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Novos serviços e itens diferenciados são essenciais para se manter no setor  
 
Durante a década de 90 o mercado para lojas de produtos esotéricos estava em seu auge do 
consumo em várias capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, comerciantes afirmam que o 
desaquecimento do setor ocorreu no início do ano 2000, sem razão aparente, mas, há quatro 
anos, com o crescimento da rede Mundo Verde, especializada em alimentos naturais, com 
seção dedicada aos produtos esotéricos, houve queda brusca no movimento nas lojas do 
gênero. Desde então, vários estabelecimentos saíram de circuito. Contudo, pequenos 
empresários buscam no atendimento personalizado, na inclusão de serviços e na amplitude do 
conceito desse tipo de comércio o diferencial para alavancar as vendas. O aporte sugerido para 
abrir uma loja de 40 metros quadrados é de R$ 100 mil, afora o ponto comercial.  
 
Proprietária há 20 anos de uma rede de quatro lojas em Niterói e uma no Rio, Mariângela 
Fernandes Heerwig, da Esoteric House, acredita que com a entrada do Mundo Verde no 
segmento de esotéricos o mercado ficou saturado. Segundo a empresária, é preciso atenção 
redobrada no momento de escolher os produtos que serão comercializados. A empreendedora 
explica que muitas vezes vai a São Paulo, onde estão os principais fornecedores, para 
encontrar produtos diferenciados, que normalmente não são oferecidos pelos representantes 
que atendem direto na loja. "Depois que o Mundo Verde começou a vender produtos 
esotéricos, não foi mais possível errar na compra, ou seja, é preciso saber realmente o que se 
vende além do básico. Quem não teve esse olhar acabou quebrando", argumenta Mariângela, 
que chegou a ter sete lojas. 
 
Concorrência deve impulsionar a profissionalização do negócio 
 
Jorge Eduardo Antunes, sócio de diretor da rede Mundo Verde, que atualmente tem 115 
franquias distribuída por 11 estados e três lojas próprias, diz que o conceito da marca é de um 
negócio de bem-estar que é fundamentado na saúde do corpo e da mente. O empresário 
explica que cada loja trabalha com 20 segmentos e que a seção de esotéricos pode 
corresponder até 15% do faturamento de cada unidade. "Respeito a opinião de quem acredita 
que com a entrada da nossa rede teve a demanda reduzida. Mas, quando entramos numa 
praça, temos no mercado dois concorrentes. Aquele que percebe que é preciso melhorar e 
passa a ser mais profissional, conquistando novos clientes, e o outro que cruza os braços e 
perde a clientela", argumenta. Desde 2002 a frente da Energia Positiva, em Copacabana, Lígia 
Barreto diz que concorre diretamente com cinco unidades do Mundo Verde no bairro. A 
empresária conta que tenta apresentar como diferencial o atendimento personalizado, mas 
tem dificuldade para se manter no mercado. "Estou sempre fazendo vários cursos sobre 
serviços relacionados a temas esotéricos, como o último que fiz de baralho cigano. Isso soma 
na hora que vendo um produto do gênero ao cliente. É dessa forma que tento me destacar do 
principal concorrente. A minha vantagem é que sou especializada no ramo", afirma. 
 
O jornalista Gabriel Nogueira está entre os empreendedores que encontraram caminho 
diferente para entrar no mercado. Há seis anos, ele criou o site bemzen em parceria com o 
UOL, que hoje tem mais de 3 milhões de acesso mensais. Com a experiência profissional, 
Nogueira uniu conteúdo como artigos escritos por vários articulistas sobre temas esotéricos e 
de qualidade de vida à comercialização de roupas, CDs, artigos de decoração e livros voltados 
para o universo holístico.  
 
O sucesso virtual fez o empresário perceber a carência existente no mercado relacionado a 
assuntos holísticos. Ainda hoje, o site oferece compras pela internet, mas, com o tempo, o 
empresário sentiu falta de sintetizar, fisicamente, toda a proposta de vida na web. Para suprir 
esta lacuna, Nogueira montou, há quatro anos, uma loja no Jardim Botânico, zona nobre do 
Rio. "Criei um conceito de comunicação para quem busca estilo de vida", explica Nogueira.  
 
Na bemzen, é possível encontrar pulseiras indianas, blusas chinesas e bijus tailandesas. O 
varejo da marca investe em fornecedores que são caçadores de tesouros na busca de peças 



exclusivas para a loja. O espaço chega a reunir legítimas relíquias de regiões abastadas da 
África do Sul. Além das viagens que realiza mundo afora para buscar os produtos, Nogueira diz 
que encontra em muitas importadoras paulistas artigos que atendem bem ao público-alvo, 
formado, em sua maioria, por mulheres de 25 a 40 anos da classe média alta.  
 
Na linha naturalista, também chamada de "confort feel", a loja tem roupas da marca Respire, 
criada pela bailarina Lúcia Máximo. Nessa marca, predominam as malhas frescas e maleáveis, 
próprias para a prática de ioga, meditação e dança. O empresário revela que esperou mais de 
um ano para conseguir o ponto comercial da Rua Jardim Botânico.  
 
Para valorizar os 40 metros quadrados da loja, foram contratados dois arquitetos que deram 
ao espaço design despojado, destacando os elementos naturais.Para Nogueira, a escolha foi 
fundamental para o sucesso do negócio. "Escolhi o Jardim Botânico porque se concentra o 
nicho que atuo, ou seja, pessoas que buscam qualidade de vida. Foi uma negociação bem 
difícil, mas valeu a pena todo o tempo que esperei para adquirir esse ponto comercial", 
comemora o empresário. Ele adianta que pretende até o fim do ano abrir mais duas unidades e 
se planeja para em 2007 expandir o negócio pelo sistema de franchising.  
 
Nogueira diz que buscou se diferenciar por meio das consultas esotéricas em que os clientes 
podem marcar atendimentos particulares ou conquistar sessões por promoções. O 
empreendedor fez parcerias com vários profissionais que oferecem serviços de mapa astral, 
oráculo chinês, leitura de tarô, baralho cigano e numerologia. Esses serviços correspondem a 
40% do faturamento da loja e dá lucro de 50% sobre cada consulta.  
 
Tatuagem e piercing são complementares  
 
Depois de atuar por algum tempo como vendedora de loja esotérica, Lúcia Galvão Rodrigues 
apostou, há quatro anos, em sociedade com o marido, numa loja no segmento na Vila 
Cruzeiro, Zona Sul paulista, a Espaço Harmonia. A empresária diz que acrescentou ao 
segmento os serviços de tatuagem e aplicação de piercing, que respondem por 40% do 
faturamento bruto, que vai de R$ 8 mil a R$ 15 mil mensais.  
 
"Não pode faltar o básico como incenso, velas, fontes de água, sinos, mandalas e imagens dos 
mestres, além das roupas indianas, que estão na moda. Mas realmente com a tatuagem e o 
piercing consegui impulsionar o negócio. Isso inclusive ajudou na abertura da segunda loja em 
Santo Amaro, no ano passado", complementa a empresária, que optou em trabalhar sozinha 
numa das lojas para conter custos com funcionários e personalizar o atendimento.  
 
A consultora Cláudia Pamplona discorda que o Mundo Verde tenha contribuído para o declínio 
do mercado de produtos esotéricos. Para ela, a rede ajudou a fomentar o segmento como um 
todo. Na análise da especialista, o setor começou a declinar com o fim do modismo que se deu 
no fim da década de 90 e o fato de o próprio mercado não oferecer demanda elevada. Para a 
consultora, o crescimento das igrejas evangélicas contribuiu para que consumidores, que 
passaram a seguir essa linha espiritual, deixassem uma lacuna no segmento esotérico. 
 
Raio X 
 
Loja de produtos esotéricos  
 
Investimento inicial: R$ 100 mil  
 
Faturamento médio mensal: de R$ 8 mil a R$ 15 mil  
 
Margem de lucro: 15% a 30%  
 
Retorno do investimento: 36 meses  
 
Número de funcionários: de 1 e 4  
 



Área mínima: 40 metros quadrados  
 
Risco: a consultora Cláudia Pamplona discorda que o Mundo Verde tenha contribuído para o 
declínio do mercado de produtos esotéricos. Ao contrário, para ela a rede ajudou a fomentar o 
segmento como um todo. Na avaliação de novos negócios e franquia, com um investimento de 
R$ 60 mil, o negócio segue um viés de risco médio. 
 
Serviço  
 
Cláudia Pamplona, 0xx-21-9657-0475  
 
Bemzen, 0xx-21-3874 -7071  
 
Esoteric House, 0xx-21-2717-7246  
 
Espaço Harmonia, 0xx-11-5182-1317 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 maio 2006, Seu Negócio, p. B-18 


