
Quem poderia imaginar que
uma viagem de férias se torna-
ria uma possibilidade de pros-
pectar ideias para a abertura de
um novo negócio! Com esta es-
tratégia, Rodrigo Lima foi a Lon-
dres em 2009 e quando voltou
soube aplicar os mais diversos
elementos em um novo salão de
cabeleireiros, que virou referên-
cia no cenário paulistano.
Após 16 anos trabalhando co-

mo cabeleireiro e depois de
duas tentativas como dono do
próprio negócio, Lima abriu as
portas do Circus Hair em feve-
reiro, oferecendo serviços de be-
leza , entretenimento e brechó.
Com um salão grande e bem

localizado em um dos bairros
mais disputados de capital pau-
lista, o empreendedor soube
aproveitar o espaço e fez uma
disposição inovadora, com me-
sas de sinuca e jogos de tabulei-
ro. “Essa quantidade de opções
para se entreter antes de cortar
faz com que o cliente às vezes se
esqueça que veio aqui para isso.”
Tantas ideias não foram cole-

tadas em apenas um ambiente.
Lima explica que a proposta é
que o cliente tenha várias refe-
rências, desde um pub inglês a
um circo do início do século
passado. Precavido, acredita

que soube o momento certo de
investir e que o espírito inova-
dor foi determinante para o su-
cesso do salão.
Como a principal preocupa-

ção é o bem estar do cliente, a
preparação dos profissionais é
constante.
“A ideia de empreender tem

que ser repassada àqueles que di-
videm o projeto comigo. É im-
portante que eles tenham essa
pegada. Alémdisso, estamos in-
do atrás de cursos
que estão distan-
tes do universo
dos salões de bele-
za”, reforça Lima.
Tentando traba-

lhardemaneirape-
culiar, Lima está
possibilitando que
os funcionários te-
nham aulas de teatro para fica-
remmais desinibidos.
“Já tivemos aula de gestão de

crise e redes sociais. Este último
foi útil, porque assim posso ex-
plorar o ladomais criativo de ca-
da um e promover várias possi-
bilidades de divulgação do salão
através do Facebook, Twitter,
por exemplo. Não quero formá-
los apenas tecnicamente, quero
trazer uma estrutura empresa-
rial de crescimento para eles.”
Visando a abertura de novas

franquias no futuro, o processo
de formação será contínuo para

utilizar a sua equipe em novas
unidades do salão.
“Toda a estrutura do salão foi

pensada para poder ser replica-
da em outros lugares. O proble-
ma é que o conjunto de serviços
que oferecemos exige espaço
um pouco maior do que os sa-
lões tradicionais.”, observa.
Além das festas mensais, que

deixam o ambiente lotado, Li-
ma tem outras ideias inovado-
ras, como uma feira de brechós

e um campeona-
to de sinuca, o
que faz com que
o salão entre no
universo de di-
versos grupos
distintos.
“Pretendemos

organizar desfi-
les de moda e

muitas outras atividades que
não têm a ver com a rotina de
um salão. Acho que esse é o nos-
so grande diferencial. Somos po-
livalentes e ousados”, orgulha-
se o cabeleireiro.
Para ele, a técnica de reinven-

ção está sendo o principal trun-
fo do negócio. “A acomodação
não leva a nada. Quem em-
preende de verdade, quer estar
criando o tempo todo, não se
conforma em ficar com um tra-
balho linear”, conta.
Mesmo se baseando em

ideias que eram desenvolvidas

em Londres, Lima reforça que
nem tudo que aplicou foi visto
anteriormente em salões de be-
leza. “Muitas das coisas que co-
loco aqui, tinha visto e me
agradado. O desafio é adequar
aquilo a um salão de beleza de
uma maneira que não fique
destoante”.
Com investimento inicial de

aproximadamente R$ 250 mil,
Lima avalia que conseguiu che-
gar ao ponto de equilíbrio que
todo o empreendedor deve pre-
zar. “O ponto de equilíbrio que
eu almejava era conseguir pa-
gar as dívidas do negócio sem
precisar recorrer a emprésti-
mos. Como o meu investimen-
to foi feito a longo prazo, eu já
estou conseguindo a retorno
com o próprio trabalho”, anali-
sa o empreendedor.
Outra aposta diferenciada e

que surgiu depois da abertura
do salão foi disponibilizar para
os clientes uma tatuadora. Por
ser um reduto que caiu nas gra-
ças dos moderninhos, Lima
avalia que essa perspicácia está
sendo uma de suas ferramen-
tas para atrair um público di-
versificado.
“Considero qualquer profis-

sional polivalente altamente ca-
pacitado para liderar um em-
preendimento inovador. A con-
tratação da tatuadora partiu de
uma observação de ver que os
meus clientes, mesmo sem um
perfil definido, poderiam se in-
teressar pelo serviço e que esse
se tornasse mais um ponto de
atração para trazê-los ao salão”.
Uma maneira de incentivar os

profissionais a sededicarem intei-
ramente ao projeto é a promoção
de corridas internas, como via-
gens e cursos de especialização.
Entre os principais erros

que cometeu em sua carreira,
Lima destaca a ingenuidade,
que o levou a acreditar demais
nas pessoas e o fez formalizar
pouco em outras sociedades.
“Quando formalizei pouco con-
tratualmente, acabei saindo le-
sado”, comenta.
Para ele, a sua característica

mais acertada é saber olhar
com a ótica do cliente. “Obser-
var o comportamento dos clien-
tes e dos funcionários de ou-
tros lugares serviu para que eu
estabelecesse um padrão de
atendimento”.
Saber lidar com o trabalho

em equipe e fidelizar o cliente
são outras linhas que Lima pro-
move entre os seus comanda-
dos. “Saber liderar é conseguir
passar conhecimento. Um bom
empreendedor só se consolida
se souber liderar”, finaliza. ■
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O salão de beleza que vai além
da boa aparência do cliente

Alexandre Rezende
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Circus Hair, da capital paulista, oferece cenário diferenciado e iniciativas que incluem até campeonato de sinuca

Viagens e cursos
de especialização
estão entre as
iniciativas para
incentivar os
profissionais
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SUCESSO NA CABEÇA

Segredos do inovador salão 
de beleza Circus Hair

- Cursos profissionalizantes 
proporcionam um 

atendimento de alto nível: 
cabeleireiros estudam de 
teatro a gestão de crise

- Além dos serviços 
convencionais de um salão 

de beleza, o empresário 
promove no espaço festas, 
desfiles, campeonato de 

sinuca, entre outros

- Com sete profissionais, 
o salão atende em média 
1.400 clientes por mês

- O investimento inicial foi 
de aproximadamente 

R$ 250 mil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




