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“Mas já não serve mais!?” O questiona-
mento é comum às mamães do nas-
cimento do bebê à pré-adolescência 

quando a criança cresce muito rápido e roupas e 
calçados ficam em desuso na mesma velocidade. 
Uma solução para quem quer se desfazer dessas 
peças ainda tão novas e não ficar no prejuízo ou 
ainda quer comprá-las para os filhos a um preço 
mais acessível e bem conservadas é frequentar um 
brechó infantil. As empresárias Miriellen Carrijo e 
Simony Bruziguessi Bernardes viram potencial nes-
se nicho de mercado, pois já consumiam esse tipo 
de mercadoria fora de Goiânia, e identificaram 
a necessidade de trazer a ideia para a Capital. 
No início de 2013, inauguraram o Redemoinho 
Brechó. É a primeira loja do gênero por aqui. E a 
recepção tem sido extremamente positiva.

“Embora existam na cidade outros brechós 
mais populares, eles não trabalham nesse segmen-
to específico, nem têm proposta semelhante em 
termos de qualidade das peças, ambiente e aten-

dimento personalizado aos clientes. Até imagina-
mos que pudesse haver alguma resistência inicial 
do mercado goiano, por se tratar de algo novo 
na cidade. Mas não! À medida que as pessoas 
conhecem a loja, tornam-se clientes e divulgadores 
do negócio. A ideia de um consumo consciente é 
mesmo contagiante!”, enfatizam as sócias. 

Além de roupas e calçados para crianças de 
0 a 12 anos, o Redemoinho Brechó trabalha com 
brinquedos, carrinhos de passeio, cadeirinhas 
para automóveis, berços, camas, livros, DVDs e 
diversos outros acessórios infantis. A loja comer-
cializa ainda roupas novas para a mesma faixa 
etária. São marcas como “Carter’s”, “Santa Paci-
ência”, “BB moderno”, “Tommy”, “Família Ovo”, 
“Forrozinho de Gala”, “Gymbooree”, entre outras. 
“Embora nosso público principal seja de Goiânia 
e cidades próximas, muitas pessoas se interessam 
por produtos da loja a partir de nossas páginas no 
Facebook e Instagram. Por isso, ainda enviamos 
produtos para todo o Brasil”, acrescentam. 
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Vantagens
Além de poder pagar um valor bem menor 

por produtos de qualidade e de marcas variadas, 
muitas das quais só vendidas no exterior, outra van-
tagem que atrai mais e mais pessoas aos brechós 
infantis é o consumo consciente, por meio da reuti-
lização de peças. Outro ponto interessante é a par-
ticipação das crianças. “É comum ver que elas tam-
bém se envolvem não só na compra, mas também 
na conservação e na seleção das próprias peças 
que serão reutilizadas por outras crianças, o que 
ajuda os pais na educação financeira e ambiental, 
algo que hoje todos procuram transmitir para as 
novas gerações”, analisam Miriellen e Simony. 

Consignação 
O Redemoinho Brechó trabalha com sistema 

de vendas por consignação. A pessoa interessada 

em deixar produtos para serem vendidos na loja 
deve, de preferência, ligar para agendamento de 
um horário para atendimento e avaliação dos pro-
dutos. “Qualidade e segurança são valores que 
prezamos muito. Por isso, sempre nos colocamos 
no lugar da pessoa que irá comprar os produtos e 
não aceitamos peças que não compraríamos para 
nossos filhos. Só depois dessa triagem é que ajus-
tamos os preços das peças, conforme a qualidade, 
a marca, o estado de conservação etc.” 

Assim, passados alguns dias, as sugestões de 
preços são enviadas por e-mail e, após a concor-
dância do fornecedor, as mercadorias começam 
ser comercializadas na loja física e também pelo 
Facebook e Instagram. 50% do valor total da ven-
da fica para o brechó e os outros 50% com o clien-
te fornecedor. 
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