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COMÉRCIO/ Setor quemovimenta R$ 350milhões por mês na cidade precisa demão de obra capacitada, segundo pesquisa.
Metade dos estabelecimentos procura pessoal com experiência, a pedido dos consumidores. Ramo reclama da falta de cursos

Cliente exige alto nível
do mercado da beleza
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Lei pela
saúde

A partir do ano que vem,
os salões de beleza deverão
ter um responsável técnico
por implementar e acompa-
nhar os procedimentos de es-
terilização e de gestão de ma-
teriais e resíduos. A Norma
Regulamentadora nº 6/2014
da Vigilância Sanitária, pu-
blicada em janeiro no Diário
Oficial do DF,determina que
um profissional fique encar-
regado de acompanhar os
processos e, em caso de dano
ao cliente, poderá ser respon-
sabilizado. A norma foi ela-
borada no governo passa-
do. A Vice-Governadoria do
DF, as secretarias de Econo-
mia e Desenvolvimento
Sustentável e de Saúde e o
sindicato da categoria cria-
ram um grupo de trabalho
para discutir possível alte-
rações nas regras.

Para saber mais

Quando queremos participar de alguma capacitação,
temos que investir dinheiro próprio para a compra das passagens
e o pagamento das hospedagens, porque quase não há por aqui”
Maria do Carmo Silveira, dona de salão

» THAÍS PARANHOS

Nos últimos 10 anos, o mercado
da beleza ganhou espaço no Dis-
trito Federal e apresentou cres-
cimento acima da média na ci-

dade: 8% de dois anos para cá. São cerca
de 8 mil salões e clínicas de estética com
registro que, juntos, movimentam mais
de R$ 350 milhões por mês. Ambiente
preferido para quem deseja incrementar
o visual, os estabelecimentos prezam pe-
la fidelização do cliente. Para isso, os pro-
prietários investem na contratação de
mão de obra qualificada. Pesquisa enco-
mendada pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) apon-
tou que quase 75% dos estabelecimentos
só contratam funcionários capacitados
para a função e metade deles exige expe-
riências anteriores. No entanto, quem es-
tá no ramo há algum tempo reclama da
falta de cursos oferecidos na capital.

Entre março e abril deste ano, os pes-
quisadores do Instituto Fecomércio,
responsável pela pesquisa, visitaram
700 salões de beleza em Brasília, Tagua-
tinga, Sobradinho, Gama e Ceilândia.
As regiões foram escolhidas por terem
Centro de Educação Profissional do Se-
nac. Quase 80% dos estabelecimentos
funcionam em comércio de rua, dei-
xando shoppings e galerias para trás.
Em Taguatinga e Ceilândia, concen-
tram-se os microempreendedores indi-
viduais, ou seja, os que têm renda de
até R$ 60 mil por ano. No Plano Piloto,
estão aqueles com faturamento entre
R$ 72 mil e R$ 360 mil, incluídos na ca-
tegoria de microempresários.

O estudo mostra também que a ren-
da frequente dos profissionais fica entre
R$ 1,5 mil e R$ 2,3 mil. O rendimento
médio, independentemente do tama-
nho da empresa, supera os R$ 3,6 mil. “É
um mercado promissor e que oferece
entrada aos empreendedores indivi-
duais. A renda pode ser considerada alta
para a categoria”, explicou o presidente
da Fecomércio, Adelmir Santana. Segun-
do levantamento do Sindicato dos Sa-
lões de Barbeiros e Cabeleireiros e Insti-
tutos de Beleza do DF (Sincaab-DF), são
mais de 20 mil funcionários empregados
no segmento. A pesquisa do Senac apon-
tou que 86% das empresas têm, em mé-
dia, cinco funcionários.

Investimento próprio
Maria do Carmo Silveira, 58 anos, é do-

na de um salão na 204 Sul há 24 anos. Já
passou pelo sistema de cooperativas, no
qual alugava espaço para outros profis-
sionais, voltou atrás e hoje tem seis fun-
cionários que trabalham com ela. Preo-
cupada sempre em se atualizar, Maria do
Carmo investe em cursos de qualificação.
Mas, para isso, precisa tirar dinheiro do
próprio bolso, uma vez que esses cursos
são realizados, na maioria das vezes, fora
do Distrito Federal. “Isso é fundamental
na nossa profissão. Quando você termina
de conhecer um produto, outro já apare-
ceu”, diz. Maria do Carmo defende a cria-
ção de uma faculdade no DF.

Ela reclama, no entanto, da falta de
cursos oferecidos no DF. “Quando quere-
mos participar de alguma capacitação,
temos que investir dinheiro próprio para
a compra das passagens e o pagamento
das hospedagens, porque quase não há
por aqui. Feiras e congressos para conhe-
cer um produto novo ficam por nossa
conta também”, lamenta. Para ela, a falta
de incentivo no setor é um dos principais
fatores para deixá-lo defasado. “Temos
muitas dificuldades para continuar no
mercado, ainda mais agora, com as novas
regras (veja Para saber mais)”, comenta.
A chegada da internet, por exemplo,
criou outro desafio para os salões de be-
leza. “Hoje, a cliente conhece o produto
antes do profissional. E o mercado em
Brasília é atrasado. Quando sai um pro-
duto novo, ele é lançado no Rio e em São
Paulo primeiro, só depois chega por
aqui”, comenta Maria do Carmo.

Contratações
não param

De acordo com a presidente
do Sincaab-DF, Elaine Furtado,
o cliente ficou mais exigente nos
últimos anos. “Em tempos de
crise, quem vai desembolsar o
dinheiro quer gastar bem”, afir-
mou. Por isso, ela considera a
capacitação uma questão de so-
brevivência — e discorda de
Maria do Carmo quando o as-
sunto é a qualificação. “Quem
não se capacitar está fora do
mercado. Brasília possui, sim,
bons cursos. As próprias marcas
têm profissionais de fora que
vêm ensinar como usar os pro-
dutos. Hoje, os clientes são mui-
to bem informados: quem não
se recicla não consegue manter
o negócio”, completou.

Apesar da crise que o país vi-
ve, a pesquisa do Senac apontou
que quase 30% das empresas de-
clarou ter contratado ao menos
um profissional nos últimos seis
meses. “Nas clínicas de estética,
esse índice sobe para 41,1%. Daí,
podemos concluir que o seg-
mento vem buscando a manu-
tenção da atividade mesmo em
tempos de instabilidade econô-
mica”, revela a pesquisa.

Contra amaré
Adelmir Santana explica que

o estudo foi feito para identificar
como está o setor e se o instituto
tem trabalho de acordo com as
exigências do mercado. Segun-
do ele, o Senac busca a capacita-
ção do segmento e participa e
apoia feiras e exposições com o
objetivo de difundir o treina-
mento dos profissionais. “Todos
os setores enfrentam crise, mas
o mercado da beleza teve au-
mento vertiginoso nos últimos
anos, pessoas estão sendo incor-
poradas à nova faixa de renda e
adquirindo esses produtos e ser-
viços, sem contar a forte presen-
ça masculina. As pessoas falam
em desemprego, mas têm que
estar focadas nos processos de
treinamento”, completa o presi-
dente da Fecomércio.
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