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Os empresários do setor de produtos e serviços para estética e beleza têm encontro marcado no 
próximo final de semana, quando começa a feira Hair Brasil em São Paulo, no Expo Center Norte .  
 
A idéia é apresentar novos produtos e tendências ao mercado, com pouco mais de 1,3 mil 
empresas entre clínicas de estética, salões de beleza e spas, cadastrados com o Grupo 
Coroumoda , organizador do evento. Programada para acontecer de 1 a 4 de abril, a Hair Brasil 
estará 9,5% maior em termos de expositores e espaços e deverá atrair cerca de 400 marcas, 
representadas por 300 expositores. A meta da feira é movimentar mais de R$ 100 milhões em 
negócios e atrair um público médio de 61 mil profissionais.  
 
De acordo com o Grupo Couromoda, a expectativa é receber dirigentes de salões e clínicas, 
cabeleireiros, maquiadores, manicures e esteticistas. Jeferson Santos, diretor-geral da feira, 
explica que a tendência de negócios para este ano é basicamente a busca pela qualificação do 
mercado e a venda associada de produtos estéticos junto aos serviços prestados. Segundo ele, o 
setor faturou cerca de R$ 15 bilhões em 2006 e deve crescer até 10% este ano. “O Brasil já 
detém a sétima posição no ranking mundial de consumo de perfumaria, cosméticos e produtos de 
higiene. Agora, a busca é a profissionalização e a venda de produtos nos estabelecimentos para 
incrementar a receita. Essa é a tendência deste ano”, declarou. 
 
O diretor reforça que, para se ter idéia, nos Estados Unidos a média de faturamento em venda de 
produtos é em torno de 40%, o resto é serviços. Na Europa esse percentual é de 35%. No Brasil 
nem chega a 10%, ainda. E temos indicativos de que esse é um mercado promissor”, comentou 
ele. Apenas na cidade de São Paulo, o Sindicato Patronal dos Institutos de Beleza e Cabeleireiros 
estima a existência média de 7,5 mil estabelecimentos cadastrados. Não há números oficiais, mas 
estima-se que, no Brasil, exista aproximadamente um milhão de cabeleireiros que movimentam 
cerca de R$ 500 milhões ao ano.  
 
Franquia  
 
Mulheres poderosas e preocupadas em manter sempre a elegância aliada ao pulso firme para 
comandar os negócios são estereótipos cada vez mais comuns nas grandes empresas. Na rede 
Jacques Janine não é diferente. Sócia de um império de salões de cabeleireiros que leva seu nome 
e o de seu marido, a francesa Janine Goossens, formada em Estética em Paris, encabeça a lista de 
mulheres com esse perfil e garante estar satisfeita. Ela conta ter começado com o primeiro salão 
da marca em 1958 e, de um pequeno imóvel na rua Augusta, passou para mais de 50 unidades 
atualmente — uma delas em Miami. A meta é a expansão internacional.  
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