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  Maila 

Sabe aquela pessoa famosa, que tu sonhas em conhecer ao vivo? Aquele ídolo 
que na adolescência tu guardas uma pasta de fotos dele ou dela no computador? Hoje 
em dia não é tão difícil ser famoso assim. Basta ter uma rede social e produzir conteúdo 
que agrade as pessoas. Agrade aos olhos, ao humor, ao intelecto, ou mostre algo 
ordinário, mas que um número grande de pessoas se identifique. Atenção para o 
detalhe, se tiver um áudio bem famoso de fundo, mais chances de seu vídeo viralizar. É 
como dizem de vídeos que são assistidos por muitas pessoas em um curto espaço de 
tempo. 

Hoje em dia chamam essas pessoas de influencer, ou influenciador digital. Como 
o nome já diz, são pessoas que influenciam as outras através do que postam nas suas 
redes sociais. Ser influencer se tornou uma profissão na qual é possível ganhar a vida, e 
ganhar muito bem a vida, acredita? Tem gente que começou pequeno, como o 
Whindersson Nunes, e se tornou milionário através das redes sociais; e tem gente que 
conquistou milhões de fãs em um curtíssimo espaço de tempo, como a Juliette, que em 
3 meses de reality show se tornou uma das maiores influencers do Brasil. Tem gente que 
não fica milionário, nem consegue viver só disso, mas que, mesmo assim, influencia 
pessoas, e, portanto, também é influencer. 

Pois bem, presenciei uma pequena multidão de pré-adolescentes em frente ao 
hotel que me hospedei em Florianópolis. Chamo assim porque eram no máximo vinte 
pessoas, mas as vinte colavam na porta todos os dias, tentando invadir o hotel, exigindo 
que houvesse sempre alguém da equipe do evento cuidando da porta. Com a minha 
carinha de adolescente, por pouco não sou confundida com um deles e me barram de 
entrar. O caso é que no meio de um evento de formatura do Ensino Médio, que defini 
como “uma semana de muita bagunça”, havia uma influencer adolescente hospedada. 
Não faço ideia de quem era, do que fazia e nem de quantos seguidores a menina tinha, 
mas ocasionou de vinte fãs mirins ficarem plantados ali na frente, o que foi o suficiente 
para me remeter ao Sheraton Hotel, na minha cidade, quando artistas famosos se 
hospedam lá.  

Com as redes sociais, locais que seriam pouco conhecidos podem também atrair 
atenção. Se a sua pousada acolhedora no interior do estado tiver uma boa divulgação, 
pode se tornar um ponto turístico sempre lotado. Você pode fazer sua casa ser famosa 
também, basta saber como chamar a atenção dos espectadores. Imagina, uma casa 
influencer? E é verdade. Esses dias conheci um apartamento desses. Eu era a 
adolescente e o apartamento o artista famoso, foi como me senti quando tive a 
oportunidade de conhecê-lo ao vivo. Eu já seguia e me inspirava no Apê de Madeira há 
um tempo, curtia todas as publicações e comentava em umas quantas. Já sonhava em 
conhecer ao vivo. Como trabalho como Personal Organizer, propus uma parceria, eu 
organizava uma parte do apto, e, de quebra, conhecia aquele Apê influencer. Deve ser 
tipo jornalista que faz de tudo para conseguir uma exclusiva com seu ídolo, não?  

Deu certo! E ao vivo ele é tão lindinho quanto nas redes sociais. Como a própria 
dona descreve, a decoração é inspirada nos estilos Escandinavo, Boho, Farmhouse e 
Hygge. Não conheço muito sobre tudo isso, mas já quero uma casa assim. Muitas peças 



em madeira produzidas ou restauradas pelos próprios moradores, um casal jovem muito 
simpático. Tudo em tons de madeira, terracota, além do branco e preto, e o verde nas 
plantinhas que compõem a decoração. Até o gato é branco com marrom claro, acredita? 
E o melhor é que tudo tem história. A decoração não foi toda comprada em lojas ou sites 
com peças nesse estilo. Muito foi adquirido ao longo de vários anos em diferentes feiras 
e antiquários, como balanças antigas, máquina de escrever, lampião. Até galhos 
encontrados em passeios do casal foram utilizados na decoração. A mesa de jantar foi 
feita por eles, com tábuas encontradas em um terreno baldio.  

Contrastando com todo esse estilo está a modernidade do Apê de Madeira, o 
que eu achei o máximo, pois adoro contrastes que se complementam. Já na entrada a 
gente se surpreende com uma fechadura eletrônica super chique. Na sala de estar, um 
aquecedor que imita uma lareira. A cozinha tem cafeteira elétrica, inclusive aquelas de 
cápsula. O espaço é bem pequeno, então tudo foi muito bem pensado e projetado para 
aproveitar todos os metros quadrados. O balcão de pia tem dispenser de detergente 
integrado e uma lixeira embutida. Além da modernidade, eles prezam pela praticidade 
na vida, por isso investiram em máquina de lavar louça.  

Amei cada detalhe do apê influencer. Um dia postarei fotos da minha própria 
casa com a legenda “decoração inspirada no @apedemadeira”. Quem sabe até lá eu 
também não serei uma influencer? 


