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Enquanto apenas 19,6% das
mulheres da classe A são chefes
de família, esse percentual
chega a 39,6% quando se fala
em classe D. A população femi-
nina acima dos 18 anos soma 68
milhões e, segundo levanta-
mento do Data Popular, são
elas que estão coordenando a
melhoria econômica de suas
famílias. Além de contribuir
para a renda familiar, são elas
que administram as finanças
das família. Trata-se de um es-
tilo de administração mais con-
servador, que prefere a quali-
dade para não haver desperdí-
cio de recursos. Um estilo que
bastante conhecido, por exem-
plo, nos salões de beleza.

Pelo levantamento da con-
sultoria, nos últimos 30 dias,
33% das brasileiras foram ao
salão de beleza e 18% fizeram
algum tratamento de cabelo,
como os oferecidos pelo Insti-
tuto Beleza Natural, no Rio de
Janeiro. Voltado principalmen-
te para mulheres da classe C e
D, a empresa é especializada em
mulheres com cabelos crespos
ou ondulados. Por mês, cada
cliente deixa, em média, R$ 65
no caixa do salão. Leila Velez,
presidente da rede, que tem
nove institutos no Rio de Janei-
ro e mais duas filiais em Vitória
e Salvador, afirma que suas
clientes são conscientes na hora
de aplicar seu salário. “Elas sa-
bem que não têm dinheiro so-
brando no final do mês, por isso
quando investem em alguma
coisa relacionada a sua beleza, o
fazem depois de muito pensar e
com a certeza do que estão es-
colhendo”, afirma Leila.

Além disso, ela afirma que as
clientes da classe D ainda não
conseguem ter uma regularida-
de nos tratamentos. “Elas não
conseguem vir todo mês fazer o
tratamento, mas sempre que
conseguem investem na ima-
gem”, afirma. Além disso, Leila
diz que nos últimos anos a
clientela de classe D diminuiu.
“Percebemos uma mudança en-
tre as clientes. Hoje muitas delas
migraram de um perfil da classe
D para a classe C. E essas, sim,
conseguem frequentar o insti-
tuto mensalmente”.

Atendimento personalizado
Para atrair e manter a clientela,
o Beleza Natural decidiu diver-
sificar a forma de atendimento.
“Sempre atuamos por ordem
de chegada, e muitas dessas
mulheres trabalham e não dis-
põem de tempo livre para es-
perar. Por isso, criamos o aten-

dimento Vip, onde ela pode
marcar horário”, afirma Leila.
O custo da comodidade é um
acréscimo de 30% a mais sobre
o valor do serviço.

O processo de atender por
ordem de chegada, segundo
Leila, foi pensado para conse-
guir, por exemplo, baixar o cus-
to dos tratamentos. Segundo a
empresária, o sistema possibili-
ta um aperfeiçoamento da téc-
nica por parte dos especialistas
e também um número maior de
atendimentos. “Cada funcioná-
rio é responsável por uma etapa
do processo. Com isso, conse-
guimos melhorar a técnica e
agilizar o atendimento”, afirma.

Expansão
Há 17 anos no mercado, a em-
presa que nasceu no Rio de Ja-
neiro, atende cerca de 70 mil
pessoas por mês. Todos os pro-
dutos usados nos 11 salões da
rede são de fabricação própria.

Foram esses produtos que fi-
zeram com que a empresa fi-
zesse parte dos quadros da En-
deavor, entidade sem fins lu-
crativos que promove o em-
preendedorismo. Além da ino-
vação no processo e no produto,
a empresa inova em outras fren-
tes. Com 1,2 mil funcionários,
70% deles são ex-clientes do
Beleza Natural e todos perten-
centes à classe C brasileira. ■

Mulheres coordenam a ascensão
econômica das classes C e D
Em geral, as consumidoras emergentes preferem produtos de qualidade para evitar desperdício

Nos últimos
30 dias, 33% das
brasileiras foram
ao salão de beleza
e 18% fizeram
algum tratamento
de cabelo, segundo
dados da consultoria
Data Popular

Leila Velez, presidente do Instituto Beleza
Natural: “Mulheres das classes emergentes
são conscientes na hora de consumir”

Divulgação

A rede Instituto Beleza Natural
foi criada por quatro sócios,
entre eles, Heloísa Assis,
a Zica, que passou 10 anos
pesquisando uma fórmula para
fazer relaxamento de cabelos.
As receitas eram testadas no
marido dela, Jair. Depois que
os produtos ficaram prontos,
entraram em ação Rogério Assis
e Leila Velez, ex-funcionários
do McDonald’s, que trouxeram
um processo completamente
inovador para a realização
dos serviços de beleza.
Eles montaram um tipo de

atendimento semelhante
a uma linha de montagem.
Cada profissional só executa um
tipo de serviço dentro do salão,
o que permite atender mais
clientes por dia sem perder
a qualidade. Os 50 produtos
da marca, para uso profissional
e manutenção dos cabelos em
casa, são produzidos na Cor
Brasil Cosméticos, fábrica
criada exclusivamente para
atender à demanda da empresa.
Por mês, são produzidas 250
toneladas de cremes, xampus
e condicionadores. A.V.A

Empresa surgiu de receita caseira
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