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Hábitos Fashion

Muitas lojas fí-
sicas com a pan-
demia tiveram que 
readaptar suas ven-
das, e pessoas que 
trabalhavam com 
serviços pessoais 
viram uma nova 
maneira de ganhar 
dinheiro trabalhan-
do virtualmente. A 
era digital deu um 
salto em 2020 e 
fomos obrigados a 

VOCÊ JÁ TEM UM E-COMMERCE?
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O Pinterest é uma rede social usada para 
procurar novas ideias e inspirações. Utilizada 
por mais de 400 milhões de usuários em todo o 
mundo, todos os anos ele produz um relatório 
de tendências, o Pinterest Predicts,. Para 2021, 
entre as “previsões” notou-se que as 

pessoas querem ser empreendedoras e pre-
tendem utilizar a plataforma para iniciar seus 
negócios. Buscas como, “ideias de marca, dicas 
de podcast e ideias para pequenas empresas” 
estão em alta, assim como os termos “criar uma 
marca para uma empresa, como fazer um pod-
cast, noções básicas de contabilidade e ideias 
de pequenas empresas” também cresceram.

O ANO DOS NOVOS                                                                 
                                       EMPREENDEDORES

COLABORADORA: EMÍLIA SOARES

Como consultora de imagem e moda, tenho oportunidade de trabalhar com 
várias lojas locais. Muitas delas pequenas empresas ou empresas familiares. 
No último ano, com toda crise sanitária e econômica, infelizmente, muitas de-
las encerraram suas atividades. Muitas, todavia, se adaptaram rapidamente 
para a nova realidade das vendas on-line (alô lojistas este é um fato e não dá 
para remar contra a corrente). Mas pude acompanhar muitos casos de supera-
ção e criação de oportunidades. Como o lindo exemplo da empresária Nayana 
Mamede, que junto com sua mãe, Claudia Mamede, e sua irmã Tayná Mamede, 
comandaram por anos a Camarim, uma loja de roupas, que se viu obrigada a 
encerrar suas atividades em 2020. Mas não pense que estamos tratando de um 
depoimento triste, Nayna divide com a gente sua história de como devemos 
estar atent@s as oportunidade para nos reinventarmos em tempos difíceis. Na 
coluna de hoje trago verdades sobre a necessidade de se adaptar as vendas 
digitais e quem sabe te inspirar a começar um novo negócio.
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nos conectar mais entre as telas. 
O E-commerce cresceu 47% ano passado e só 

vem se qualificando e aderindo ao novo modo de 
vida. E não adianta remar contra a corrente, se você 
ainda não vende virtualmente (seja pelo Instagram 
ou WhatsApp) é melhor se planejar para iniciar 
suas atividades virtuais, para não perder vendas e 
ficar para trás, pois esse setor vai ganhar cada vez 
mais força.
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Uma ótima oportunidade de negócio pode estar 
bem ao seu alcance. Facilitada pelas redes sociais 
as vendas diretas têm apresentado um crescimento 
constante. Impulsionado principalmente pelo seg-
mento de revendas, de acordo com um estudo re-
cente da plataforma ThredUp, espera-se que a ven-
da de itens de segunda mão movimente cerca US$ 
64 bilhões até 2024. 

A geração Z (formada por pessoas que nasce-
ram depois de 1996) tem um forte papel no cresci-
mento do setor. 

E não pense que com a Covid-19 houve queda 
nas vendas, pelo contrário, o período de isolamen-
to social fez com que as revendas aumentassem. 

NÃO SABE POR ONDE COMEÇAR? 

Impulsionadas principalmente por adolescentes e 
jovens que se interessam cada vez mais por peças 
vintage, com preço acessível, por exclusividade e se 
preocupam com o meio ambiente. 

Por ter peças atemporais, itens diversificados os 
brechós tornaram sinônimo de estilo e sofisticação. 
A ThredUp prevê que, com os consumidores bus-
cando pechinchar de casa, a venda de produtos on-
-line usados deve crescer 69% este ano. Estima-se 
ainda que o mercado total de second hand deve au-
mentar quase duas vezes em relação ao tamanho 
das  fast fashion no ano de 2029.
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O RECOMEÇAR E SUAS DOÇURAS - Por Nayana Mamede
Em março de 2020, 

início da pandemia no 
Brasil, com o que seria 
a quarentena, fechamos 
temporariamente nossa 
loja de roupas com ex-
pectativa de retornar em 
breve, com a melhora da 
situação. A Camarim era 
um espaço que abrigava 
a loja e um estúdio de 
estética, onde trabalhá-
vamos todas juntas.

A história começou a 
tomar um rumo diferente 
quando percebemos que 
a situação iria se esten-
der por tempo indetermi-
nado e não seria possí-
vel continuar cobrindo os 
custos de um espaço físi-
co sem vendas. A primei-
ra solução foi encerrar as 
atividades na loja e trazer 
as vendas para o on-line. 
Vendemos pelo Insta-
gram e WhatsApp, mas a 
situação era muito incer-
ta, existia muito receio por 
parte de todos e as coisas 
não iam bem. Foi quando 
decidimos encerrar de 

vez e mudar totalmente 
de ramo. Vendemos todos 
os equipamentos, monta-
gem da loja, nosso esto-
que de roupas, e tudo o 
que poderia nos ajudar a 
levantar uma grana para 
recomeçar. A ideia inicial 
era montar cestas de pre-
sente, pois todo ano já 
fazíamos isso no Natal, 
para sortear nas festas 
de fim de ano da famí-
lia e as cestas sempre 
rendiam elogios. Junto 
a esta ideia, pensamos 
em fazer doces e bolos 
caseiros para integrar as 

cestas. Uma coisa levou 
a outra e assim surgiu a 
Petit Poá. Além das ces-
tas e bolsas recheadas 
de delícias para presen-
te, decidimos trabalhar 
com delivery e vender 
os bolos e doces sepa-
radamente.Iniciamos em 
julho de 2020 e hoje con-
seguimos nos estabilizar 
em um novo espaço fí-
sico que funciona como 
nossa produção e local 
de retirada de produtos. 

Essa história acabou 
nos surpreendendo, pois 
com certeza não imagi-

návamos quanta força tí-
nhamos guardada dentro 
de nós, principalmente 
diante desta situação de 
pandemia, que mexeu 
muito com a saúde física 
e mental de todos.

Foi um desafio recome-
çar do zero depois de per-
der tudo, mas não podía-
mos ficar paradas, pois 
nosso sustento dependia 
desta atitude. Uma dica 
bacana para quem pre-
cisa recomeçar, mas não 
sabe por onde, é buscar 
atividades que tenha afi-
nidade, no nosso caso, já 
gostávamos bastante de 
doces e já era algo que 
fazíamos com frequência 
para consumo próprio. 
Estudar, pesquisar refe-
rências na área em sites, 
canais digitais, etc., tam-
bém ajuda muito! E acre-
ditar em seu potencial, 
mesmo que em alguns 
momentos pareça difícil, 
respire fundo e tente no-
vamente! Aos poucos as 
coisas vão funcionando.


