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A astrologia não é mais exclusividade das colunas de horóscopo publicadas nos periódicos diários. 
Na década de 1990, parte do mercado empresarial brasileiro incluiu em seu leque de fornecedores 
os serviços de “astrologia empresarial”, prática já bastante utilizada pelos empresários europeus e 
americanos.  
 
Mesmo não possuindo estatísticas oficiais, a Associação Brasileira de Astrologia estima que 
existam 20 profissionais especializados na astrologia empresarial, atividade que representa cerca 
de 5% do faturamento anual do setor astrológico, estimado em R$ 6 milhões. 
Com crescimento médio de 20% por ano, os especialistas acreditam que os empresários e 
executivos estão buscando subsídios que os auxiliem no alcance de uma posição vantajosa no 
concorrido mercado de trabalho. 
 
Para Mauricio Bernes, proprietário da Astrobrasil e diretor da Associação Brasileira de Astrologia — 
e um dos idealizadores dos serviços já na década de 1980 — o interesse do mercado brasileiro 
teve início principalmente nos anos 90. Ao longo de sua carreira, o empresário produziu mais de 
600 mapas empresariais. “O interesse da classe empresarial aumentou, não somente pela 
curiosidade, como também pela necessidade de planejamento. Atualmente não há distinção, 
qualquer empresário nos procura”, afirma.  
 
Data e local da fundação da empresa são as informações fundamentais para uma análise completa 
da empresa via astrologia. Com o serviço variando de R$ 1,4 mil ou até R$ 6 mil, a empresa 
mantém cartela em que 70% dos clientes são empresas de pequeno porte, do eixo Rio–São Paulo. 
A demanda pelos serviços cresceu 20% em 2003. 
 
Com previsão de crescimento em torno de 100% para este ano, a empresa, que não atende 
somente o nicho empresarial, não revela o faturamento, porém acredita que 70% desse valor 
correspondam aos contratos com empresas. A Astrobrasil conta com 14 astrólogos, dos quais seis 
especializados em executivos.  
 
Marketing astral 
 
Outro serviço crescente no ramo de astrologia são as consultas aos especialistas para as 
campanhas de marketing e o lançamento de produtos das empresas, que pagam entre R$ 100 e 
R$ 240 a hora de trabalho do astrólogo. “Para trabalhar nesse mercado, porém, é preciso uma 
especificação na área empresarial, ao contrário da astrologia pessoal”, diz Bernes. 
 
“Nascido em Aquário, o Brasil possui influência de urano que estimula a mente das pessoas para 
aquilo que é novo”, explica Graziela Marraccini, sobre o crescimento da astrologia empresarial nos 
últimos dez anos.  
 
Há 14 anos no mercado astrológico, a ex-decoradora fez do hobby sua profissão. De início, 
realizava apenas trabalhos para pessoas físicas, mas com o passar dos anos especializou-se na 
astrologia empresarial, desenvolvendo trabalhos no departamento de Recursos Humanos de 
algumas empresas. “O mapa astral traça o perfil da pessoa, direcionando-a para uma carreira.” 
 
Atendendo o mercado nacional e internacional, a astróloga conta com um cadastro de 20 
empresas, das quais 60% são de pequeno e médio porte, fidedignas dos serviços que variam de 
R$ 200 a R$ 2 mil. “A empresa é um ser vivo, pois possui horário, dia e local de nascimento”, 
conta Graziela. As consultas empresariais não são o forte da astróloga, porém, representam entre 
15% e 20% do volume de consultas mensais da profissional, que faturou 20% a mais no ano 
passado, perante 2002. “Não fiz previsão para este ano, mas espero manter o crescimento de 
20%” conclui a astróloga. 



 
Há 18 anos no mercado, a carioca Celisa Beranger desistiu da arquitetura para se dedicar à 
astrologia e abriu há sete anos a Espaço do Céu , que engloba consultoria, escola e editora 
astrológica. Focada na área de Recursos Humanos e soluções de problemas de relacionamento, a 
astróloga observou um crescimento do segmento, principalmente na década de 1990. “Os 
problemas políticos e econômicos afetaram o mundo empresarial, que buscou alternativas para 
contornar a situação”, diz.  
 
Com valor médio da consulta em torno de R$ 560, Celisa registrou, somente no ano passado, um 
crescimento de 20% em relação ao ano anterior, faturando cerca de R$ 6 mil — cerca de 20% do 
valor global da empresa, com esse nicho de clientes. “Quando trabalhamos com respeito pela 
astrologia, aumentamos a credibilidade e sucessivamente a demanda cresce”, conclui satisfeita a 
astróloga, que prevê um crescimento entre 15% e 20% para este ano. 
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