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Faturamento mensal de negócios como brechó e antiquário pode chegar a R$ 300 mil 
 
Vintage. O adjetivo que ganhou força no final dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, 
chegou ao Brasil com força total. Embora esteja mais presente no mundo da moda, a palavra tem 
a ver com a valorização do antigo. Nem só roupas e calçados fazem parte da lista de itens 
adorados. Carros, livros, bebidas e outros itens também entraram na onda. Estudiosos confirmam 
que a tendência tem uma raiz antropológica: a correria da vida contemporânea faz com que os 
indivíduos se sintam perdidos. Comprar produtos do passado é uma maneira de restabelecer as 
raízes.  
 
No mundo dos negócios, empreendedores que se aproveitam dessa tendência podem sair 
ganhando. O investimento inicial em um negócio do ramo é acessível, partindo dos R$ 20 mil. 
Entre os empreendimentos com a cara vintage estão sebo, antiquário e brechó. Restaurante 
temático, clube de vinho, ateliê de restauração e loja de moda feminina também são boas opções. 
O faturamento mensal pode chegar a R$ 300 mil. 
 
Proprietário da Décio Rodrigues Antigüidades, Décio Francisco Rodrigues dos Santos trabalha com 
peças de mobiliário, porcelanas, cristais, bronzes, pratarias etc. Influenciado pelo pai, que já 
atuava no ramo, o empresário resolveu abrir as portas há sete anos, em Copacabana, numa 
região que se caracteriza pela grande incidência de galeristas e restauradores. Para iniciar um 
negócio semelhante ao dele, Décio sugere um investimento de cerca de R$ 50 mil. As peças são 
adquiridas em leilões, espólios e coleções particulares. Na loja podem ser encontradas peças dos 
séculos XVIII, XIX e da primeira metade de século XX.  
 
Comecei a gostar do ramo porque ajudava meu pai na Feira da Praça XV. Aos 18 anos já sabia 
que meu caminho seria esse resume o empresário, que aponta como objetos preferidos do público 
os vasos de faiança florentinos (séculos XVII e XVIII) e os cristais de Murano, das décadas de 
1950 e 1960, que chegam a custar R$ 3 mil. O perfil dos consumidores, segundo Rodrigues, é de 
comerciantes brasileiros e estrangeiros, que compram as peças para revenda. "O risco é grande 
por causa das falsificações. É preciso ter muito conhecimento técnico para identificar o que é 
original", recomenda o antiquarista. 
 
Fundadora do curso de pós-graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (Uni-Rio), a antropóloga Regina Abreu acredita que o Brasil está vivendo um boom 
da busca pela memória. A velocidade que o mundo impõe acarreta na quebra dos laços de 
tradição. "Isso acarreta na tentativa de recuperação dos suportes de memória. As pessoas 
buscam vínculos comprando coisas antigas. É uma maneira de buscar laços, lembrar o passado", 
esclarece a acadêmica. Ainda que haja uma motivação existencial no consumo do vintage, Regina 
pondera que a busca pelo antigo tem também uma vertente materialista. "Numa época em que 
estão todos parecidos, as pessoas buscam se singularizar. Elas querem ter o que ninguém tem", 
enfatiza. 
 
Restauração de peças antigas tem bom mercado 
 
Formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Paula 
Rocha optou por trabalhar com antigüidades. Mas em vez da venda de peças de séculos passados, 
resolveu abrir, junto com uma sócia, a Arte Cidade Restauro, ateliê que presta serviços de 
restauração para órgãos públicos e clientes particulares. Há 15 anos a empresa tem como 
principal atividade a recuperação de edificações e monumentos do patrimônio público. 
"Trabalhamos na recuperação de bens tombados, incluindo painéis, azulejos, pinturas, chafarizes 
e imagens", explica.  
 



Paula esclarece que o espaço precisa ter material básico, como produtos químicos, pigmentos, 
instrumentos, lâmpada de raios ultravioletas, solventes, mesas térmicas para recuperar telas, 
computador etc. Como o foco é a prestação de serviços, o investimento não precisa ser vultoso. 
Em época de grandes trabalhos, é preciso contratar mais restauradores. "Em grandes 
restaurações, o serviço pode durar mais de seis meses", comenta ela, lembrando que os clientes 
particulares ajudam a incrementar o negócio. Segundo a restauradora, os principais clientes são 
colecionadores.  
 
Para a empresária Maria do Carmo Celano, um dos motivos que atrai a atenção das pessoas para 
os produtos antigos é a qualidade. Proprietária do brechó Traças e Troços, ela coloca à disposição 
dos consumidores móveis e roupas de tempos remotos. "Sempre apreciei objetos antigos, gosto 
de freqüentar antiquários e brechós", pontua. O carro-chefe do negócio, explica, são os móveis e 
objetos das décadas de 1950, 1960 e 1970. Os preços não são salgados. Uma mesinha de 
cabeceira dos anos 70 custa R$ 170. A clientela é composta por pessoas de várias idades e que 
apreciam decoração. Para investir é preciso cerca de R$ 50 mil.  
 
Todos os móveis vendidos no Traças e Troços são feitos de madeira maciça. "Os consumidores 
não são movidos apenas pela nostalgia. Eles procuram também produtos duráveis e de qualidade, 
com design interessante e que não dão cupim", completa Maria do Carmo. Comunga da mesma 
opinião a empresária Cláudia Bakker Doctors, sócia do antiquário Brumado. Aberto há 23 anos, o 
negócio atrai a clientela pela oferta de móveis antigos garimpados em fazendas de café de Minas 
Gerais. "Os móveis são comprados por pessoas que gostam de arte, de classe A, e que apreciam 
o mobiliário brasileiro", explica Cláudia. Um armário para colocar louça custa cerca de R$ 3,6 mil. 
 
Além dos estabelecimentos que vendem peças de décadas passadas, há os que atraem o público 
por um outro meio: a decoração antiga. É o caso do restaurante temático B-52, no Shopping 
Tijuca. Aberto em 2003, o espaço foi idealizado por Eugênio Carmo Neto, depois de algumas 
viagens pelos Estados Unidos. "Sempre gostei de freqüentar restaurantes e tinha o interesse em 
abrir um negócio de comida americana", completa o empresário, que escolheu o tema "aviação", 
dos anos 50.  
 
O nome do restaurante não deixa dúvidas quanto à proposta do empresário: B-52 é um modelo 
de avião bombardeiro. Na decoração, peças de avião e posters completam o clima. "Criamos o 
espaço pensando na idéia de que as pessoas não buscam apenas matar a fome. Elas estão atrás 
de uma experiência agradável, em um ambiente que as acalme e tire da realidade difícil do dia-a-
dia." 
 
Nem só o ramo de alimentação está aproveitando a onda vintage para atrair a clientela. As lojas 
de acessórios também estão pegando carona na idéia. No Shopping da Gávea, a Lola que 
comercializa colares, pulseiras, anéis e bolsas de design diferenciado lança mão da decoração 
para criar um clima aconchegante. A escrivaninha e o espelho produzem uma atmosfera intimista. 
Cortinas brancas esvoaçantes completam o cenário. "A idéia era valorizar o antigo, sem deixar o 
moderno de lado", declara a sócia, Luisa Cruz. O diferencial, segundo ela, é o casamento entre o 
contemporâneo (das jóias) e o antigo (da decoração).  
 
A arquiteta Valéria Marques confirma que os profissionais que trabalham com estilo estão 
buscando tendências do passado. Segundo a especialista, isso pode ser feito, na decoração, com o 
uso de madeiras escuras ou de elementos como um cômodo antigo ou um lustre de cristal. O 
artifício, explica, dá requinte e quebra a rigidez do moderno. "Gosto de trabalhar com pisos de 
mármore brancos e pretos. Eles eram muito utilizados antigamente e deixam a decoração 
elegante." 
 
 
 
 



Vinho: quanto mais antigo, melhor 
 
Assim como as roupas, calçados e acessórios, as bebidas também estão entrando na onda do 
vintage. O vinho é um dos preferidos pelos apreciadores de bebidas de safras antigas. Fundadora 
da Vinho e Cultura, Lylian Loureiro de Lima aproveitou a tendência para iniciar o negócio. 
Economista e sommelier formada na Espanha, a empresária dá cursos, edita uma revista 
especializada, organiza degustações e comanda um clube de apreciadores da bebida, atualmente 
com 25 sócios que desembolsam R$ 60 mensais para receber vinhos e material explicativo em 
casa. Tudo funciona em São Paulo, mas Lylian pretende levar os cursos para outras cidades em 
breve. 
 
Embora não trabalhe apenas com vinhos antigos, ela admite que os sócios do clube e demais 
clientes têm uma fascinação especial por eles. "O negócio não é meramente comercial, procuro 
dar valor ao lado cultural. As pessoas que fazem parte do clube querem aprender mais sobre os 
vinhos e poder escolher a bebida com o mínimo de conhecimento teórico", comenta a empresária 
que, para manter a revista, conta a com captação de anúncios e o trabalho de jornalistas 
especializados que atuam como freelancers. Para montar um negócio semelhante, Lylian sugere a 
instalação de um escritório com computador e telefone. Para as degustações das quais participam, 
em média, 20 pessoas é preciso adquirir taças de vidro. O investimento fica em torno de R$ 20 
mil. 
 
Que o aroma do vinho pode ser atraente, ninguém duvida. Mas o cheiro dos livros também não 
fica atrás. Sócia do sebo Berinjela, no centro do Rio, Sílvia Chomski trabalha apenas com livros e 
CDs usados muitos deles esgotados nas livrarias e lojas tradicionais. Ela afirma que é grande o 
número de apreciadores de livros antigos, de 1ª edição ou autografados por autores consagrados 
como Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues e João Cabral de Melo Neto. O perfil dos 
clientes é de estudantes universitários e bibliófilos em geral, que a empresária define como "ratos 
de sebo". 
 
Existem nas prateleiras principais cerca de 6 mil livros. No estoque, são mais 6 mil exemplares. 
Diariamente, a Berinjela vende algo em torno de 100 unidades, com valores entre R$ 5 e R$ 10, 
cada. Os mais raros, com autógrafos, podem chegar a custar de R$ 20 a R$ 50. "Para entrar no 
ramo, é preciso começar com bons títulos. É necessário estar atento e avaliar bem os livros que 
serão comprados. Um estoque inicial com 5 mil exemplares forma uma boa livraria", arremata 
Sílvia, lembrando que, apesar de ser sócia há apenas três anos, a Berinjela abriu as portas há 11 
anos. 
 
Raio X  
 
Antiquário  
Investimento inicial: R$ 50 mil Capital de giro: R$ 15 mil a R$ 25 mil Margem de lucro: 20% 
sobre o faturamento bruto Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 30 mil Área: 60 metros 
quadrados Número de funcionários: 2 Risco: alto. O capital de giro necessário é elevado. Além 
disso, existe o risco da falsificação.  
 
Ateliê de restauração  
 
Investimento inicial: R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 4 mil (em épocas de bons 
contratos) Área: 40 metros quadrados Número de funcionários: 2 fixos e outros contratados em 
épocas de grandes trabalhos Risco: baixo, devido ao investimento acessível. Mas nem sempre 
aparecem grandes trabalhos para fazer. É necessária mão-de-obra especializada.  
 
 
 
 



Brechó  
 
Investimento inicial: R$ 50 mil (estoque, área para depósito e carro para transporte dos móveis) 
Margem de lucro: 70% sobre o produto Faturamento médio mensal: R$ 5 mil Área: 60 metros 
quadrados Número de funcionários: 5 Risco: médio, pela necessidade de capital de giro. É preciso 
ter habilidade com as compras.  
 
Clube de vinho  
 
Investimento inicial: R$ 20 mil (além das instalações, é necessário adquirir taças para os eventos 
de degustação) Faturamento médio mensal: R$ 1 mil Área: 30 metros quadrados (escritório com 
computador e estantes) Número de funcionários: 1 Risco: baixo, devido ao investimento não 
expressivo. A demanda é constante e o público é fiel.  
 
Loja de bijuterias  
 
Investimento inicial: R$ 40 mil Capital de giro: R$ 10 mil Faturamento médio mensal: não informa 
Área: 30 metros quadrados Número de funcionários: 4 na loja e 7 no ateliê Risco: baixo, desde 
que o ponto esteja bem localizado. Devido aos altos preços das jóias, tem crescido a procura 
pelas bijuterias.  
 
Restaurante temático  
 
Investimento inicial: R$ 800 mil Capital de giro: R$ 150 mil (já incluídos no  
investimento inicial) Margem de lucro: 10 a 15% sobre o faturamento bruto Faturamento médio 
mensal: R$ 200 mil a R$ 300 mil Área: 260 metros quadrados Número de funcionários: 40 Risco: 
alto. Além do investimento vultoso, um bar  
temático pode não ter público fiel. Os clientes são atraídos mais pela curiosidade.  
 
Sebo  
 
Investimento inicial: R$ 25 mil (para um estoque inicial de 5 mil livros) Faturamento médio 
mensal: R$ 5 mil (vendendo 50 livros de R$ 5, por dia) Área: 20 metros quadrados Número de 
funcionários: 3 Risco: baixo, devido ao investimento acessível. O consultor do Ibmec afirma que 
sebos costumam ter clientes fiéis. A demanda é constante. Fonte do risco: Ruy Quintans, do 
Ibmec/RJ  
 
Serviço  
Arte Cidade Restauro, 2257-3751 B-52, 2567-4230 Brechó Traças e Troços, 2285-1816 Brumado 
Arte Popular e Antigüidades, 2558-2275 Décio Rodrigues Antigüidades, 2235-8017 Livraria 
Berinjela, 2215-3528 Lola, 2511-4910 Sebrae/RJ, 0800-78-2020 Uni-Rio, pós-graduação em 
memória social, 2542-8237 Vinho e Cultura, 0-xx-11-6194-2829 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 set. 2005, Seu Negócio, p. B-18 


