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No início, é só uma página para compartilhar conteúdo com pessoas que têm interesses
semelhantes. Com o tempo, esse espaço ganha fama na internet e se dissemina pelo
Facebook. O que antes era só texto conquista outras plataformas, com vídeos,
podcasts, galerias de fotos e games. Vêm a publicidade e a diversificação de produtos, e
os blogueiros viram empreendedores de áreas como moda, beleza, gastronomia e deco-
ração. Conheça as histórias de quem transformou uma paixão em um negócio digital.
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O blog nasceu, em
2002, como uma
plataforma para
replicar conteúdo
sobre cinema e
quadrinhos. Os então
estudantes de design industrial
Alexandre Ottoni, 35 anos, e
Deive Pazos, 38, até investiram
em material próprio, como
fotomontagens divertidas, mas
nada viralizava. Três anos
depois, a página foi incorporada
a um portal. As publicações
sobre séries, curiosidades e
games ganharam regularidade, e
o blog passou a faturar com
publicidade e conteúdo
patrocinado. A partir daí, a
dupla começou a investir em
novas mídias — primeiro, foram
os podcasts, gravados pelo
Skype. Em 2008, com a compra
de equipamentos, as produções
ficaram profissionais. Pazos e
Ottoni deixaram seus empregos,
e o blog se transformou em um
site, enriquecido com materiais
em áudio e vídeo. Hoje, existem
também a Nerdstore, loja virtual
de canecas, baralhos e
camisetas, e a Nerdbooks, um
selo de livros. “Investimos boa
parte do nosso tempo não só
gravando, mas também
interagindo com o público e
buscando novas oportunidades
de negócios”, diz Pazos.

O interesse de Camila Coelho, 26 anos, por
beleza e moda vem desde a adolescência.
Ela se matriculou em um curso de formação
de maquiadores logo após o ensino médio,
que cursou nos Estados Unidos, e
chegou a trabalhar para a Christian
Dior. A ideia de gravar tutoriais
surgiu em junho de 2010. “Queria
mostrar que fazer uma boa
produção é fácil”, afirma. Em
abril de 2011, nasceu o blog Super

Vaidosa, que abriga os vídeos. As dicas de maquiagem
caíram no gosto das leitoras, e até a atriz Juliana
Paes compartilhou um post. Com o ganho de
audiência, empresas investiram em banners
e posts patrocinados, e o nome de Camila
se disseminou pelo mercado. Neste ano,
ela virou garota-propaganda da Le
Postiche e desenhou peças para a
Riachuelo. “Agora, tenho planos de
desenvolver uma marca própria.”

FUNDAÇÃO 2010
SEDE Boston
(Estados Unidos)
FATURAMENTO
não revelado
VISITANTES
ÚNICOS 836 mil
por mês
http://supervaidosa.
com.br

Alexandre Ottoni
(à esq.) e Deive

Pazos, os cérebros
por trás do Jovem

Nerd. Abaixo,
estampa de
camiseta da

Nerdstore

Camila Coelho
lançou o Super

Vaidosa em
2011 e ganhou
o mercado. O

próximo passo
é criar uma

marca própria

FUNDAÇÃO 2002
SEDE Curitiba
NÚMERO DE
FATURAMENTO
não revelado
VISITANTES ÚNICOS
3 milhões por mês
http://jovemnerd.
com.br
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MIOLOS FRITOS

Temakizilla, creme brûlée Amélie
Poulain e pão de micro-ondas Gremlins.
As receitas em vídeo inspiradas em filmes
e jogos — a “culinária nerd” — são o tema
do Miolos Fritos. Essa iniciativa do
designer Teco e do publicitário Beto
(nascidos Daniel Machado Rodrigues, 35
anos, e Luiz Alberto Padreca, 31,
respectivamente) começou com uma
ideia criativa e uma câmera filmadora.
O programa piloto foi postado no
YouTube em junho de 2012. Dois meses
após a estreia, o canal ganhou um blog
e o conteúdo viralizou em uma página do
Facebook. “Tivemos que desabilitar as
notificações de novos fãs, de tão rápido
que a audiência crescia”, diz Rodrigues.
Aos poucos, o Miolos Fritos se fortaleceu
com parcerias e publicidade nos vídeos.
Em dezembro de 2013, o sucesso e a
demanda de trabalho levaram os dois a se
dedicarem exclusivamente ao site. Com a
oportunidade de prestar serviços para
um canal de TV pago, o negócio agregou
ainda uma produtora de vídeo. “Para
cativar um público fiel, é preciso mais do
que bom conteúdo. Nós temos zelo pelo
negócio”, afirma Padreca.

Daniel Machado
Rodrigues (à esq.) e

Luiz Alberto Padreca
produzem vídeos de

gastronomia nerd para o
Miolos Fritos

ACHADOS DE DECORAÇÃO

Carmen Martins, 43 anos, chegou a cursar design de interiores,
mas fez carreira como consultora de estilo. Por causa da paixão
por roupas e acessórios, criou, em 2005, o blog Achados de Moda.
Cinco anos mais tarde, a página teve um “filhote”, a Achados de
Decoração, e foi este espaço que explodiu em audiência. Nos
posts, a blogueira mostrava produtos nacionais e estrangeiros e
dava dicas para deixar a casa mais bonita. Do sucesso desse
conteúdo nasceu outro projeto: o e-commerce Boutique de
Achados. “Queria oferecer para as leitoras peças que não existem

no mercado brasileiro”, diz Carmen.
Produtos como espelhos, relógios de parede
e acessórios para banheiro são
desenvolvidos pela empreendedora e sua
equipe, e fabricados por fornecedores
nacionais. Depois, promovidos e vendidos no
site. “O blog funciona como vitrine para a
loja, mas não é só isso. O leitor quer
conteúdo, e os textos nos ajudam a ficar mais
bem posicionados nas buscas de internet.”

FUNDAÇÃO 2010
SEDE São Paulo
NÚMERO DE
FATURAMENTO não
revelado
VISITANTES
ÚNICOS 180 mil
por mês no blog
http://achados
dedecoracao.
blogspot.com.br

FUNDAÇÃO 2012
SEDE São Paulo
FATURAMENTO
não revelado
VISITANTES
ÚNICOS 27 mil
por mês
www.miolosfritos.
com.br

O Achados de
Decoração,
criado por
Carmen Martins,
deu origem a um
e-commerce de
artigos para casa
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