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A decoração é um bom segmento para se investir, na opinião de quem atua no ramo. No entanto, 
para a consultora do Sebrae-RJ Thais Helena de Lima Nunes, é preciso cautela, já que a presença 
de grandes, como a Casa Show, dificulta o desempenho de lojas de menor porte. O resultado final 
dependerá da performance de quem atua no mercado. Variedade e estilo são pontos-chave para 
atrair um público sofisticado, que não mede gastos na hora de mudar o visual de um ambiente.  
 
O negócio tem destaque em feiras, que servem de palco para lançamentos, como a Condec Brasil 
2003, de construção e decoração, que este ano acontece na primeira semana de julho, em 
Gramado, Rio Grande do Sul. Diretora executiva do evento, Estela Nilsson afirma que o mercado 
está em expansão e as oportunidades são muitas em feiras. Este ano estarão presentes no evento 
fornecedores como Deca, Duratex e Frank Douat.  
 
- O evento é voltado, principalmente, para lojistas. Há um mix variado de produtos para quem 
atua neste mercado, que é dinâmico. No ano passado recebemos 5,4 mil visitantes - diz Estela.  
 
Vera Paiva, que trabalhava na área de aviação, e Sandra Roizman, especializada em decoração de 
interiores e com experiência em comércio, montaram a Nyhaun - que significa novo porto, em 
dinamarquês -, no Botafogo Praia Shopping, há seis meses. A escolha do ponto foi estratégica - 
estão cercadas de executivos e grandes empresas, clientes em potencial.  
 
As empresárias não se assustam com os que dizem que o negócio sofre retração por conta da 
falta de poder aquisitivo da população. A decoração de ambientes ainda é um bom investimento, 
na avaliação de quem atua no ramo.  
 
- Temos produtos variados. De pequenos mobiliários e luminárias a esculturas, peças para 
escritório e mantas para cadeiras e mesas. Oferecer estilo é muito importante porque o 
consumidor é exigente e busca beleza e praticidade. Acho que o bom gosto supera a crise. Um 
pequeno detalhe faz grande diferença quando o assunto é decoração. Ter bom senso e estar 
antenado com as tendências no mundo são indispensáveis, especialmente na hora de ajudar um 
cliente indeciso e provocar a venda - ressalta Sandra.  
 
Depois de atuar 20 anos no mercado de decoração, com objetos e móveis clássicos, o Grupo Way 
criou a Way Design Contemporânea, para atender a um público mais exigente e sofisticado. As 
peças, neste caso, são feitas por encomenda. Para isso, a loja conta com uma equipe de 
designers. Sócio da empresa, Alexandre Pazzini, que era estagiário em uma importadora, 
acreditou no mercado de decoração e hoje tem três lojas no Rio.  
 
- A situação econômica do País está difícil, mas entendo que este ainda é um bom negócio, já que 
as pessoas procuram sentir-se bem no ambiente onde vivem. Fabricamos uma pequena parte do 
que vendemos e o restante trazemos do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Além do mobiliário, temos 
pequenos objetos de decoração, como cinzeiros, castiçais, revisteiros e bandejas - comenta 
Pazzini.  
 
PROGRAME-SE  
 
>> vento: Condec Brasil 2003 - Feira da Construção e Decoração  
 
>> Data: 2 a 5 de julho  
 
>> Local: Sierra Park, Gramado, Rio Grande do Sul  
 
>> Horário: 13h às 20h, de quarta a sexta-feira, e 10h às 18h, no sábado  



 
>> Expositores: metais e louças sanitárias, pisos laminados, aquecimento solar, fechaduras 
eletrônicas, pias e cubas de inox etc  
 
>> Evento paralelo: 2º Encontro de Arquitetura e Engenharia  
 
>> Informações: 0xx-54-286-9900  
 
Opção no franchising  
 
No ramo, a opção em franquia é a Imaginarium, que surgiu há 11 anos, em Teresópolis, e que 
hoje reúne 59 lojas, sendo 56 franquias. A rede está em praticamente todo o Brasil. Somente no 
Rio de Janeiro tem nove lojas e planeja abrir outras quatro ainda este ano. A meta é chegar a 
mais 15 ou 20 em todo o Brasil. Para investir numa unidade, é necessário dispor de R$ 120 mil, 
que incluem estoque inicial, montagem da loja e taxa de franquia.  
 
- O faturamento médio chega a R$ 55 mil, com margem de lucro em torno de 12%. Somos uma 
rede de abrangência nacional e reconhecimento comprovado no mercado de decoração. O tíquete 
médio na Imaginarium é muito bom, de R$ 40. No Sul fica a equipe de criação e em Teresópolis, a 
linha de produção. Metade da mercadoria vendida na rede é feita na nossa fábrica e os outros 
50% vêm de fornecedores cadastrados - conta Marcos André Rodrigues, gerente de franquia da 
Imaginarium.  
 
Consultora do Sebrae-RJ, Thais Helena de Lima Nunes avalia de médio a alto o risco do negócio, 
que enfrenta a concorrência de grandes empresas. "É uma atividade que vai permanecer, mas 
não creio em expansão por enquanto. Artigos de preços acessíveis e mix variado fazem a 
diferença e podem atrair a clientela, que tem se voltado para os shoppings de decoração."  
 
SERVIÇO  
 
Imaginarium, 0xx-21-742-7214  
 
Nyhaun, 2559-9664  
 
Sebrae-RJ, 0800-782020  
 
Way Design Contemporânea, 2438-7614  
 
RAIO X  
 
LOJA PRÓPRIA  
 
Investimento inicial: R$ 70 mil a R$ 100 mil  
 
Área: 30 a 50 metros quadrados  
 
Número de funcionários: três a cinco  
 
Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 35 mil  
 
Margem de lucro: 20%  
 
Fonte: Nyhaun  
 
FRANQUIA IMAGINARIUM  



 
Investimento inicial: R$ 120 mil, com taxa de franquia incluída  
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 2,5% sobre o faturamento bruto  
 
Área: 40 metros quadrados  
 
Número de funcionários: cinco  
 
Faturamento médio mensal: R$ 55 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 12%  
 
Fonte: Imaginarium  
 
Risco do negócio: médio a alto, na avaliação da consultora do Sebrae-RJ Thais Helena de Lima 
Nunes  
 
Jornal do Commercio - 25/4/2003 
 
 


