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Silvana Torquato, jornalista, professora, 
sommelier e mãe de Bento. Ama estudar 
o universo digital, incluindo mídias sociais, 
marketing, publicidade e tudo que se 
encaixa como tendência. Futurista como boa 
aquariana e aventureira também!

Luan Fernandes, 27 anos e natural de Picuí-
PB. Fotógrafo, Social Media e Atendimento.

Óscar Magalhães Mota, 59 anos e natural 
de Portugal. Em Campina Grande por amor. 
Apreciador das coisas boas da vida entre as 
quais se encontram os vinhos, que represento, 
e os gatos, tenho quatro. 

Maria Imaculada Barbosa Barros, 22 anos, 
viciada em tatuagens, foods e Netflix!

Irinaldo Junior, 40 anos apaixonado pela 
vida e pela sua esposa Erica. Adora churrasco; 
whisky e Bell Marques. Meu hobby é cantar.

Erica Aires, 23 anos e natural de Recife, 
Pernambuco. Atualmente em Campina 
Grande, cidade que tanto amo. Amo viajar e 
sou apaixonada por cachorros. 

Emanuel, mais conhecido como Manú, 23 
anos. Fotógrafo, viciado em séries de terror e 
suspense. Fissurado em fotografias de shows!

Poliana Calheiro Gomes, amo minha família, 
apaixonada por cachorros e viciada em séries.

Wagner da Costa Barbosa, 28 anos, 
apreciador do bom futebol e Palmeirense 
de coração. Um curioso nato em busca do 
conhecimento, tudo posso naquele que me 
fortalece.
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Influenciadora Digital

 Maria Cecília Carneiro de Melo @cecii_melo, influenciadora digital, trabalhando no Portal 

Celino Neto (Portal de entretenimento e sociedade da Paraíba),natural de Natal – RN, fazem seis 

anos que Ceci mora na cidade de Campina Grande - PB e vem se destacando também em cidades 

vizinhas como João Pessoa - PB. Faltando pouquinho para completar seus 21 anos, Ceci, assim como 

gosta de ser chamada, além de influenciadora digital, antes era muito conhecida por 

seu trabalho como maquiadora. Realizamos um bate-papo super bacana, onde ela 

conta como começo nesse meio digital.

 “Após começar a trabalhar para o portal, começei a realizar provadores de 

lojas de roupas, dentre a participar de eventos e fui postando em minha rede social 

também, além da do Portal Celino Neto. (Instragram)’', diz Ceci.

Ceci vem se destacando também por sua aparência ''Era muito magrinha, hoje 

ganhando peso, pessoas me procuram bastante para perguntar como estou ganhando 

peso, o que como, etc...'' Ressaltou.

A mesma conta que deseja seguir nessa área de nutrição, onde possa ajudar pessoas 

que desejam ganhar mais peso, sendo assim o ganho da sua autisma. ''Pois aqui em 

Campina, não vejo ninguém nessa área, sendo assim manterei o foco para ajuda de 

mais pessoas.'' Revelou.

Nome: Maria Cecília Carneiro 

de Melo

Cidade: Campina Grande 

Idade: 21 anos 

Instagram: @cecii_melo

Seguidores: 4 mil 

Maria 
Cecília





Paraibano de 23 anos, começou com o blog com 

o intuito de melhorar a escrita, e não para falar 

de moda, mas como era algo que fazia parte 

do seu cotidiano, e sempre gostava de se vestir 

bem, falar sobre algo que gostava era mais fácil, 

foi a partir daí que decidiu falar sobre moda e especificamente 

moda  masculina, e após compartilhar daquilo que mais gostava 

percebeu que o blog estava tendo vários acessos não apenas de 

amigos e familiares mais também de pessoas de fora do seu ciclo 

de amizade e convívio, e por ser bastante perfeccionista tinha 

um cuidado maior com tratamento das imagens, e por volta de 

três a quatro anos de blog já era reconhecido pelo trabalho que 

eu fazia. Hoje atua no facebook, twitter e também cria  conteúdo 

para o Blogspot, mas sua principal rede social é o instagram.

Influenciador Digital
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 Atualmente esta cursando arquitetura e deseja muito trabalhar na área e vê a possibilidade 

de ser um arquiteto influenciador. "Como hoje meu trabalho esta ligado mais a influenciar do que 

propriamente a moda, posso me vincular a  outras áreas e outros nichos e também posso influenciar 

sendo arquiteto e não necessariamente tenho que ser um influenciador pra ser arquiteto".

     Lembra que na época que começou em Campina Grande não se tinha muitas blogueiras e 

principalmente alguém voltado para moda masculina, mas foi bastante influenciado por Mirella Lira 

que hoje é sua amiga, e criou o seu blog pensando e vendo como ela escrevia e tudo foi fluindo 

naturalmente.

    Sempre está lendo bastante e pesquisando referências dos temas abordados, procura antes de 

fechar contrato com alguma marca pesquisar como pode agregar aquela determinada marca, e 

também procura sempre se manter atualizado através da TV, jornal e internet para ter 

mais credibilidade na criação de conteúdo.

    Um de seus principais projetos foi o bazar realizado com o intuito de reunir moda 

com solidariedade, e surgiu quando teve a oportunidade de conhecer o IPCCam – 

Instituto Paraibano de Combate ao Câncer, onde eles ajudam e abrigam crianças que 

fazem tratamento contra o câncer.

"Foi quando eu e minha assessoria decidimos fazer o bazar e doar 100% do valor 

arrecadado para a instituição, grandes marcas da nossa cidade abraçaram a visão 

desse evento e de poder ajudar essas crianças e o bazar foi incrível e superou todas as 

minhas expectativas foram mais de mil peças e um publico em torno de 500 pessoas, 

entre eles seguidores e blogueiros e foi um sucesso total, e com com certeza vai ter um 

segunda edição em breve."

Nome: Kaio Lima

Cidade: Campina Grande 

Idade: 21 anos 

Instagram: @kaiolima15

Seguidores: 18.1k



Rhuann Castro
Rhuann Castro Borburema tem 26 anos foi Mister Campina 
Grande 2017, as suas duas grandes paixões são a moda e a 
saúde, é enfermeiro graduado pela UFCG. Neste momento atua 
no Instagram e em listas pessoais de WhatsApp.
Tudo começou na escola, os colegas gostavam da forma como 
se vestia e ele indicava, sem fins lucrativos, onde comprava as 
roupas
 Com o passar dos anos lançaram o Fotolog e 
começou a postar. Junto com um amigo seu, Rodolfo Santos 

que fez Publicidade na CESREI, ao fim de semana tiravam fotos 

um ao outro e postavam. Com o surgimento do Orkut passou a 

entrar em comunidades de moda.

 Depois vieram Facebook e o Snapchat e junto com 

Mirela Lira e Carlos Lira passou a atuar aí. O que o levou a ir 

a alguns eventos nacionais, como o São Paulo Fashion Week, 

fez parcerias com a Riachuelo e a Hyundai e teve o prazer de 

estrear uma campanha do Moda Campina.



 Com a chegada do Instagram, tudo ficou 

mais fácil e começou a se profissionalizar.

O seu percurso veio naturalmente, começou por 

responder a perguntas, a indicar sem fins lucrativos, 

com o amadurecimento viu e notou que poderia 

trabalhar dessa forma. Tem como inspirador o 

blogueiro de São Paulo Kadu Dantas, que atualmente 

mora fora do País e é uma referencia em moda 

masculina. Não gosta de interferir na moda feminina 

para não mudar o foco.

 Para se capacitar faz cursos on-line sobre 

engajamento, visibilidade, marketing digital e 

pessoal. Tem um que particularmente vê bastante, 

Ana Tex que é especialista em mídias digitais e 

vendas.

 Tem como projetos ligados à mídia, 

poder algum um dia ser capa de revista, já teve 

oportunidade de sair em algumas revistas, tanto em 

Patos como Campina. Mas realmente queria um dia 

ser capa, numa matéria bacana de moda masculina. 

Também gostaria de ter uma coluna de moda 

masculina, porque sabe se que a questão da moda 

masculina é frágil e temos que ter representante 

masculino que abrace todos os públicos.

Nome: Rhuann Ayra Castro Borburema

Cidade: Campina Grande 

Idade: 26 anos 

Instagram: @rhuanncastroboburema

Seguidores: 256 mil

//////////////
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Bárbara
Vasconcelos

Bárbara Vasconcelos, influenciadora digital, natural de Picuí-PB, com 24 anos, casada e 
mãe de 3 filhas, decidiu entrar no mundo digital através de um problema de ansiedade 
muito grave e após perceber que o dia a dia da maioria dos seus seguidores do Instagram 
eram falsas e as postagens era feita apenas dos momentos felizes e a realidade de fato 

não eram mostradas, ela decide mostrar a verdade nua e crua.
 
 “Tudo começou com uma brincadeira, eu comecei postando vídeos da minha filha Laura, 
e as pessoas começaram a me passar um retorno muito bom, pois eu me sentia culpada, achava 
que eu não era uma boa mãe e que fazia tudo errado, achava que essas loucuras só aconteciam 
na minha casa, e foi daí que eu percebi que aquelas casas perfeitas que a maioria posta em 
suas redes sociais, não existe. Surpreendi-me demais com os testemunhos da galera e muita 
gente se identificou, e daí eu me inspirei a postar o meu dia a dia, das minhas filhas e minha 
espontaneidade em encarar os desafios da vida”, afirma Bárbara Vasconcelos.

//////////////

Influenciadora Digital
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 A partir de cada postagem feita, Bárbara percebia 
que não era a única a sentir aqueles sintomas e seu 
problema de ansiedade estava sendo sanada a cada dia, e 
mesmo sem apoio familiar ela decidiu continuar, e daí ela 
começou a utilizar a plataforma para expor seu dia a dia, 
o seu problema de ansiedade, suas rotinas, suas obrigações 
enquanto dona de casa, dentre outros. Contudo, Bárbara 
sanou todo o problema de ansiedade e hoje, consegue 
ajudar outras pessoas de todo o Brasil que apresentam o 
mesmo problema, e alega não ter preço estar fazendo o bem 
a outras pessoas que necessitam.

 E hoje não se vê longe da plataforma e tem como 
sua fonte de inspiração a GKAY (@gessicakayane), e atinge 
um público em sua maioria feminino, de todas as regiões do 
Brasil, e alega ser uma pessoa que nasceu para conquistar o 
mundo e está agarrando todas as oportunidades que estão 
surgindo.

Nome: Bárbara Albuquerque de Souto 

Vasconcelos

Cidade: Picuí 

Idade: 24 anos 

Instagram: @barbaraalbuquerqueee

Seguidores: 20k

//////////////
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GAME OVER

CONTINUE?

YES  NO

DOE ÓRGÃOS

O JOGO DA VIDA

NÃO TERMINA EM

CESREI

-
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GAME OVER

CONTINUE?

YES  NO

DOE ÓRGÃOS

O JOGO DA VIDA

NÃO TERMINA EM

CESREI

- ”
”

SERVIÇO RUIM ASSIM
VOCÊ JÁ PODE IMAGINAR
DE QUEM VEIO.

NÃO PRECISAMOS DIZER MAIS NADA
E VOCÊ JÁ SABE DE QUEM A FRASE FALA.

ISSO É PRECONCEITO.
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 A FAMÍLIA PARA DIGITAL INFLUENCER, ERA SUA 
GRANDE FONTE DE INSPIRAÇÃO, ELA CONTA A REVISTA 
MIDIATIVA FATOS QUE MARCARAM E MARCAM SUA 
TRAJETÓRIA.

 ‘’Meu avó Paulino, em um vídeo tinha dito que 
iria pintar o cabelo de rosa comigo quando chegasse aos 
10 mil inscritos, infelizmente ele faleceu. Mas foi uma 
pessoa que me ensinou a ser  Jaciara Patrício, 19 
anos, Estudante de Publicidade e Propaganda, Locutora, e 
Influencer, natural da cidade de Juazeirinho - PB. Conhecida 
por seus vídeos engraçados do YouTube, e seu bordão ''RÉ, 
PIA A BIXA.''  Começou gravando vídeos em casa, depois 

Jingles comerciais e políticos, spot, canal do YouTube 

e comerciais para redes sociais e Tv.   Realizamos uma 

entrevista bacana para que possamos conhecer mais esse 

meio e o que é ser um Digital Influencer.

 ‘’Os vídeos eram gravados pelo celular na câmera 

frontal, para que eu ficasse me vendo, o tripé era o centro 

da sala com caixas de sapato e pra apoiar era uma xícara, 

e a iluminação era gravar de frente a uma janela. E mesmo 

mainha mandando eu deixar de gravar vídeo pro YouTube 

e estudar pro Enem, eu continuava a gravar. Risos.’’ feliz e 

deixar sua felicidade onde passa.
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 A família para digital influencer, era sua grande 
fonte de inspiração, ela conta a Revista Midiativa fatos que 
marcaram e marcam sua trajetória.

 ‘’Meu avó Paulino, em um vídeo tinha dito que iria 
pintar o cabelo de rosa comigo quando chegasse aos 10 mil 
inscritos, infelizmente ele faleceu. Mas foi uma pessoa que me 
ensinou a ser feliz e deixar sua felicidade onde passa.

Meu pai (Marcos Paulino) faleceu quando eu tinha 4 anos, 
aprendi muito com tudo que as pessoas diziam sobre ele: 
Felicidade em pessoa, tirava brincadeira com todo mundo, não 
tinha tempo ruim, ajudava sem olhar quem era e sempre levei 
como um grande espelho sabe? Morro de orgulho.
Eu sei que onde ele está ele também tem orgulho...

Meu pai (Marcos Paulino) faleceu quando eu tinha 4 anos, 
aprendi muito com tudo que as pessoas diziam sobre ele: 

Felicidade em pessoa, tirava brincadeira com todo mundo, não 
tinha tempo ruim, ajudava sem olhar quem era e sempre levei 
como um grande espelho sabe? Morro de orgulho.

Eu sei que onde ele está ele também tem orgulho...
Então eu cresci com a mente de que eu deveria ajudar mainha, 
e foi onde iniciei tudo com 14 anos (fotos) e o meu primeiro 
dinheiro com fotos foi $250,00 
e eu dei a ela, porque nem sabia o que fazer com tudo isso...
Tenho o apoio hoje de muitas pessoas, familiares, amigos, e 
pessoas que conheci através desse meio. Não tenho descrição 
para dizer a sensação quando alguém vem dizer que com um 
simples stories eu consegui mudar o dia dela.
eu avó Paulino, em um vídeo tinha dito que iria pintar o 
cabelo de rosa comigo quando chegasse aos 10 mil inscritos, 
infelizmente ele faleceu. Mas foi uma pessoa que me ensinou 
a ser feliz e deixar sua felicidade onde passa’’.

 Então eu cresci com a mente de que 
eu deveria ajudar mainha, e foi onde iniciei tudo 
com 14 anos (fotos) e o meu primeiro dinheiro 
com fotos foi $250,00 
e eu dei a ela, porque nem sabia o que fazer com 
tudo isso...
Tenho o apoio hoje de muitas pessoas, familiares, 
amigos, e pessoas que conheci através desse 
meio. Não tenho descrição para dizer a sensação 
quando alguém vem dizer que com um simples 
stories eu consegui mudar o dia dela.
eu avó Paulino, em um vídeo tinha dito que iria 
pintar o cabelo de rosa comigo quando chegasse 
aos 10 mil inscritos, infelizmente ele faleceu. 
Mas foi uma pessoa que me ensinou a ser feliz 
e deixar sua felicidade onde passa’’. Pergunto 
a Jaciara se ela se existe um artista a qual ela 
também tenha inspiração, ela diz ‘’todos aqueles 
que iniciaram de baixo, e que usam a naturalidade. 
Um exemplo é Whindersson (Whindersson Nunes 
Batista (Palmeira do Piauí, 5 de janeiro de 1995) 
é um comediante, cantor e youtuber brasileiro 
conhecido pelos seus vídeos de humor no 
YouTube desde 2013. que não precisa de super 
produção. Sua essência que conquista o pessoal.’’

Nome: Maria Jaciara Patrício Araújo

Cidade: Juazeirinho – PB 

Idade: 19 anos 

Instagram: @jaciarapatricio

Seguidores: 13k
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 Influenciadora digital, natural de Lagoa Seca – PB, 21 anos, Karol 

começou a investir nesse meio digital sem pretensão alguma. Com cerca de 15 

mil seguidores e ainda crescendo mais, a jovem conta para Revista MIDIATIVA um 

breve histórico da sua vida como Digital Influencer.

 “Nunca me imaginei assim, mas por eu ter um número de seguidores 

mais do que o normal, eu sempre recebia propostas de  lojas, estúdios de 

maquiagem, salão de beleza, clínicas de estéticas para fechar parcerias. 

Entretanto , eu namorava e ele não permitia que eu trabalhasse usando minha 

imagem na internet’’, contou.

 Após o termino do relacionamento, uma loja de Campina Grande a 

convidou para fazer provador (espécie de propaganda) e a mesma conta que 

sempre foi tímida para falar nos ‘’stories’’, começou só montando os looks e 

tirando fotos. Logo depois, a loja solicitou que Karol interagisse com o público: ‘’Aí 

eu comecei a montar e falar tudo que eu entendia sobre moda. Moda foi algo que 

eu sempre gostei, desde pequena, minha mãe tem loja de roupa então eu cresci 

nesse meio’’, revelou.

Nome: Karol Ferreira Ribeiro

Cidade: Campina Grande 

Idade: 21 anos 

Instagram: @karoolferreira1

Seguidores: 15,7 k

Karol 
Ferreira
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 Em seis meses, as parecerias aumentaram e 

como costuma dizer ‘’Sou uma bebê ainda no meio das 

grandes digital influencer e já fiz trabalho para mais de 

25 lojas só aqui em Campina Grande”. Atualmente ela faz 

trabalhos para outras lojas das cidades circunvizinhas 

como Esperança, Lagoa Seca e Soledade. “Eu tô amando 

meu trabalho, foi uma coisa muito inesperada que veio na 

melhor hora, eu to vivendo a melhor fase da minha vida’’, 

afirmou. 

Em relação a sua situação financeira, ela disse que consegue 

se manter com o trabalho que faz. "Eu tenho capacidade de 

viver tranquilamente, pois quando um dinheiro semanal 

muito bom. Quem trabalha com a internet ganha muito 

bem, principalmente quando atinge um público grande. Já 

estou com mais de 15.500 seguidores e prendendo crescer 

cada dia mais, eu amo meu trabalho.", ressaltou.

            Antes de trabalhar como digital influencer, Karol 

tinha começado a cursar Direito, porém depois de um 

tempo decidiu trancar o curso por falta de afinidade. “Não 

era aquilo que eu pensei para o meu futuro e agora eu 

pretendo cursar moda, mas um curso nessa área só existe 

em João Pessoa ou Recife. Queria muito que o curso abrisse 

em alguma faculdade aqui em Campina Grande para não 

atrapalhar os meus trabalhos. Eu não penso pequeno, 

nunca pensei", disse.

  Nos planos para o futuro, ela conta que deseja 

ser empresária e criar uma marca própria para permanecer 

no mundo da moda.  

//////////////
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Weyner 
Gomes
O cara do pensamento 

positivo, sempre acredita 

que as coisas irão dá 

certo. Tudo o que faz é 

por amor. Se sente uma 

pessoa extrovertida, criativa, tímido, 

verdadeiro, prático e perfeccionista. 

Afirma que não escolheu ser um digital 

influencer, as coisas simplesmente foi 

acontecendo, e quando se deu conta, já 

era. Estuda muito sobre a moda de uma 

forma geral, e possui muitas seguidoras 

femininas que sempre acompanham as 

dicas de looks, mais o seu público maior 

são homens, a partir dos 16 anos.

“Desde pequeno tenho muita afinidade 

com o mundo da moda, meus pais sempre 

me deram a liberdade de escolher os 

meus próprios looks de acordo com o 

meu gosto. Ao decorrer dos anos, essa 

paixão foi só aumentando e cada 

vez mais eu tinha a certeza do que 

eu queria e do que eu realmente 

gostava de fazer”, afirma Weyner 

Gomes.
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Weyner teve a certeza do seu potencial quando seus 

seguidores começaram a marcar amigos em suas fotos, 

falando de suas dicas de looks, falando que tinham 

gostado das propostas e quando as pessoas começaram a 

vê-lo como uma referência da moda, até quando as marcas 

começaram a procurar para fazer trabalhos. E hoje, recebe 

diariamente mensagens de seguidores pedindo dica de 

looks para formaturas, casamentos, aniversários, festas, 

dentre outros.

Weyner fala que todo mundo que trabalha na área já 

passou por algum tipo de preconceito, e com ele não 

diferente:  “Uma vez conversando com um rapaz, ele me 

perguntou com o que eu trabalhava, e eu respondi que 

era influenciador digital, ele me olhou e disse que tinha 

alergia a esse termo de “influenciador digital”, pois hoje 

em dia todo mundo quer ser. De inicio, aquela resposta 

me deixou bastante desmotivado, porque muitos acham 

que é uma brincadeira do Instagram, que é só para ter 

recebidos em casa. Depois desse dia, cheguei à conclusão 

que é algo sério e quem se torna um influenciador digital, 

faz esse trabalho realmente por amor e sabe muito bem 

aquilo que está fazendo”, afirmou Weyner Gomes.

Por tudo que vem batalhando e lutando diariamente, 

daqui a cinco anos ele se vê realizado tanto na vida 

pessoal como profissional, e almeja ser reconhecido nos 

lugares aonde chegar e ser valorizado pelo seu trabalho. 

E ainda faz o convite a todos seguir o seu perfil no 

instagram e adentrar junto dele no mundo da moda, da 

qual ele provará que você pode se vestir bem e barato, 

sendo apenas quem você é. 

“Para estar na moda, se sentir bem e alcançar os seus 

objetivos, só basta você ser quem você é e acreditar no 

seu potencial”, finalizou Weyner Gomes.

Nome: Weyner Gomes Camara

Cidade: Campina Grande 

Idade: 24 anos 

Instagram: @weynergomes

Seguidores: 11k

Impressões: 120k

“Devido o meu trabalho e sobre o que eu transmito para 

as pessoas, eu preciso estar sempre na moda e muito bem 

vestido, e isso me faz ser um pouco consumista, e daí 

surgiu à idéia de criar o Bazar do Wey, que foi um grande 

sucesso de vendas e as demandas foram maiores que eu 

imaginei, e daí surgiu à idéia de criar a minha própria 

marca “MOWEY”, uma mistura de Moisés e Weyner. Todas 

as peças são exclusivas e assinadas por mim, com meu 

próprio estilo. São peças produzidas pela própria marca, 

e consigo transmitir em minhas peças todo o meu bom 

gosto e conhecimento. Trabalho com peças sobre medidas, 

prezo muito por conforto e qualidade das peças”, afirmou 

Weyner Gomes.

//////////////
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Maria 
Rita

Influenciadora digital, natural de Campina Grande – PB, dona do Mike, namorada 
do Ícaro e proprietária da @sunmoonstore é o tipo de pessoa que não se vê 
seguindo o trivial. Desde os 15, a influencer apostou no visual “Cherry Bomb” 
pintando o cabelo de ruivo e com destaque na cor, atraiu várias seguidoras que se 
identificaram com o seu estilo. 

Maria Rita afirma que vive em constante mudança. É apaixonada por moda, música, 
filmes e – lógico, pelo ruivo que a acompanha desde os primórdios. Ao começar a 
usar o Instagram, conta que começou postando as coisas que gostava, mas a sua 
influência veio depois das mudanças de cabelo. Sem contar que estilo hipster, 
delineador de gatinho e óculos vintage são as coisas que não faltam no feed de 
Maria Rita.  

Mas a sua influência não se restringe apenas ao visual. A estudante de psicologia 
costuma interagir com os seus seguidores através do stories, dando dicas de saúde 
mental e auto-estima. O essencial  pra ela, é ajudar as pessoas. 

Maria Rita não se vê longe do Instagram.   A influencer que se inspira na Karol 
Queiroz e na Evie Dee afirma que troca várias dicas com mulheres de idades 
diversificadas que se identificam com o seu conteúdo e, também, com o público 
LGBT. A relação com os seguidores é a melhor possível. 

Nome: Maria Rita Torres Franca de Aguiar

Cidade: Campina Grande 

Idade: 19 anos 

Instagram: @mariaaritatorres

Seguidores: 7.132

//////////////

Influenciadora Digital
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Influenciadora digital, 22 anos, atua em Campina Grande e João 
Pessoa – PB. Geovanna é dona do Intagram Todo Mundo Tem. A 
jovem conta um pouco da sua vida como influenciadora digital 
para a Revista MIDIATIVA.
    Não foi uma escolha propriamente dita tornar-se influenciadora 
no instagram: “Eu comecei como um hobby, que acabou partindo 

para o lado profissional. Sempre amei moda, e o instagram era 
uma forma de registrar tudo que eu curtia”, disse.
A influencer atua nas áreas de moda e beleza: “Comecei 
fotografando meus próprios looks, em João Pessoa haha. Depois 
parti para os provadores em fast fashion, o que faço até hoje”, 
afirmou.

Influenciador Digital



25 

Atualmente com 22.844 seguidores, Geovanna conta como faz para se especializar 

e aprender mais sobre o universo digital. “Sempre tive o hábito de ler blogs e 

revistas de moda. Desde 2010 acompanho tudo isso, o começo de todas as 

blogueiras da internet hahaha. Na universidade, também aprendi muito sobre 

marketing e gestão de negócios, aplicado ao design estratégico”, revelou.

   Sobre as suas inspirações Geovanna contou: “Eu me inspiro na moda de rua. 

Não sou a maior fã de desfiles, eu gosto mais da prática diária. Amo ver o que as 

pessoas estão vestindo, e assim me inspirar”. 

   A jovem é formada em design de produto e pensa em unir as duas profissões. “ 

Pretendo fazer um mestrado na área do design urbano. Gostaria de unir as duas 

coisas. Quem sabe, né? “, contou.

   Em relação as suas perspectivas para o futuro, já se vê imersa no mercado. “Não 

apenas divulgando marcas, mas me tornando uma. Gosto muito do mundo de 

negócios, desejo adentrar nisso”, disse.

Nome: Geovanna da Silva Nunes 

Chaves. Geo Chaves.

Cidade: Campina Grande 

Idade: 22 anos 

Instagram: @todomundotem

Seguidores: 22 mil 
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Fabiana
Bittencourtt

 Fabiana Bittencourtt, de um sobrenome marcante caminha em direção à sala do 7º 
período do curso de Publicidade e Propaganda, onde acontecerá a entrevista. Ao entrar, Ela 
encontra apoio em uma cadeira verde, logo se senta, e eu, ao enxergá-la frente a frente percebo 
seus olhos brilharem fortemente como uma mulher que ganha um kit de maquiagem de uma 
marca famosa quando começamos a falar sobre o mundo dos influenciadores digitais como uma 
“nova mídia”. 
 Seu nome de batismo é Fabiana Gomes de Barros, mas o uso do Bittencourtt veio desde 
a época do Orkut com influência de amigos. “Sem desvalorizar minha essência acabei percebendo 
que soava melhor dessa maneira a utilizar o Fabiana Gomes ou Fabiana Barros”, afirma Ela. Por 
ter uma grande aceitação, a mesma resolveu usar o forte sobrenome como seu novo escudo 

e extensão do seu ser. Levando-o para as atuais redes sociais, Facebook e 
Instagram, as únicas usadas pela blogueira. 
 Em meio ao nosso diálogo, ela nos apresenta de forma carinhosa o 
nome, João Leno. O modo que ela trata o amigo e fotógrafo que representa 
uma das peças chave na construção da sua carreira profissional nos faz viver 
juntos a eles numa infância feliz e repleta de sonhos. Flash, câmera, pose e 
modelar sempre fizeram parte do mundo de Fabi, mesmo não sendo algo tão 
profissional naquele momento, mas já nasciam ali as pretensões colocadas 
em práticas hoje. “Eu sempre gostei de modelar e ser fotografada, e meu 
amigo João Leno começou a tirar fotos minhas e daí passei a ser a modelo 
oficial Dele, logo o amor por holofotes que eu já tinha só aumentou”, ressalva 
Fabiana.

  O Município de Sossêgo, cidade no Estado da Paraíba, contando com 
3.169 habitantes no último censo. Além de ser morada por muito tempo 
de Bittencourtt e João, serviu de background para muitos Jobs desses dois 
jovens sosseguenses. A busca por melhorias sempre nos leva a outros lugares, 
vivencias e novas culturas. 

Nome: Fabiana Gomes de Barros

Cidade: Campina Grande

Idade: 20 anos 

Instagram: @fabittencourtt

Seguidores: 31,4k

Influenciadora Digital



27 

//////////////

 Em 2016, Bittencourtt finalmente celebra seu primeiro 
trabalho devidamente pago e então, consegue ter o tão sonhado 
reconhecimento enquanto profissional. Aliada sempre a João, 
ambos conheceram o responsável pelo marketing da loja Gato 
e Sapato, onde puderam tê-lo como inaugurador dessa nova 
fase na vida deles. Esse job diferentemente dos demais servira 
como uma espécie de vitrine, pois a partir dele novas quatro lojas 
uniram-se aos dois jovens e apostaram no potencial deles. 
 E assim, não foi diferente com eles. Vieram para Campina 
Grande na busca de conquistar o mercado, mesmo sabendo que 
no início não iria ser fácil como destaca a influencer: “Ao chegar 
a Campina teve uma loja que a gente conseguiu parceria, porque 
a dona conhecia uma amiga em comum de João Leno, mas não 
recebemos cachê algum por esse serviço, porque há dois anos 
o mercado não nos enxergava como uma extensão das mídias 
tradicionais”. 
 Até conseguir notoriedade no mercado campinense, 
Fabiana afirma-nos que fez muitos trabalhos gratuitos, pois as 
lojas antes não davam a devida credibilidade aos líderes de 
opinião e não compravam a ideia de que poderiam alavancar suas 
vendas e tornar sua empresa cada vez melhor posicionada em 
relação às demais na cidade fazendo uso dessa nova plataforma 
de mídia. Era um número bem reduzido de empresários que 
apostavam nesse nosso formato de publicidade. 

 Fabiana não só influencia pessoas, mas também 
no papel de consumidora de conteúdo se sente influenciada 
pela blogueira Camila Coutinho, onde Ela até sorriu nesse 
momento e a descontração tomou papel de destaque na sala 
em que estávamos: “Ah, (risos) minha influência vem de Camila 
Coutinho, que estará no evento de moda em João Pessoa e eu 
queria estar lá”, disse a garota com um lindo sorriso no rosto. 
O ato de tornar publico um produto ou serviço está nos planos 
acadêmicos de Fabiana, hoje, Ela está no quarto período do 
curso de Publicidade e Propaganda e quer mais que nunca 
agregar a formação acadêmica com a profissão de digital 
influencer que julga ser a ideal para sua vida. 
 À medida que era questionada durante a entrevista, 
a moça de 20 anos mostrava-se cada vez mais segura e com 
bastante propriedade em tudo pronunciava. Logo, chegamos 
ao final do nosso caloroso diálogo e que já deixara com 
sentimento de saudade, mas com a visão de que a descrença 
humana pode tentar nos afetar de alguma forma, mas um bom 
planejamento de vida e autoconfiança é o que nos manterá 
sempre firmes. 
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