exclusivas da 

fanpage, com inspirações de looks todos os dias. Também gosto muito de 

manter contato com os fãs do blog através da página no Facebook, afinal ela 

nos aproxima muito dos leitores. E eu tenho a sorte de ter leitores bem 

engajados, que curtem, comentam, dão dicas. Nunca quis impulsionar a 

página, porque, pra mim, qualidade vale muito mais que quantidade e, por 

enquanto, eu estou bem assim. 

 

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

delas é maior/ melhor? 

Larissa Andrade – A página no Facebook e o perfil no Twitter são as mídias 

exclusivas do blog, porém uso meu Instagram pessoal para divulgar os posts 

do blog. Com relação ao alcance, a divulgação pelo Instagram é maior, 

porém as da fanpage, por virem com o link direto para a publicação, levam 

mais pessoas ao blog. 

 

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? 

Larissa Andrade – Como trabalho diretamente com as redes sociais, se elas, 

por ventura, acabarem, eu seria diretamente afetada por isso. Mas acho que 

não será o caso. Acredito que elas só tendem a crescer e se multiplicar. 

Quanto às mudanças, temos que aprender a lidar com elas e superar nossos 

limites. As mídias tradicionais cobram para divulgar os anúncios e, mesmo 

assim, nós fazemos uso delas, porque elas trazem resultado. Vivemos em 



 

 

 

 

um mundo capitalista, então, uma hora ou outra, as novas mídias que 

funcionavam em baixo custo iriam encontrar uma forma de cobrar também. 

Acredito que as mudanças são feitas justamente para mantê-los sempre 

ativos. São necessárias. O Facebook é um exemplo. Apesar de nos 

chatearmos com as mudanças de alcance, elas são feitas justamente para 

trazer bons conteúdo para o nosso feed, caso contrário, estaríamos 

saturados de tanta propaganda sem sentido. Isso nos ajuda a refinar nossas 

propostas de conteúdo para as fanpages. 

 

Enderson Oliveira – Como observas iniciativas como a do Facebook 

Marketing? 

Larissa Andrade – Acho imprescindível, principalmente pra nossa região 

que é carente de eventos sobre o tema. O mercado digital está crescendo 

cada vez mais e tem muito mais gente querendo aprender mais sobre o 

assunto. Iniciativas como essa deveriam ser mais frequentes em Belém e, se 

possível, deveriam também apostar em grandes palestrantes que são 

referência no Brasil sobre a temática. 

 

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

redes sobre o assunto aqui em Belém? 

Larissa Andrade – Tem crescido bastante! E é muito legal que isso 

aconteça. Um dos motivos por eu ter criado o meu blog foi que os blogs 

brasileiros mais famosos de moda são do sudeste e lá o clima é diferente 

daqui do norte, fazendo com que a gente tenha que adaptar às tendências da 

moda para usá-las aqui. Então, é ótimo que tenham cada vez mais blogs que 

falem diretamente com o público daqui. 

 

 

* Entrevista publicada originalmente em 26 de fevereiro de 2015 no site 

http://yesbil.com/facebookmarketing/viagens-moda-e-bem-estar-nas-redes-sociais-uma-

conversa-com-larissa-andrade. 
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