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Em tempos de crise, o brasileiro continua apelando para fé, crendices e valorização do espírito. 
Resultado disso é que o comércio especializado registra aumento de vendas de produtos 
esotéricos e de bem-estar. Na rede de lojas de móveis e artigos de decoração Tok&Stok, a 
venda de produtos como essência, sino dos ventos, incenso e aromatizadores cresceu 37% 
entre junho de 2008 e junho de 2009. No Mundo Verde, rede de produtos naturais, as vendas 
no segmento esotérico tiveram alta superior ao crescimento geral do faturamento. Na Casa 
Pedro, tradicional rede de especiarias e produtos orientais, as vendas de ervas e itens 
medicinais cresce exponencialmente - 11,9% em maio, 12,4% em junho e 15,7% em julho.  
 
Mas o comportamento não está restrito apenas às lojas de consumo geral. Redes de luxo, 
como a joalheria Natan, também refletem a procura. A linha de sapos da boa sorte, lançada 
em abril, foi sucesso nas lojas e representou 75% do faturamento na linha prata com ouro nos 
meses de abril a junho. O gestor da Natan, Carlos Vaisman, conta que a venda surpreendeu. 
Segundo ele, os bichinhos da rede sempre fazem sucesso, mas nenhum da linha apresentou 
uma procura tão rápida como os sapinhos. "Levamos quatro meses para elaborar o produto e 
tivemos sorte de colocá-lo à venda no momento certo, para nos aproveitarmos desse 
inconsciente coletivo", explica.  
 
Os sapinhos não são produtos baratos. Um anel em prata com sapo em ouro e um brilhante ao 
centro custa R$ 2,4 mil e outro em prata com sapo em ouro cravejado de brilhantes sai por R$ 
4.392. O sucesso foi tanto que a rede vai ampliar a linha dos sapinhos. Além de fabricá-los 
com mais brilhantes e mais ouro, desenvolverá produtos como brincos e berloques para serem 
vendidos como talismãs para a clientela mística.  
 
O diretor da rede Mundo Verde Jorge Antunes explica que esse é um comportamento cíclico do 
brasileiro. "Toda vez que temos crise, o consumidor tenta se apoiar nesses produtos", diz.  
 
Na lista dos itens mais vendidos nas lojas da rede nesta temporada de crise estão olho grego, 
pimenteira, incensos, velas, fontes, livros de auto-ajuda, CDs new-age para relaxamento e 
meditação e outros. Moedas, sapinhos, gatinhos chineses (Maneki-Neko), elefante e outros 
animais sagrados, que, segundo a crença oriental, atraem sorte, prosperidade e proteção, 
também são muito procurados. Há ainda quem busque o auxílio de anjos, bruxas, fadas e 
gnomos.  
 
Objetos usados em práticas para harmonização do ambiente em casa ou no trabalho, como o 
Feng Shui, também têm sido muito procurados no Mundo Verde, como ba guás, esferas e 
prismas d´água, bolas de cristal, espelhos, luminárias, fontes e sinos dos ventos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 ago. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
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