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Maria Alice, do Sebrae-SP, explicou aos pequenos empreendedores a importância de adequar 

seus negócios ao perfil dos clientes./Tina Cezaretti-Hype 

 

O que leva quase 200 empreendedores da área de beleza a se reunirem em plena manhã de 

uma segunda-feira com clima para lá de instável? A chance de fazer networking, de entender 

mais sobre a gestão de pequenos negócios e se atualizar sobre tendências e oportunidades do 

mercado em que atuam, com o lançamento da "Jornada Beleza Empreendedora", do Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, (Sebrae-SP), no extremo leste da 

Capital. 

 

Apesar de concentrar 39% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) que atuam como 

prestadores de serviços pessoais, a região foi escolhida para abrir a iniciativa devido ao baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e à fraca densidade empresarial (1 a cada 15 

habitantes contra 1 a cada 5 nas demais regiões). 

 

No primeiro encontro do ciclo, realizado ontem no CEU Curuçá, no Itaim Paulista, nomes como 

Robson Trindade, premiado visagista (profissional que harmoniza imagem com personalidade), 

Tatiana Peczan, da L'Oreal, e Marcelo Sinelli, consultor do Sebrae-SP, foram algumas das 

atrações.  

 

Segundo Maria Alice Moreira, gerente regional do Sebrae-SP para região de Itaquera, o 

objetivo é despertar com esses encontros a análise desses profissionais sobre como buscar 

mais competitividade na região, onde os pequenos empreendimentos de comércio e serviços 

de beleza cresceram de forma expressiva nos últimos anos.  

 

"Procuraremos atender esse público não só para orientar, mas para sensibilizá-lo quanto ao 

atendimento, sobre como o cliente pode enxergar o visual de seu estabelecimento – algo que 

pode atrair ou inibir esse cliente –, além de como alinhar novidades à qualidade", explicou. 

"Hoje, há pessoas que procuram o salão de beleza como um local de consumo rápido; outras, 

como espaço de relaxamento. Por isso a importância de saber como identificar o perfil de cada 

cliente para equilibrar os dois nichos", disse. 

 

Os encontros estão previstos para acontecer de quinze em quinze dias, explica Maria Alice, e a 

ideia é que se estendam para as demais regiões da capital paulista. "Mas há um grande 

potencial nessa região da Zona Leste, que concentra sete subprefeituras, 2,5 milhões de 

habitantes e 55 mil pequenas empresas como um todo. Apesar do histórico habitacional e de 

ter sido povoada com foco em moradia, a infraestrutura está chegando. É uma região de 

grande oportunidades", apontou a gerente. 

 

Hoje, segundo o Sebrae-SP, há cerca de 80 mil MEIs formalizados como cabeleireiros ou em 

outras atividades do setor de beleza em todo o estado.  
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Visual – A melhor maneira de apresentar o espaço de beleza, para que ele fique não só com 

layout bonito, mas também seja prático e funcional, de modo a facilitar a circulação de clientes 

e profissionais, foi o mote da palestra apresentada por Marcelo Sinelli, consultor do Sebrae-SP. 

Segundo ele, há estimativas de que os cuidados com esse quesito aumentam em 20% o 

resultado de um estabelecimento comercial do tipo. "Se o cliente se sente bem, ele tem 

vontade de ficar mais – e de voltar depois. É o que aumenta o tíquete médio", disse. 

 

Às vezes, mesmo com escassez de recursos, um bom planejamento faz com que se criem 

mudanças significativas, como pintar uma parede de cor diferente, ou uma iluminação 

especial, com luzes brancas, pode fazer a diferença, afirma Sinelli. "A ideia é criar uma 

identidade visual própria para cada salão. E sem nada de muito chique – o que pode espantar 

o cliente, ao invés de atraí-lo", explicou.  

 

Sinelli lembrou que, em se tratando de vender estética, como incutir essa ideia na cabeça do 

cliente se o ambiente não tiver um visual harmonioso? "O profissional de beleza presta um 

serviço intangível, e o cliente só descobre se ele é bom quando o salão tangibiliza isso na 

qualidade do serviço como um todo", concluiu. 

 

O premiado visagista Robson Trindade, que além de dar aulas tem seu salão especializado em 

cachos na Vila Nova Conceição, levou aos participantes da jornada do Sebrae-SP suas dicas 

para se destacar no segmento de beleza. "O visagismo não é achismo, mas um estudo 

acadêmico que formata o visual de cada pessoa individualmente, para potencializar pontos 

positivos e minimizar as fragilidades", disse o visagista durante o encontro. 

 

Segundo ele, esse mercado passa por uma "evolução fantástica, porém assustadora",   por 

isso quem atua não pode ficar parado – e o visagismo planta uma nova visão desse mercado. 

"É uma forma de se diferenciar, crescer e evoluir. Mesmo que isso restrinja a quantidade de 

clientes, faz com que o atendimento melhore e seja cobrado a um preço justo. A base é a 

informação e a capacitação", explicou. 

 

E para quem não pode investir cerca de R$ 8 mil em um curso do tipo, Trindade diz que, a 

cada turma aberta, há quatro vagas para que os profissionais façam o curso em parceria com 

associações a um preço mais acessível (em torno de R$ 1,4 mil). "Um ano depois, 

monitoramos esse profissional. A ideia é ver o quanto ele evoluiu, e o quanto pode melhorar", 

completou Trindade. 

 

Serviço 

 

Jornada Beleza Empreendedora do Sebrae-SP 

 

– Próximos ciclos: até novembro,  nas regiões de Guaianases/Itaquera e Cidade 

Tiradentes/São Mateus.  

 

– Inscrições gratuitas. 

 

– Informações pelo 0800-570-0800 ou (11) 2074-6601.   

 

Beleza inspirada no tupi-guarani 

 

Após 28 anos de experiência como química, Irene Galoti Bortotti, moradora da Vila Carrão, viu 

uma oportunidade no segmento de produtos de beleza para cabelos. Foi quando resolveu 

desenvolver a linha Maruá (expressão tupi que significa Deusa da Beleza), que traz itens para 

progressivas, alisamento e matização de loiros, entre outros. Para entrar no segmento como 

microempresa, testou os produtos nela mesma e nos amigos, com ajuda de sua cabeleireira, 

Vera Lígia Carvalho – sua parceira estratégica para distribuição dos produtos na Zona Leste. 

"Quis criar uma linha e uma marca que não agredissem o meio ambiente nem as pessoas. 

Afinal, minha ideia não era só vender, mas criar produtos que mostrassem resultado – e com 

qualidade", conta. Já planejando profissionalizar o negócio, procurou o Sebrae para conseguir 

apoio. Com ajuda do Sebrae-SP, conseguiu fechar parceria na Hair Brasil com a Dermavita, 
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fabricante exclusiva da linha Maruá e parceira Sebrae em Santa Catarina. E tudo registrado 

nos órgãos competentes. "O próximo passo é iniciar junto com a  Vera os workshops de 

demonstração da linha para profissionais e clientes", planeja. 

 

De funcionária a empresária 

 

Ex-funcionária de um salão de beleza, Keli Dias decidiu se tornar MEI para atender a uma 

demanda de suas clientes por atendimento personalizado. Há seis anos, atende clientes em 

todo o extremo leste, algumas outras regiões da capital e até outros estados – seu próximo 

destino é Brasília. "Trabalho com diversificação de horários e atendo de acordo com o 

expediente da cliente", conta ela, que diz que, com o trabalho como autônoma, conseguiu 

comprar um carro – o qual ela já estuda personalizar para atendimento, e transformá-lo em 

uma espécie de "Keli-móvel", segundo brinca, além de se especializar cada vez mais em sua 

área.  Atendendo pedidos, em breve deve também ministrar curso de automaquiagem, 

penteados e tendências em cabelos afro e, apesar de ter condições, nem cogita abrir o seu 

salão. "As clientes não aprovariam! E não troco essa autonomia por nada", destaca. 

 

L'Oréal busca parceiros 

 

A parceria entre o Sebrae-SP e a marca norte-americana Matrix, da divisão de produtos 

profissionais da L'Oréal, que foi fechada em junho, também foi apresentada aos participantes 

da "Jornada Beleza Empreendora" no Itaim Paulista. Segundo Tatiana Peczan, gerente de 

marketing de relacionamento Matrix, o projeto "Matrix – Imagine tudo o que você pode ser" – 

tem como objetivo criar uma rede de microdistribuidores de produtos de qualidade em áreas 

de difícil acesso, de forma a desenvolver o empreendedorismo em regiões periféricas da capital 

paulista. 

 

"A ideia é transformar o profissional de beleza em um representante da marca para 

distribuição local da linha. Detectamos esse gap de gestão no desenvolvimento de salões 

voltados as classes C e D, portanto o objetivo é educar esse cabeleireiro para ter o 

conhecimento técnico desses produtos", explica a gerente. 

 

Pesquisa da Matrix mostra que 89% dos salões brasileiros entram nas categorias C e D, ou 

seja, são pequenos salões, com até duas cadeiras, de profissionais que muitas vezes 

trabalham de maneira informal. Por outro lado, a pesquisa detectou também que esse é um 

mercado de extrema importância na autoestima das pessoas desses estratos sociais, e 

possuem significativa complementação na renda familiar. De acordo com Tatiana, além de 

Taboão da Serra, outras regiões, como Grajaú, Jardim Ângela e áreas periféricas do Grande 

ABC participam da seleção de parceiros do projeto. 

 

Atendimento personalizado 

 

Profissional da área de beleza há cinco anos, Flávia Aparecida de Oliveira abriu seu próprio 

salão há dois, como MEI, onde presta serviços que vão do embelezamento de unhas até o de 

cabelos. Trabalha sozinha, por isso foi à Jornada buscar informações sobre gestão. Ela cita as 

vantagens de ser autônoma, como fazer o próprio horário e atender cada cliente de forma 

personalizada, de acordo com a disponibilidade de cada uma. "A concorrência é grande, é 

preciso fazer um ótimo trabalho e se desdobrar para atender a clientela", diz ela, que 

menciona a grande quantidade de clientes que possui que não ficam sem sua "sessão semanal 

de beleza". "Elas vêm em um sábado e já chegam marcando para o próximo", comemora. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 24 set. 2013. Economia, p. 13. 
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