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Parece estranho, num primeiro momento. Alugar velas? Vela é vela, e se compra logo ali, ao 
alcance das mãos. A equação é simples assim, quando a quantidade se limita a uma ou outra 
peça - colorida e perfumada - que servirá para dar um toque especial na casa. Em volume, o 
que seria apenas um charme vira custo. E alto. Ambientar salões, igrejas e jardins com a 
dança dessa luz artesanal mostrou-se tão caro que gerou um nicho de negócio: o aluguel de 
velas.  
 
Alugar é 75% mais barato do que comprar velas. A conta só fecha porque quem oferece o 
serviço - e há várias empresas que já fazem isso - em geral fabrica as velas e pode 
reaproveitar refugo em outra fornada de produção. E, também, porque junto com as velas, 
aluga cachepôs, vasos, lustres e uma infinidade de outros recipientes para acomodá-las. Aí, o 
que era só uma vela, vira um projeto de decoração para uma festa, um jantar ou um happy 
hour. É o lucro que vem da prestação de serviço.  
 
"Às vezes tem gente que entra aqui pedindo um pontinho de luz, que custa R$ 3, mas também 
tem o cliente que quer um pacote completo, com projeto de ambientação que inclui lustres, 
vidros e serviços de montagem que pode custar R$ 40 mil", diz a carioca Marcela Doria Kalili, 
dona da Aluguel de Velas, de São Paulo.  
 
Trabalhando no mercado decoração há anos, ela abriu a empresa na capital paulista há quatro 
anos. Na verdade, a Aluguel de Velas nasceu no Rio, em 2001, pelas mãos da designer Eliana 
Lipiani, que já tinha uma fábrica de velas. A sacada surgiu depois que uma cliente declinou de 
um orçamento para a compra de um grande volume de velas - a serem usadas na decoração 
de sua festa de 18 anos. Não podia desembolsar tanto na aquisição das peças, mas alugar não 
seria tão ruim. Negócio fechado e novo caminho aberto.  
 
Hoje, a Aluguel de Velas - que fez eventos para o Copacabana Palace e Marina da Glória - tem 
um show room com mais de cem modelos de velas, além de acessórios. A Aluguel de Velas 
paulistana realiza, segundo Marcela, uma média de 25 eventos por mês. Um dos seus grandes 
clientes é a tradicional Rubens Decorações - fundada em 1956 como uma pequena floricultura 
de São Paulo, que estendeu os negócios para ambientação com flores em festas e casamentos 
e hoje conta com 200 funcionários. "O mercado de festas em alta renda é crescente e não está 
muito sensível às crises", diz.  
 
Outra empresa é a Fiamma - ex-Dupla Chama. Desde janeiro, quando assumiu a pequena 
fábrica que pertencia a irmã, Flavia Carneiro e sua sócia Sacha Chryzma têm se dedicado a 
abrir espaço no mercado. "Mostramos ao cliente que alugar é mais vantajoso e bem mais 
barato para ele. Além de pagar menos, ele não terá que desembolsar por um lustre ou um 
cachepô - que depois nem tem onde guardar", diz. Para grandes empresas que trabalham com 
organização de eventos, há a vantagem de poder contar com um cardápio mais sortido de 
velas e acessórios.  
 
Tanto na Aluguel de Velas quanto na Fiamma a produção é feita de acordo com os pedidos dos 
fregueses. Feitas à base de parafina, velas são fáceis de serem produzidas, mas caras de 
manter estocadas. Em geral, a "fábrica" fica no mesmo local onde é o atelier. " Ocupam 
espaço, são frágeis e mudam de cor com os feitos da luz e de pó, naturalmente " , diz Marcela.  
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