
uando se aproxima dos 40 
anos, muitos profissionais 
acreditam que não conse
guirão se manter no merca
do de trabalho caso percam 

o emprego. A idade até pode contar na 
escolha das empresas na hora de con
tratar um funcionário, mas um grande 
diferencial desses profissionais é a ex
periência, e, na verdade, essa pose ser 
uma excelente arma para abrir o pró
prio negócio. Pelo menos, essa foi a sa
ída encontrada por Cláudia Moscardini 
que, com 42 anos, resolveu abrir o salão 
Boteco de Mulher, que já existe há um 
ano e seis meses no bairro Catete, no 
Rio de Janeiro. 

Segundo Cláudia, ela sempre teve a 
ideia de abrir o próprio negócio quando 
estivesse mais velha, pois se perdesse o 
emprego, seria mais difícil uma recolo
cação no mercado de trabalho em fun
ção da idade e do cargo que já ocupava 
- superintendente de recursos humanos 
na multinacional The Bank of New York 
Mellon -, além, também, de não querer 
depender do salário de aposentadoria. 
"Em dezembro de 2008, isso aconteceu. 
Devido à crise financeira mundial, perdi 
meu emprego de dez anos", descreve ela. 

A ex-superintendente de RH diz ain
da que a empresa até pagou para ou
tra companhia recolocá-la no merca-
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do, mas essa, na verdade, foi a porta 
para ela descobrir que não queria mais 
procurar emprego. "Estava em uma fa
se muito criativa e não queria mais ter 
chefe, horários e relatórios. Queria ser 
dona do meu nariz e poder implemen
tar o que quisesse em minha empresa, 
sem ter que pedir aprovação para nin
guém. Foi então que resolvi abrir o salão 
Boteco de Mulher", revela. 

De acordo com ela, inicialmente, a 
ideia era só um salão, mas queria que 
fosse diferente. E escolheu esse ramo 
porque sempre gostou de frequenta-los 
enquanto consumidora. "Se estava triste 
ia para o salão levantar a autoestima, se 
estava feliz queria ficar linda para come
morar, se tinha uma reunião de trabalho 
ou evento social também lá ia eu para o 
salão", explica o motivo de sua paixão. 

Além disso, Cláudia afirma que na 
época tinha visto uma reportagem que 
apontava que o único setor ainda em 
crescimento na crise de 2008/2009 era 
o ramo de beleza e estética, enquanto 
todos os outros se retraíam. Isso aju
dou com que ela ficasse mais empol
gada e tivesse certeza que seria o ne
gócio certo para investir. Afinal, uniria 
o útil ao agradável. 

SERVIÇOS DIFERENCIADOS 
O Boteco de Mulher é um salão de be

leza em que as clientes fazem unhas dei
tadas em poltronas de massagem, além 
de poderem beber uma cervejinha, vi
nho, prosecco, refrigerante, mate, água, 
café ou chocolate e degustar uma quiche 
salgada ou até mesmo um pão de mel ou 
trufa de chocolate. "As poltronas e a va
riedade de esmaltes expostos em vitrines 
embutidas nas paredes são o maior dife
rencial do nosso salão, além dos drinks é 
claro", acredita Cláudia. 

Ela conta que a empresa oferece tam
bém todos os serviços de cabelo, depila
ção, manicure e pedicure, maquiagem, 
massagens (modeladora, relaxante com 
pedras quentes ou velas quentes e dre
nagem linfática), limpeza de pele e hi
dratação, design de sobrancelhas, mi-
cropigmentação, colocação de cílios, 
permanente e tintura de cílios e sobran
celhas. Além disso, há um spa dos pés di
ferenciado, pois utilizam bacia de hidro
massagem e um aparelho chamado Leg 

Beauty, para massagear panturrilhas e 
pés por 20 minutos na modalidade dre
nagem, relaxamento ou modeladora. 

Outro grande diferencial também 
são as massagens em poltronas de 
shiatsu computadorizadas, nas quais, a 
sensação é a de que possui um massote-
rapeuta dentro dela. "E para atrair ainda 
mais os clientes, de segunda a quarta-
feira, oferecemos 15 minutos de corte
sia para aqueles que fizerem qualquer 
serviço no salão", informa. 

CAMINHO DAS PEDRAS 
Para abrir esse negócio diferenciado, 

a ex-superintendente de RH se inspirou 
em uma aula que teve no MBA que fez 
na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ), sobre RH e ges
tão de pessoas. Segundo Cláudia, um 
professor da matéria de "Criatividade" 
explicou que as inovações que faziam 
sucesso no mercado sempre surgiam da 
ideia de consertar alguma coisa que irri
tava ou incomodava alguém. 

E foi o que Cláudia fez, começou a 
pensar em tudo o que a incomodava 
em um salão e em como solucionar es
ses problemas. "Foi assim que surgiu 
a ideia das poltronas em que os clien
tes não ficam com a perna no joelho da 
manicure, o que me incomodava bas
tante como cliente, e, também, os es
maltes embutidos em vitrines ilumina
das nas paredes e em grande variedade, 
pois detestava ter que escolher esmal
te dentro de uma bolsinha apertada da 
manicure, acabava colocando sempre 
a mesma cor", elucida. 

A empreendedora completa, que a 
ideia de poder beber e comer alguma 
coisa no salão também veio da sua irri
tação de que a maioria dos salões só ser
vem café e água. 

Entretanto, nem tudo são flores na 
hora de montar um negócio. Cláudia 
diz que, no início, um dos maiores desa
fios no mercado foi o fato de nunca ter 
tido a sua própria empresa e também 
não possuir experiência neste ramo, a 
não ser como cliente. Sem contar que a 
maior dificuldade foi encontrar os pro
fissionais e montar uma boa equipe, já 
que ela não era do ramo. 

A ex-superintendente diz que foi pre
ciso dar uma de headhunter e chamar a 
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sua esteticista. "Ela possuía a experiên
cia, rede de relacionamentos no ramo e 
o know-how na parte técnica/operacio
nal que eu não tinha. A minha visão era 
mais de administradora de empresas, 
criação de estratégias de marketing/ne
gócios e gestão de pessoas", expõe. 

MUITO MAIS QUE PÉ E MÃO 
A empreendedora ainda faz ques

tão de dizer que o maior diferencial 
do Boteco de Mulher para dar certo no 
mercado, está mesmo no atendimento 
e no clima organizacional. "As clientes e 
fornecedores comentam que nunca vi
ram coisa igual em salão nenhum, pois 
não se fala em problemas, fofocas de 
colegas e todos trabalham felizes e sa
tisfeitos", afirma. 

Ela diz que a empresa faz um tra
balho periódico de treinamentos se
manais, tanto técnicos quanto com
portamentais, e ainda proporcionam 
café da manhã para todos os colabo
radores, todos os dias, bolo e presente 
no aniversário de cada um, bem como 
plano de metas mensais com premia-
ções para que fiquem sempre motiva
dos. "Ainda oferecemos uma pizza com 
chopp no final do mês para a integra
ção de toda a equipe. Sem contar ou

tros benefícios. Por essas e outras, pos
suímos colaboradores satisfeitos e um 
turnover muito baixo, o que é muito ra
ro neste mercado", revela. 

A empreendedora lembra ainda que, 
na empresa, eles aplicam a gestão par
ticipativa em que todos os funcionários 
podem opinar, dar ideias ou até mes
mo reclamar de alguma coisa. "A políti
ca é de 'portas abertas', na qual falo com 
todos e estou pronta para escutá-los. 
Passamos para nossos funcionários que 
não vendemos apenas uma unha ou ca
belo benfeitos, mas principalmente au-
toestima e muito carinho. Explico sem
pre que o nosso trabalho vai muito além 
daquilo que produzimos", esclarece. 

De acordo com Cláudia, a empresa já 
está com planos de expandir no merca
do. "Desenhamos recentemente o nos
so modelo para fazer franquias em todo 
Rio de Janeiro e em outros estados, pois 
muitas pessoas têm se mostrado inte
ressadas. Já tivemos proposta para levar 
o salão para a Alemanha. Entretanto, is
so foi no início e não quis arriscar, o ne
gócio precisava amadurecer e dar certo 
realmente. Agora, está na hora, pois já 
estamos bem estruturados para atender 
os franqueados e dar todo o suporte ne
cessário", conclui. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 22-24, ago. 2011.




