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O ano de 2020 trouxe diversas
problemáticas para o setor varejista no
mundo, mas certamente o Brasil foi
quem mais sofreu. Foram apenas no ano
passado 75 mil lojas que tiveram que
fechar suas portas.

O outro lado da moeda e a grande
beleza da vida que tudo pode ser visto
de um outro ângulo e de uma
perspectiva diferente. 

Na pandemia o número de lojas que
expandiram suas vendas para o setor
online foram de 175 mil e o faturamento
do setor mesmo na crise foi de 122% a
mais do que comparado com 2019. 

Em números foram 38,8 bilhões entre
janeiro e junho de 2020 de faturamento.
Quanto desse mercado ainda não foi
explorado?

A pergunta que fica é como você e sua
loja estão reagindo ao mercado em
plena expansão e mudança contínua?

Nem tudo foi tragédia nesta pandemia.

Ela veio para nos trazer a modernidade
que nos faltava e a ousadia que nos
tinha sumido.

Este é o momento de usar as estratégias
corretas, fazer com que a equipe
trabalhe junto e possamos alcançar os
resultados que queremos.
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  Nem tudo foi tragédia nesta
pandemia. Ela veio para nos

trazer a modernidade que nos
faltava e a ousadia que nos tinha

sumido.

P A N D E M I A



ÁGUIA
DOURADA

Moda feminina

http://bit.ly/aguiadouradavr


ALLAN
MALHAS

Moda íntima

http://bit.ly/allanmalhasvr


ALTO
GIRO

Moda Masculina
e Feminina

http://bit.ly/altogirovr


 

 

ARTE 
D' VESTIR

MODA FEMININA

https://bit.ly/artedvestir


 

 

BEIJINHO
MODA INFANTIL

https://bit.ly/3w1CVk4


BELLA
CATARINA

Moda feminina

https://bit.ly/bellacatarinavitoria


 

 

BELLA
ROBA

MODA FEMININA

https://bit.ly/2RQEEtp


Conforme dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística, o IBGE, 116 milhões de
brasileiros possuem acesso à
internet. Por aí já dá para ver que
esse é um campo gigantesco para
investir e fazer com que a sua
marca passe a ser mais
conhecida. Deste total, quase
metade, 50 milhões, possuem
perfis no Instagram.

Se o Facebook passou a ser
conhecido como a rede social das
pessoas mais velhas, o Instagram
é voltado para o público jovem.
Não que os mais velhos não
possuam perfis, nada disso, mas é
onde os jovens estão. Por isso, é
possível encontrar nesta
plataforma potenciais clientes ou
consumidores dos seus produtos.

Crescer no Instagram em 2021
exige a aplicação de conceitos e
técnicas, para deixar o perfil mais
chamativo e divertido. Dessa
forma, é possível fazer com que
os seguidores se sintam atraídos
pelo conteúdo que é publicado no
seu endereço. Assim, às vezes é
preciso falar sério, mas é preciso
saber como falar.
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Existem formas de crescer no Instagram em 2021:

 
1. Crie posts divertidos; 

 
Cative seus seguidores criando posts divertidos e leves, afinal, esse é o
espírito do Instagram. Por mais que seu conteúdo seja sério e que você

precise falar de assuntos não tão divertidos, aposte em uma abordagem
mais leve e simples sempre que for possível.

 
Além de passar informações, tenha momentos de diversão e

descontração nos seus posts. Dessa maneira, o engajamento vai
aumentar, fazendo com que os seguidores desejam saber o que você vai

publicar no futuro.
 

A diversão captará a atenção do seu público e eles voltarão para o seu
perfil sempre que algo novo sair. Além disso, o Instagram vai entender

que o seu conteúdo é relevante e dará destaque nos momentos que
novas postagens forem feitas, o que é muito importante em um meio

tão concorrido.
 



2. Crie legendas mais longas: 
 

Além de considerar os números de seguidores e a quantidade de
curtidas que a sua foto recebe, o algoritmo do Instagram também

considera o tempo que uma pessoa passa no seu perfil. A partir disso,
ao criar legendas mais longas e ainda assim interessantes, você mostra

para o Instagram que seu perfil é interessante e deve ser
recomendado.

 
Com um tempinho a mais dedicado para criar legendas maiores e mais
interessantes, você cativa seu público, eles conhecem mais sobre o seu
trabalho, sua história ou sua marca, por exemplo. Dessa maneira, faz
com que os seguidores passem mais tempo no seu perfil, ajudando-o a

chegar a mais pessoas.
Realmente o Instagram é a rede sociais das fotos e dos vídeos. Mas, as

legendas ajudam a valorizar o seu conteúdo e fazem bem para o
engajamento.

Cative seus seguidores criando posts divertidos e leves, afinal, esse é o
espírito do Instagram. Por mais que seu conteúdo seja sério e que você

precise falar de assuntos não tão divertidos, aposte em uma
abordagem mais leve e simples sempre que for possível.

 
Além de passar informações, tenha momentos de diversão e

descontração nos seus posts. Dessa maneira, o engajamento vai
aumentar, fazendo com que os seguidores desejam saber o que você

vai publicar no futuro.
A diversão captará a atenção do seu público e eles voltarão para o seu
perfil sempre que algo novo sair. Além disso, o Instagram vai entender

que o seu conteúdo é relevante e dará destaque nos momentos que
novas postagens forem feitas, o que é muito importante em um meio

tão concorrido.
 



3. Produza mais conteúdo em vídeo para o seu feed do Instagram:
 

Além de fotos bonitas e criativas, criar vídeos para o feed deixa
seu conteúdo mais dinâmico e atrativo para quem está

interessado no seu perfil. Além disso, salvar stories e postar no
feed, sobre algo que você falou anteriormente e quer deixar

gravado para os seus seguidores verem, também é uma opção
para atrair seu público.

 
Com o IGTV, que possibilita postar vídeos maiores, além de ter a

sua própria aba onde aparecem todos os vídeos postados,
permite que tenha uma prévia do vídeo no feed. Dessa forma,

leva seus seguidores a assistir o seu conteúdo com mais
facilidade. Aliás, isso é muito bacana para mostrar produtos

novos.
 

Sem falar que postar informações em forma de vídeo garante
uma maior compreensão aos usuários que estão do outro lado.

Entretanto, é mais interessante assistir um vídeo quando se tem
interesse sobre o assunto, por isso é preciso motivar o seu

público primeiro. 
 



4. Estimule o compartilhamento do seu conteúdo: 
 

Quem quer aprender a como crescer no Instagram em 2021 deve
saber que o compartilhamento do conteúdo é importante. Assim,

tente estimular os seguidores a fazer isso nos stories deles.
 

Com o compartilhamento dos seus stories e de suas publicações,
o seu conteúdo chega ainda mais longe e alcança pessoas que

você nem imaginava. Mas, para que isso dê certo é fundamental
conhecer o seu público-alvo, para entender o que eles desejam e

o que lhes interessa.
 

Por isso, estimular e incentivar que seu conteúdo seja
compartilhado é uma das melhores maneiras de fazer seu público

crescer. Além disso, vai criar um maior engajamento e cativar
seus seguidores. Assim você trará mais pessoas para consumir

seu conteúdo. Mas, isso deve ser feito de uma forma orgânica e
sem exageros.

 



5. Use as ferramentas de interação dos Stories do Instagram:
 

As ferramentas de interação, que permitem a criação de
perguntas, seja com a inserção de 4 respostas ou de 2, são

ótimas. Assim, é uma forma de aumentar a interação com quem
segue a sua página, sendo ainda uma alternativa relevante para

passar dicas ou testar conhecimentos.
 

Mais do que isso, é uma oportunidade de entender o que os
seguidores pensam. E dessa forma, ficará mais fácil para produzir

novos conteúdos. Ou seja, as ferramentas de interação podem
servir como uma forma de capturar dados importantes sobre os

seguidores do seu perfil.
 



 

 

BRANDILI
MODA INFANTIL 

https://bit.ly/brandilivitoria


BRIARD
Moda feminina

https://bit.ly/briardvitoria


BRUNA
MODAS

Moda feminina

http://bit.ly/brunamodasvr


BRUSCATO

Moda feminina

http://bit.ly/bruscatovr


 

 

CONSCIÊNCIA
JEANS

 

https://bit.ly/33Djq56


 

DEUSA
MODA FEMININA

PLUS SIZE

https://bit.ly/2R51hKZ


 

DELAYO
MODA

MASCULINA

https://bit.ly/3o7XY1A


 

DILU'S
MODA

MASCULINA

https://bit.ly/3dnYlQw


DU SELL
FITNESS & SPORT

http://bit.ly/desellvr


 

 

DOCE
PERFUME

MODA FEMININA 

https://bit.ly/doceperfumevitoria


 

 

DOCE
RETRÔ

MODA FEMININA 

https://bit.ly/doceretrovitoria


 

 

D'ROSE
BY FLERO

MODA FEMININA 
E MASCULINA

https://bit.ly/2SBWS2g


 

 

D'VIERY
MODA FEMININA 

E MASCULINA

https://bit.ly/33Djq56


 EDEX JEANS

https://bit.ly/edexjeansvitoria


SUA LOJA

ONLINE

APRENDA A DIVULGAR

BAIXE AQUI!

SUA LOJA PODE
VENDER MAIS

SABENDO COMO
DIVULGAR NAS REDES
SOCIAIS. PREPARAMOS
UM GUIA COMPLETO

PARA VOCÊ!

CURSO
COMPLETO!

https://go.hotmart.com/C9129841W?ap=b6e8


 

EVERTON
MODA FEMININA 

https://bit.ly/3tGRYhx


EXCLUSIVITY
MODA FEMININA

https://bit.ly/3tBPgcR


FINA
FLOR

Moda feminina

http://bit.ly/finaflorvr


 

FINAMOR
Moda  FEMININA

https://bit.ly/finamorvitoria


 

FOR USE
JEANS

 

https://bit.ly/forusejeansvitoria


Vitória é para
todos. Com o
conforto que
você merece.

VESTENA HOTEL
INDAIAL

Um hotel maravilhoso
para você descansar e

estar prontos para suas
compras.

”

“ “

https://www.instagram.com/hotelvestenaindaial/


FOR
USE

GLAM
Moda Masculina

e Feminina

https://bit.ly/foruseglamvitoria


GRAZI
MARTINS

PARA TODA  FAMILIA

https://bit.ly/3uHxCWF


In Love
Moda feminina

https://bit.ly/inlovevitoria


JANFER
SPORT
Moda Praia,

Fitness & Sport

https://bit.ly/2R4LThH


KAM
BESS

Moda Feminina

https://bit.ly/3bl9MIp


SUA LOJA

ONLINE

APRENDA A DIVULGAR

BAIXE AQUI!

SUA LOJA PODE
VENDER MAIS

SABENDO COMO
DIVULGAR NAS REDES
SOCIAIS. PREPARAMOS
UM GUIA COMPLETO

PARA VOCÊ!

CURSO
COMPLETO!

https://go.hotmart.com/C9129841W?ap=b6e8


Kasual
Camisaria masculina

http://bit.ly/kasualvr


KNOTEN
JEANS

https://bit.ly/3tbCCSm


 

KONAKO
SPORT

MODA MASCULINA
E FEMININA

https://bit.ly/3fac7Hr


LEMONÊ
Moda feminina

http://bit.ly/lemonevr


 

LAÇOS &
TRAÇOS

MODA FEMININA

https://bit.ly/lacosetracos


 

LALLIE
MODA FEMININA

https://bit.ly/lallieoficial


 

LIDON
Moda MASCULINA 

E FEMININA

https://bit.ly/lidonvitoria


 

LUNEDI
Moda INFANTIL

https://bit.ly/losangovitoria


LOSANGO
JEANS

https://bit.ly/losangovitoria


MAFRISE
Moda feminina

PLUS SIZE

https://bit.ly/3dvmnJE


MARIA
ELIS

Moda Feminina

https://bit.ly/mariaelisvitoria


MANIA DE
CALÇADOS

https://bit.ly/2RVd4vx


MALHARIA
SUELEM

Moda feminina

https://bit.ly/malhariasuelemvitoria


MARIANA
LIMA

Moda feminina 
PLUS SIZE

https://bit.ly/marianalimavitoria


MAYRA
Moda feminina

https://bit.ly/3bGrx5T


MARIA
XICA

Moda feminina

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997739296&text=Quero%20saber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20as%20suas%20pe%C3%A7as


MISS
LADY

Moda feminina

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547991121101&text=Quero%20saber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20as%20suas%20pe%C3%A7as


Tendências para a estação mais
estilosa do ano.

Por Ludmila Barros e Samara
Pinheiro

O inverno começa oficialmente
em junho no Brasil, mas nós, da
editoria de moda do Em Todo
Lugar, separamos para você as
cores que serão tendência na
estação mais estilosa do ano.

Você certamente já viu camisetas
com a palavra Pantone escrita.
Não sabe o que significa? A gente
te explica. Pois bem, a marca
norte-americana Pantone, criada
nos anos 1960, é conhecida
mundialmente pelos seus
sistemas e tecnologias de ponta
criados no âmbito das cores. É
uma indústria gráfica
especializada em comunicação
visual. Afinal de contas, cor
também é uma forma de
linguagem, transmitindo
diferentes ideias. 

A Pantone é gigante e é
referência no mercado têxtil, de
tintas, de designers, nas artes, e,
é claro, no universo da moda.
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Os especialistas do Pantone Color Institute traçaram algumas tendências de cores
para o Outono-Inverno 2020/2021 que estão previstas nos desfiles dos designers de
moda. De acordo com os experts, as cores do Outono / Inverno 2020/2021 de Nova
York refletem nosso interesse nos eternos clássicos sazonais, que mostram muita
personalidade. A atemporalidade e versatilidade das cores transmite um nível de
funcionalidade, que ao mesmo tempo apresenta cores destacadas e exclusivas. Essas
cores incentivam a criatividade e o pragmatismo, refletindo a mudança de
mentalidade do consumidor atual, que prioriza qualidade e longevidade em relação
às opções de cores, estas que hoje estão aqui e amanhã já se foram.

“Prevalecendo em declarações de cores singulares, nossa história de cores para o
Outono-Inverno 2020/2021 transmite uma mensagem de força e determinação com um
senso de otimismo”, afirmou Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color
Institute.

Essas cores e tendências que têm tudo para marcar o inverno de 2021 prometem
trazer muito otimismo e vibração para essa temporada. Escolhemos algumas opções
que mais chamaram nossa atenção e irão dar aquela ajudinha na hora de compor o
look de forma mais divertida. 

O Military Olive é um dos nossos tons prediletos! Além de ser uma cor
coringa que permite diferentes sobreposições, ele é uma verdadeira mistura

de verde-oliva com uma pitada do verde militar.



Outra cor que vai estar com tudo é o vermelho. Mas não um vermelho qualquer, a
tonalidade ganhou uma personalidade mais audaciosa e aqui é chamado de

“samba”. Essa cor remete à ideia do sensual e voluptuoso, ou seja, é a certa se
você quiser ousar.

Criativo e
autoconfiante,

essa é a
mensagem que

o laranja
amberglow

quer passar.
Apostar em
um visual
radiante e
fashionista

tem tudo a ver
com essa cor.



É possível também sair um pouco das definições das cores e
montar looks bem diferenciados e fashionistas. Uma aposta
divertida é o color block , uma combinação bem colorida e

elegante para o visual de quem quer se destacar nesse inverno.
Aqui vão alguns exemplos para você já se preparar para a

temporada mais estilosa do ano!

Roxo e laranja
esbanjam confiança e

estilo. 

Roupas coloridas
também podem ser

elegantes



Magenta Purple é o tom mais impactante dessa seleção. O roxo é forte e transmite
no look um arinstigante, podendo realizar uma combinação criativa e caótica.

O Rose Tan é
uma cor
suave e

romântica. A
tonalidade

combina
totalmente

com um
estilo

romântico e
com toda a
plenitude

necessária.



MULHER
DINÂMICA
Moda Feminina

https://bit.ly/3eG2GAr


 

MULHER
D'STYLO

MODA FEMININA

https://bit.ly/3ygyR1l


MORENA
LINDA

Moda Feminina

https://bit.ly/3gnwToY


https://bit.ly/nekijeansvitoria


 

OLHO
D'ÁGUA

MODA FEMININA 
E MASCULINA

https://bit.ly/3ygfF3I


PIJAMAS
MOHR

SLEEP FASHION

http://bit.ly/pijamasmohrvr


PARADO
NO AR

Moda feminina

https://bit.ly/paradonoarvitoria


ROSCEL
JEANS

https://bit.ly/roscelvitoria


ROSÊ
BOMBOM

MODA FEMININA

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992059474&text=Quero%20saber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20as%20suas%20pe%C3%A7as




 

SCHÖNE
MODE

MODA FEMININA

https://bit.ly/3o9XqrM


SOFT
BONNI

https://bit.ly/3w0thhA


SUFALU
CAMA, MESA 

E BANHO

https://bit.ly/sufaluvitoria


STUHLER
JEANS

https://bit.ly/33Ae22A


TOK
FINAL

Moda feminina 
e masculina

https://bit.ly/tokfinalvitoria


 

V-KRISO
ACESSÓRIOS

https://bit.ly/39y54GA


VANETEX
Infantil & Juvenil

https://bit.ly/VANETEXVIRORIA


VICK
STORE

MODA FEMININA 
E ACESSÓRIOS

http://bit.ly/altogirovr


Spablo's
Moda feminina 

e masculina

https://bit.ly/3gnzpv8


 

WJ
ACESSÓRIOS

https://bit.ly/33DsdE8




ACESSÓRIOS

CAMA, MESA & BANHO

V – KRISO: (47) 9 9178-5232

VICK STORE: (47) 9 9106-3645

WJ: (47)9 8901-0203

SUFALU:  (47) 9 9932-3573

FITNESS
DU SELL: (47) 9 9170-7375

JANFER SPORT: (47) 9 9280-4593

CALÇADOS

PIJAMAS MOHR: (47) 9 9665-4717

GRAZI MARTINS: (47) 9 9123-3832

MANIA DE CALÇADOS: (48) 9 8463-7761

WJ: (47)9 8901-0203

PJAMAS

INFANTIL

ALLAN MALHAS: (47) 9 8842-2855

BEIJINHO: (47) 9 8459-9111

BRANDILI: (47)9 9126-5889

GRAZI MARTINS: (47) 9 9123-3832

LUNEDI: (47) 9 9217-3782

NEKI JEANS: (47) 9 9661-2002

PIJAMAS MOHR: (47)9 9665-4717

SOFT BONNI: (47) 9 9633-7272



JEANS
ARTE D´VESTIR: 47 9 9202-2412 

CONSCIÊNCIA JEANS: (47) 99184-4179

KNOTEN JEANS: (47) 9 9987-5442

D´VIERY: (47) 9 9676-1620

LOSANGO JEANS: (47) 9 9260-7299

EDEX JEANS: (47) 9 9220-1676 

ROSCEL JEANS: (48) 9 9900-8833 

FOR USE/LE PARIS JEANS: (48) 9 8814-8939

STUHLER JEANS PLUS SIZE: (47) 9 8837-6512

NEKI JEANS: (47) 9 9661-2002

MODA MASCULINA

ALTO GIRO: (47) 9 9280-3616 

D´ROSE: (47) 9 9233-4867 

D´VIERY: (47) 9 9676-1620

DILU´S: (47) 9 3019-6043 

FORT MAN / SPABLO'S: (47) 9249-4734

GRAZI MARTINS: (47) 9 9123-3832

KASUAL/DEVIGILI: (47) 9 8473-5096

KONAKO: (47) 9 9936-6170

LECY MALHAS: (47) 9 9113-8443

LIDON: (47) 9 9290-5757

MALHARIA SUELEN: (54) 9 8433-6698

OLHO D´AGUA: (47) 9 9119-5306

TOK FINAL: (47) 9 3399-2016

MODA PRAIA:
ALLAN MALHAS: (47) 9 8842-2855

JANFER SPORT: (47) 9 9280-4593



MODA FEMININAAGUIA DOURADA: (47) 9 9147-3419

ALTO GIRO: (47) 9 9280-3616 

ARTE D´VESTIR: 47 9 9202-2412 

BELLA CATARINA: (47) 9 9712-3209

BELLA ROBA: (47) 9 9225-8989

BRIARD: (47) 9 9212-8475 

BRUNA MODAS: (47) 9 9646-0352

BRUSCATO: (47) 9 8411-5497

DELAYO: (47) 9 9673-2110

D´ROSE: (47) 9 9233-4867

DOCE PERFUME: (47) 9 8887-7568 

DOCE RETRO: (47) 9 9623-7153

EXCLUSIVITY: (47) 9 9636-1985

FINA FLOR: (47) 9 9239-1475

FINAMOR: (47) 9 9968-7447

FORT MAN / SPABLO'S: (47) 9249-4734

FOR USE GLAM: (48) 9 8835-1309

GRAZI MARTINS: (47) 9 9123-3832

Laços & Traços: (51) 9 9297-6546

DARLUAM LEMONÊ: (47) 99199-4257

KAM BESS: (47) 9 9150-5758

KONAKO: (47) 9 9936-6170

INLOVE: (47) 9 9178-3671

LALLIE: (47) 9 9281-6259

LIDON: (47) 9 9290-5757

LOJA EVERTON: (47) 9 9123-7077

MALHARIA SUELEN: (54) 9 8433-6698

MARIA ELIS: (47) 9 8865-4261

MARIA XICA: (47) 9 9773-9296

MISS LADY: (47) 9 9112-1101

MAYRA MALHAS: (47) 9 9992-7161

MORENA LINDA: (47) 9 9285-8326

MULHER DINAMICA: (47) 9 9209-1504

MULHER D' STYLO: (47) 9 8846-5956

OLHO D´AGUA: (47) 9 9119-5306

PARADO NO AR: (47) 9 9181-5068

ROSÊ BOMBOM: (47) 9 9205-9474

SCHONE: (47) 9 9127-4288

TOK FINAL: (47) 9 3399-2016

VICK STORE: (47) 9 9106-3645 



BELLA ROBA: (47) 9 9225-8989

BRIARD: (47) 9 9212-8475 

BRUNA MODAS: (47) 9 9646-0352

DELAYO: (47) 9 9673-2110

DEUSA PLUS SIZE: (47) 9 8430-9673 

EXCLUSIVITY: (47) 9 9636-1985

FINAMOR: (47) 9 9968-7447 

GRAZI MARTINS: 4(7) 9 9123-3832

LOJA EVERTON: (47) 9 9123-7077 

MAFRISE: (47) 9 9168-7817

MALHARIA SUELEN: (54) 9 8433-6698

MARIA XICA: (47) 9 9773-9296 

MARIANA LIMA: (47) 9 9292-6435

MAYRA MALHAS: (47) 9 9992-7161 

MORENA LINDA: (47) 9 9285-8326 

VICK STORE: (47) 9 9106-3645 

MODA FEMININA PLUS SIZE



DESENVOLVIDO POR MARCELO JOA

https://www.instagram.com/shoppingvitoriaregia/
https://www.facebook.com/shoppingvitoriaregia
https://www.youtube.com/channel/UCFR474ElJ8N5ojtaOvTalOQ
https://www.tiktok.com/@vitoriaregiashopping?lang=pt-BR
https://www.youtube.com/channel/UCBRt9z0ISlQ4CH9oyYDID4g

