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Nervosismo, preocupação, alegria, ansiedade, dúvida, satisfação. As sensações são as mais 
diversas no dia em que se abrem as portas da primeira loja. Mesmo que tenha sido há dez, 15 ou 
20 anos, as sensações e trapalhadas permanecem na memória. Para sempre.  
 
Cenário montado, atores ensaiados, últimos detalhes ajustados. Abrem-se as cortinas, acendem-
se as luzes e o espetáculo começa. Uma cena típica de teatro foi a sensação vivida por Ana Paula 
Pereira ao abrir a primeira loja da Shampoo Cosméticos, há 11 anos, em Ipanema.  
 
- Lembro que choveu muito no dia, mas logo depois o céu abriu, como se fosse a abertura para a 
novidade. Ao acendermos as luzes, era como um show, tudo funcionou. Flores iam chegando, 
clientes entravam e os vendedores foram relaxando - conta.  
 
Para ela, o dia foi marcado pela expectativa de ver na prática tudo o que sonhou. Durante um 
ano, Ana Paula procurou o lugar e, somente quando desistiu, encontrou o ponto onde está até 
hoje. "Teve um sabor especial. Tudo que idealizei estava ali", comemora.  
 
A concretização de um sonho também foi a emoção sentida por Martha Zuim de Souza, sócia da 
loja de sabonetes Les Savons. Há dois anos, a publicitária juntou-se a uma colega para iniciar um 
empreendimento com capital próprio. Passaram um ano elaborando o projeto da loja, com 
definição do nome, criação da marca, registro, planejamento arquitetônico e depois de alguns 
atrasos nas obras, enfim, definiram a data da inauguração.  
 
- Escolhemos o dia 24 de junho de 2002. Era uma segunda-feira. Tínhamos passado uma semana 
arrumando a loja, mas ainda tivemos que dar os últimos retoques no dia. Estávamos eu e minha 
sócia com o marido e a mãe. Assim que terminamos de ajeitar tudo, paramos e rezamos - lembra.  
 
Com precisão, Martha conta que às 12h10m tiraram os jornais da vitrine e revelaram a surpresa. 
Depois de uma hora, os primeiros clientes chegaram. Estavam nervosas, pois não tinham 
experiência no ramo. Mas os amigos apareciam para parabenizá-las. "As vendas naquele dia 
ficaram acima do esperado e chegamos até a esquecer de cobrar uma mercadoria", conta, rindo. 
O que não foi problema, pois depois o amigo foi à loja pagar.  
 
Segundo Martha, o grande problema foi dormir naquele dia. O cansaço de toda a produção e a 
idéia de que começava uma nova etapa na vida, com todos os riscos, tiraram o sono da 
publicitária.  
 
Trapalhadas também são comuns no primeiro dia. Mesmo com todo o treinamento, a falta de 
prática é fonte certa para confusões. Com cerca de 15 mil itens na Shampoo Cosméticos, Ana 
Paula lembra da dificuldade de memorizar as gavetas onde estavam os produtos.  
 
- É como uma mudança de casa, é preciso se acostumar ao lugar das coisas - justifica. O mesmo 
aconteceu quando Renata Barbosa abriu a franquia da Empório Bothânico no Shopping Tijuca. 
Além do lugar de cada coisa, os vendedores tinham dificuldades para lembrar os preços. Mas o 
fato mais curioso para Renata foi a primeira venda.  
 
A inauguração foi à noite, com um mini coquetel. "Um dos primeiros clientes comprou 
mercadorias sem saber que estava no meio da festa. Quando se deu conta, ficou sem graça - 
lembra, satisfeita.  
 
Já para Luciana Bezerra de Araújo, dona da LJ Papelaria e Bazar, o primeiro dia não foi tão bom 
assim. "A opção de compra da loja surgiu repentinamente, não foi feito qualquer planejamento. 
Não havia capital de giro para investir", analisa. A loja funcionava como papelaria e casa lotérica. 



Luciana passou um mês na loja para aprender mais sobre as mercadorias até que comprou o 
ponto e o antigo dono tirou a loteria.  
 
- Posso dizer que o dia foi emocionante. Eu estava finalmente sozinha com meu negócio, não 
tinha patrão, mas sentia medo dos riscos que corria por estar em um local onde antes funcionava 
uma loteria - conta. A memória negativa do dia se confunde com lembranças da primeira semana, 
quando a loja foi assaltada duas vezes em um mesmo dia.  
 
Especializado em abrir fábricas, o economista João Luiz Garcia afirma não ter se emocionado tanto 
na inauguração do restaurante Garcia & Rodrigues no Leblon. No dia, chegou depois da hora de 
abertura, tomou os últimos goles do champanhe de comemoração e nem se abalou com as falhas 
no sistema.  
 
"Sou muito frio em relação a isso, estou acostumado a montar empreendimentos, era mais um. O 
mais importante é o fechamento da idéia, da concepção do negócio. Depois é só colocar em 
prática", analisa.  
 
Apesar da experiência, Garcia admite haver uma forte "TPI, tensão pré-inaugural", principalmente 
por se tratar de um restaurante. "Além das preocupações comuns a qualquer empreendimento, o 
serviço de alimentação envolve um teste de todo o sistema de produção. Tudo acontece ali: a 
fabricação, a embalagem e o teste final do produto, que é o consumo", explica.  
 
Garantir a volta dos clientes depois do primeiro dia também era uma das grandes preocupações 
de Bolivar Andriguetti, franqueado da loja de móveis Bontempo. Ele já tinha sido gerente na 
fábrica de móveis, conhecia o material, mas era o primeiro a representar a marca no varejo. "Na 
época, a franquia ainda não estava formatada, nada estava pronto. Tivemos que organizar tudo. 
E, como sempre, faltou mercadoria. Ficamos sem a banca de granito de uma cozinha, porque o 
fornecedor atrasou a entrega", lembra.  
 
Os funcionários estavam nervosos, gaguejavam. Andriguetti tinha que saber todos os detalhes 
dos produtos, era o faz-tudo. Mas apesar de o primeiro cliente ter demorado a aparecer, muitos 
orçamentos foram feitos. Era grande a esperança de vendas. O dia ficou marcado pela realização 
pessoal e por uma cena inusitada.  
 
Para mostrar a resistência de uma cama, um dos funcionários da loja levantou o colchão e 
começou a pular sobre o estrado. "Fiquei desesperado com medo que a cama quebrasse e ao 
mesmo tempo atônito com o que via. Ele pulava e a senhora olhava. Acabou que ela comprou o 
dormitório. Foi uma das primeiras vendas", lembra Andriguetti.  
 
O que sugerem os psicólogos  
 
Lidar com a novidade é sempre difícil. Para amenizar as dificuldades e expectativas da 
inauguração, psicólogos e psicanalistas sugerem o uso do medo como aliado e menos cobranças 
sobre perfeccionismo.  
 
Membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Alice Bittencourt diz que o mais 
importante é saber lidar com falhas e erros, comuns ao início de qualquer atividade. "Não se deve 
cobrar perfeição no começo. As falhas são problemas circunstanciais e não sinônimo de 
incapacidade. Elas servem para se aprender a fazer  
 
melhor", ensina.  
 
Já o psicoterapeuta Marcelo Pinheiro da Silva, do Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento 
Familiar (IGT), sugere que o medo seja encarado como aliado. "É como se a pessoa entrasse em 
um floresta desconhecida. Com medo do que pode encontrar, ela toma ainda mais cuidado para 



não se machucar. A insegurança é uma arma que deve ser utilizada para não se correr riscos. É 
fundamental aceitar o medo para ter sucesso", explica.  
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