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Barbearia muda
paraatrair clientes
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Rodrigo Rezende

A barbearia mudou e a reformu-
lação pela qual passa esse tipo
de negócio atualmente inclui
ambiente vintage, serviço de
bar, charutaria e até estúdio de
tatuagem. E por trás dessa mu-
dança está o desafio de fazer
frente aos salões de beleza.

Rosalvo Gizzi Junior, por
exemplo, atuava como advoga-
do em Curitiba, mas resolveu
mudar de área ao perceber que
havia carência de salões de bele-
za para homens na cidade para-
naense. O empreendedor inves-
tiu R$ 500 mil e montou o Rei
da Barba, que abriu as portas
em 2010. O negócio deve fatu-
rar neste ano 30% a mais do
que em 2012, quando alcançou
R$ 730 mil. Segundo Junior, o
resultado do pequeno negócio
até agora é positivo e está de
acordo com suas expectativas.
“Tivemos uma consolidação fi-
nanceira e o cliente aprovou.”

A empresa também desperta
o interesse de potenciais em-
preendedores, por isso, até o
fim de 2013, Junior deve con-
cluir o projeto de transformar o
negócio em franquias. A inaugu-
ração de outras unidades pró-
prias também faz parte dos pla-
nos do empresário. “Já temos
interessados em abrir franquias
em São Paulo e no Rio de Janei-
ro”, diz. As lojas próprias pode-
rão ser abertas em Curitiba, Por-
to Alegre, Belo Horizonte e tam-
bém no Rio de Janeiro. “Preten-
demos inaugurar 10 unidades,
com investimento total de até
R$ 6 milhões”, afirma.

O Rei da Barba tem ambiente
e estilo de decoração que re-
montam ao passado. “O perfil
de nossos clientes é da classe A,
acima de 25 anos”, conta Ju-
nior. “Mas homens de 50 a 70
anos representam de 30% a
40% do público.”

A barbearia conta com oito
funcionários e até o final do
mês deverá contratar mais três.
Por mês, atende cerca de mil
clientes, que gastam em média
R$ 60 no estabelecimento.
Além de barba e cabelo, o local
oferece massagem, tratamento
corporal, podologia, estética fa-
cial e depilação – o proprietário
ainda montou um bar, hoje res-
ponsável por 10% do faturamen-
to, e terceirizou os serviços de
charutaria e tatuagem.

Quem também conquistou es-
paço no segmento foi o desig-
ner Tiago Cecco, de São Paulo.
Ele trocou o emprego conven-
cional que mantinha pela opor-
tunidade de aprender a fazer
barba e cabelo.

“Aprendi com o dono de uma
barbearia e depois resolvi abrir
a minha. Juntei dinheiro e ven-
di o carro para começar”, con-
ta. Cecco é proprietário da Bar-
bearia 9 de Julho, sua primeira
unidade atende na Rua Augus-
ta, tradicional endereço paulis-
tano, desde 2007. Um funcioná-
rio de Cecco, nesse período, tor-
nou-se sócio do estabelecimen-
to. Juntos, eles investiram em
torno de R$ 50 mil para abrir
mais quatro lojas na capital.
“Atendemos perto de 10 mil
clientes por mês.”

O empreendimento procura
diferenciar-se, também, pela
mão de obra – os barbeiros são
amigos que se interessam pelo
estilo e cultura da empresa.

“Sempre gostei de carros anti-
gos e rock, e a decoração tem tu-
do a ver com isso. Fomos com-
prando objetos em antiquários,
brechós, até peguei livros do
meu avô”, conta Cecco.

Análise. Para o professor de
economia e administração Jose
Eduardo Balian, da ESPM, a
ideia da barbearia é promissora,
mas é preciso ser eficiente. “O
empreendedor é um prestador
de serviço e deve facilitar a vida
do cliente”, diz.

Balian ressalta a importância
de escolher bem o horário de
trabalho, para atender à necessi-
dade do homem, cada vez mais
sem tempo. “Não pode ser co-
mo a barbearia que fechava aos
domingos, tem que ter horário
como os de salões de beleza, sá-
bado até tarde e domingo. A lo-
calização também faz diferen-
ça. “Tem muita barbearia mal
localizada, sem estacionamen-
to e, nesse caso, se você não mo-
ra ou trabalha perto, não vai.”

O erro apontado
por Marcio está
relacionado ao

acerto na parceria com
Raul Matos. “Talvez o erro
foi ter levado tanto tempo
para chamar outra pessoa.
Eu era vendas, compras,
cuidava da fábrica. Ficava
louco fazendo tudo. Hoje
eu fico no Sul e ele em
São Paulo. Nunca tivemos
uma única briga”, disse.
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Após uma temporada nos Esta-
dos Unidos, onde até cortou
grama para ganhar algum di-
nheiro, o empresário Marcio Pe-
res voltou para o Brasil fã dos
cookies, os famosos biscoitos
norte-americanos. Tão fã que
resolveu apostar no doce como
meio de ganhar a vida.

Ele praticou as receitas escri-
tas em livros de culinária que
comprou por lá – foram três me-
ses de experimentação e testes
até que o empreendedor perce-
beu que precisava retornar aos
Estados Unidos para estudar.
Ele matriculou-se então no
American Institute of Baking e
em seis meses aprendeu tudo
sobre o biscoito. Após casar-se
no Peru, ele criou a própria em-
presa em 1988.

Marcio é carioca, mas esco-
lheu a região Sul porque seus
pais tinham se mudado, na mes-
ma época, para a cidade de Ca-
nela. Os pais, aliás, inspiraram
o nome do negócio: Dauper é a
união do sobrenome da mãe,
Dault, com o do pai, Peres.

As primeiras vendas foram
feitas para lojas pequenas de
Gramado e Canela, até que o
empresário conquistou o
McDonald’s. “Tinha visto que
eles tinham cookies nos Esta-
dos Unidos. Se eles vendem lá,
podiam vender aqui”, lembrou.
A primeira loja da rede a comer-
cializar o biscoito foi a de Porto
Alegre. “A fábrica fazia no máxi-
mo 30 quilos por dia. Produzi-
mos um estoque de 80 quilos e
vendemos tudo no mesmo dia.
Foram três dias e três noites fa-
zendo cookies direto”, lembrou
o empreendedor, de 53 anos.

A parceria estendeu-se para
toda a rede de lanchonetes e tu-
do caminhava bem. Até 2002,
quando o restaurante retirou
do cardápio itens que não atin-
giam determinado patamar de
vendas, como os cookies da
D a u p e r . “ E u e r a 1 0 0 %
McDonald’s. Eles deram um
ano para a gente buscar outros
clientes e foi um ano de preocu-
pação. Achei que seria o fim,
mas foi exatamente o começo”,
destacou Marcio.

Desde o revés, a Dauper fabri-
ca cookies, granola e barras de
cereais para grandes empresas
como Nestlé e a rede de super-
mercados Pão de Açúcar. Mas
também investiu em marcas
próprias: Sense e GranPure. A
expectativa é fechar o ano com
faturamento de R$ 30 milhões.

A fábrica localizada em Gra-
mado produz cerca de 350 mil
quilos de produtos por mês. E o
plano é triplicar a produção
com a inauguração da nova uni-

dade, prevista para março de
2014 – a empresa vai gastar cer-
ca de R$ 20 milhões na planta.
A aposta recente da marca é a
biscoiteria Dauper, espécie de

loja e café concebida para ofere-
cer ao consumidor diversos ti-
pos de biscoitos. A segunda uni-
dade foi aberta no Shopping
Villa Lobos, em São Paulo.

A ideia é expandir o número
de lojas por meio de franquias,
que a marca deve começar a ofe-
recer aos interessados em julho
de 2014 – o plano é abrir 200
unidades em cinco anos.

Mas apesar do crescimento, a
preocupação de Marcio conti-
nua a ser com a qualidade do
produto. “Caso você não tenha
uma fórmula perfeita, o cookie
sai duro ou se espalha muito.
Mesmo na fábrica, um dia frio
ou muito quente muda comple-
tamente o produto”, contou
Marcio, que valida todos os no-
vos produtos da marca. E a va-
riedade de sabores é imensa:
desde fubá com limão siciliano
até vinho com recheio de uva.

/Minha história

Há quatro anos,
Marcio Peres abriu
mão de parte da

empresa para chamar Raul
Matos, de 31 anos, para ser
sócio – ele cuida hoje
da divisão comercial do
negócio. “Eu acho que ter
gente boa junto, mesmo que
para isso você abra mão de
cotas, é importantíssimo.
Você divide, mas multiplica
por muito mais”, afirmou.

Depois de achar
que o fim da
parceria com

o McDonald’s resultaria
no fim da Dauper, Marcio
não desistiu e correu atrás
de novos clientes. “Minha
dica é óbvia, o que todo
mundo fala sempre, mas
é preciso persistência.
Aquela frase que sucesso
é 1% de inspiração e 99%
de transpiração é verdade.”

Há oportunidades para
quem pensa em atuar
no segmento, mas
casas precisam ‘copiar’
os salões de beleza

O QUE ERREI UMA DICA

“A qualidade de
atendimento é
uma dica para
quem pretende
empreender; para
nós, esse ponto
foi fundamental
até agora”

Rosalvo Gizzi Junior, do
Rei da Barba, localizado
na capital paranaense

Dono. Tiago
aprendeu a
profissão e
aliou o que
gostava com
um negócio
próprio

“Trabalho com a
ordem de chegada
dos clientes, não
marco horários
porque hoje
em dia, em São
Paulo, ninguém
cumpre”

Tiago Cecco, proprietário
da Barbearia 9 de Julho,
da capital paulista

O QUE ACERTEI

Marcio tornou-se fã dos
cookies durante uma
temporada nos Estados
Unidos e conquistou até
a rede McDonald’s
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X14.




