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Ramo marcado pela tradição, a comercialização de tecidos para estofados, sofás e colchas é um 
dos poucos segmentos capaz de atender públicos variados, com diferente poder de compra. Para 
garantir sucesso no nicho, é importante ter noções de venda, administração de estoque, 
decoração e, principalmente, acompanhar as tendências.  

Como todas as atividades de comércio, o ramo de decoração está sujeito aos efeitos da economia 
do País. Em épocas de crise, produtos mais sofisticados são deixados em segundo plano, mas há 
outros que servem como solução. "Capas para sofás, por exemplo, têm demanda grande, pois, 
buscando economizar, em vez de comprar móveis novos, as pessoas encapam os antigos para 
preservar e renovar", comenta João Eurípedes Franklin Leal, diretor administrativo das Casas 
Franklin. Já quase centenária, a loja trabalha com artigos de cama, mesa e banho, mas o forte é a 
venda de tecidos para cortinas e decoração em geral.  

Para começar uma loja de tecidos para estofamento ou confecção de colchas, cortinas e 
almofadas, é fundamental ter estoque com muitas peças de cores e estampas variadas. "Quando 
o cliente procura algo, quer receber na hora. Sem tecido para oferecer, perde-se a clientela", diz 
Leal, que estima em R$ 200 mil o capital necessário para comprar o estoque inicial. Segundo ele, 
a maior parte dos artigos já pode ser encontrada no mercado nacional com qualidade, como 
tapetes de fibra natural, já adaptados ao clima brasileiro.  

Já Oscar Ferman, diretor da Fermarte Decorativos, diz que há poucos fornecedores no Brasil, com 
qualidades diversas, mas que 99% dos produtos comercializados em sua loja são nacionais. 
"Somente o black-out é importado, pois é um modelo que está em evidência", explica.  

Para quem não tem experiência com administração de estoque ou noções de gerência de 
negócios, a consultora Claudia Pamplona diz que o investimento é de alto risco. Segundo ela, se a 
pessoa não souber lidar com as situações iniciais do empreendimento, acompanhar exigências do 
ramo, o investimento, que é alto, pode ser perdido. Ela alerta que "o segmento é bem fechado: se 
o negócio for voltado para a classe média, a concorrência é arriscada, e se for voltado para a alta, 
esbarra em um cartel". Mas recomenda que se deve dar atenção especial à compra de produtos.  

- Todo segmento que trabalha com moda tem que comprar bem, pois, do contrário, as sobras de 
mercadoria têm que ser passadas de graça, o que gera alto prejuízo. Ou então será necessário ter 
capital de giro para repor o estoque - alerta Claudia, que sugere a busca por auxílio de 
consultores ou profissionais da área, como decoradores. Ela diz que eles podem dar informações 
importantes sobre o mercado para o lojista equilibrar o estoque. Não se pode ter o mesmo 
produto por muito tempo na loja, pois as tendências mudam e "mercadorias que demoram a ser 
entregues devem estar sempre presentes no estoque", acrescenta.  

Outra questão a ser considerada é a forma como se guardam os rolos de tecido. Em uma 
enchente, Ferman, da Fermarte Decorativos, perdeu mais de mil metros de tecido e não teve 
como recuperá-los, pois a lavagem custa caro.  

Além de vender tecidos, a Fermarte oferece serviços de estofamento e confecção de cortinas. Para 
expor as peças, Ferman diz ser necessária uma área de aproximadamente 150 metros quadrados 
e recomenda que se trabalhe com pessoal especializado. Segundo ele, não é necessário ter muitos 
vendedores, bastam dois ou três. O mais importante é que estejam bem posicionados na loja e 
sejam qualificados. Ele diz ser fundamental formar os funcionários para conhecerem o material 
que vendem e darem sugestões aos clientes.  



Já para os serviços de estofamento, a Fermarte tem funcionários contratados. Mas a procura por 
esses serviços é sazonal. Normalmente, "é maior no final do ano", diz Ferman, "pois os 
profissionais autônomos estão ocupados e aumentam o preço". Mas ele acredita que a tendência é 
diminuir.  

- Há uma nova mentalidade associada à crise. As pessoas começam a assimilar a idéia de que 
vale mais a pena comprar um sofá novo de pouca qualidade do que pagar um preço um pouco 
menor para estofar o antigo - diz Ferman, que estima uma queda de 60% nas vendas desde o 
ano passado.  

Leal destaca que o ramo atende a públicos com poder aquisitivo variado, já que há mercadorias 
das mais simples às mais sofisticadas, e acredita que, atualmente, o comércio de tecidos ainda 
tem força. Mas diz que o futuro deve trazer mudanças.  

- Observa-se uma tendência natural da sociedade de diminuir o trabalho manual. O preço de 
artigos por encomenda está subindo - diz.  

Quanto à localização ideal para a loja, Claudia recomenda a escolha de um local limpo,  

longe de lojas do ramo alimentício, que são lavadas constantemente e sujam todo o entorno, e, 
de preferência, próxima a parceiros. Neste caso, lojas de móveis, decoração e eletroeletrônicos.  

SERVIÇO  

Claudia Pamplona, 2225-5825  

Casas Franklin, 2509-3476  

Fermarte Decorativos, 2239-3188  

Raio x  

Negócio: comercialização de tecidos para decoração  

Investimento inicial: R$ 200 mil para estoque inicial  

Área: entre 120 e 150 metros quadrados  

Número de funcionários: no mínimo 3 vendedores  

Risco: alto, na avaliação de Claudia Pamplona  
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