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COMO OS BRECHÓS SE POSICIONAM COMO 
TENDÊNCIA DE NEGÓCIOS
 

Considerada uma das mais antigas atividades comerciais, os brechós se caracterizam 
como um negócio direcionado sobretudo para compra e venda de artigos de 
vestuário feminino e masculino. Um bom exemplo é o Mercado das Pulgas, localizado 
em Santa Teresa, no Rio de janeiro, que iniciou suas atividades por volta dos anos 
70 e segue firme oportunizando as pessoas a encontrar roupas e acessórios em 
boas condições de uso, algumas peças até mesmo ainda não utilizadas, além de 
objetos de decoração, artigos de produção de teatro, televisão e cinema.

Mal relacionado anteriormente à artigos velhos, mofo, traça e naftalina, o brechó se 
transformou em uma excelente opção de compra e vem aprimorando seu conceito 
na prática, se tornando sinônimo de comercialização de artigos bem conservados e 
com preços acessíveis, mesmo que ainda existam preconceitos em relação a esse 
tipo de negócio. Compras em brechós possibilitam uma economia que chega até 
80% em relação às lojas tradicionais.

Além de artigos mais comuns como roupas e acessórios, as lojas podem extrapolar e 
oferecer eletrodomésticos, móveis, livros, discos, perfumes, instrumentos musicais, 
brinquedos, artigos esportivos, peças de decoração e outros objetos usados. Por 
opção do empreendedor também há espaço para especializar-se em determinados 
segmentos do mercado, tais como: roupas e acessórios para produções teatrais, 
TV e cinema, lojas voltadas para marcas famosas e até roupas de uma determinada 
época, como a moda hippie, anos 60 e etc.
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Entre as vantagens do brechó está o atendimento a todas as classes sociais, com 
interesses que variam desde a procura por marcas famosas até a economia na 
aquisição de produtos. Os clientes dos brechós são encontrados em todas as 
idades, independente de sexo e de poder aquisitivo. A compra das peças que serão 
comercializadas pode ser realizada diretamente dos clientes da própria loja. Pode-
se, inclusive, encontrar pessoas que se tornam clientes após venderem suas roupas 
de marcas famosas.

Cada vez mais as pessoas vão percebendo que o guarda-roupa ideal é aquele 
que melhor lhes atende num breve momento, e não um estoque eterno de peças 
repetidas. Essa percepção está ligada à quebra de velhas ideias sobre economia e a 
abertura de novas possibilidades que nascem dessas rupturas. Como a moda vive 
se reinventando, o brechó acaba sendo o celeiro desse movimento. A combinação 
de roupas de décadas passadas com peças originais possibilita às clientes fugir do 
lugar comum e adotar estilos únicos.

Mas, para se diferenciar da concorrência, os produtos comercializados precisam ter 
qualidade e durabilidade e o empreendedor deve estar atento a alguns cuidados 
essenciais como a organização das peças e sua higienização, limpeza da loja, bem 
como sua decoração e ambientação. Se o brechó estiver na categoria de e-commerce, 
os cuidados são ainda maiores, como veremos mais adiante.

Portanto, para construir esse diferencial e atrair uma clientela fiel, o primeiro passo 
é profissionalizar a gestão do negócio. Foi-se o tempo em que a quantidade de 
produtos era o único fator que importava para o sucesso de um brechó. Peças 
com defeitos graves, sujas, rasgadas ou manchadas não são mais admitidas pelos 
clientes, cada vez mais exigentes e detalhistas.

Conheça melhor o mercado do consumo de peças seminovas e se prepare para 
abrir ou potencializar o seu brechó.
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CONHEÇA A REALIDADE DO MERCADO 
BRASILEIRO DE BRECHÓS
Os bons e velhos brechós estão em alta, só que de velhos eles não tem mais nada. 
Longe de serem produtos fora de moda ou com aparência de desgastados, os 
brechós têm investido cada vez mais em marketing, espaços com ambientação e 
em peças impecáveis.  

Alguns brechós mais famosos anunciam as peças disponíveis nas redes sociais e em 
sites na internet. Outros trabalham com peças voltados a perfis específicos: exótico; 
infantil; vintage; fantasias; itens de decoração; antiguidades, etc. Essa tendência é 
resultado da combinação entre o crescimento de consumidores mais conscientes 
e menor preconceito em relação a itens de segunda mão.

Espaço antes destinado a roupas de época, ou que apenas pessoas desfavorecidas 
frequentavam, os brechós abriram espaços nas suas prateleiras e araras e abraçaram 
um novo público. Aderindo à tendência internacional da moda ética e do consumo 
consciente, empresários brasileiros encontraram nos brechós um mercado em 
ascensão e que abrange os mais diversos públicos, inclusive os consumidores de 
produtos de luxo.

O ramo de usados deu destaque também aos produtos infantis, que muitas vezes 
deixam de serem úteis antes mesmo que as crianças possam usá-los, uma vez que 
em seus primeiros anos de vida elas  crescem rapidamente.
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Fatia significativa do mercado de usados, o segmento voltado ao público infantil 
conta com produtos incríveis, roupas que foram usadas poucas ou mesmo nenhuma 
vez e preços abaixo do comercializado. E não apenas roupas fazem parte da lista 
de artigos infantis vendidos nos brechós:

Se mantendo em alta, as vendas no ramo da moda sustentável se destacam por 
ser uma maneira de comprar itens de qualidade por preços abaixo da média, sem 
contar as peças de grife e as roupas retrô, que ganham cada vez mais espaço e 
reconhecimento. 

Chamando atenção dos varejistas por ser um negócio que apresenta crescimento 
significativo, no Brasil, o número de brechós com faturamento de até 3,6 milhões 
de reais subiu 210% em cinco anos. Além disso, o mercado tem um público fiel 
e diversificado e apresenta pouca concorrência, são pouco menos de 12 mil 
empresas no ramo espalhadas em todo o país, contra mais de 800 mil pequenos 
empreendimentos tradicionais no ramo da moda.

• Calçados;

• Acessórios;

• Brinquedos;

• Mobília;

• Carrinhos;

• Itens de decoração, cada vez mais procurados.
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COMO EMPREENDER O SEU BRECHÓ
Por representar um mercado de baixo risco e concorrência, público bem 
diversificado e investimento inicial relativamente baixo, os brechós surgem como 
uma oportunidade de negócio para empreendedores que desejam abrir sua própria 
empresa. Em contramão ao mercado tradicional, o ramo de produtos usados vem 
crescendo a cada dia. Impulsionado pela redução do poder de compra do brasileiro 
dos últimos anos, aliado à mudança de pensamento sobre produtos de segunda 
mão, os empreendedores podem encontrar nos brechós uma possibilidade de 
investimento com retorno. 

Aproveitando o momento econômico onde as palavras sustentabilidade e economia 
criativa possuem forte apelo comercial e onde diversas marcas e artistas nacionais e 
internacionais endossam a importância do consumo consciente, os consumidores, 
por sua vez, encontram nos brechós a possibilidade de adquirirem produtos de boa 
qualidade a preços mais baixos que nas lojas convencionais, seguindo a tendência 
de consumo consciente. Para que o seu brechó tenha sucesso é necessário atenção 
redobrada nas seguintes questões: 

Localização
Encontrar o local ideal para abrir a sua empresa é um dos fatores que mais 
influenciam no faturamento. Na hora de fazer essa seleção, é necessário levar em 
conta alguns aspectos, como o público alvo. Enquanto faz o planejamento para 
abrir um brechó, você vai definir a faixa de renda e os hábitos de consumo das 
pessoas que deseja atingir. Com isso em mãos, ficará mais fácil escolher a região 
em que essas pessoas estão presentes. 

Se ao redor do local onde você deseja abrir o seu brechó já tiver muitos outros com 
o mesmo segmento que o seu, talvez seja um grande risco investir ali. Mas, se não 
há nenhum por perto, existem duas possibilidades: ou você pode ir muito bem por 
ser o pioneiro, ou não é compatível com o público desta região.



*Que tal abrir um brechó? Saiba tudo aqui para ter sucesso nos negócios! https://aberturasimples.com.br/abrir-um-brecho/
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Estrutura
Para abrir um brechó, serão necessários alguns equipamentos:*

Balcão para atendimento Manequins

Armário para estoque Provadores com espelhos e cortinas

Araras Assentos, sofás e puffs

Cabides Computador

Prateleiras Telefone

Estantes Impressora fiscal

Vitrines Máquina para cartões
de crédito e débito

O tamanho de um brechó varia e a atenção deve estar voltada a oferecer um espaço 
que exponha as peças de forma agradável e harmoniosa, com área para exposição, 
venda e provas dos produtos.



*Que tal abrir um brechó? Saiba tudo aqui para ter sucesso nos negócios! https://aberturasimples.com.br/abrir-um-brecho/
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Aspectos legais
É necessário também, ficar atento aos aspectos legais e regularizações de acordo 
com as licenças exigidas. Antes de fechar o contrato, com o espaço escolhido, deve-
se consultar a Prefeitura para confirmar se o seu brechó poderá funcionar naquele 
endereço em questão. O seu brechó, só poderá abrir as portas depois de cumpridas 
as seguintes etapas:

a) Registro da empresa nos seguintes órgãos:
Junta Comercial;

Secretaria da Receita Federal (CNPJ);

Secretaria Estadual de Fazenda;

Prefeitura Municipal, para obter o alvará de funcionamento;

Enquadramento na Entidade Sindical Patronal em que a empresa se enquadra 
(é obrigatório o recolhimento da Contribuição Sindical Patronal por ocasião 
da constituição da empresa e até o dia 31 de janeiro de cada ano);

Caixa Econômica Federal, para cadastramento no sistema “Conectividade 
Social - INSS/FGTS”;

Corpo de Bombeiros Militar.

b) Visita à Prefeitura Municipal da cidade onde pretende instalar a loja para 
fazer a consulta do local e emissão das certidões de Uso do Solo e Número 
Oficial.

c) Registro na Previdência Social para inscrição da empresa no INSS.

Sobre os tributos 
Montar um brechó requer, portanto, planejamento, execução e controle, assim 
como montar qualquer outro tipo de negócio. A revenda de mercadoria usada não 
guarda nenhuma característica que possa conceituá-la como havendo redução 
de base de cálculo. Portanto, é necessário considerar a tributação associada ao 
funcionamento do empreendimento, que inclui valores como do Programa de 
Integração Social - PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 

Em grande parte dos casos, esse tipo de empresa pode aderir ao Simples Nacional. 
O programa permite o pagamento simplificado de tributos, por meio de uma 
única guia. Podem participar do Simples Microempresas (ME), com faturamento 
de até R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ou Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), com lucro anual máximo de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 
mil reais).
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Estoque
No setor comercial, um dos maiores custos iniciais é a formação do estoque. Para 
os brechós a ferramenta para montagem inicial do estoque é o tradicional garimpo. 
Especificamente nesse tipo de negócio, um fornecedor é um potencial cliente e 
vice-versa. Portanto, deve-se intensificar ao máximo o contato com fornecedores e 
clientes. 

Mas também é possível usar uma solução criativa, o sistema de consignação. Com 
essa estratégia, a sua empresa será um intermediador entre o seu fornecedor e o 
consumidor final, vendendo o produto pelo preço acordado e recebendo comissão 
que varia entre 20% e 30% sobre o valor da venda. Desse jeito é possível colocar 
a sua empresa no mercado mesmo com o capital reduzido. A oferta de novidades 
é a principal fonte de atração de clientes. Além da renovação do estoque, o 
empreendedor pode aumentar a oferta de produtos por meio do lançamento de 
novas linhas de venda.
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FORÇAS E FRAQUEZAS
Antes de abrir um brechó é necessário levar em conta as facilidades de se montar 
um negócio como este, e contrabalançar com as dificuldades existentes no ramo. 
Se existe um baixo custo na compra de produtos para estoque, contando ainda 
com a possibilidade de se começar com itens que já possua, além de usar a rede 
de familiares e conhecidos para ampliar esse estoque, é preciso ter em mente que 
não existe uma lista de fornecedores, pois o trabalho de “garimpo” de peças será 
constante e se fará necessário possuir um olhar crítico para as peças que irá expor. 

Nesse ramo os consumidores se tornam futuros fornecedores e cada venda deve 
ser maior do que uma simples transação comercial. É necessário que se crie um 
vínculo afetivo, para que o seu público tenha em mente que sua empresa não é 
apenas um local para adquirir novos produtos, como para repassar itens que não 
esteja mais em uso.

Os brechós estão em crescente expansão, e apesar de apresentar nuances que os 
comércios convencionais não enfrentam, se espalham fortemente em todo o país 
tanto em ambientes físicos, como em plataformas online.
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DEFININDO PREÇOS
O primeiro passo é calcular o custo médio do seu trabalho em conseguir as peças. 
Garimpar, negociar para consignação, lavar, passar, etiquetar, e algumas vezes 
fazer algum tipo de reparo demandam maior esforço do que solicitar peças de um 
catálogo. Custos com despacho e embalagem também devem ser contabilizados. 
Ao eliminar essas variáveis da equação é possível que você venha a perder uma 
quantia considerável nas vendas e o objetivo é conseguir o contrário disso. 

Calcular o gasto total que você teve com o processo de compra das peças e dividi-
lo pela quantidade de peças, ajuda a equivaler o valor total de venda. As peças 
podem ser adquiridas com valores variados, e nem sempre aquele que se desfaz da 
peça, busca lucro com a mesma. É certo que alguns itens podem gerar muito mais 
interesse que outros, e por isso para o valor final deve-se somar o valor agregado. 

Se o item em questão é do mesmo modelo que apareceu em determinada novela, 
ou é se a peça é do mesmo modelo que determinada famosa apresenta como 
sua “queridinha” ela agrega em si um valor extra, pois muitas pessoas vão querer 
adquiri-la. Sendo assim, você pode colocar um valor um pouquinho mais alto nela. 
Você recupera seu investimento, consegue seu lucro e ainda consegue vender a 
um preço de brechó.



*Que tal abrir um brechó? Saiba tudo aqui para ter sucesso nos negócios! https://aberturasimples.com.br/abrir-um-brecho/

14

GUIA COMPLETO PARA MONTAR O SEU 
BRECHÓ E POSICIONÁ-LO NO MERCADO

QUE CUIDADOS ESPECIAIS ESSE TIPO DE  
NEGÓCIO EXIGE DO EMPREENDEDOR?
• Organização;

• Limpeza da loja, para que não fique com aparência de “coisa velha ou antiquada”;

• Boa decoração; 

• Ambientação, fator importante para deixar a loja com aparência de modernidade 
e jovialidade; 

• Seleção das mercadorias. 

O valor médio dos artigos comercializados é baixo, o que implica também em uma 
certa atenção do empreendedor, uma vez que o ponto de equilíbrio do negócio 
está relacionado ao volume de vendas. Deve-se evitar a troca de mercadorias ou 
conserto de roupas, o que pode gerar custos excessivos, causando desequilíbrio 
financeiro.*

Lembre-se: Curadoria criteriosa e organização são as palavras-chave para um 
brechó de sucesso!
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COMO OFERECER PEÇAS ORIGINAIS  
A PREÇOS TENTADORES
Conseguir itens originais para expor na vitrine do seu brechó é um trabalho 
árduo caso não seja dono de um rico acervo pessoal, ou dono de uma rede de 
contatos interessadas em desapegar de boas peças. Apesar disso, existem formas 
de encontrar peças de qualidade a preços acessíveis, que apesar de demandarem 
algum trabalho, apresentam bons resultados. 

Conheça algumas soluções: 

Bazares
Lugares bons para começar a procurar peças mais baratas para revender são os 
bazares beneficentes. Diferente dos brechós, os bazares possuem cunho assistencial. 
Com arrecadação de dinheiro voltada para beneficiar alguma entidade, como asilos, 
hospitais e orfanatos, as peças encontradas nesta modalidade de evento costumam 
ser mais acessíveis.

Lotes de roupas usadas
Oferecendo um grande volume de peças, os lotes de roupas usadas demandam mais 
cautela na hora da compra. Mas, pode ser uma boa opção para quem precisa de 
um número maior de itens, é possível inclusive adquirir lotes de roupas importadas 
da Europa, e dos EUA.

Consignação
Receber itens para venda em consignação pode ser uma ótima forma de se oferecer 
produtos exclusivos a preços diferenciados. Neste caso o cliente fará um cadastro, 
deixando o item no brechó para, quando ele for vendido, ser notificado e receber 
o valor combinado pela peça. Criar uma margem para negociação de ambas as 
partes pode ajudar a reduzir o custo para o consumidor final.

O desapego lucrativo, busca de quem entrega uma peça em condições de uso 
para um brechó, pode ser saciado de diferentes formas, como troca de produtos, 
descontos em compras ou dinheiro. Saber identificar o perfil do seu fornecedor e 
mantê-lo próximo pode aumentar a rotatividade dos produtos, tornando o espaço 
mais atrativo aos clientes.
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CUIDADOS COM O BRECHÓ  
SE SUA LOJA É VIRTUAL 
Um dos segmentos que mais crescem no país, o e-commerce de lojas é uma 
opção viável e rentável. Entretanto, para que o seu empreendimento deslanche, é 
necessário ter cuidados específicos para que o seu brechó online esteja entre os 
mais procurados:

Estratégia
O e-commerce pode ser uma alternativa para começar sem ter que assumir os 
custos de uma loja física. Mas, para que a loja virtual seja reconhecida e procurada, 
uma estratégia de marketing é necessidade básica para que os seus produtos sejam 
vistos e comercializados;

Imagem em alta
Um brechó online, assim como uma loja física, precisa investir nas imagens dos 
seus produtos. Se numa compra presencial o cliente pode provar, olhar e tocar 
o produto, para que um brechó online tenha sucesso ele precisa apresentar o 
produto da melhor forma. Uma foto de qualidade, em ângulos diferentes, pode ser 
a diferença entre uma compra concretizada, e apenas mais uma visualização;

Criatividade nas descrições
Se não é possível tocar o tecido, como nas lojas físicas, abusar da criatividade na 
descrição de cada item é lei. Irreverência, humor e descrições inteligentes aproximam 
o cliente do produto;
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Produtos intactos
Reservar um espaço específico para estocar suas peças e mantê-las exatamente 
como nas fotos anunciadas é primordial nesse ramo e segredo de sucesso nas 
vendas. Usar técnicas de conservação para que cada item permaneça como novo 
será de grande valia e garantirá maior durabilidade às peças;

Redes sociais
Para expor seus produtos, as redes sociais são um ótimo espaço. Existem mídias 
especializadas em fotografias, como o Instagram e o Pintrest que podem significar 
ótimas oportunidades de apresentar seu produto e empresa ao público;

Aplicativos e sites de troca 
Investir em ferramentas para facilitar a venda online, através da criação de aplicativos, 
pode alcançar um público ainda maior e ainda conseguir contato de possíveis 
“fornecedores”, aumentando assim a rotação dos produtos;
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Envio
Após a compra, o despacho da mercadoria será o próximo passo. Criar um sistema 
que otimize os envios, postando-os nos prazos corretos, evitando possíveis atrasos, 
atenção aos endereços e referências, bem como notificar o cliente sobre data e 
horário de envio bem como a forma de rastrear o pedido, aumentará a chance de 
comentários positivos sobre a sua empresa e produtos. 

Caso a forma escolhida de envio sejam os correios, a empresa precisa de um plano 
de contingência, uma vez que como instituição pública, os Correios podem também 
enfrentar períodos de greve. E mais importante é deixar as informações mais claras 
possíveis para o seu cliente;

SAC
Um canal de contato direto com a sua empresa vai facilitar a relação do cliente/
fornecedor, com o seu brechó. Não é necessário o uso de uma ferramenta elaborada, 
ou mesmo de uma grande equipe para que o suporte ao cliente seja oferecido de 
forma satisfatória. Um e-mail exclusivo para isso ou um número para contato serão 
suficientes se administrados com atenção.
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BRECHÓ É UMA TENDÊNCIA DE NEGÓCIO 
SUSTENTÁVEL?
O ramo de negócio de roupas, acessórios e itens de decoração usados, os brechós, 
aparecem como modelo de negócio sustentável, afinal, favorecem o prolongamento 
do ciclo de vida dos produtos, de redução do descarte prematuro, do acúmulo de 
lixo, além de ressurgirem em um contexto social onde o consumo sustentável, o 
estilo inovador e contemporâneo estão em alta no mundo da moda. 

Estimulando a reutilização de objetos descartados que ainda atendem as 
características para as quais foram criados ou mesmo de novas formas de utilização, 
os brechós acompanham a tendência do desenvolvimento sustentável na moda se 
reinventando ao longo dos anos.

O consumo dos artigos de segunda mão desperta na sociedade o consumo 
sustentável. Eles influenciam as pessoas a utilizarem suas roupas paradas e outros 
itens sem uso, transformando em dinheiro ou doação através do repasse delas. A 
ação trazida pelos brechós de reutilização de materiais em desuso colabora para a 
diminuição da produção em massa de novos produtos, desacelerando o consumo 
desenfreado, evitando assim a poluição, descarte de lixo e gerando prevenção 
quanto à degradação ambiental.

Com a alta procura por produtos que atendam não apenas a necessidade direta do 
consumidor, mas que expressem seus valores e identidades.

Em sua essência o brechó satisfaz a necessidade de seus consumidores não apenas 
por valores acessíveis, mas principalmente de produtos que carregam seus ideais 
de consumo consciente e sustentabilidade.
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CONCLUSÃO
Ter a oportunidade de usar um vestido original da sua década favorita ou encontrar 
uma peça de uma grife de luxo por um preço acessível é uma das muitas experiências 
possibilitadas pelos brechós. 

Durante muitos anos, o fator preço foi o principal aliado ao ramo de venda de 
produtos usados. Unidos à preocupação ambiental, que impulsiona o consumo 
de forma consciente, e optando por produtos que tenham responsabilidade social 
e ambiental, a compra de produtos de segunda mão está se tornando um hábito 
cada vez mais recorrente. Por isso, consumir peças que já existem é uma forma 
sustentável de estar na moda, e os brechós vem oferecer exatamente isso.

Reunindo tendências e estilos diferentes em um só lugar, os brechós oferecem 
espaços ecléticos e atrativos para as diversas classes econômicas. Aliado a inserção 
da tecnologia no mercado de usados, os brechós se reinventaram, facilitando a 
criação de novas empresas do ramo e alcançando consumidores de diversas regiões.

Se para os consumidores, comprar em brechós oferece muitos benefícios. Com 
lojas conceituais que apresentam marcas de luxo e têm todo um cuidado com 
cada peça exposta, empreender nesse ramo se mostra um negócio cada vez mais 
lucrativo, atendendo não apenas a demanda crescente de consumo, como fazendo 
isso dentro dos parâmetros exigidos pelo perfil de consumidor que cresce a cada 
dia, os consumidores conscientes.



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

www.sebraeatende.com.br


