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MERCADO DE BELEZA

MEI cresce 567% em 5
Número de empreendedores individuais que atuam no setor saltou de 72 mil, em 2010, para pouco mais de 482 mil no início
de 2015; pequenos negócios também cresceram
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vaidade feminina e
masculina alimentam
um mercado em ascensão que movimenta mais de R$ 38 bilhões por
ano no Brasil. Uma das categorias que mais cresceu acompanhando esta tendência foi a
formalização de Microempreendedores Individuais
(MEIs), profissionais que faturam até R$ 60 mil por ano. Entre os anos de 2010 e 2015, o
número de registros nesse segmento teve um incremento de
567%, passando de 72.309 para 482.455 em janeiro deste
ano, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae).
É o caso da microempreendedora Denise Aparecida Cesário Ferreira, que aprendeu a
trançar cabelos com a mãe aos
11 anos. Em 2011, ela decidiu
não trabalhar mais para terceiros e abriu o próprio negócio, o salão Afro Style, em Bauru (SP), especializado na beleza negra. Aos 22 anos, ela conta com ajuda do Sebrae para
fazer a correta gestão do salão.
“Ainda tenho dificuldades em
organizar o fluxo de caixa da
empresa e fazer a divulgação
dos meus serviços. O Sebrae
tem me ajudado muito”, afirma.
O exemplo de Denise não é
um caso isolado. De acordo
com dados do Sebrae, o Brasil
tem cerca de 532 mil peque-

segmento teve um crescimento três vezes maior do que o
PIB mundial: 12,4% contra
4,1%. Segundo a ABIHPEC, o
setor contribui com 1,8% do
PIB brasileiro.
Capacitação

Legenda

nos negócios no segmento de
beleza, incluindo MEI, microempresas e empresas de
pequeno porte de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. O número
cresceu quase cinco vezes em
relação a 2010, quando havia
um pouco mais 113 mil pequenos negócios do ramo. Os
cabeleireiros formam a segunda maior categoria deste tipo
de empreendedor, atrás somente de vendedores de roupas.
Cleone Castelo Alves, a Cleo,
tem 56 anos e trabalha como
manicure há mais de 30 anos
como autônoma. Registrou-se

em 2011 como MEI por conselho de um amigo contador. Ela
explica que no salão onde
presta serviços isso não faz
muita diferença porque a comissão é dividida entre todas
as profissionais, mas o novo
status jurídico deu a ela o inesperado: começou a sonhar
com o próprio negócio.
“Meu amigo me contou que
teria mais facilidade para abrir
o meu o próprio salão, empregar uma ajudante e até ter crédito mais fácil no banco. Aí,
comecei a pensar em me aprofundar e fazer cursos de especialização como design de sobrancelha ou massagista. Tam-

bém recebo o jornal do Sebrae
e sempre vejo os cursos que
eles oferecem. A gente precisa
saber das coisas para realizar
os sonhos, né? Ainda hei de
conseguir o meu", destaca.
A indústria da beleza cresce
em torno de 10% ao ano desde
2001 e o faturamento líquido
sobre vendas passou de R$ 4,9
bilhões em 1996 para R$ 38 bilhões em 2013, segundo dados
da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
(ABIHPEC). De acordo com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), entre 2008 e 2012, o

Estar capacitado é essencial
para qualquer dono de negócio ter sucesso e crescer. Para
ajudar os microempreendedores individuais, o Sebrae criou
uma série de cursos de curto
período de duração e que podem ser feitas em cursos presenciais, pela internet ou por
SMS. Já são nove cursos oferecidos na solução SEI, e em breve serão disponibilizados novos módulos.
O objetivo dessas capacitações é contribuir para melhorar a gestão dos negócios dos
microempreendedores individuais, promovendo sua consolidação no mercado, por
meio de um conjunto de soluções específicas.
Todas as oficinas têm duração de 4 horas e serão aplicadas na Semana do MEI. O SEI
Administrar, um kit educativo,
não poderá ser aplicado durante o evento porque tem duração de 24h, mas é disponibilizado gratuitamente no Sebrae de todos os estados e no
Distrito Federal.
Quem optar por estudar os
cursos SEI pelo portal do Sebrae terá um prazo de 15 dias
para concluir o treinamento.
Já para quem opta pela capa-

citação por SMS, esse prazo é
ampliado para 30 dias.
Os microempreendedores
individuais, proprietários de
micro e pequenos negócios,
além de potenciais empreendedores podem buscar orientações e cursos nos diferentes
canais do Sebrae, como: a central de atendimento 0800 570
0800, as redes sociais e os mais
de 700 postos de atendimento
distribuídos pelo País.
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BATE BOLA

"Pegadinha séria" contra o racismo

Rodrigo Vaz
DIRETOR DA TACO

Taco foca em música, arte e comportamento
As histórias da Taco e do Rock in Rio se entrelaçam: as marcas nasceram juntas em 1985, mantiveram "a
pegada" jovem ao longo do caminho e são parceiras, de fato, desde 2011. Rodrigo Vaz, diretor da Taco
que cuida do projeto Rock in Rio, conta aqui um pouco dessa história cheia de criatividade e inovação.
Como começou a história da Taco com o Rock in Rio?
A Taco surgiu em 1985, mesmo ano em que o Rock in Rio
foi idealizado. A marca já vinha há algum tempo
buscando uma identidade relacionada à música. Nosso
primeiro projeto, em 2010, visava comercializar junto à
gravadora Warner estampas de bandas. Depois
começamos a pensar em novas formas de nos comunicar
musicalmente com o público. Em 2011, o Rock in Rio
estava procurando parceiros para o evento, e fomos um
dos nomes lembrados por eles, por termos uma pegada
jovem como o festival.
Este ano há várias ações inovadoras previstas no Festival.
Quais serão?
A Taco sempre procura em suas ações se conectar com
vários universos, música, arte e comportamento. Este ano
faremos algo diferente dos outros anos, será uma ação "ao
vivo" que certamente irá encantar quem gosta desses
universos. Mas não posso dar detalhes ainda para não
estragar a surpresa!

Anúncio de jornal, revista, post para redes sociais e um filme
fazem parte da nova campanha que a 11:21 criou para a Voz da
Comunidade, jornal e portal do Complexo do Alemão. Criada
por Gustavo Bastos e Robson Oshiro a ação vem com uma
"pegadinha séria" Na imagem da família com traços orientais,
um dos membros é negro e o título provoca: "tem uma pessoa
nesta foto que não deveria estar aí". Na sequência, explica:
"Priscila, que
torce por um
time enquanto
todos torcem
por outro". O
alerta é contra
o racismo aquele que está
dentro das
pessoas, sem
que elas se
dêem conta.

Sorriso inspira campanha da Amil Dental
O sorriso é tema do novo filme da Artplan para a Amil Dental,
no ar em TV aberta em São Paulo e no Rio de Janeiro. O
conceito: "Seu sorriso ainda tem muitas conquistas pela frente."
A campanha inclui anúncios em jornais, revistas, internet e
mobiliário urbano.

Qual foi a ação mais inovadora nesses anos todos?
Em 2011 trouxemos o Zoetrope 3D, visto pela primeira vez
no Brasil. Em 2013, o Stop Motion (todos os filmes já
feitos para a marca foram exibidos em stop motion) com a
"Taco Rock in Rio Magazine", atração interativa onde os
visitantes podiam ser capa de revista por um momento, e
postar a imagem no estilo "pop star" nas redes sociais. Em
2015, a ação será mais interativa e irá comemorar os 30
anos de Taco e Rock in Rio.

falarmos com nosso público. "Todo mundo, todo dia" - é
assim que construímos a nossa marca, pensando no
produto com qualidade e valor justo. Hoje estamos muito
focados em vários canais como Facebook, Instagram,
Twitter, e-commerce. No facebook recentemente
chegamos à marca de 730 mil likes. No entanto, não
deixamos de utilizar veículos mais tradicionais - como os
anúncios em grandes jornais, com os quais já
conquistamos diversos prêmios.

Qual o papel da Script no desenvolvimento dessas ações e
qual a importância de ter uma comunicação inovadora?
A Script é parceira da Taco desde a primeira participação
no RIR, portanto é nosso braço direito nas ações.
Acreditamos na propaganda eficiente, atual, para

Quais os planos da marca?
Hoje temos 156 lojas sendo 52 próprias e 104 franquias, já
com a abertura de nossas novas lojas no Pará, Amazonas,
Bahia e Alagoas. Nosso plano de expansão será forte no
estado de São Paulo e futuramente, América Latina.

Planejador carioca vence Young Lions
Brazil 2015
Daniel Kolb, planejador senior da
NBS, foi selecionado entre outros
23 concorrentes como o melhor do
Brasil na categoria Planejamento
no programa Young Lions Brazil
2015. O grupo de 18 jovens
premiados participará do Festival
Internacional de Criatividade de
Cannes 2015 entre 21 a 27 de
junho, na França.
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