
ECONOMIA

Soluções virtuais, 
resultados reais
No Campo das Vertentes, a internet se tornou ferramenta inovadora 
para quem transforma muitas ideias em facilidades a poucos cliques

Se quem tem boca vai a Roma, 
quem tem um perfil para os negócios 
em redes sociais... bom, vai mais lon-
ge no mercado. Ao menos é isso o que 
algumas estatísticas – e a satisfação 
de quem conta com “balcões virtuais” 
têm mostrado.

A verdade é que, entre confina-
mento, home office, circulação mais 
restrita e o próprio medo causado pelo 
Coronavírus, muito do que se entendia 
sobre “padrões de consumo” mudou. E 
isso incluiu a forma de visitar lojas ou 

conhecer o portfólio de quem pres-
ta serviços. 

Mais do que 
nunca, a expressão 
“na palma da mão” 
faz todo sentido. 
As vitrines, agora, 
são outras, aces-
síveis a um clique 
– numa praticida-
de que contrasta 
com o volume da 
concorrência on-
line. O Instagram, 
sozinho, concen-

tra um bilhão de usuários em todo o 
planeta. Desse número, pelo menos 
25 milhões dos perfis ativos hoje são 
de negócios – e estatísticas dizem que 
cada internauta visita ao menos um 
por dia. 

Há mais nas entrelinhas desses da-
dos: segundo levantamento da mLabs, 
a plataforma “prima” do Facebook já 
é a primeira fonte de pesquisas para 
70% dos usuários que querem realizar 
compras na internet; e 60% deles ten-
dem a descobrir novos produtos jus-
tamente por lá.    

Saturação? Nem de longe. Em 
tempos como estes, em que termos 
como “influencer” viraram profissões 
nos crachás das timelines, o segredo é 
saber com quem falar e como se co-
municar usando ferramentas aces-
síveis de som e imagem – incluindo 
os Reels no instagram, com edição no 
próprio aplicativo; as já famosas lives, 
transmissões ao vivo gratuitas; e até 
lojas virtuais na própria plataforma.  

Vale expor ofertas, falar sobre 
utilidades, mostrar a equipe, postar 
frases motivacionais, publicar Stories 
com novidades que acabaram de che-
gar, distribuir memes e relacioná-los 
ao empreendimento. 

No Campo das Vertentes, profissio-
nais de Ritápolis e Resende Costa con-

tam suas histórias visio-
nárias. Na primeira cida-
de, três lojistas mostram 
que, mesmo em uma co-
munidade pequena, re-
presentantes do mesmo 
setor podem se destacar 
e vender, muito. 

Já na segunda, cases 
de Artesanato, Arquitetu-
ra e Estética são provas 
de que inovar por neces-
sidade, vocação ou cora-
gem leva para o mesmo 
caminho: o do sucesso. 
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Era preciso 
Audácia
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Filha de vendedora, vendedora de 
sucesso é. Foi inspirada na trajetória da 
mãe – veterana no setor – e confiando 
no próprio talento, que Milena Justino 
deu os primeiros passos no mercado, 
há pouco mais de 20 anos, comerciali-
zando lingeries. Deu certo e decidiu ex-
pandir. Das “roupas debaixo”, partiu pa-
ra peças de vestuário masculino e femi-
nino, além de acessórios. 

Um negócio estável até o início da 
Pandemia, em março de 2020. Ao longo 
de seis meses, Milena amargou o abre-e-
-fecha do comércio junto com a incerte-
za de quando, definitivamente, tudo vol-
taria ao normal. “Foi a primeira vez que 
olhei pra frente e vi só incertezas. Mais 
nada”, se recorda. 

Em setembro do mesmo ano, porém, 
começou a transformação. Se os celu-
lares haviam se tornado uma extensão 
das mãos de quase todo mundo, a Au-
dácia Moedas precisava ser vista lá, com 
um perfil no Instagram. Já em 2021, po-
rém, veio a grande sacada. 

Se no início de toda a história Mile-
na se inspirou na mãe; agora, no capítu-
lo de virada, a motivação veio de outra 
geração: a da nora, Thaís. “Vi que lojas 
de outras cidades faziam lives na rede 
social e vendiam bastante. Então levei a 
ideia para a Milena, ela topou e cá esta-
mos”, comenta a jovem.

Em abril de 2021, na estreia das li-
ves, o perfil @audaciamodasrit soma-
va 300 seguidores. Em junho, esse nú-
mero já havia saltado para mais de 830. 
Crescimento, também, nas vendas. Cada 
transmissão via Instagram tem termina-
do com média de pelo menos 100 saco-
las devidamente preparadas para entre-
gas. Com isso, as viagens em busca de 
estoque também se tornaram mais fre-
quentes. “Comecei querendo esvaziar as 
araras com produtos parados. Hoje, pre-
ciso correr para que não fiquem vazias”, 
comemora Milena. 

O segredo da atração virtual? Rota-
tividade de opções, sempre observan-
do tendências de moda; embalo na da-
tas comemorativas, como Dia das Mães 
e Dia dos Namorados; etiquetas com 
preços democráticos, para diferentes ni-
chos; roupas em modelos reais – com 
trocas inclusive sob demanda do públi-
co; sorteio de brindes; pagamentos faci-
litados via Cartão de Crédito e Pix. 

“Não deixe para amanhã o look que 
você pode usar hoje”, estampa um qua-
drinho que decora a loja, em Ritápolis. 
Se depender dos esforços da dona, difí-
cil resistir mesmo.

Revista Vertentes Cultural  |  junho de 2021  |  25



Diva e
conectada
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O perfil @artesanato.diva tem mais de 5,3 mil se-
guidores – incluindo atacadistas de todo o país que 
tomam conta das lives realizadas no perfil. Se antes 
da Pandemia eles reservavam uma viagem a Resende 
Costa por ano para renovar suas vitrines com produ-
tos locais, agora fazem compras sem sair de casa. Um 
alívio para empreendedores como Diva Ribeiro, de 
49 anos. Há 27 ela e o marido, Edson, abriram as por-
tas do ateliê onde teciam para receber visitantes. En-
tre teares e dedos de prosa, cresceram as encomen-
das. E junto com elas a coragem de ousar. Não de-
morou para que o estabelecimento se dividisse entre 
um galpão de produção e uma loja na entrada da ci-
dade enquanto remetia encomendas cada vez maio-
res, via Correios, para todo o país. 

O telefone sempre foi um aliado que evoluiu pa-
ra os celulares e, deles, para o próprio Whatsapp. Em 
março de 2020, no entanto, veio o grande susto: a 
Pandemia. “Houve um período enorme de portas fe-
chadas e, quando foi possível abri-las, sofremos com 
estabelecimentos vazios. Houve dias em que tudo o 
que víamos na rua eram siriemas. Pensei, de verdade, 
que meu negócio sumiria do mapa”, se recorda Diva.

Desistir, no entanto, não foi uma opção. “Era fá-
cil jogar tudo pro alto. Difícil era descobrir o que eu 
faria depois e perceber que dezenas de pessoas liga-
das a nós não teriam trabalho”, conta. Veio, então, 
um novo leque de oportunidades – e muita estraté-
gia. “Percebemos que as pessoas passaram a ter um 
novo olhar sobre a família, sobre a casa. A mesa pos-
ta, enfeitada, ganhou valor ainda maior fosse para 
servir algo preparado ali, fosse para uma refeição en-
comendada num restaurante. O quarto passou a ser 
mais cuidado, os sofás precisavam de mais almofa-
das para ficarem mais confortáveis, paredes e estan-
tes pareciam pedir mais cor. Era preciso fazer o ar-
tesanato chegar mais fácil a esses lugares”, explica.

Em março, então, a Diva Artesanato ingressou no 
Instagram e, pouco depois, novo universo das lives. A 
primeira, em um domingo, atraiu 200 pessoas. “Des-
de o início da loja focamos muito no envio de produ-
tos para outros lugares do mapa. Então precisamos 
aproximá-la dos clientes, onde quer que estejam. Eles 
participam, se interessam pelo que mostramos, des-
cobrem itens novos, mudam demandas”, acrescenta. 
E há aí um fator interessante.

Para alcançar seu público, Diva precisou focar 
em transmissões em horários alternativos. “Fizemos 
lives aos domingos em horários bem além dos co-
merciais... Porque sabemos que são nesses momen-
tos que nossos atacadistas já terão saído das lojas e 
estarão atentos, disponíveis. Deu certo”, comemora. 
Junto com ela celebram motivados seis funcionários 
diretos, além de prestadores de serviços. “Cada pe-
dido feito vira uma encomenda preparada com ca-
rinho por uma vendedora, uma demanda extra para 
uma costureira, um artesão. Ao mesmo tempo, sig-
nifica que lá fora, em outras cidades, diferentes ne-
gócios persistiram, encontraram a saída apesar de 
momentos tão difíceis. No fim, tudo isso vai mui-
to além de usar as redes sociais. É uma corrente de 
apoio”, encerra.
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“Com medo
ou sem. Vá!”
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Esse bem poderia ser o grande mote 
na vida de Ivânia Freire, 41 anos. Alagoa-
na, jogou tudo pro alto antes de partir pa-
ra São Paulo. Lá, conheceu o marido, um 
mineiro de Ritápolis determinado a retor-
nar para a tranquilidade do interior. Ela 
topou o desafio e veio para a terra do Pão 
de Queijo há cerca de seis anos: “Reabri 
minha lojinha sem conhecer ninguém. Ti-
nha apenas 30 peças, fotografei, coloquei 
tudo no Facebook e pronto”, lembra.

Ainda assim, Ivânia não aceita o título 
de destemida com facilidade. Segundo ela, 
em abril de 2021, se viu precisando inovar 
e tremendo ao acender um iluminador e 
se ver de frente para a câmera do celu-
lar, ao vivo, para cerca de 90 pessoas. “Ti-
ve receio de não dar certo, de não gosta-
rem de mim barulhenta desse jeito”, diz. 
E já emenda: “Por outro lado, pesquisan-
do sobre transmissões ao vivo, ouvi que 
não deveria imitar ninguém, que o segre-
do era ser eu mesma. Assim o fiz. Me jo-
guei com medo e tudo”, conta.

Os resultados vieram ao vivo e em co-
res. O perfil @vaniamodas_mg, que já tra-
balhava com posts de divulgação no Ins-
tagram, negócios fechados via mensagens 
e delivery devido à Pandemia, viu os nú-
meros subirem. “Fiz a primeira live em 
abril e saíram mais de cem pacotes para 
entregas daqui. Ao longo dela, os próprios 
espectadores me ajudaram mostrando o 
timing, pedindo pra repetir quando algo 
acontecia rápido demais. Uma semana de-
pois, graças a eles, já estava pronta pa-
ra outra”, explica a empreendedora sobre 
comunicação que se tornou fluida em to-
dos os sentidos: “Não adianta o internau-
ta manifestar interesse no direct e não ter 
alguém para respondê-lo, tirar dúvidas, 
fechar a venda. O cliente, pessoalmente 
ou online, precisa de atenção e apoio”, re-
flete. Por esse motivo, enquanto se apre-
senta, Ivânia conta com suporte voltado a 
atendimento, nos bastidores. 

Hoje, a alagoana comemora a conexão 
com Minas Gerais, a continuidade da loja 
que leva seu nome e a coragem de expan-
dir as ações nas redes sociais. “Quando a 
crise começou, foi devastador. A falência 
parecia que ia bater à porta. Hoje, além 
de superar esse tormento, me vejo próxi-
ma das pessoas, acolhida”, analisa ela, que 
precisa renovar itens nas araras e nos ma-
nequins a cada 15 dias. O conselho que dá 
para quem tem agora os mesmos medos 
que ela já teve? “Tente caminhar. Apren-
di isso. Se ficasse parada, com certeza se-
ria atropelada. Acredite em você e no que 
tem pela frente”.
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Projetando
visibilidade
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A imagem de um espaço de oração privativo com 
altar em vidro, alvenaria no teto, porcelanato no pi-
so e luzes de LED, rodou o país. Foram mais de 11,8 mil 
curtidas e 348 comentários no @elimardocarmoarq, jo-
vem arquiteto de Resende Costa que fez da internet sua 
maior aliada. Desde fevereiro do ano passado, ele ge-
rencia o próprio escritório e uma série de meios onli-
ne de divulgação, incluindo um blog, um canal no You-
tube e perfil no Pinterest. No do Instagram, concentra 
7,6 mil seguidores atraídos por dicas sobre decoração; 
vídeos didáticos no estilo “faça você mesmo”; orienta-
ções sobre iluminação, impacto das cores; projetos 3D 
hiper-realistas e, acredite, bom humor.

É com ele que Elimar fala sobre as dificuldades de 
cuidar do famoso porcelanato branco; a ansiedade de 
enviar um projeto para avaliação do cliente; a satisfa-
ção de ter o próprio negócio. Diversidade que se expli-
ca por dois motivos: um, a própria efervescência criati-
va de Elimar, que elabora roteiros, capta imagens, mon-
ta cenários, edita conteúdos e responde ao público; o 
outro é a busca por ser lembrado.

O arquiteto é, em si, o nome, a marca, o serviço. “Es-
se é o grande Q da questão. Não ofereço produtos que, 
caindo no gosto do público, são encomendados nova-
mente. São projetos dos quais cada cliente vai precisar 
uma vez. Então a meta é essa: ser lembrado e procura-
do exatamente nessa hora”, conta com a experiência de 
quem se viu no furacão de uma Pandemia justamente 
na semana em que inauguraria seu escritório. “Estava 
tudo pronto: coquetel, convites para lojistas, fornece-
dores... De repente a bomba caiu e precisei colocar tu-
do em perspectiva, pensar no que fazer com tudo o que 
o ‘novo normal’ ia trazer”, lembra.

Assim, desenvolveu o pensamento estratégico que 
o manteve em evidência. De Resende Costa, o nome de 
Elimar foi parar em projetos assinados em todo o Cam-
po das Vertentes e em São Paulo. Sem fronteiras e sem 
medo do distanciamento social. “As pessoas agora se 
sentem mais familiarizadas com atendimentos à dis-
tância, reuniões online; o que é muito positivo. Dina-
miza o trabalho e otimiza processos sem perder a ex-
clusividade, a personalidade de cada criação”, completa.

Em 2020, ao contrário do que se esperava no início 
da crise, a Construção Civil comemorou aquecimento 
– e inclusive puxou, junto com o Agronegócio, o vagão 
dos poucos setores com mais contratações que demis-
sões até o fim do ano passado. Algo que se refletiu, tam-
bém, nas vendas de materiais de construção, com cres-
cimento que, segundo a Câmara da Indústria da Cons-
trução da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais, chegou a 15% em agosto. Para 2021, as expecta-
tivas são mais comedidas. “A tendência é de que haja 
desaquecimento no setor, infelizmente”, analisa Elimar 
sem perder a confiança. “Ainda assim, há trabalho para 
continuar sendo mostrado, espaços para serem trans-
formados, até sonhos a serem realizados. Quero cati-
var o público que me acompanha, alcançar quem ainda 
não. Com paciência, isso vai acontecer”. 
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Distração
e economia
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“Temos esse cropped rosa”, diz Ana Lara Ser-
pa, em uma live no Instagram. Na barra lateral da 
transmissão, coraçõezinhos começam a ocupar a 
tela. São clientes conectados ao perfil @todalinda-
ritapolis interessados na peça. Surge, então, um co-
mentário: “Tem legging?”.

Como “quem sabe faz ao vivo”, a resposta vem 
na hora junto com a exposição das calças, infor-
mações sobre tamanhos e preços. Ao fim da atra-
ção online, a equipe se junta para fotografar uma 
montanha de sacolas preparadas e decoradas com 
post-its coloridos. É esse o termômetro do suces-
so nas redes sociais e o motor de resistência da To-
da Linda em tempos pandêmicos. Dela e dos em-
preendimentos parceiros que cedem brindes para 
serem sorteados e são devidamente mencionados 
– uma forma alternativa de publicidade que tam-
bém ganhou força. Um chamariz à parte que se so-
ma a descontos oferecidos pela própria Tatiane Sil-
va, dona da loja em Ritápolis. “Vem que tem preço 
especial durante a live, hein?”, diz. 

E é na base (também) da pechincha e da simpa-
tia que ela faz sucesso à frente do próprio negócio, 
aberto há oito anos. A trajetória no ramo, porém, 
é ainda mais longa. Filha de comerciante ela é co-
nhecida, até hoje, como a moça que cruzava Ritá-
polis pedalando para vender semijoias. Depois, vie-
ram lingeries e, com o público crescente querendo 
mais, um espaço para enxovais e roupas. A bicicle-
ta já não é seu principal meio de transporte. Mas o 
esforço, garante Tati, ainda é o mesmo. 

Aliás, com os estragos causados pelo Corona-
vírus, foi preciso suar – e muito – a camisa para 
continuar com o negócio em pé. Ela mesma expli-
ca que, com os decretos de fechamento comercial, 
vieram também boletos, aluguel, faturas de cartão, 
salários a pagar. “Nada disso entra em Quarente-
na”, comenta. Foi preciso se manter ativa, de algu-
ma forma. Daí a escolha, a princípio, por comuni-
cação mais intensa via Whatsapp e mais posts no 
Instagram. Fosse para entregar roupas ou receber 
pagamentos, Tatiane se oferecia para ir até a ca-
sa do cliente. 

Nesse período, lives começaram a pipocar na 
internet com lojistas fazendo das redes sociais uma 
grande vitrine distrativa. Foi assim que, no final de 
março deste ano, a própria Tati estreou a sua. “Fiz 
questão de mudar o cenário, de dar outro ar para 
a loja, de permitir a diversão. Brinco que esse espa-
ço aqui vira um grande palco quando ligamos a câ-
mera. E vale a pena, mesmo que os bastidores se-
jam uma bagunça enorme que precisa ser arruma-
da até a manhã seguinte. É um cansaço feliz”, diz. 

Hoje, uma média de 120 internautas acompa-
nha cada transmissão de olho no dinamismo de 
quem se apresenta, nos brindes (de chocolates a 
cachaça), nas promoções e nas roupas novas que 
passam por lá. Uma relação equilibrada: de um la-
do, a empreendedora e funcionárias que querem 
continuar aquecidas no mercado; de outro, clien-
tes que se divertem, escolhem o que os agrada e 
compram sem sair de casa. “Todo mundo se sente 
seguro e satisfeito. Acho que a maior dádiva do ser 
humano é encontrar saídas quando parecem não 
existir. E vamos continuar assim”, promete.
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Expandindo
demandas
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“Forte o suficiente pra ter filhos e então voltar 
aos negócios”, canta Beyoncé. E foi justamente usan-
do uma música dela que Iara Silva estrelou um Reels 
(vídeo rápido, postado no Instagram) com mais de 
200 curtidas. Dançando e sorrindo com covinhas na 
bochecha, ela explicou via legendas que “nunca foi 
sorte”. Ao contrário, “sempre foi persistência, lágri-
mas, alguns estresses e muita dedicação”. 

A postagem no @iara.esthetic_care rendeu co-
mentários como o de uma internauta lembrando que, 
muitos antes do espaço próprio voltado a Estética 
em Resende Costa, a jovem realizava atendimentos 
em um quarto, na casa da mãe. História que Iara faz 
questão de contar enquanto mostra que, com o pas-
sar dos anos e investimentos certos, conseguiu cons-
truir até mesmo um ofurô especialmente para noivas.

Os banhos relaxantes, porém, vão ter que esperar, 
já que a Pandemia (mais uma vez ela) adiou os planos 
da empreendedora – e alguns atendimentos também. 
Depiladora profissional desde 2010 e designer de so-
brancelhas desde 2013, Iara viu o fluxo na agenda ba-
lançar com as restrições de circulação impostas des-
de março de 2020. A princípio, clientes fixos agenda-
vam atendimentos em casa, com todos os protocolos. 
Satisfeitos, recomendavam os serviços dela num bo-
ca-a-boca positivo que a tornou referência.

Mas era preciso mais. Quando o mundo virou de 
cabeça pra baixo com a Covid-19, Iara tentava organi-
zar os próprios papéis que exerce na vida: mãe apai-
xonada de um garotinho e profissional fervorosa rea-
lizando os sonhos, sabia que precisaria se reinventar 
para manter a chama do próprio negócio sempre ace-
sa. E foi assim, até com certa timidez, que abriu uma 
conta no Instagram, em outubro do ano passado.

Na timeline, mostra detalhes do espaço que mon-
tou, feedbacks de clientes com sobrancelhas feitas e 
muitos cosméticos. Sim, cosméticos. Afinal, nem só de 
cursos online e receitas de pão viveram os quarente-
nados de 2020. O skincare também veio à tona com 
mais força.

Sério. Segundo a Associação Brasileira da Indús-
tria e da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(ABIHPEC), só até maio houve aumento de 92,8% no 
volume de vendas de máscaras faciais; 14,7% em cos-
méticos antirrugas e 8,3% dos hidratantes. Isso sem 
falar, claro, na pele cheirosa que todo mundo quer. 
Iara, então, se posicionou como revendedora de dife-
rentes marcas sempre a postos para entregar os pro-
dutos, que também se tornaram presentes infalíveis. 

Aí entra a grande sacada: no Instagram, ela encon-
trou um espaço para portfólio do trabalho estético e 
um canal também efetivo de agendamentos. Ao mes-
mo tempo, tem em mãos uma vitrine virtual de ex-
posição e encomendas cosméticas. “Comecei, então, 
a manter uma rotina de posts para estar tão online 
no meu negócio quanto o público”, conta. O resulta-
do? Crescimento de 10% na lista de clientes (isto é, na 
procura de novos interessados, se somando ao públi-
co fiel) e de 100% na venda de produtos. 

Lives, ainda não fez. Mas já se prepara para elas: 
“Estou estudando sobre iluminação bacana, suporte 
para o celular, uma câmera melhor. Quem sabe...”. 
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