
Espaço para todos  
Domingos Zaparolli 
 
Em sua vizinhança no bairro da Aclimação, em São Paulo, a uma distância que nenhuma mulher 
de salto alto teria dificuldade em percorrer, o cabeleireiro Douglas Ribeiro, um dos quatro sócios 
da Noblesse Coiffeur, contabiliza 36 salões de beleza. Um número que flutua, como diz Ribeiro, 
uma vez que inauguram-se e fecham-se salões todos os dias. Apenas na cidade de São Paulo, 
estima o Sindicato dos Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras (Sindibeleza), há mais de 
45 mil salões e esse número cresce 20% ao ano.   
 
Em meio a tanta concorrência, o desafio de quem se estabelece nesse mercado é prosperar. A 
Noblesse tem conseguido. Douglas Ribeiro é cabeleireiro há 18 anos e seus sócios também são 
profissionais da área. Mas o sonho de abrir um negócio próprio só foi concretizado há três anos. 
Depois de um investimento de R$ 90 mil e um estudo da concorrência e do público potencial. 
"Não queríamos ser mais um salão, mas ter uma proposta diferenciada. Um local onde a mulher 
chega e sabe que será bem atendida e encontrará tudo de que necessita para ficar produzida, por 
um preço compatível com o poder aquisitivo da região", diz o cabeleireiro.   
 
Na prática, a estratégia da Noblesse é oferecer um mix amplo de serviços que envolvem todo o 
leque de cuidados para o cabelo, manicure, maquiagem, depilação e serviços de esteticista. Além 
disso, o salão tem uma butique, onde comercializa roupas, bolsas e acessórios. Para realizar essas 
tarefas, a Noblesse conta com equipe de 22 profissionais de estética e de apoio, que atendem a 
uma média de 180 clientes por semana.   
 
O faturamento do salão gira em torno de R$ 45 mil a R$ 50 mil mensais, sendo que 30% vêm das 
vendas na boutique. As duas principais despesas da Noblesse são o aluguel, R$ 6 mil mensais, e o 
pagamento da equipe. Nesse ramo de atividade, os profissionais costumam recebem por 
comissão, entre 50% e 70% do valor do serviço e ganham uma porcentagem maior os 
profissionais que se destacam e aqueles que assumem as despesas com o material necessário 
para a realização da tarefa. A rentabilidade da Noblesse é de 30% do faturamento. "No primeiro 
ano, tivemos o retorno de nosso investimento inicial e agora já planejamos adquirir prédio 
próprio, mais amplo, para oferecer palestras e novos serviços."   
 
Investir em negócios relacionados à vaidade pode ser uma boa aposta, como demonstra a 
trajetória dos sócios da Noblesse. O brasileiro é o terceiro maior consumidor mundial de produtos 
de beleza e, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumes e 
Cosméticos, desde 2002, as vendas do setor aumentam 10,5% ao ano. Em 2007, o crescimento 
foi de 12%, chegando a um faturamento de R$ 19,6 bilhões. É um mercado promissor com 
inúmeras oportunidades para prestadores de serviço.   
 
O segmento de salões de beleza é o que concentra o maior número de apostas. Como observa o 
consultor do Sebrae Sérgio Diniz, autor de um estudo sobre a atividade, abrir um salão de beleza 
é relativamente fácil e não exige necessariamente um grande investimento inicial. Basta 
conhecimento técnico, relata Diniz, e um pequeno espaço, uma cadeira, bancada com espelho, 
lavatório, secador e equipamentos para manicure. "80% dos empresários entraram no ramo em 
razão do baixo investimento inicial e por acharem a atividade muito lucrativa", diz o consultor.   
 
A facilidade de entrar no mercado, porém, cria um fenômeno. Quem ouve os empresários 
estabelecidos não deixa de notar as constantes queixas sobre "concorrência desleal". Na pesquisa 
de Diniz, este é o maior problema do setor para 88% dos empresários. De fato, a informalidade é 
grande. A estimativa do Sindibeleza é de que três em cada quatro salões são informais. Além de 
não recolherem tributos, muitos desses salões clandestinos também não seguem as 
determinações da vigilância sanitária. O problema é ainda mais grave, como relata o assessor 
sindical Adalto Meciano, uma vez que mesmo entre os formalizados, muitos encontram 



mecanismos de burlar parcialmente suas obrigações. "É claro que quem age assim pode cobrar 
menos e ganhar mercado", diz Meciano.   
 
A queixa dos empresários também se estende aos chamados "aventureiros", o investidor que não 
conhece o mercado. Como diz Rudi Werner, com 29 anos na profissão e dono da rede carioca de 
franquias Werner, já existe um roteiro consagrado do fracasso no setor. "O investidor é atraído 
pela ilusão do lucro fácil. Entra no negócio roubando profissionais da concorrência, pagando mais. 
Como não tem estratégia, disputa a clientela pelo preço. Não tem lucro. Assim que acaba a 
poupança, quebra."   
 
Outra característica marcante do setor é a alta rotatividade da mão-de-obra. Na pesquisa de 
Diniz, apenas 33% das empresas contavam com funcionários com mais de dois anos de casa. "O 
problema é que freqüentemente o cliente é mais fiel ao profissional do que ao salão. Sendo assim, 
a rotatividade da equipe pode gerar grande instabilidade no faturamento", diz o consultor.   
 
Situação que a empresária Ivoneide Campos, proprietária dos salões Aldeia, com duas unidades 
no Tatuapé, em São Paulo, acredita ter contornado. "O dono do salão deve ser um relações 
públicas, tem que ouvir o cliente, criar vínculo, orientar o serviço. E isso dá trabalho."   
 
Neide, como é conhecida, decidiu, há oito anos, ingressar nesse ramo. Primeiro, montou um salão 
em um condomínio residencial, onde até hoje mantém apenas atividades de cabeleireiro e 
manicure. Três anos depois, mais familiarizada com a atividade, abriu o segundo salão, em uma 
rua movimentada do bairro, onde também oferece serviços de estética facial e corporal, 
depilação, bronzeamento e banhos de ofurô. Isso exigiu investimento de R$ 80 mil.   
 
Ela também investe em marketing, anunciando em revistas e jornais de bairro e, uma vez por 
ano, sua equipe vai a uma praça pública, onda trabalha em troca de alimentos não perecíveis 
destinados a uma instituição de caridade. Somando os dois salões, a empresária fatura em média 
R$ 50 mil mensais, com um lucro próximo a R$ 14 mil.   
 
A ação calculada, executada tanto por Neide Carvalho como por Douglas Ribeiro e seus sócios não 
é freqüente. Como constatou Sérgio Diniz em seu estudo, onde foram analisados 132 salões, 92% 
dos empresários pesquisados não fizeram estudo preliminar antes de abrir seu negócio, nem 
buscaram apoio.   
 
O improviso continua mesmo depois do salão aberto. Uma parcela significativa, 33%, afirma não 
conhecer o perfil de seus clientes e 72% não fazem nenhuma pesquisa de satisfação. Só 28% 
fazem cadastro de seu público, mas muitos não sabem trabalhar com o cadastro. 42% não fazem 
ações regulares para atrair novos consumidores e 33% nada fazem para manter a clientela.   
 

 
Leia mais: 
 
Franquia de salões é modelo de sucesso  
Domingos Zaparolli 
 
Em um mercado extremamente concorrido, como o de salões de beleza, estar associado a uma 
marca consolidada pode fazer a diferença para o sucesso do empreendedor. Um caminho é a 
filiação a uma rede de franchising. A pioneira no setor, e a maior, é a Jacques Janine, de São 
Paulo. A rede, criada em 1958, hoje conta com 64 lojas em funcionamento e uma em fase de 
montagem, em Atibaia, no interior paulista.   
 
Segundo Olivier Chemin, herdeiro e administrador da rede, entre as vantagens do sistema de 
franchising está a redução de custos operacionais com a negociação conjunta com fornecedores, o 
que gera uma economia média de 15% nas compra de insumos, além de prazos facilitados e 



bonificações, em produtos e prêmios. Além disso, o marketing é compartilhado, potencializando o 
investimento. O trabalho de consultoria também é decisivo, desde a avaliação do ponto até o 
gerenciamento e ações promocionais. Outra vantagem é o fluxo de informações sobre tendências 
da moda, o que ajuda o franqueado a lançar, de forma pioneira, novos serviços e estilos.   
 
Para Chemin, a capacidade da franquia de qualificar a mão-de-obra dos franqueados é chave. "A 
qualidade da equipe é o ponto mais estratégico de um salão. E a administração de pessoas é a 
maior dificuldade do investidor no setor. Nós agimos no sentido de auxiliar o franqueado nessas 
duas tarefas", afirma Chemin. Atualmente, os profissionais da rede são formados nos próprios 
salões, percorrendo uma trajetória que vai de auxiliar a profissional sênior. Em dois meses, a rede 
pretende inaugurar um centro técnico, para auxiliar a formação de pessoal.   
 
O franqueado da Jacques Janine também só é admitido após um intensivo treinamento de três 
meses, onde o empreendedor acompanha e executa tarefas do dia-a-dia em salões que já estão 
em funcionamento. "Nós treinamos e ao mesmo tempo avaliamos se o candidato tem vocação 
para o negócio", diz o franqueador. A Jacques Janine ainda privilegia o investidor que se dispõe a 
se associar a um profissional sênior da rede. "Ao contrário do que se supõe, administrar um salão 
de beleza é uma tarefa difícil. Prospera quem realmente conhece a atividade e trabalha com 
afinco", diz Chemin.   
 
Nesse segmento do franchising, são comuns os empreendedores que foram antes funcionários da 
rede. É o caso de Wilson Verillo, um dos três sócios da unidade Shopping Eldorado da Jacques 
Janine. Verillo, 40 anos, é cabeleireiro desde os 13 e ingressou na rede aos 18 anos. Oito anos 
depois, em 1994, tornou-se franqueado. Ele não revela seu faturamento, mas diz que a 
lucratividade é de 5%, devido ao alto custo de aluguel e condomínio no shopping.   
 
Márcio Alexandre Guadagno, franqueado da Werner Coiffeur, também era um funcionário da rede 
que galgou a posição de franqueado há dez anos, quando comprou a loja de Ipanema, no Rio. O 
investimento foi de US$ 60 mil, facilitado em 12 vezes. A unidade fica na galeria Palácio Astória, 
onde estão instalados outros nove salões. O excesso de concorrência, porém, não assusta. "O 
pessoal abre o salão, mas não se atualiza, não investe em marketing. O cliente sabe diferenciar 
quem oferece qualidade", diz o cabeleireiro.   
 
Guadagno relata que conta com uma equipe de 42 funcionários e paga aluguel de R$ 9 mil. Seu 
faturamento varia de R$ 80 mil a R$ 100 mil mensais, com uma margem de lucro de 20%. A rede 
Werner Coiffeur, há 20 anos no mercado, soma 32 salões, sendo 20 lojas franqueadas. Dessas, 11 
são conduzidas por ex-funcionários.   
 
O franqueador Rudi Werner, um gaúcho há 29 anos na profissão e há 22 anos no Rio de Janeiro, 
relaciona basicamente os mesmos serviços aos franqueados apontados por Olivier Chemin. A 
diferença é que a Werner já conta com seu centro de treinamento, a Werner Academia, há mais 
tempo, desde 1996. "90% dos profissionais da rede foram formados lá. Não se faz um bom salão 
sem ótimos profissionais", diz o empresário.   
 
O investimento em uma franquia, porém, não é baixo. Na Werner Coiffeur, o investimento é de R$ 
1.200,00 por metro quadrado, não contando o ponto. Um salão tem em média 200 m² e é 
formado por uma equipe de aproximadamente 50 pessoas. O franqueado paga uma taxa mensal 
de royalties de 4% do faturamento e 1% é destinado ao marketing. A expectativa é que o 
investimento dê retorno em 36 meses. O faturamento de uma loja madura, informa Werner, varia 
de R$ 60 mil a R$ 100 mil mensais, com rentabilidade que varia de 5% a 15%. "Depende muito 
do ponto e da gestão do franqueado", diz Rudi Werner.   
 
Na Jacques Janine, o investimento inicial é a partir de R$ 500 mil e a loja deve contar com uma 
área superior a 200 m², com espaço para salas próprias para atividades como bronzeamento, 
drenagem e limpeza de pele, além de cabeleireiros e manicures. O retorno do investimento 



também é previsto em até 36 meses. O faturamento, relata Chemin, é bastante variável. "Temos 
casas que faturam R$ 70 mil mensais e outras que chegam a R$ 300 mil. Em média, R$ 100 mil", 
afirma.   
 
Nos planos da Jacques Janine, estão a expansão para o Nordeste e o Rio de Janeiro, onde a rede 
ainda não chegou. Para 2009, a meta é a internacionalização. Atualmente a franquia conta com 
uma unidade em Miami, mas o planejamento irá privilegiar os países da América do Sul. Os 
mercados do Uruguai, Colômbia e Equador já estão sendo sondados.   
 
A Werner Coiffeur é forte no Rio, mas outras cinco unidades estão no interior paulista, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e uma em Angola. A meta imediata é expandir no 
interior paulista, em Minas e nos Estados do Sul, abrindo 40 lojas até 2012. Em paralelo, a 
franquia estuda sua internacionalização. "Temos convites e estamos estudando unidades em 
Portugal, Espanha e Estados Unidos", informa Rudi Werner.   
 

 
Leia mais: 
 
Clínicas de estética aceleram os investimentos  
Jacílio Saraiva 
 
As redes de clínicas de estética e de cosméticos querem retomar o ritmo de expansão que 
apresentaram no início da década passada. Companhias como Onodera, Vita Derm e Oligoflora 
planejam abrir mais de cem unidades somente em 2008. São Paulo e Rio de Janeiro devem 
receber a maior parte das lojas, franqueadas a partir de R$ 120 mil. Cerca de 90% dos clientes 
das empresas são mulheres acima de 20 anos de idade, mas já surgem as primeiras redes 
especializadas somente no público masculino.   
 
"O segmento das clínicas de estética, que reúne empreendimentos ligados a esporte, saúde e 
beleza, foi um dos que mais cresceram nos últimos anos, ainda com boas promessas para 2008", 
garante André Friedhein, diretor de marketing da Associação Brasileira de Franchising (ABF).   
 
No ano passado, o setor obteve faturamento 10,5% maior do que em 2006, com aumento de 
24,7% no número de redes. "O franqueado percebeu que vale mais a pena pertencer a uma rede 
com marca e ganhos de escala do que se aventurar de maneira independente". Para entrar no 
ramo, é preciso fazer um investimento de R$ 120 mil a R$ 300 mil, que inclui projeto 
arquitetônico, equipamentos, taxa de franquia e capital de giro.   
 
Friedhein acredita que, este ano, o número de unidades franqueadas cresça mais que a 
quantidade de redes - acima de 20%. "É cada vez maior a estruturação dos players no segmento, 
mas ainda teremos um crescimento dos negócios voltados para o público masculino."   
 
A Onodera Estética, por exemplo, no mercado desde 1981, já fincou bandeiras em oito Estados: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Maranhão e 
Sergipe. "Ao todo, são 42 unidades, das quais quatro próprias e 38 franqueadas", explica Lucy 
Onodera, diretora executiva da rede, que se reestruturou neste último ano e planeja retomar a 
velocidade de crescimento verificada no início da década de 90. A idéia é inaugurar 15 novos 
pontos em 2008.   
 
Os centros oferecem tratamentos estéticos faciais, corporais e médicos. O corpo clínico conta com 
quase 80 profissionais, a maioria de cirurgiões plásticos e dermatologistas. O público consumidor 
é essencialmente feminino: 85% dos 55 mil clientes anuais são mulheres, na faixa dos 20 aos 35 
anos.   
 



Um dos atuais interesses da rede é investir em tratamentos preventivos. A empresa descobriu 
que 30% das clientes têm entre 16 e 25 anos e houve, nos últimos dois anos, um aumento de 
40% no fluxo de mulheres mais jovens nas clínicas. "Elas querem combater problemas como 
celulite, gordura localizada e flacidez."   
 
A executiva lembra que 2003 foi o período de maior expansão do negócio, com a abertura de 14 
unidades. No ano passado, foram abertas quatro lojas. Até dezembro, Lucy deve cortar a fita de 
mais 15 clínicas, tendo o Rio de Janeiro como principal foco de expansão. "A expectativa é ter 
pelo menos cinco lojas nas zonas sul e norte, além da Barra da Tijuca". As cidades de 
Florianópolis (SC), Palmas (TO) e Salvador (BA) também estão nos planos da empresa.   
 
Segundo a diretora, a franquia das clínicas passou a ser mais procurada pelos investidores depois 
da reformulação promovida nos dois últimos anos, que trouxe uma nova identidade visual às 
lojas. Para escolher novos franqueados, a Onodera realiza um processo de seleção que inclui 
estágio de uma semana em uma das clínicas da rede.   
 
"A experiência leva o investidor a vivenciar situações de atendimento ao cliente, gestão financeira, 
contato com fornecedores e administração de pessoal". Para ser um franqueado, o investimento é 
a partir de R$ 256 mil. Os royalties valem 6% do faturamento bruto e a área mínima do imóvel 
precisa ter 200 metros quadrados.   
 
Na Vita Derm, rede que acaba de completar 24 anos, o valor da franquia é a partir de R$ 154 mil 
e a taxa de remuneração da franqueadora é de R$ 2,90 por produto vendido. "O faturamento 
médio por unidade chega a R$ 60 mil", assegura Dirceu Dias, diretor financeiro da empresa.   
 
A marca está presente em todos os Estados e conta com mais de 170 unidades. Segundo Dias, 
80% dos clientes são mulheres, entre 25 e 40 anos. A rede fechou 2006 com 60 unidades e abriu 
mais 40 lojas em 2007. A meta para 2008 é inaugurar mais 80 clínicas, principalmente em São 
Paulo.   
 
A criação de novos produtos é uma das estratégias da companhia. No ano passado, a Vita Derm 
lançou novas linhas de maquiagem e agora promete outras novidades como massagens com 
sementes da Amazônia. Uma parceria com o Banco do Brasil está sendo costurada para o 
financiamento de novos pontos-de-venda.   
 
Para quem deseja investir nas clínicas da Oligoflora, presente em sete Estados, o investimento é 
de R$ 120 mil, com instalação e taxa de franquia. "Também são cobrados 6% de royalties do 
faturamento bruto", diz o diretor de expansão Iram da Silva Júnior.   
 
A empresa existe desde 1999 e tem unidades em São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Atua nos segmentos de bem-estar, estética, 
cosméticos e alimentos funcionais. Em 2007, primeiro ano de franquia da marca, foram abertas 
13 lojas.   
 
Em 2008, o objetivo é chegar a 50 clínicas, com uma maior concentração em São Paulo. "A 
margem de lucro do segmento gira em torno de 40% a 60% e o setor não pára de crescer", avalia 
o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, que investiu R$ 500 mil em uma franquia master da Oligoflora no 
Rio de Janeiro. A primeira clínica de Mazzioti funciona no centro da cidade. "O local também é 
estratégico para a venda de novos pontos."   
 
Quem também ingressa no setor é a Garagem Barbearia e Estética, especializada no atendimento 
masculino. "Nossa primeira franquia deve ser aberta este ano", revela o dono da marca, Enrico 
Montes. O investimento total é de cerca de R$ 190 mil, com taxa de 5% sobre o faturamento 
bruto.   
 



 
Leia mais: 
 
Microempresários exportam em média US$ 24,9 mil  
Genílson Cezar 
 
No cenário das exportações, as micro e pequenas empresas brasileiras vivem uma situação 
paradoxal. De acordo com o estudo "As Micro e Pequenas Empresas na Exportação Brasileiras - 
Brasil e Estados - 1998-2006", encomendado pelo Sebrae, embora o número de MPEs 
exportadoras tenha se reduzido no ano de 2006, em comparação a 2005 (caiu 4%, atingindo 
12.998 empresas) o valor médio exportado por essas firmas cresceu significativamente: 5,8% 
entre as micro empresas, alcançando US$ 24,9 mil, e 11,3% entre as pequenas, chegando a US$ 
250 mil. "Esse movimento representa a continuidade do que se verificou entre 2002 e 2005, 
quando o valor médio exportado pelas MPEs cresceu a taxas semelhantes às registradas em 2006, 
contrastando com as quedas verificadas no período de 1998 a 2002", diz o estudo.   
 
Segundo Magaly Tânia Dias de Albuquerque, que coordenou a equipe de pesquisadores do 
Sebrae, o movimento de desvalorização do dólar frente ao real, registrado nos últimos anos, não 
foi fator determinante nesse crescimento do valor médio exportado. "Esse aumento foi em função 
de um crescimento real da quantidade de mercadorias exportadas", diz ela. Mais importante: as 
micro e pequenas empresas estão deixando ou reduzindo a exportação de produtos intensivos de 
mão-de-obra, como calçados e têxteis, em troca de uma maior venda no exterior de produtos 
com alto teor de inovação tecnológica. "Os produtos intensivos em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), basicamente, eletroeletrônicos, equipamentos de telecomunicações, químicos e 
farmacêuticos, tiveram um crescimento da ordem de 22%, em 2006", informa Magaly.   
 
O estudo foi produzido com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), por meio 
da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).   
 
As firmas industriais e comerciais, fornecedoras de bens manufaturados, representam mais de 
90% das micro e pequenas empresas exportadoras, indica o levantamento. Entre as 
microempresas exportadoras, por exemplo, as indústrias tiveram uma participação de 47,8% no 
total de firmas em 2006, enquanto as empresas comerciais participaram com 43%. Já no valor 
das exportações, as firmas industriais participaram com 47,9% do total, enquanto às comerciais 
coube uma fatia de 41,8%. O estudo mostra também a elevada presença de microempresas nas 
faixas mais baixas de valores exportados: 45% do total de MPEs venderam menos de US$ 10 mil 
e outras 15,5% exportaram entre US$ 10 mil e US$ 20 mil. As faixas de exportações de valor 
mais elevado - entre US$ 60 mil e US$ 120 mil - contaram com a participação de 14% das 
microempresas.   
 
Segundo Magaly, o estudo do Sebrae mostra que a maioria das micro e pequenas brasileiras está 
assumindo a exportação como foco estratégico cada vez mais importante para melhorar o 
faturamento. Mas para isso, as MPEs esperam contar com apoio das entidades de classe e de 
fomento empresariais. É o caso, por exemplo, da Wise Indústria de Telecomunicações, fabricante 
de equipamentos de teste para a área de comunicação de dados, criada em 1988, atualmente 
com 50 empregados, em sua sede, em Brasília. Em 2004, a empresa chegou a exportar cerca de 
US$ 100 mil com a venda de 150 de seus dispositivos de teste de qualidade de links de 
comunicação de dados e banda larga ADSL para a empresa canadense Exfo. Com o término do 
contrato, a partir de 2005, a Wise iniciou um novo esforço de exportação para o México, Colômbia 
e Argentina, além de outros países do Oriente Médio. "As vendas ainda são incipientes, por isso, 
precisamos contar com um empurrão do Sebrae e da Federação das Indústrias de Brasília para 
desenvolver parceiros locais especializados na venda e na manutenção dos nossos equipamentos", 
conta Gelda Nascimento, gerente comercial da Wise.   
 

 



Leia mais: 
 
Lojistas turbinam vendas de cosméticos  
Jacílio Saraiva 
 
Os pequenos comerciantes de produtos de beleza representam 90% dos varejistas do setor e 
formam um forte canal no mercado de distribuição. Quem garante é Roberto Ordine, presidente 
da Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza-Anabel, criada no ano 
passado e que reúne 400 empresas. "Eles estão espalhados pelas principais cidades, inclusive nos 
bairros de periferia", diz.   
 
De 2006 para 2007, o segmento registrou um crescimento de cerca de 10%, com mais vendas 
nas classes C e D. Para a Anabel, esses consumidores gastam hoje de 10% a 12% da renda 
familiar com produtos de higiene pessoal. "Em 2008, a taxa de crescimento do setor deve 
ultrapassar 10%, principalmente por conta do aumento do poder de compra das classes mais 
baixas".   
 
No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Vendas Diretas-ABVD, existem mais de 80 milhões 
de consumidores de produtos de beleza, que movimentam cerca de US$ 160 bilhões por ano. Os 
pequenos varejistas vendem principalmente para os salões de beleza, mas dividem esse bolo com 
os grandes atacadistas e distribuidores. Somente na cidade de São Paulo estima-se que há mais 
de 50 mil salões e clínicas de estética. "Os cabeleireiros compram dos distribuidores e muitas 
vezes revendem os produtos no próprio salão", conta Ordine.   
 
O empresário Charles Motta, dono do salão Franca Beleza, há seis anos no bairro dos Jardins, em 
São Paulo, investe pelo menos 20% do seu faturamento na compra de itens para venda e uso 
profissional. Com uma agenda de 200 clientes, Motta adquire mercadorias de quatro marcas com 
pequenos varejistas e representantes comerciais. "Preciso abastecer o salão a cada quinze dias."   
 
A Murof Imports, de São Paulo, há pouco mais de um ano no mercado, oferece 63 marcas 
nacionais e importadas de produtos de beleza. Para conseguir mais contratos, a distribuidora criou 
uma nova forma de entregar produtos. "Mais de 80% das vendas são feitas pelo computador", diz 
o diretor Robson Trindade, que pretende crescer 30% por ano, nos três primeiros anos de 
atividade.   
 
"O cliente utiliza o horário noturno, quando o salão está fechado, para fazer as compras e, como o 
valor do frete das mercadorias é um só, ele pode levar o quanto quiser". Para atrair mais 
usuários, Trindade incluiu no site uma planilha que mede a rentabilidade do salão e ajuda o 
empreendedor a controlar o estoque e despesas com energia, água e aluguel.   
 
Com quase 300 clientes fixos, a Murof tem um catálogo de produtos que inclui desde recipientes 
para aplicar coloração, até higienizador de escovas, óleos essenciais e tinturas. Este ano, deve 
lançar um alisador para a raiz dos cabelos, um aparelho que hidrata os fios, de fabricação própria 
e um creme que cacheia os cabelos,.   
 
Em Tabira, cidade do interior pernambucano a 405 quilômetros de Recife, o ex-professor 
universitário Romualdo Amorim, também resolveu entrar no varejo de produtos de beleza. Em um 
ano, a Amorim Cosmética conseguiu montar um portfólio de quatro marcas e laçou mais de 600 
clientes. Um dos carros-chefes do negócio é a linha para coloração da fabricante brasileira Amend.   
 
Com uma equipe enxuta - um estoquista, uma secretária e um vendedor que divide a tarefa com 
o dono da empresa - o primeiro faturamento anual da companhia atingiu R$ 189 mil. Para 2008, o 
plano é crescer 20%. "Vamos nos concentrar nos clientes do sertão pernambucano", conta 
Amorim.   
 



Enquanto os pequenos comerciantes correm atrás dos consumidores, os distribuidores de 
cosméticos investem em programas de treinamento para melhorar a qualificação dos vendedores. 
A EBC-Empresa Brasileira de Cosméticos, atacadista de São Paulo, mantém há um ano o 
programa Saber e Vender, voltado para lojistas., com palestras sobre marketing, gestão de 
negócios, administração financeira e recursos humanos. Recebe apoio de 15 grandes 
fornecedores, como L´Oréal, Wella Professional e Procter&Gamble.   
 
Segundo Roberto Ordine, da Anabel, o pequeno comércio que vende para o consumidor final deve 
adquirir um grande leque de itens, para movimentar as vendas, e ainda manter um estoque com 
mercadorias das marcas mais conhecidas. "Já as empresas que operam diretamente com os 
salões de beleza precisam oferecer os produtos conhecidos como 'para profissionais'."   
 
Para quem precisa enriquecer seu catálogo, a Hair Brasil 2008- Feira Internacional de Beleza, 
Cabelos e Estética, vai reunir novidades de mais de 530 marcas, em São Paulo, de 29 de março a 
1º de abril. A organização espera receber 65 mil pessoas. No ano passado, 15% dos visitantes 
eram profissionais de salões de beleza e 9% distribuidores, lojistas e importadores.   
 

 
Leia mais: 
 
Cursos ajudam a promover produtos  
 
Redes de salões de beleza e fabricantes de cosméticos montam centros de treinamento para 
oferecer cursos e apresentar novas linhas de produtos. Os programas custam a partir de R$ 30 e 
podem durar de duas horas até seis anos. As escolas, que chegam a receber até quatro mil alunos 
por ano, ensinam como cortar cabelos, maquiar e fazer unhas. Parte dos alunos é aproveitada 
pelas empresas.   
 
"A tendência de qualificação dos salões não acontece somente em termos de instalações e 
serviços, mas na preocupação com o aperfeiçoamento técnico das equipes", garante Jeferson 
Santos, diretor da Hair Brasil-Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética, que reúne 
profissionais da área.   
 
A Soho Hair International, rede paulista com 27 salões de beleza, montou a Soho Academy em 
1993. "A maioria dos alunos é de profissionais liberais, de 18 a 30 anos, em busca de uma nova 
ocupação", explica Telma Vatanabe, supervisora da Soho Academy.   
 
Em três centros de treinamento são oferecidos cursos na área de cabelo, com duração de dois a 
seis anos. Custam de R$ 120 a R$ 600 por mês e incluem módulos sobre permanentes e 
coloração. No ano passado, 240 estudantes passaram pela escola. Os alunos diplomados são 
aproveitados nas unidades da Soho, abrem seus próprios negócios ou vão trabalhar em outros 
salões.   
 
A Catharine Hill, empresa de produtos de maquiagem, mantém em São Paulo um centro técnico 
para aperfeiçoar e formar profissionais em maquiagem social e em maquiagem artística, para TV, 
teatro e cinema. Os cursos duram de cinco a dez dias e custam a partir de R$ 150.   
 
Em Curitiba (PR), a rede Lady&Lord abriu em 2002 a Professional School, com 20 cursos, como 
depilação e estética. No ano passado, recebeu 1,5 mil alunos e a previsão é dobrar esse número 
em 2008. "Muitos deles são aproveitados na própria rede", afirma Kyrlei Boff, dono da empresa. 
(J.S.)   
 

 
Leia mais: 
 



Futuro sucessor deve ser preparado com antecedência  
Françoise Terzian 
 
É difícil encontrar um casamento classe A ou de celebridades que não tenha os bem-casados de 
Conceição Amaral na saída. Dizem que seus bolinhos de doce de leite são tão disputados quanto o 
buquê da noiva. Doceira há quatro décadas, nas últimas duas essa senhora paulistana de 69 anos 
tem se dedicado exclusivamente à produção de bem-casados. São cerca de 120 mil produzidos 
por mês por um total de 65 funcionários. Referência no mercado, Conceição deu nome à empresa 
que é a sua cara.   
 
Ela não gosta da idéia de parar, mas o futuro do seu negócio já foi definido: será administrado por 
dois de seus quatro filhos - Fábio e Margarida. Antes de ingressarem definitivamente na empresa 
da família, a Conceição Bem-Casados, eles estudaram e trabalharam em outras firmas. Hoje, 
Fábio e Margarida atuam ativamente no negócio, enquanto a mãe se retira aos poucos. 
Atualmente, Conceição coordena a cozinha e cuida da imagem da empresa. E tem tido mais 
tempo livre para ficar com os netos, viajar ou ir ao cinema. "Um dia vou me aposentar, mas ainda 
não me vejo parando totalmente."   
 
A fábrica de Conceição Amaral ilustra o universo de 90% a 95% das empresas familiares 
brasileiras de pequeno porte. Desse total, uma faixa de 26% a 28% conseguem passar o negócio 
da primeira para a segunda geração. A migração da segunda para a terceira geração, no entanto, 
é mais difícil e alcança apenas 14% dos negócios. O cenário melhora visivelmente quando os 
herdeiros são treinados desde cedo para a sucessão.   
 
Definir e preparar o futuro sucessor são medidas obrigatórias para os negócios que quiserem ter 
vida longa. "De uns tempos para cá, grandes empresas como Fiat, Basf , Ambev e Ajinomoto têm 
exigido que seus fornecedores, prestadores de serviços e distribuidores tenham um plano de 
sucessão bem definido", revela Rogério Yugiuji Sukamoto, coordenador e professor do curso de 
gestão da empresa familiar da Fundação Getúlio Vargas (FGV).   
 
A exigência faz sentido. Os grandes negócios não estão dispostos a correr riscos como o fim do 
fornecimento de uma matéria-prima ou a execução de um determinado serviço prestado por um 
parceiro.   
 
O problema é que os donos desse tipo de negócio não costumam ter verba para contratar uma 
consultoria especializada nesse processo. Muitas vezes, a única saída é planejar essa transição 
sozinho. Organização, profissionalização e um planejamento cuidadoso são itens obrigatórios na 
hora de passar a cadeira de presidente adiante.   
 
No dia-a-dia, entretanto, muitas empresas postergam esse tipo de decisão, expondo o negócio ao 
risco. A ausência de um sucessor pode ser o fim da linha para um negócio, caso o empreendedor 
fique doente, sofra um acidente ou até morra. "As empresas sofrem três tipos de crises: a inicial, 
responsável por fazer o negócio decolar, a crise do crescimento e depois a crise da sucessão", 
explica David Kallás, professor do MBA e coordenador do curso executivo de empreendedorismo 
do Ibmec.   
 
O erro geralmente é do fundador, que fica anos à frente da empresa, tem perfil centralizador, não 
gosta de delegar tarefas, concentra informações estratégicas sem compartilhá-las, não admite 
mudanças, ousadias e inovações e nunca reconhece a hora de parar. Geralmente, quando ele 
acorda, é tarde demais para escolher e preparar seu sucessor.   
 
"Os dois grandes problemas das empresas nos processos sucessórios são os conflitos entre a 
família e a falta de preparo dos herdeiros", analisa Armando Lourenzo Moreira Jr., autor do livro 
"Empresa Familiar - Um Sonho Realizado" e diretor da Ernst Young University. Geralmente, em 



famílias integradas, o processo ocorre de forma mais natural, já que as pessoas compartilham os 
mesmos valores.   
 
Em uma pesquisa realizada com 200 empresas, Moreira Jr. descobriu que 53% das entrevistadas 
que tiveram sucesso investiram em planejamento e no preparo dos herdeiros. No entanto, ele 
lembra que nem sempre o bom planejamento significa 100% de assertividade.   
 
Quanto ao futuro sucessor, ele deve ser lapidado desde cedo. O momento ideal para iniciar o 
preparo é quando os filhos são novos e ainda não cogitam trabalhar com os pais. Na opinião de 
Sukamoto, os herdeiros naturais devem primeiramente desenvolver-se como profissionais e 
buscar oportunidades no mercado. Só assim eles conviverão com situações típicas da realidade 
empresarial, como ter chefe chato, respeitar horários e a cultura da empresa, além de 
desenvolver-se como profissional e combater a concorrência.   
 
Isso os tornará mais habilitados para, um dia, serem presidentes ou diretores. "Esse tipo de 
experiência é importante até porque se a empresa familiar não prosperar, o filho terá experiência 
para arranjar emprego fora e ganhar mais dinheiro no mercado que na empresa do pai", diz 
Sukamoto.   
 
Para chegar ao cargo de diretor comercial e de marketing da empresa fundada por Conceição 
Amaral, Fábio estudou administração de empresas, atualmente cursa MBA em marketing e tem 
experiências corporativas, como a do estágio de um ano e meio que fez na Kodak. Essa fase foi 
importante para ele aprender os processos, as rotinas e os cuidados de uma grande corporação.   
 
Embora o negócio seja familiar, Fábio diz que sua atuação é bastante profissional. "Não me 
permito faltar, ficar desatualizado, interferir na área dos outros ou descuidar dos negócios. Eu 
defino minhas metas e me cobro muito", conta. Já Margarida, sua irmã e diretora de 
planejamento da Conceição Bem-Casados, tinha longa experiência no mercado de casamentos 
antes de entrar para a empresa.   
 
Ainda é preciso levar em consideração o perfil, a competência e o grau de interesse dos herdeiros. 
Uns se candidatarão naturalmente para dar continuidade aos negócios da família enquanto outros 
preferirão seguir outras carreiras. "Muitas vezes, os filhos não estão preparados para assumir uma 
empresa. Neste caso, pode-se pensar em contratar um executivo para assumir esse papel", 
recomenda Kallás.   
 
Numa hipótese como essa, o fundador precisa cuidar de seu testamento para definir com quem 
ficará a empresa, seus imóveis e outros bens. Muitos fundadores também pecam ao continuar 
interferindo nas tomadas de decisões mesmo após a entrada dos filhos em cargos estratégicos. 
Com o tempo, o herdeiro tende a sofrer de problemas de autoconfiança e a duvidar de sua 
competência.   
 
Para profissionalizar mais o negócio e não confundir o papel de sócio com o do gestor, empresas 
mais maduras devem criar regras internas para não beneficiar os familiares em detrimento dos 
funcionários e também devem investir em um conselho de administração - formado por 
representantes dos sócios. Seu papel será avaliar o desempenho do presidente e do negócio dos 
pontos de vista financeiro, inovação, gestão de pessoas, entre outros.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 mar. 2008, Micro e Pequenas Empresas, 
p. F1-F4. 


