
%HermesFileInfo:B-16:20110531:

B16 Negócios TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Totalcom não está
à venda, mas aceita
parcerias, diz Fischer

ANDRE LESSA/AE

DIVULGAÇÃO

Novos ares para a
barbearia à moda antiga
Empresários apostam na tradição do ‘barba e cabelo’ para atrair o público masculino

Empreendedorismo

Tradição. Os sócios Anderson (E) e Tiago treinam os barbeiros que trabalham na 9 de Julho

Fernando Scheller

No rádio, toca uma canção de
Elvis. Nas paredes, cartazes
de filmes antigos, pôsteres de
pin-ups e fotografias de auto-
móveis antigos. Sobre o bal-
cão, uma garrafa de água velva
e navalhas afiadas. Ir à unida-
de da Barbearia 9 de Julho, no
centro de São Paulo, é como
voltar aos anos 50: uma época
em que homens iam ao barbei-
ro por apenas três motivos (os
mesmos anunciados hoje no
cartaz na entrada da loja): cor-
tar o cabelo, apará-lo com a
máquina e fazer a barba.

Foi com a proposta de resga-
tar a simplicidade dos barbeiros
de antigamente que a Barbearia
9 de Julho surgiu há quatro anos,
na Rua Augusta. Com duas lojas
na capital paulista, a empresa ga-
nhará status de rede em 2012.
Em julho, será aberta a terceira
unidade, no Itaim. Mais duas es-
tão previstas para o ano que
vem: no Paraíso e na região da
Berrini. “Priorizamos áreas de es-
critórios. O homem não tem tem-
po de voltar para cortar o cabelo
no bairro”, diz Anderson Napo-
les, sócio do empreendimento.

Embora as lojas da Barbearia 9
de Julho sejam pequenas, com
três cadeiras – “para não virar sa-
lão de beleza”, diz Anderson –, o
investimento em cada unidade é
estimado em R$ 100 mil. Segun-
do o coproprietário Tiago Cecco
Gonçalves, os objetos de decora-
ção são comprados em feiras e
angariados aos poucos. Mas a
ideia é manter o máximo de au-
tenticidade, com restauração de
móveis e equipamentos. “E isso
custa dinheiro”, diz.

Tanta preocupação com a re-
produção da época tem motivo:
tanto Anderson quanto Tiago
são do movimento rockabilly,
que cultua os símbolos dos anos
40 e 50, da música à moda, dos

filmes aos cortes de cabelo. Por
isso, ao resgatar a moda das bar-
bearias, a opção foi pelo estilo
tradicional: atendimento rápido
– um corte de cabelo não leva
mais de dez minutos –, serviços
limitados e preço sob controle.
Tanto barba quanto cabelo saem
por R$ 25. O pagamento é feito
somente em dinheiro.

Anderson e Tiago também de-
senvolveram produtos para o
cliente completar o estilo em ca-
sa: a cera e a goma de pentear já
podem ser comprados nas lojas
– por R$ 25 e R$ 15, respectiva-
mente –, mas a linha de cosméti-

cos masculinos da dupla, batiza-
da Ducktail (referência um pen-
teado típico dos anos 50), deve
ganharnos próximos meses xam-
pu, espuma de barbear e creme
pós-barba. A fórmula é desenvol-
vida pelos sócios, e a fabricação é
terceirizada em um laboratório.

Repaginada. Enquanto os pau-
listanos se agarram às raízes do
negócio barbearia, a curitibana
Meire Ferreira, da Barbearia Clu-
be, leva o conceito às últimas
consequências. Apesar de ofere-
cer cabelo e barba a preços simi-
lares aos da 9 de Julho, a empre-
sária criou uma espécie de clube
de estética para homens: oferece
tratamentos como limpeza de
pele – ou “faxina na cara” –, pedi-
cure, podologia, hidratação, sau-
na e até acupuntura. Há também
a possibilidade de o cliente com-
prar um pacote de tratamentos e
passar o dia inteiro se cuidando.

Meire conta que teve a ideia de
abrir a barbearia depois de traba-
lhar por 20 anos em uma distri-

buidora de cosméticos. “Com os
mapas da Nielsen na mão, vi que
o mercado masculino tinha po-
tencial”, lembra ela. Junto com
uma agência de publicidade, es-
tudou o mercado durante dois
anos antes de abrir a Barbearia
Clube, em 2007. O investimento
de R$ 180 mil, levantado com em-
préstimos, a venda de um carro e
o saque de um plano de previdên-
cia privada, foi recuperado após
dois anos e sete meses.

A empresária partiu para uma
estratégia de expansão por fran-
quias, que gerou duas outras uni-
dades, mas rescindiu os contra-
tos. As parceiras seguiram fun-
cionando, mas com nomes dife-
rentes. “Uma delas foi para a clas-
se A, enquanto a outra se popula-
rizou”, conta. Agora, Meire bus-
ca reformatar o projeto: desta
vez, com a ajuda de uma consul-
toria em franquias. Paralelamen-
te, a empresária acalenta a ideia
de iniciar uma operação própria
em São Paulo: “O mercado está
pedindo isso”.

Foco. Criação de conteúdo é aposta do grupo, diz Fischer

Publicitário, que
recebeu ontem prêmio
Profissional de Marketing,
diz que seria bom ter
parceiros estrangeiros

● Na rua
As barbearias resgatam outra
tradição antiga: as lojas de rua.
Mas por motivos econômicos.
Meire Ferreira, da Barbearia Clu-
be, diz que as margens do negó-
cio não se enquadram nas taxas
e participações cobradas pelos
shopping centers.

Marili Ribeiro

O presidente do Grupo Total-
com, Eduardo Fischer, reafir-
mou ontem, ao ser premiado na
30.ª edição do Profissional de
Marketing, da editora Referên-
cia, que sua empresa não está à
venda. A entrada do publicitário
Mário D’Andrea na cúpula da
agência de propaganda Fischer

& Friends, após deixar a presi-
dência da agência JWT, suscitou
comentários de que Fischer esta-
ria se afastando do negócio para
aproveitar a onda de interesse
dos conglomerados estrangei-
ros pelo mercado nacional.

“Se vierem conversar no pro-
cesso evolutivo em que estamos
na empresa, ou seja, expandindo
nossas frentes de atuação e apos-
tando, por exemplo, no segmen-
to de criação de conteúdos – ca-
so do movimento de conscienti-
zação em prol da sustentabilida-
de SWU (Starts with You) –, va-
mos conversar. Penso muito em
parcerias. E por que não fazê-las
com grupos estrangeiros?”, diz.

O publicitário lembra que, no
contexto em que quer se crescer
atualmente – caso da realização
de eventos do tipo SWU, cujo
portal obteve mais de 4 milhões
de acessos em três meses de exis-
tência –, gigantes como o conglo-

merado inglês WPP ainda não es-
tão presentes. “Seria interessan-
te para o Totalcom ter bases lá
fora consolidadas. Tenho viaja-
do constantemente para Los An-
geles, Nova York e Londres, que
são cidades onde mais se desen-
volvem essas práticas, para con-
tatos e pesquisas sobre o desen-
volvimento de serviços de mar-
keting voltados para a geração
de conteúdos para as marcas se
envolverem.”

A Fischer nunca surgiu como
uma candidata a ser comprada
por grupos estrangeiros porque
seu presidente sempre defen-
deu a bandeira de construir um
grupo latino-americano de pres-
tação de serviços em marketing.
Agora ele já não descarta parce-
rias e mostra-se mais flexível do
que no passado. Garante, entre-
tanto, que está bem longe da apo-
sentadoria. “Tenho muito a fa-
zer”, diz.

O Grupo Totalcom está pre-
sente na Argentina, Angola e Por-
tugal. Além de Eduardo Fischer,
o prêmio Profissional de Marke-
ting homenageou outros 14 exe-
cutivos do setor, entre eles Fer-
nando Chacon, diretor de marke-
ting do Itaú, e João Batista Cia-
co, diretor de marketing da Fiat.

Text Box
Anúncios

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 maio 2011, Economia & Negócios, p. B16.




