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RESUMO 

 

A presente pesquisa do trabalho de conclusão do curso de Turismo 

Receptivo aborda uma feira de beleza e estética como atrativo turístico na cidade de 

Guarujá, propondo gerar renda de diversos profissionais e empresas do setor da 

beleza, diminuindo o efeito da sazonalidade, atraindo turistas e aumentando a 

demanda turística. A proposta da feira tem objetivo de impulsionar a economia de 

Guarujá aumentando o número de empregos na região. 

Nas coletas de dados realizadas em salões de beleza e clinicas de estéticas, 

foi analisado se os profissionais teriam interesse de participar desta feira e obteve 

relatos que seria uma oportunidade de divulgação para a cidade e para seus 

estabelecimentos. 

A realização desse evento na cidade de Guarujá na opinião dos profissionais 

e fornecedores atrairia o interesse principalmente de profissionais, empresas e 

turistas não só com o turismo de Sol e Mar, mais também para turismo de negócio. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work of course conclusion of receptive tourism, 

addresses a fair of beauty and aesthetics as tourist attraction in the city of Guarujá, 

proposing generate income of various professionals and companies in the sector of 

beauty, decreasing the effect of seasonality, attracting tourists and increasing tourist 

demand.The proposal of the fair has the objective of boosting the economy of 

Guarujá by increasing the number of jobs in the region. 

In collections of data held in beauty salons and clinics of aesthetic, was 

analyzed if the professionals would have an interest in participating in this fair and 

obtained reports that it would be an opportunity for dissemination to the city and its 

establishments. 

The achievement of this event in the city of Guarujá in view of professionals 

and suppliers would attract the interest mainly of professionals, companies and 

tourists not only with the tourism of sun and sea, more also for business tourism. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de conclusión del curso de turismo 

receptivo, aborda una feria de la belleza y la estética como atracción turística em la 

ciudad de Guarujá, proponiendo generar ingresos de diferentes profesionales y 

empresas em el sector de la belleza, disminuyendo el efecto de la estacionalidad, 

que atrae a los turistas y el aumento de la demanda turística. La propuesta de la 

feria tiene el objetivo de impulsar la economía de Guarujá, aumentando el número 

de puestos de trabajo em la región. 

En recopilaciones de datos celebrada en los salones de belleza y clínicas de 

estética, se analizó si los profesionales tendría interésen participar en esta feria y 

obtuvo informes que sería una oportunidad para ladifusión de laciudad y sus 

establecimientos. 

La realización de este evento enlaciudad de Guarujá en vista de profesionales y 

proveedores principalmente atrae el interés de los profesionales, las empresas y los 

turistas no sólo con el turismo de sol y mar, más también para el turismo de 

negocios. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A aparência é um fator fundamental para os seres humanos e animais se 

socializar com suas espécies, e com a autoestima elevada poderá contribuir para a 

evolução dos seres, com isso a própria sociedade faz a seleção natural.  

O litoral paulista tem seu desempenho turístico voltado para o turismo de 

“sol e mar” que tem a questão principal voltada para beleza dos seus atrativos como 

atributo de suma importância, tornando a cidade de Guarujá “dinâmica” no verão 

enquanto nas demais estações do ano um turismo é amenos no fluxo de turistas 

devido os efeitos da sazonalidade.  

Cabe então como tema de Trabalho de Conclusão de Curso de Turismo 

Receptivo “Feira de Beleza e Estética” como um atrativo interessante para eventos a 

que vem promover a cidade, profissionais da área, mercado de trabalho e a 

fomentação do turismo. Baseado na nossa formação acadêmica e nosso 

conhecimento como moradoras, esse evento contribuirá para o conhecimento sobre 

o mercado de trabalho, para crescimento turístico e econômico da cidade. 

Estes trabalhos de curso vêm também a contribuir na formação acadêmica e 

predispõem a novas propostas de empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Uma “Feira de Beleza e Estética”, hoje, é uma poderosa ferramenta para o 

“Turismo de Eventos e Negócios”, que gera o desenvolvimento na renda, junto com 

o mercado fornecedor, na qual os profissionais do setor, fornecedores e empresas 

serão os principais beneficiados do evento. 

Neste contexto, a sazonalidade tem o intuito de diminuir a demanda de 

turistas, nas cidades onde o turismo que prevalece é o Turismo de Sol e Mar. Por 

conta disso, a feira seria um dos fundamentos mais importantes para reduzir os 

efeitos sazonalidade.  

A proposta da feira tem como objetivo motivar a economia do Guarujá, 

proporcionando mais empregos com eventos para ativar a economia, aumentando a 

demanda turística hoteleira e contribuindo para o nosso conhecimento acadêmico. 

A aparência é um fator indispensável na vida dos diversos seres, por conta 

disso acaba se tornando um dos motivos essenciais para realização da feira, devido 

à grande procura pela beleza, além de minimizar os efeitos da sazonalidade. 

Com análise dos questionários realizados, observaremos a demanda de 

consumidores, fornecedores e serviços para saber a viabilidade de um 

empreendimento ou disposição de um evento que promova a cidade e possa gerar 

nova alternativa de emprego e renda.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral: 

O evento ‘’ Feira de Beleza e Estética’’ tem como objetivo mobilizar a 

economia da cidade, gerando oportunidades de mais empregos, futuros 

investimentos do setor e fomentar uma demanda turística na baixa temporada com 

eventos diversos. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Criar eventos para dinamizar a economia  

 Gerar mais empregos 

 Aumento de renda 

 Aumentar a demanda turística e hoteleira 

 Atrair empresas e empresários do segmento para melhor oferta de produto e 

qualidade. 

 Sustentabilidade nos produtos e embalagens 

 Contribuição para o nosso conhecimento acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Os efeitos da sazonalidade são um problema nas cidades que promove o 

turismo no qual o foco deste trabalho está direcionado ao “Turismo de Eventos”, com 

o tema “Feira de Beleza e Estética“, visando promover o turismo de eventos na 

cidade de Guarujá/SP, que em períodos de baixa temporada, tem sua demanda de 

turistas diminuída, e ausência parcial da condição de sustentabilidade 

socioeconômica, que poderia ser amenizada com a proposta do trabalho, 

destacando a participação de vários profissionais e empresários de diferentes áreas 

das cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista.  

Reconhecemos que a ausência de eventos prejudica o desenvolvimento da 

cidade do Guarujá, que tem seu turismo voltado para o lazer junto ao mar, sendo 

fundamentais nos dias ensolarados. 

Vivenciamos nos dias atuais uma preocupação ambiental onde o produto 

consumido é descartado por muitas vezes sem controle no qual se encaixa o setor 

de Beleza e Estética, assim sua relação com a sustentabilidade é preocupante. 

“Empresas criam produtos sustentáveis” como alternativas de Marketing e 

produtividade, dando a visão ao consumidor de qualidade e contribuição com o meio 

ambiente e valorização de sua marca. 
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METODOLOGIA 

 

 

Tipos de Pesquisa; 

1°Etapa:  

 Para saber o que a cidade de Guarujá oferece ao desenvolvimento sócio 

econômico para realização de evento ‘’ Feira de Beleza e Estética’’ e se 

dispõem de à infra- estrutura. Será desenvolvida a pesquisa exploratória em 

sites especializados. Quanto à procedência dos dados será secundaria e 

quanto à forma de análise será qualitativo. 

2°Etapa:  

 Para descobrir se existem projetos voltados para o evento “Feira Beleza e 

Estética’’ no Guarujá, será desenvolvida a pesquisa exploratória em sites 

especializados. Quanto à procedência de dados será secundária e quanto a 

forma da análise será qualitativa. 

3°Etapa:  

 Para descobrir se em Guarujá tem eventos voltados para a área da beleza e 

estética, será desenvolvida a pesquisa exploratória com fornecedores e 

profissionais no seu local de trabalho. Quanto à procedência dos dados será 

qualitativa e quantitativa. 

 

Técnicas de Pesquisas; 

 Foram levantados dados obtidos através de pesquisas Exploratórias em sites 

específicos que foram registrados no trabalho, onde analisamos e 

aproveitamos o conteúdo de acordo com nosso entendimento. 

 Foram levantados dados obtidos através de pesquisa Descritiva, registrado 

no trabalho, onde analisamos e aproveitamos o conteúdo que os profissionais 

entrevistados nos proporcionaram, para o nosso entendimento. 

 

Instrumentos de Pesquisa; 

Para realizar nossas pesquisas fizemos uso dos seguintes instrumentos: 

Celular Samsung Galaxy Gran Primer, câmera fotográfica Câmera Digital 

Semiprofissional Canon SX400IS e computador. 
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CRONOGRAMA 
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CAPITULO I 

 

 

1.0 - História da pintura corporal na humanidade. 

Nos primórdios1 da evolução humana seus personagens deixaram registros 

da sua cultura no qual a pintura corporal tinha vários significados. Neste conceito 

observa-se que a maquiagem2 era usada como pintura para guerra e também foi 

uma forma de expressar a cultura por diferentes povos e ao longo do tempo esta 

aplicação vem mudando se tornando não só motivos de expressar suas origens, 

mas sendo usada para realçar a beleza e aumentar a autoestima das mulheres e 

homens. 

Estudos acadêmicos sobre estes períodos no qual a maquiagem passou por 

diversos processos se apresentam abaixo:3 

 

1.1 - Período Paleolítico 

No período paleolítico4, o homem começa a se reunir em grupos, fixando-se 

na terra ficando mais sedentário5 e com isso surgem os primeiros sinais da vaidade6 

no homem. Com as diferenças hierárquicas, dentro desses grupos, os Chefes 

enfeitavam-se com garras e dentes de animais ferozes. Já os feiticeiros7 e 

                                                           
1 Primórdio: Origem; fonte; o que se organiza primeiro; início. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/prim%C3%B3rdio/ 
Obtido: 12/04/2016 
2 Maquiagem: Ação ou efeito de maquilar. Conjunto dos artigos cosméticos utilizados para maquilar. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/maquiagem/ 
Obtido: 04/04/2016 
3 Artigo por Colunista Portal - Educação - terça-feira, 15 de janeiro de 2013 -  PORTAL EDUCAÇÃO - 
Cursos Online: Mais de 1000 cursos online com certificado  
Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/estetica/artigos/27189/historia-da-
maquiagem#ixzz42LDMp58C 
Obtido: 04/04/2016 
4 O Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, é a primeira fase da Idade da 
Pedra 
Fonte: http://www.suapesquisa.com/pesquisa/paleolitico.htm 
Obtido: 04/04/2016 
5 Sedentário: parado; quieto; inativo 
Fonte: http://www.dicio.com.br/sedentario/ 
Obtido: 04/04/2016 
6 Vaidade é o cuidado exagerado da aparência, pelo prazer ou com o objetivo de atrair a admiração 
ou elogios de terceiros. É a necessidade de vangloriar-se, de se exibir. 
Fonte: http://www.significados.com.br/vaidade/ 
Obtido: 04/04/2016 
7 Feiticeiros: Que faz feitiço; bruxo, mágico 
Fonte: http://www.dicio.com.br/feiticeiro/ 
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curandeiros adornavam o corpo com pinturas consideradas “mágicas”. Com a 

evolução do homem surgem às primeiras pinturas de guerras, mais tarde surge na 

região da Mesopotâmia8 produtos de maquiagem a base de carvão para os olhos, 

henna9 e outros resíduos naturais10. 

A cultura sobre a pintura corporal sofreu um processo de mudança no qual o 

seu uso passa a configurar a apresentação da beleza e vaidade humana em 

diversas sociedades.11 

 

Figura: nº 1 
Primeiros sinais do uso da pintura 

Figura: n°2 
Homem do Período Paleolítico  

  
Fonte: 

https://sites.google.com/site/cesecvirtual/home/ensi
no-fundamental/historia/modulo-1/aula1 

Obtido: 04/04/2016 

Fonte: 
http://files.arqnat.webnode.pt/200000014-

cd990cf8d2/prehistoria.jpg 
Obtido: 04/04/2016 

 

1.2 - Antigo Egito 

O conteúdo a seguir é baseado no livro “Maquiagem como profissão”, na 

qual são relatadas as grandes transformações da maquiagem no período do Antigo 

Egito até o século XXI. 

                                                                                                                                                                                     
Obtido: 04/04/2016 
8 Mesopotâmia: em grego quer dizer ‘terra entre rios’, situava-se entre os rios Eufrates e Tigre e é 
conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Localizada no Oriente Médio, atualmente 
está histórica região constitui o território do Iraque. 
Fonte: http://www.infoescola.com/historia/mesopotamia/ 
Obtido: 04/04/2016 
9Henna: Tintura preparada com o pó seco das folhas desse arbusto, e que se utiliza, entre outras 
coisas, para fazer desenhos na pele. Português ( hena) – Inglês (henna) 
Fonte: http://dicionariodoaurelio.com/hena  
Obtido: 04/04/2016 
10 Resíduos Naturais: Material natural que sobra após uma ação ou processo produtivo 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/res%C3%ADduo/ 
Obtido: 12 /04/2016 
11Sociedade: Conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos. 

Fonte: http://www.dicio.com.br/sociedade/ 
Obtido: 04/04/2016 

https://sites.google.com/site/cesecvirtual/home/ensino-fundamental/historia/modulo-1/aula1
https://sites.google.com/site/cesecvirtual/home/ensino-fundamental/historia/modulo-1/aula1
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No Egito, a maquiagem era usada tanto pelos homens como mulheres, que 

realçava principalmente os olhos com hena. Uma curiosidade: os egípcios 

maquiavam os cadáveres, pois eles acreditavam que se eles ressuscitassem, 

precisariam estar bonitos. 

Os faraós12 destacavam os olhos com misturas de metal pesado que 

dessem o tom esverdeado para colorir as pálpebras e o khol13 definia o contorno dos 

olhos com misturas de pós de argila. Cleópatra14 representou o ideal de beleza 

daquela época. Ela maquiava os olhos e sobrancelhas de forma que simulava os 

olhos felinos. 

Entendemos através de nossos estudos que a maquiagem ao longo do 

tempo foi se aprimorando e deixando de ser uma manifestação cultural, e sendo 

assim uma forma de realçar a beleza do rosto tendo mais ênfase15 na área dos olhos 

e assim é praticado nos dias de hoje, mas com técnicas diferentes.  

 

1.3 - Grécia Antiga 

Na Grécia era tão obsessiva16 o ato de se maquiar que eles tinham tropas 

de escravos que eram encarregados de maquiar e pentear seus senhores. As 

substâncias utilizadas para coloração eram semelhantes aos dos egípcios. Naquela 

época os espelhos não eram de vidro e sim de pedra polida. Havia até especialistas 

que fabricavam os produtos para maquiagem e vendiam os preparados já prontos. 

Compreendemos que na Grécia a questão de se maquiar já estava se 

tornando uma coisa normal que já estava até sendo comercializada. 

 

 

                                                           
12 Os faraós eram os reis do Egito Antigo. Possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo 
sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. 
Fonte: http://www.suapesquisa.com/egito/faraos.htm 
Obtido: 04/04/2016 
13 Cosmético usado pelas mulheres do Oriente para escurecer as pálpebras. 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/definicao/ingles-portugues/kohl%20_462453.html 
Obtido: 04/04/2016 
14 Cleópatra foi a última Rainha da Dinastia ptolomaica que dominou o Egito após a Grécia ter 
invadido aquele país. 
Fonte: http://www.suapesquisa.com/biografias/cleopatra1/ 
Obtido: 04/04/2016  
15 Fonte: http://www.dicio.com.br/enfase/ 
Obtido: 04/04/2016 
Realce feito com o intuito de marcar; relevo. 
16 É aquele que se preocupam com muitos detalhes, regras, listas, ordens e organizações. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/obsessivo/ 
Obtido: 04/04/2016 
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Figura: n°3 

Maquiagem egípcia destacando os 
olhos 

 
Figura: n°4 

Na Grécia escravos maquiavam seus senhores - 
(filme:Helena de Troia) 

 

 
Fonte: 

http://www.casaegipcia.com.br/blog/maqu
iagem-no-egito-antigo.htm 

Obtido: 04/04/2016l 

Fonte:  
https://br.pinterest.com/pin/6403624447977924/ 

Obtido: 04/04/2016 

 

1.4 - Idade Média 

Ainda no mesmo site17 de consulta observamos o texto que apresenta. A 

Igreja Católica proibiu que as mulheres assumissem sua beleza e reprimiu de forma 

moral e religiosa. Achavam que as mulheres que usassem de artifícios de beleza 

estavam possuídas por demônios. Então a mulher passou a assumir um rosto pálido 

e inexpressivo. 

Na Renascença18 o uso de cosméticos19 como a maquiagem e o perfume se 

tornava cada vez mais popular em toda Europa. A rainha Catarina de Médici20 aderiu 

fortemente o uso de cosméticos trazendo à moda da Itália (seu país de origem) para 

França (onde logo ganhou fama). Ao longo dos séculos o hábito de se maquiar era 

cada vez mais comum e aceito na sociedade, principalmente nas classes mais altas. 

                                                           
17Renovação, restauração, retorno: renascença das letras, das artes. Estilo Renascença, estilo (de 
móveis, escultura, arquitetura) próprio, característico da Renascença. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/renascenca/ 
Obtido: 04/04/2016 
18 Renovação, restauração, retorno: renascença das letras, das artes. Estilo Renascença, estilo (de 
móveis, escultura, arquitetura) próprio, característico da Renascença. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/renascenca/ 
Obtido: 04/04/2016 
19 Cosméticos: Cosmético é o nome dado aos ingredientes com que se procura conservar a beleza da 
pele e dos cabelos 
Fonte: http://www.significados.com.br/cosmetica/ 
Obtido: 04/04/2016 
20 Rainha da Escócia em 14 de dezembro de 1542 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_da_Esc%C3%B3cia 
Obtido: 04/04/2016 
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Foi com a revolução industrial (no século XIX) e a indústria de cinema 

(durante o início do século XX) que os cosméticos, principalmente a maquiagem se 

tornaram mais acessíveis a todas as camadas da sociedade. 

Diferente da Idade Média, esse período a maquiagem se tornou mais 

popular por causa da rainha Catarina, não sendo apenas utilizada pela “alta 

sociedade”21, mas se tornando mais acessível a toda população.  

Figura: n° 5 
Rainha Catarina de Médici 

 

Fonte: http://www.carpelibrum.net/2013_06_01_archive.html 
Obtido: 04/04/2016 

 
1.5 - Século XX 

No século XX a maquiagem se consolidou. A mulher passou a exibir 

novamente um ideal de rosto jovial22 e iluminado, mas sem exageros. Usavam muito 

pó de arroz23 e por isso tinham ainda uma pele pálida. 

                                                           
21Alta sociedade: Conjunto das pessoas de condição social elevada ou que leva uma vida de luxo. 
Fonte: http://www.priberam.pt/dlpo/alta%20sociedade 
Obtido: 12/04/2016 
22 Jovial:(adjetivo)= que gosta de rir, = que gosta de fazer rir, = alegre; prazenteiro; chistoso. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/jovial/ 
Obtido: Que tem jovialidade; alegre, expansivo, prazenteiro, folgazão: espírito jovial. 
23 Pó de arroz: Fécula de arroz que se reduz a pó impalpável e que se emprega para polvilhar a pele. 



24 
 

Com as divas24 do cinema, Greta Garbo25 e Marlene Dietrich26, as mulheres 

foram influenciadas pela beleza e começaram a utilizar mais artifícios para o 

embelezamento. 

Nesta época houve a “primeira guerra mundial”27, e com isso a falta do 

petróleo28 fez com que não houvessem mais produtos à venda, fazendo com que as 

mulheres improvisassem. 

 

Divas do cinema 

Figura: n°6 - Greta Garbo Figura: n°7 - Marlene Dietrich 

  

Fonte: 
http://klimbims.deviantart.com/gallery/43848328/

Greta-Garbo 
Obtido: 04/04/2016 

Fonte: http://www.fanpop.com/clubs/marlene-
dietrich/images/33156075/title/marlene-dietrich-

fanart 
Obtido: 04/04/2016 

 

                                                                                                                                                                                     
Fonte: http://www.priberam.pt/dlpo/p%C3%B3%20de%20arroz]  
Obtido: 12/04/2016 
24Diva: Mulher formosa; Divindade feminina. Deusa. Musa 
Fonte: http://www.dicio.com.br/diva_2/ 
Obtido: 12/04/2016 
25Greta Garbo: foi uma atriz sueca eleita pelo Instituto Americano de Cinema como a quinta maior 
lenda da história da sétima arte. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo 
Obtido: 12/04/2016 
26Marlene Dietrich: Cantora e atriz 
Fonte://www.vogue.xl.pt/moda/especiais/detalhe/livro_de_historia_marlene_dietrich_1901_1992.html 
Obtido: 12/04/2016 
27Primeira Guerra Mundial: 1914 -1918 conflitos surgiram após o assassinato do Arquiduque 
Ferdinando, da Áustria, a Tríplice Entende (liderada pelo Império Britânico, França, Império Russo até 
1917) e os Estados Unidos (a partir de 1917) e os da Tríplice Aliança (liderada pelo Império Alemão, 
Império Austro-Húngaro e o império Turco-Otomano, que foram derrotados). 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/1%AA+guerra+mundial/320/ 
Obtido: 12/04/2016 
28Petróleo: Óleo mineral natural combustível, de cor muito escura, dotado de cheiro característico 
mais ou menos pronunciado, de densidade que varia de 0,8 a 0,95, e formado de hidrocarbonetos. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/petroleo/ 
Obtido: 12/04/2016 
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1.5.1 - Década de 20 

Uma década de liberdade, onde surgiam as bandas de jazz29 e mulheres 

modernas onde frequentavam salões. A maquiagem da moda era o batom carmim30 

em forma de coração e olhos intensos. As sobrancelhas eram raspadas e 

redesenhadas a lápis. 

 

1.5.2 - Década de 30 

Com a crise de 1929 desaparece a liberdade e surge a recessão financeira. 

A maquiagem passou a ser vista como uma forma de escapar da dura realidade. Os 

olhos eram sofisticados e provocantes, sobressaíam as sombras em pó escuras. Os 

cílios passaram a ser cobertos pela máscara. A boca era mais discreta para evitar o 

excesso. 

Compreendemos através das pesquisas feitas que na década de 20 e 30 a 

influência da cultura francesa repercutiu no uso da maquiagem nas demais 

sociedades. 

 

1.5.3 - Década de 40 

Os efeitos da “Segunda Guerra Mundial”31 abalaram o mundo dos 

cosméticos, havendo falta de matéria-prima32 para a fabricação dos produtos. Mas 

para levantar sua moral e reforçar sua independência, a mulher passou a improvisar 

a maquiagem com produtos caseiros, como; graxa, carvão e pétalas de rosas (que 

                                                           
29 Jazz: música moderna de origem negro-americana, muito difundida após a guerra de 1914-1918, 
caracterizada pelo improviso e pelas sonoridades e ritmos sincopados, basicamente extraídos do 
ragtime e do blues. 
Fonte: 
https://www.google.com.br/search?noj=1&q=jazz+significado&oq=jazz+significado&gs_l=serp.3..0j0i7i
30l9.94614.101781.0.105410.5.5.0.0.0.0.202.581.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.serp..2.3.581.JiLd1Nvtwfs 
Obtido: 12/04/2016. 
30Carmim: Que é de cor vermelha intensa; Cosmético de cor vermelha para avivar os lábios e as 
faces. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/carmim/ 
Obtido: 12/04/2016 
31Segunda Guerra Mundial: foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a 
maioria das nações do mundo — incluindo todas as grandes potências — organizadas em duas 
alianças militares opostas: os Aliados e o Eixo. 
Fonte: http://isignificado.com/significado/Segunda_Guerra_Mundial 
Obtido: 12/04/2016 
32Matéria-Prima: A principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa; o que é 
essencial para o desenvolvimento ou produção de algo: a parafina é a matéria-prima da vela. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/materia-prima/ 
Obtido: 12/04/2016 
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embebidas no álcool, faziam de blush33). Para compensar a tristeza da guerra, a 

maquiagem ficou carregada, com muito batom vermelho e sobrancelhas bem 

desenhadas. 

 

1.5.4 - Década de 50 

Com o final da guerra, a mulher se tornou mais bela e a ter a pele perfeita. A 

mulher dos “anos 50” tornou-se mais feminina e glamorosa34. Os cosméticos 

voltaram a ser fabricados e serem destaques nas lojas. O ponto alto da maquiagem 

desta época eram os olhos bem marcados. A indústria cosmética começou a 

oferecer uma infinidade de lançamentos. 

 

Figura: nº 08 
Maquiagem da década de 20 

Figura: nº 09 
Na maquiagem da década de 30 

  
Fonte: 

fhttp://diversidadesfashion.blogspot.com.br/2012_
10_14_archive.html 
Obtido: 04/04/2016 

Fonte: 
http://mantostore.blogspot.com.br/2013/03/como-

era-maquiagem-nos-anos-20-30-e-40.htm 
Obtido: 04/04/2016 

 
Observa-se nas figuras que a maquiagem da década de 20, onde era 

utilizado o batom carmim35 e olhos intensos e na década de 30, os eram olhos 

sofisticados e boca mais discreta e na década de 50 mesmo com a guerra, as 

mulheres arranjavam um jeito de se maquiar e assim improvisaram com produtos 

                                                           
33Blush: Cosmético que se aplica nas faces com um pincel, em geral para dar-lhes cores ou acentuar 
as maçãs do rosto. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/blush/ 
Obtido: 12/04/2016 
34Glamorosa: Em que há ou demonstra glamour; sedutor: evento glamoroso 
Fonte: http://www.dicio.com.br/glamouroso/ 
Obtido: 12/04/2016 
35Carmim: Que é de cor vermelha intensa;  

Fonte: http://www.dicio.com.br/carmim/ 
Obtido: 12/04/2016 

http://www.dicio.com.br/glamour/
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caseiros. Maquiagem sexy e glamorosa da década de 50 como a diva “Marilyn 

Monroe”36 

Figura: n°10 – Maquiagem Sexy Figura: n°11 - Marilyn Monroe 

  
Fonte: 

http://mantostore.blogspot.com.br/2013/03/como-
era-maquiagem-nos-anos-20-30-e-40.html 

Obtido: 04/04/2016 

Fonte: 
http://particularites.com.br/tag/maquiagem-anos-

50/ 
Obtido: 04/04/2016 

 

1.5.5- Década de 60 

Época do auge37 da prosperidade financeira, onde houve um clima de 

euforia38 consumista devido a pós-guerra nos EUA39. A maquiagem era feita 

especialmente para o público jovem. O foco estava nos olhos bem marcados, mas a 

pele e a boca eram apagadas. As cores eram intensas, como: laranja, violeta, rosa – 

choque, verde e dourado. 

 

1.5.6 - Década de 70 

Com surgimento do “movimento hippie”40, tudo era permitido. Na maquiagem 

as maçãs do rosto eram bem marcadas e nas pálpebras sombras em cores bem 

vibrantes. Os cabelos eram livres, pele bronzeada e lábios brilhantes. 

                                                           
36 Marilyn Monroe: foi uma atriz e modelo norte-americana. Famosa por interpretar personagens 
conhecidos como "loira burra", ela se tornou um dos sex symbols mais populares da década de 1950. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe 
Obtido: 19/04/2016 
37 Auge: O ponto mais alto; pico ou cume. Que se encontra no mais alto grau; que possui a maior 
intensidade; ápice ou apogeu: no auge da vida; no auge da profissão; no auge da tristeza. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/auge/ 
Obtido: 19/04/2016 
38Euforia: Estado que se caracteriza pelo aparecimento de alegria, otimismo e ânimo, mas que não 
corresponde à realidade da vida da pessoa que diz experimentá-los. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/euforia/ 
Obtido: 12/04/2016 
39EUA: Sigla que significa Estados Unidos 
Fonte: http://www.dicio.com.br/EUA/ 
Obtido: 12/04/2016 
40Hippie:Movimento jovem de protesto que surgiu no EUA na década de 1960. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/hippie/ 
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Figura: n°12 - Na década de 60 Figura: n°13 – Anos 70 

  
Fonte: 

https://feguedes.wordpress.com/tag/maquiagem-
dos-anos-60/ 

Obtido: 04/04/2016 

Fonte:  
http://www.eumaquio.com/?s=Anos+70 

Obtido: 04/04/2016 

 

Nota-se que na década de 60 o foco da maquiagem era os olhos e nos anos 

70 as mulheres eram mais livres em relação a maquiagem, mas os olhos 

continuaram sendo foco, só que com cores brilhantes. 

 

1.5.7 - Década de 80 

Época de muito brilho e lantejoulas41. Os lábios eram muito vermelhos, olhos 

maquiados com cores vivas e blushes em tons alaranjados. Surge a música pop, 

que influencia diretamente na moda e na maquiagem. Cabelos armados com 

permanentes, unhas longas e muitas bijuterias42. A máscara de cílios43 era a 

principal maquiagem. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Obtido: 12/04/2016 
41Lantejoulas: Pequena lâmina cintilante, de metal ou vidro, com orifício para enfiar a linha, que serve 
para enfeitar vestidos ou bordados. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/pesquisa. php?q=lantejoulas 
Obtido: 12/04/2016 
42Bijuterias: Jóias e berloques baratos e de imitação ou fantasia. 
Fonte: Fonte: http://www.dicio.com.br/bijuteria. 
Obtido: 12/04/2016 
43Cílios: Protuberâncias encontrados nas pálpebras nos olhos dos seres humanos. 
Fontes: http://www.dicionarioinformal.com.br/c%C3%ADlios/  
Obtido: 19/04/2016 
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1.5.8 - Década de 90 

Essa época surge à maquiagem mais leve e natural, deixando para trás a 

explosão de cores. A maquiagem dessa época era caracterizada pelos olhos menos 

cintilantes e mais esfumada, totalmente sem brilho. 

Figura: n°14 - Na década de 80. Figura: n°15 - Anos 90 

  
Fonte: 

http://modafeminina.biz/maquiagem/maquiagem-dos-
anos-80 

Obtido: 04/04/2016 

Fonte: 
https://maisbonitaqueontem.wordpress.co

m/2013/04/20/historia-da-maquiagem/ 
Obtido: 04/04/2016 

 

Com decorre do tempo, observam-se na década de 80 as maquiagens eram 

feitas com cores quentes e nos anos 90 a maquiagem leve e natural. 

 

1.6 - Século XXI 

Começou a misturar um pouco da história da maquiagem de cada época. O 

futuro da maquiagem passou assim por criar um estilo próprio. A tendência é para 

produtos cada vez mais práticos, com tratamentos para pele, produtos inteligentes e 

com texturas e efeitos diferentes. 

A partir do século XXI passou-se a usar muitas técnicas de contornos para a 

valorização do rosto. 

Figura n°16: - Século XXI 

 
Fonte:https://desejodemaquiagem.wordpress.com/tag/decadas-da-maquiagem/ 

Obtido: 12/04/2016 
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A maquiagem já é, e vai continuar sendo, uma ferramenta poderosa para 

acentuar a beleza da mulher moderna. A cada dia são criados novos cosméticos, e o 

mercado da beleza está crescendo cada dia mais.  

Nos dias de hoje (2016), o uso de maquiagem tem sido muito valorizado, 

principalmente por causa do desenvolvimento de novas técnicas no setor e também 

por sua facilidade de divulgação através dos meios de comunicação. A França e os 

Estados Unidos são destaques em todo o mundo no ramo. 

Usar maquiagem se tornou muito comum em diversos povos. Por esse 

motivo, em muitas culturas, os homens aderiram ao costume de maquiar-se. Aqui no 

Brasil, é possível encontrar rapazes que aderiram à maquiagem corretiva e os lápis 

de olhos. 

Entendemos através deste trabalho que no “século XXI” foram misturados os 

estilos e técnicas de várias épocas, para se criar um estilo próprio. Cada dia mais 

vem aparecendo vários novos produtos com métodos fácies de se utilizar e com isso 

o ramo vem crescendo cada vez mais. 
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CAPITULO II 

 

 

2.1 - Influências da atividade econômica no Brasil  

No estudo realizado neste trabalho, percebemos que a influência econômica 

do mercado da beleza originou-se a partir da Primeira Guerra Mundial, com isso o 

desenvolvimento do setor progrediu chegando ao que vemos no dia de hoje. Assim 

continuando nossas pesquisas apresentamos abaixo: 

O setor da beleza e estética impulsionou a economia no Brasil após a 

primeira guerra mundial com a influência do uso de técnicas e materiais citados nos 

filmes e novelas americanos. 

Após a “Segunda Guerra Mundial” houve um declive geral da economia nos 

países envolvidos no evento e posteriormente aconteceu o surgimento da tecnologia 

de imagem e som voltado ao cinema e televisão. O que influenciou o cotidiano da 

sociedade voltando-se aos personagens artísticos e suas representações, dando 

ênfase a indústria de beleza e cosméticos.  

Surgem então empresas com uma ênfase maior do setor como, por 

exemplo: A empresa Califórnia Perfume Company44 criada em 1886 em Nova Iorque 

e que mais tarde, 1939, adaptaram o nome de Avon que hoje continua com o 

mesmo nome. E no Brasil surgem também outras empresas e associações, como:  

 

”[...] A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) foi fundada em 1995 e 
representa 94% do segmento de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (HPPC). A Entidade representa, nacional e 
internacionalmente, a indústria brasileira com operações no 
Brasil de produtos de HPPC. Atualmente, a associação possui 
mais de 370 empresas associadas. Atua em estreito 
relacionamento com as três esferas governamentais - federal, 
estadual e municipal; além de contar com parcerias com 
instituições governamentais e não governamentais e entidades 
congêneres na América Latina, Ásia, Europa e Estados Unidos, 
como Federações e Associações”.45 
 

                                                           
44 Califórnia Perfume Company 
Fonte: http://www.avon.com.pt/PRSuite/history.page# 
Obtido: 15/05/2015 
45ABIHPEC 
Fonte: http://www.portalinovacaohppc.com/Web/Institucional/Abihpec 
Obtido: 27/05/2016 
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Através do texto compreendemos que as empresas influenciaram 

positivamente na economia do Brasil no seguimento de higiene pessoal, perfumaria 

e cosméticos.  

2.2 - Mercado brasileiro de cosméticos cresceu de 11% em 2014 

Com o crescimento das empresas brasileiras do setor da beleza, o Brasil faz 

com que sua economia cresça cada vez mais. Afirma-se, em; 

“[...] O setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(HPPC) tem faturamento de R$ 101,7 bilhões em 2014, revelou a 
Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (ABIHPEC). A indústria brasileira de cosméticos tem 
papel fundamental na economia brasileira e já representa mais 
de 1,8% do PIB nacional. O Brasil é o terceiro maior mercado 
consumidor de cosméticos e produtos ligados à beleza. 
Com um faturamento na ordem de R$ 101,7 bilhões, o setor 
registrou crescimento nominal de 11% em 2014, se comparado 
aos R$ 91,9 bilhões, de 2013. “Esse desempenho está associado 
a importantes fatores que impulsionam a indústria nacional, 
como o investimento em inovação e publicidade, ” diz João 
Carlos Basílio, presidente da ABIHPEC46”. 

 

Observamos através da leitura, que esse setor foi muito importante no 

desenvolvimento do país, tendo um papel importante na economia do Brasil, 

influenciando até no PIB47 brasileiro. 

 

2.2 .1 - Terceiro maior mercado do mundo 

“[...] O Brasil segue como terceiro maior mercado consumidor 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) do mundo, 
atrás apenas de Estados Unidos e China, se distanciando cada 
vez mais do Japão, que ocupa a quarta posição”. 
Responsável por mais de 1,8% do PIB nacional, a indústria 
brasileira de HPPC segue representando 9,4% do consumo 
mundial e ocupa uma fatia de mais de 53% do mercado latino-
americano. “Sem dúvida, o Brasil é a grande potência da 
América Latina. Entre os principais mercados destino das 
exportações brasileiras do setor estão Argentina, Chile, 
Venezuela, México e Colômbia, sendo que a categoria de 

                                                           
46ABIHPEC: Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
Fonte: http://www.portalinovacaohppc.com/Web/Institucional/Abihpec 
Obtido: 10/05/2016 
47PIB-Produto interno bruto 

Fonte: http://www.significados.com.br/pib/ 
Obtido: 27/05/2016 
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produtos para cabelos é a mais exportada”, reforça João Carlos 
Basílio.”48 
 

Observamos que a economia no Brasil cresce no setor da beleza, pelo 

grande motivo das empresas influenciarem os meios de comunicação através do 

uso de produtos e serviços. 

 

Figura n° 17 
Mercado econômico do Brasil 

Figura nº 18 
Gastos dos Setor x Classe Social 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/09/renda-maior-aumenta-gastos-com-beleza-
e-faz-de-salao-o-negocio-da-vez.html 

Obtido: 15/05/2016 
 

Através deste gráfico entendemos que os números apresentados acima 

mostram a alta no número dos trabalhadores e dos salões e que essa alta tem uma 

grande influência na economia do país, juntamente mostra que ao longo dos anos a 

Classe C49(gastou mais com higiene e beleza do que a Classe AB que em 2002 era 

a classe que mais gastava). 

 

 

                                                           
48João Carlos Basílio: Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos. 
Fonte: http://www.cosmeticosbr.com.br/conteudo/interview/joao-carlos-basilio-da-silva-presidente-da-
abihpec-a-crise-e-sinonimo-de-oportunidade-e-aonde-o-mercado-se-mexe-as-empresas-se-adequam-
e-aquelas-que-tiverem-oportunidade-aparecem-depende/ 
Obtido: 10/05/2016 
49Conforme Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e livro “Estratificação Socioeconômica e 
Consumo no Brasil”, se apresenta indicadores econômico de renda familiar para definir as classes 
econômicas O Critério de Classificação Econômica no Brasil é um instrumento usado para diferenciar 
a população e classificá-la em classes que vai de A1 a E. Sendo A1 a classe mais alta e E a classe 
mais baixa. Na verdade a classificação completa é: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E. 
Fonte: http://www.luis.blog.br/classes-sociais-a-b-c-d-e-f-ou-classes-alta-media-e-baixa.aspx 
Obtido: 27/05/2016 



34 
 

Figura: nº 19 
Consumo x Produto 

 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/09/renda-maior-aumenta-gastos-com-beleza-e-
faz-de-salao-o-negocio-da-vez.html 

Obtido: 15/05/2015 

 

No gráfico apresentado acima observamos que houve um crescimento do 

consumo dos cosméticos entre as Classes Sociais, na qual o creme facial foi o que 

teve um crescimento maior em todas as Classes em relação ao ano de 2003, onde a 

Classe que mais consumia os produtos era a classe AB. 

 

2.3 - Eventos de Beleza: 

Os eventos de beleza têm sido muito importantes para desenvolvimento da 

qualificação dos produtos e serviços, e assim gerando empregos para diversas 

áreas, principalmente no setor de beleza e estética. 

 

“[...] A Hair Brasil é a Feira Internacional de Beleza, Cabelos e 
Estética mais famosa do estado de São Paulo e a mais 
importante feira fórum de beleza da América Latina, com o perfil 
do evento voltado para feira comercial para negócios, 
lançamento de produtos equipamentos e serviços para os 
setores de cabelo, beleza e estética. Em 2015 a feira teve 950 
marcas, 96 mil visitas profissionais, sendo 47 mil visitantes 
únicos, o evento acontece anualmente, nos Pavilhões do Expor 
Center Norte com o apoio da São Paulo Feiras Comerciais para a 
organização do evento e também com o apoio institucional da 
Abihpec; IntercoiffureMondial e IntercoiffureBrasil.”50 

                                                           
50 Hair Brasil: é uma feira Internacional de Beleza e Estética. 
Fonte: http://www.hairbrasil.com/index.php 
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2.3.1 - Comparação de dados da feira Hair Brasil: 

A “Hair Brasil” se destaca por ser a Feira mais importante do setor na 

América Latina51, isto se afirmar através dos números obtidos de 2015 a 2016: 

 

Comparativos do Evento  
2015 2016 

Marcas: 950 Marcas: 950 

Visitas de profissionais: 96 mil Visitas de profissionais: 100.000 

Visitantes únicos: 47 mil Visitantes únicos: 50.000 

Fonte: http://www.hairbrasil.com/index.php 
Obtido: 15/05/2015 

 

Imagens do Evento “Hair Brasil – 2016” 
Figura: n° 20 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/hairbrasil/26419664091/in/album-72157664914027264/# 

Obtido: 15/05/2016 
 

Figura: n° 21 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/hairbrasil/25904764304/in/album-72157664914027264/ 

Obtido: 15/05/2016 

                                                                                                                                                                                     
Obtido: 07/05/16 
51América Latina: é usada comumente para se referir a todos os países do continente americano com 
exceção de EUA e Canadá 
Fonte: http://www.infoescola.com/geografia/america-latina/ 
Obtido:19/05/2016 
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Figura: n°22 

 
Fonte:https://www.flickr.com/photos/hairbrasil/26272501230/in/album-72157664914027264/ 

Obtido: 19/05/2016 
 
A feira Beauty Fair não tem apenas o motivo principal de vendas de 

produtos, mas também de formar novos profissionais através de um programa 

educacional proposto pela seguinte feira: 

“[...] A Beauty Fair - Feira Internacional de Beleza Profissional é 
uma feira de negócios voltada exclusivamente para o 
profissional e comerciante do setor da beleza. Criada em 2005, o 
evento considerado o maior e mais influente das Américas, tem 
como missão desenvolver o setor, principalmente, por meio da 
educação, sempre de forma democrática, abrangendo toda a 
classe profissional. Anualmente recebem cerca de 148 mil 
visitas profissionais em busca de novidades e lançamentos de 
500 expositores. Além disso, oferecem, por meio do nosso 
programa educacional, conteúdo técnico relevante para todos 
os players do mercado. São mais de 100 eventos educacionais 
nos quatro dias de feira. Os congressos e workshop estão 
organizados por setores: Hair, Estética&Spa,Maquiagem, 
Manicure e Negócios (varejo). Já a área de exposição, as 
empresas estão organizadas por objetivo de negócios. A 12º 
Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profissional 
acontecerá do dia 10 a 13 de setembro de 2016 no Expo Center 
Norte em são Paulo.”52 
 

Dados Beauty Fair – 2015 

500 lojistas 

500 expositores 

10 mil marcas – nacionais e internacionais 

27 mil caravanas de todo o Brasil 
Fonte: talradar.com.br/beauty-fair-movimenta-500-milhoes-em-negocios-e-comemora-com-sucesso-

sua-11o-atuacao/ 
Obtido: 15/05/2016 

                                                           
52Beauty Fair: Feira Internacional de Beleza Profissionalé uma feira de negócios voltada 
exclusivamente para o profissional e comerciante do setor da beleza. 
Fonte: http://www.beautyfair.com.br/feira-beauty-fair/  
Obtido: 07/05/2016 
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Imagens Beauty Fair – 2015 
Figura: n° 23 Figura: n° 24 

  
Fonte: 

http://portalradar.com.br/beauty-fair-movimenta-
500-milhoes-em-negocios-e-comemora-com-

sucesso-sua-11o-atuacao/ 
Obtido: 15/05/2016 

Fonte: 
http://actualprofessional1.hospedagemdesites.w

s/?p=135 
 

Obtido: 15/05/2016 

 

A feira Hainor assim como as outras feiras do setor, promove o lançamento 

de novos produtos, visando também à formação dos profissionais. 

“[...] A Hairnor– Feira de Beleza do Nordeste é uma feira 
comercial para negócios, lançamentos de produtos, 
equipamentos e serviços para os setores de cabelos, beleza, 
cosmética e estética. A feira reúne informações, aprimoramento 
técnico, marcas e profissionais especializados, público 
qualificado, lançamento de novos produtos, sinalizando 
tendências e promovendo grandes oportunidades de gerar 
negócios na área de beleza. 
Além de ser uma feira de lançamentos, a Hairnor é um 
verdadeiro encontro do trade da beleza. O evento une 
informação, gestão, moda e negócios e hoje é referência no 
setor, no Nordeste, no Brasil e no exterior. São realizados 
Congressos, Workshops e Seminários, visando à melhoria da 
capacidade técnica dos profissionais. ”53 

 

Dados da Hairnor– 2004 

Visitação: 42.000 profissionais 

Expositores: 200 marcas expositoras 

Geração em volume de Negócios: R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 
Fonte: http://hairnor.com.br/a-feira/ 

Obtido: 15/05/2016 
 

                                                           
53HairNor: é uma feira comercial para negócios, lançamentos de produtos, equipamentos e serviços 
para os setores de cabelos, beleza, cosmética e estética. 
Fonte: http://hairnor.com.br/a-feira/ 
Obtido: 07/05/2016 

 



38 
 

 

Imagens Hairnor– 2015 
Figura: n° 25 Figura: n° 26 

  
Fonte: 

http://www.nuncasaiosemmake.com.br/
2015/06/hair-nor-2015.html 

Fonte: 
http://paulabarrozo.blogspot.com.br/2014/05/feira-da-

beleza-do-nordeste-hairnor.html 
Obtido: 15/05/2015 

 

Observamos que hoje as “Feiras de Beleza e Cosméticos” vêm atualizando 

seus eventos para que cada vez mais seus visitantes e expositores cresçam 

profissionalmente, juntamente com a Feira na qual estão participando, dando assim 

oportunidade para todas as áreas.   

 

2.4 - Profissionais da área de Beleza e Estética - Direitos e Benefícios: 

Desde o dia 18 de janeiro de 2012, a lei nº 12.592, (Anexo: nº 01 pag.54) 

garante direitos e benefícios aos trabalhadores do setor estão em vigor; 

cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures e pedicures, além de depiladores e 

maquiadores, passaram a ter a profissão reconhecida, garantindo assim mais 

estabilidade e respeito no mercado de trabalho. 

Através dos estudos, observamos definições de profissionais, como; 

Cabelos & Cosméticos; 

“[...] Profissões como a de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, 
manicure e pedicure, depiladora e maquiadores foram 
regulamentadas e estão enquadrados como verdadeiros ofícios. 
“Mudou o reconhecimento do nosso trabalho como fator de 
valorização do papel que desempenhamos na sociedade”. 
Quando fazia cadastros em sites ou estabelecimentos, a 
ocupação de cabeleireiro não constava na lista de profissões”, 
conta a cabeleireira Rosa Maria Mendes, do salão 
BellíssimaBeauty (RJ). ”54 

                                                           
54Fonte:http://www.opiqui.com/parabens-para-quem-te-faz-ficar-mais-bonita-dia-do-depilador-da-
pedicure-da-esteticista-do-maquiador-do-cabeleireiro-da-manicure-do-barbeiro/  
Obtido: 07/06/2016  
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Observamos que as profissões da área da beleza não tinham 

reconhecimentos perante as outras profissões. Por conta do seu rápido crescimento 

acabou se tornado uma profissão tão importante quanto as outras. 

Conforme dados do SEBRAE-SP55 no ano de 2013 o setor de cosméticos e 

beleza apresenta relato sobre esse crescimento:56 

 

“[...] O setor de beleza está entre os que mais crescem em todo 
o País. Apenas na categoria empreendedor individual, 
cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza 
representam 11,8% do total no estado de São Paulo; 
Na cidade de São Paulo, são lançados mais salões de beleza do 
que bares e lanchonetes, de acordo com dados da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). Entre janeiro e 
junho de 2012, foram abertas 2.445 empresas de serviços 
relacionados à beleza, alta de 85% em relação ao número de 
registros no mesmo período do ano anterior.O Instituto 
DataPopular estima que os gastos dos brasileiros e, 
especialmente das brasileiras, com produtos de higiene pessoal 
e beleza (cabeleireiros, manicures e esteticistas) serão de R$ 
59,3 bilhões este ano. Em 2003, o valor era R$ 26,5 bilhões, o 
que demonstra crescimento de 124% em dez anos.”. 

 

2.5 - Profissionais do Setor -Beleza e Estética: 

Os profissionais citados abaixo são os principais personagens do setor de 

beleza: 

 Maquiador: Profissional que prepara o rosto das pessoas por meio da 

aplicação de produtos de beleza, seja para eventos artísticos, teatrais ou 

ocasiões festivas.57 

 Esteticista: Especialista em tratamentos de beleza e saúde (limpeza de pele, 

maquiagem, pré e pós-operatórios tratamentos para queimados e etc.).58 

                                                                                                                                                                                     
Fonte: http://blog.carreirabeauty.com/profissionais-da-area-de-beleza-e-estetica-conheca-seus-
direitos-e-beneficios/ 
Obtido: 
55SEBRAE-SP: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/sebrae/ 
Obtido: 19/05/2016 
56Crescimento do setor 
Fonte: http://empreendabeleza.com.br/sebrae-sp-divulga-dados-sobre-crescimento-no-setor-de-
beleza/ 
Obtido:19/05/2016 
57Maquiador 
Fonte: http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/maquiador/ 
Obtido: 27/05/2016 
58Esteticista 
Fonte: http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/esteticista/ 
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 Pedicure e Manicure: Profissional que trata das mãos e pés dos seus clientes, 

aparando, polindo e esmaltando-lhes as unhas.59 

 Massagista: Aplica manobras de massoterapia ocidental, de massagem 

oriental shiatsu60 e de reflexologia podal61, visando ao bem-estar físico, ao 

relaxamento de tensões e ao alívio da dor.62 

 Cabeleireiro: é o profissional responsável pelo cuidado, beleza e vitalidade 

dos cabelos de seus clientes. Para tal, utilizam de produtos, utensílios e 

técnicas específicas: escovas, cremes, tinturas, químicas, e é claro, a tesoura! 

Este profissional cuida para que os cabelos estejam no tamanho e estético 

ideal para cada tipo de pessoa, primando sempre pelo melhor resultado que 

agrade o cliente.63 

 Design de Sobrancelhas64: O profissional de design de sobrancelhas deve 

modelar e delinear as sobrancelhas da cliente de acordo com o formato do 

rosto e seu gosto. Com as sobrancelhas bem-feitas, o olhar será destacado e 

iluminado. 

 Depilador (a): Faz depilação usando técnicas e manuseio de produtos com 

equipamentos adequados e esterilizados.65 

 

                                                                                                                                                                                     
Obtido: 27/05/2016 
59Manicure e pedicure 
Fonte: http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/pedicure/ 

Obtido: 27/05/2016 
60Shiatsu: É uma técnica de massagem da medicina tradicional chinesa, mais tarde adotada pelo 
Japão, e das mais solicitadas em SPAs 
Fonte: http://buddhaspa.com.br/blog/tratamentos-bem-estar/o-que-e-shiatsuterapia/ 
Obtido: 27/05/2016 
61Reflexologia podal: é uma técnica de massagem que utiliza a pressão em determinados pontos dos 
pés, aos quais correspondem regiões e órgãos do corpo humano. 
Fonte: http://www.itiomassagem.com.br/cursos/reflexologia-podal/reflexologia-podal-introducao 
Obtido: 27/05/2016 
62Massagista 
Fonte: http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/tecnico-em-massoterapia/  

Obtido: 27/05/2016 
63Cabelereiro  
Fonte: https://www.primecursos.com.br/guia-de-profissoes/cabeleireiro 
Obtido: 27/05/2016 
64Design de Sobrancelha 
Fonte: https://www.primecursos.com.br/design-de-sobrancelhas/ 
Obtido: 27/05/2016 
65Depilador 
Fonte: http://www.catho.com.br/profissoes/depiladora/ 
Obtido: 27/05/2016 
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Os profissionais da área da beleza, hoje, podem escolher a área de acordo 

com sua aptidão e por preferência, diferente de antigamente, que era um profissional 

para todas as funções. Com empresas trocando a mão de obra pelas máquinas, as 

pessoas de profissionalizaram – se em uma função especifica na área da beleza de 

sua preferência, e com o crescimento das profissões o setor conseguiu seus 

próprios direitos.  
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CAPITULO III 

 

 

3.1 - Mercado fornecedor de cosméticos da região do Guarujá e Santos: 

O mercado fornecedor quer mostrar que a região tem um grande potencial 

nesse setor, crescendo assim os números de fornecedores nas regiões da baixada, 

por conta da grande procura das pessoas em estar bem esteticamente, 

proporcionado pelos salões da região. 

 

Relação de fornecedores locais: 

“[...] Distribuidora Ravenna de Cosméticos Profissionais 
(distribuidor): 
Endereço: Azevedo Sodré - Gonzaga, santos 11055051, SP - 
Baixada Santista. Tel: (13) 3289-9910 
A Ravenna Cosméticos distribui produtos profissionais para 
toda a Baixada Santista. Trabalhamos com a linha de produtos 
da FelithiCosméticos. A Ravenna Cosméticos Distribuidora, tem 
como objetivo principal suprir as carências do mercado de 
cosméticos profissional, levando a nossos clientes, qualidade, 
excelência em atendimento e rentabilidade. Exclusivo para 
profissionais de salão de beleza. ”66 

 
 

Produtos Ravenna 
Figura n° 27 – 12 Miracle Figura n° 28 – ArmazonArgan 

  

Fonte: 
http://www.ravennacosmeticos.com.br/produtos/ 

Obtido: 31/05/2016 

Fonte: 
http://www.ravennacosmeticos.com.br/produtos/ 

Obtido: 31/05/2016 

 
 
 
 

                                                           
66Fonte: contato@ravennacosmeticos.com.br 
Obtido: 31/05/2016 
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“[...] SERGIO'S COIFFEUR & COSMÉTICOS (salão de beleza e 
fornecedor): 
Endereço: Rua Oswaldo Cochrane nº 265, Santos 11040111, SP - 
Baixada Santista. Tel: 13 32242671 / Fax: 13 32242671 
Bem-vindo à Sergio'sCoiffeur& Cosméticos Comércio 
Eletrônico, destino de compras de produtos de beleza número 1 
na internet! Sergio'sCoiffeur& Cosméticos oferece produtos de 
beleza para Cabeleireiros e Consumidores Finais. Todos os 
produtos comercializados no site Sergio'sCoiffeur& Cosméticos 
também são utilizados em nosso salão, produtos das seguintes 
marcas: AlfaParf, Agi Max, Doux Clair, Cadiveu, DoctorHair, 
Niasi, Ecologie, Taiff, G-Life, LongLasting, Truss, Inoar, 
AllNature, Anna Haven e muito mais. O diferencial da empresa 
Sergio'sCoiffeur& Cosméticos na área de vendas dos produtos é 
que o cliente pode contar com um atendimento personalizado. 
Nosso Call Center é composto por profissionais Cabeleireiros 
onde todo atendimento e informações são fornecidas por quem 
conhece do assunto. Em nosso salão de beleza o Cliente é 
tratado com todo carinho e respeito por nossos profissionais. 
Atendimento exclusivo com hora marcada.”67 
 
 
“[...] Distribuidora de CosméticosFIOCOR (distribuidor). 
Endereço: Rua Rafael CesarinoSilvanr 74 ap 41 Praia Grande 
11700540, SP - Baixada Santista. Tel: (13) 3013 6223 / Fax: (13) 
30136223. 
Distribuidora de Cosméticos FIOCOR, é uma empresa 
conceituada no mercado de cosméticos, trabalhamos com a 
linha completa de produtos profissional para Salão de Beleza, 
Escova Progressiva, Selagem Térmica, Plástica dos Fios, Linha 
de tratamento completa para qualquer tipo de cabelo, Queratina 
liquida, Queratina em Massa, Reparador de Pontas, Ativador de 
Brilho, Linha de Manutenção de Clientes.FIOCOR COSMETICOS 
distribui para o Brasil todo com ótimos preços e grandes 
novidades. ”68 
 
 
“[...] Distribuidora de Cosméticos Bendito Vício Kaedo 
(distribuidor): 
Endereço: Rua Treze, Guarujá 11250000, SP - Baixada Santista. 
Tel: 13 33171227 
A Bendito Vício é uma distribuidora de cosméticos especializada 
em produtos para profissionais da beleza. Estamos atentos em 
oferecer o que há de melhor e inovador no mercado dos salões 
de cabeleireiros, portanto oferecemos produtos de marca 
conceituada e reconhecida pelo mercado de cosméticos 
profissionais. Somos distribuidor oficial da marca 
KaedoProfissional.”69 

                                                           
67Fonte:http://www.hotfrog.com.br/companhia/sp/santos/sergios-coiffeur-cosm%C3%A9ticos 

 Obtido: 31/05/2016 
68 Fonte: fiocorcosmeticos.blogspot.com - http://fiocorcosmeticos.blogspot.com 
Obtido: 31/05/2016 
69 http://www.benditovicio.com.br 
Obtido: 31/05/2016 
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“[...] Léa Cosméticos (vendedora) 
Endereço: Rua Luiz Gama nº 252 Macuco, Santos 11015150, SP - 
Baixada Santista. Tel: 1330419756 
Léa cosméticos traz para o Brasil um novo conceito em beleza. 
Esmaltes com alta qualidade fabricados com matérias primas 
selecionadas dos melhores lugares do mundo. As mais 
modernas opções de cores acompanhando as tendências da 
moda mundial. Tecnologia e knowhow de ponta utilizados para 
fabricar produtos que lhe proporcionam uma aparência moderna 
atraente e elegante. Temos o único esmalte hipoalergênico 9 
free do planeta. Os esmaltes 9 Free Léa Cosméticos, possuem 
formulação livres de componentes que tendem a causar alergia 
(tolueno, formaldeído, resina de formaldeído, parabenos, 
petrolatos, níquel, cádmio, cânfora, dbp).”70 

 
 
“[...] Mellyd Brasil - Produtos de Beleza e Cosméticos MELLYD 
CAPELLI (fabricante) 
Endereço: Rua Fumio Miyazi,1212 - Guilhermina, Praia Grande 
11701-160, SP - Baixada Santista. Tel: 13 3395.0000  
http://www.mellydbrasil.com.br 
MellydCapelli é Mellyd Brasil, sua loja de produtos de beleza e 
cosméticos profissionais para todos os tipos de Cabelos. 
Produtos de Beleza da MellydCapelli, compre shampoos, 
condicionadores e muito mais da Mellyd com ótimos preços.”71 
 
 

Produtos MellydCapelli 
Figura n° 29 Figura n° 30 

 
 

 

Fonte:  
http://www.muiamore.com.br/ 

Obtido: 31/05/2016 

Fonte: 
 http://www.muiamore.com.br/ 

Obtido: 31/05/2016 

 
 
 
 
 

                                                           
70 Fonte: http://www.leacosmeticos.com.br/ 
Obtido: 31/05/2016 
71 Fonte: http://www.mellydbrasil.com.br 
Obtido: 31/05/2016 
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“[...] MorallesCosmeticos (distribuidor) 
Endereço: Praia Grande 1170410, SP - Baixada Santista. Tel.: 13 
3379-3323 
Somos uma empresa de distribuição e representação de 
produtos de higiene pessoal e alimentícios a mais de 10 anos no 
mercado a nossa equipe atualmente conta com 20 executivos de 
contas 5 supervisores e 2 gerentes atendemos supermercados, 
farmácias, perfumarias e salões de cabeleireiros atuamos da 
divisa do Rio de Janeiro até a divisa do Paraná nos DDD 012 e 
013 e estamos à procura de novos produtos para aumentar a 
nossa carteira. ”72 
 
 
“[...] Sumirê – Vicente de Carvalho (distribuidor) 
Em 1984, a primeira loja Sumirê foi inaugurada em Jacareí pelo 
Sr. Akio Koga, numa época em que o segmento de perfumarias 
ou lojas especializadas em cosméticos ainda não existia no 
Brasil. O nome Sumirê tem origem japonesa e significa a flor 
violeta que representa a beleza, delicadeza e naturalidade da 
mulher. Com visão apurada do mercado, nosso fundador e seus 
familiares puderam identificar a oportunidade de criar espaços 
para a venda de produtos de beleza voltados principalmente às 
necessidades do público feminino. 
O espírito de solidariedade e união sempre esteve presente na 
trajetória da empresa. Em cada nova loja inaugurada, os donos 
das lojas existentes participavam da estruturação e auxiliavam 
na montagem das novas unidades. A união e a colaboração 
mútua entre todas as lojas fizeram e continuam fazendo o 
sucesso do Grupo Sumirê. Atualmente o Grupo conta com 
quase 70 lojas que atendem o Estado de São Paulo e o Sul de 
Minas Gerais. A excelência no atendimento aos clientes, 
qualidade e variedade de produtos são os principais diferenciais 
que fazem da Sumirê a maior rede de perfumarias do Brasil.”73 

 
 
“[...] Beth's Perfumes (distribuidor) 
Santos: Rua Oswaldo Cruz, 319 - Loja 64/65 (3234-1181) - Praia 
Grande: Av. Presidente Costa e Silva, 240 (3591-6114) - São 
Vicente: Rua XV de Novembro, 281 - Centro (3395-3746) - 
Guarujá: Rua Thiago Ferreira, 345 - Vicente de Carvalho (3342-
2824). 
O Aroma da Beleza é uma perfumaria virtual que foi criada 
visando atender toda a demanda do mercado de cosméticos, 
oferecendo as mais sofisticadas linhas de cosméticos com 
altíssima qualidade, visando sempre a satisfação de nosso 
cliente.Somos da rede Beths Perfumes, Lojas Tradicionais de 
perfumaria e cosméticos em Santos, Praia Grande e São Vicente 
com mais de 40 anos de mercado trabalhando sempre para 
melhor atendê-los. Com todos esses anos de experiência no 

                                                           
72 Fonte:http://www.hotfrog.com.br/companhia/sp/praia-grande/moralles-cosmeticos 
Obtido: 31/05/2016 
73 Fonte:http://sumirevipsorocaba.blogspot.com.br/p/empresa_23.html 
Obtido: 31/05/2016 
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mercado de perfumaria e cosméticos, visando a satisfação do 
nosso cliente com a garantia na qualidade dos produtos 
entregues e o bom atendimento, estamos expandindo para o 
Brasil inteiro. Nosso compromisso é com a satisfação do cliente 
e por isso o Aroma da Beleza garante o recebimento dos 
produtos em perfeito estado, pois resguarda e assegura o 
cliente de qualquer problema que ocorra com a mercadoria em 
transito a fim de tornar perfeita e completa a sua experiência 
com a compra virtual.”74 
 
 
“[...] Manuella Pinho Cosméticos (Loja 01) (distribuidor) 
Av. Thiago Ferreira, 1092 - Vila Alice (Vicente de Carvalho), 
Guarujá - SP, 11460-002 - Telefone:(13) 3352-1628 - Manuella 
Pinho Cosmético (Loja 02) - Av. Thiago Ferreira, 675 - Vila Alice 
(Vicente de Carvalho), Guarujá - SP, 11450-003 - Telefone:(13) 
3342-7988.”75 

 
 

Destacando o número de fornecedores em nossa região, entendemos que o 

consumo por produtos de cosméticos e beleza é muito acentuado o que possibilita o 

desenvolvimento de prestadores de serviços e aprimoramento da sua qualidade. 

Assim a possibilidade de uma “Feira de Beleza e Estética”, onde se promova 

produtos, profissionais e serviços são “bem-vindos” a nossa cidade, o que oferece 

condição de atração de emprego, patrocinadores, convidados, público geral e turista. 

 

3.2 – Resultados 

 

Foi realizado pesquisas e entrevistas junto aos empresários do setor de 

Beleza e Estética da cidade de Guarujá, obtendo informações de vital importância 

para o desenvolvimento desse trabalho de conclusão. Obtendo as seguintes 

respostas: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74Fonte: http://www.aromadabeleza.com.br/quem-somos/ 
Obtido: 31/05/2016 
75Fonte: http://www.hotfrog.com.br/achar/cosmeticos/regions/baixada-santista 
Obtido: 31/05/2016 
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Observamos no gráfico que todos os entrevistados viram que a proposta da 

feira no Guarujá, como uma grande oportunidade para a divulgação de serviços 

e produtos. 

 

 

 

Observamos que os entrevistadores concordaram em ter um evento de 

beleza estética na cidade, pois seria uma grande oportunidade para essa 

área crescer no Guarujá. 

 

 

 

 

100%

0%

1- Você acha uma boa oportunidade para divulgar o 
seu estabelecimento em uma feira de beleza e 

estética ?

Sim Não

100%

0%

2- Você acha importante esse evento na cidade de 
Guarujá?

Sim Não
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Nota-se que no gráfico, a maioria dos entrevistados desejam disponibilizar 

seus produtos e serviços. 

 

4 - Em sua opinião, em que a feira pode ajudar a cidade de Guarujá? 

 

Conforme as respostas observadas nas entrevistas, entendemos em sua 

unanimidade, que são fundamentais eventos que venham contribuir 

positivamente com a divulgação dos serviços e atrativos da cidade de Guarujá, 

atraindo mais o turismo e ofertando uma condição socioeconômica ao 

munícipe. 

 

 

 

 

86%

14%

3- Você teria interesse em participar da feira, 
disponibilizando seus serviços/produtos caso ela 

acontecesse?

Sim Não

0%

100%

5-Você já ouviu falar em uma feira de beleza e 
estética no Guarujá ?

Sim Não
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Observamos no gráfico que os empresários entrevistados concordaram com 

a proposta da feira na cidade, pois atrairia mais turistas para o Guarujá e 

clientes para os profissionais da área. 

 

 

 

 

Nota-se no gráfico que o setor da Beleza e Estética produz grande parte da 

renda para os entrevistados.  

 

 

Conforme os dados do gráfico, compreendemos que os empresários 

entrevistados têm maior interesse em se especializarem na formação de 

100%

0%

6- Você acredita que esta modalidade de trabalho é 
uma grande geradora de emprego e renda ?

Sim Não

27%

19%

16%

19%

19%

7- Quais as especializações/profissionais do setor de 
beleza você acha interessante?

Cabeleireiro (a) Manicure

Depilador (a) Design de Sobrancelha

Esteticista
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cabeleireiro, devido à grande procura em arrumar os cabelos e por ser a 

especialização que mais gera renda desse setor. 

8- Qual é seu diferencial em relação aos outros profissionais? 

 

Conforme as respostas das entrevistas, observamos que as empresarias 

(os) dos cabeleireiros sempre querem atender os clientes o melhor possível, 

pretendendo sempre usar produtos de alta qualidade para ter uma boa clientela 

e assim tendo a fidelidade que eles precisam. 

 

9- Qual o meio de divulgação que você utiliza para atrair novos clientes? 

Observamos que a maioria dos empresários utiliza a Internet para a 

divulgação de seus produto e serviços.  

 

10-  Suas considerações finais 

 

De acordo com os entrevistados, eles exercem uma ótima profissão, pois 

eles fazem o que gostam e ainda se sustentam com serviços prestados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do tema “Feira de Beleza e Estética” – Atrativo Turístico 

no Guarujá, nos permitiu enquanto alunos, articular sobre a viabilidade de uma feira, 

que tem como objetivo geral mobilizar o setor de Beleza e Estética e seus 

profissionais que influenciam a economia de Guarujá e pode impulsionar sua 

demanda turística, em baixa temporada, aumentando assim o mercado fornecedor 

do setor da beleza e da hotelaria em nossa cidade.  

Durante a pesquisa percebemos que os efeitos negativos da sazonalidade é 

um problema não somente do Guarujá, pois os turistas procuram a cidade em 

tempos de calor, a ideia da realização dessa feira vem a ser a solução dos efeitos 

causados, assim impulsionando o “Turismo de Eventos” e “Turismo de Negócios”.   

De acordo com as pesquisas de campo e em sites, foi confirmado a 

ausência de feiras de beleza em Guarujá, reforçando ainda mais a ideia de que a 

feira apresentada seria de grande importância para a cidade e seus profissionais, 

que acreditam no potencial de Guarujá em se tornar uma cidade onde esse tipo de 

turismo possa gerar benefícios não para cidade num todo, mas para seus 

munícipes.  

Durante o desenvolvimento desse trabalho acadêmico, percebemos a 

fundamental importância na prestação de serviços como difusor no desenvolvimento 

socioeconômico de nossa cidade e agregador de valores na formação de novos 

profissionais que tem como objetivo a qualidade nos seus serviços.  

 Na formação acadêmica no curso de turismo receptivo percebemos que o 

potencial dos eventos voltados para a beleza e estética, contribuindo para a nossa 

atuação no mercado de trabalho e empreendedorismo.  
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ANEXOS 

 

Anexo n° 01  

Lei n°12.952/2012:  

INTRODUÇÃO. 

Promulgada em 18 de janeiro de 2012, publicada no dia seguinte e com vigência 
imediata, a Lei 12.592/2012 dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de 
Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador. 
  
A singela lei conta com apenas seis artigos, sendo que dois foram vetados (arts. 2º e 
3º) e um dispõe apenas sobre a sua vigência (art. 6º). 
 
Assim, na prática sobram apenas três artigos para tratar do assunto. Desses, um 
apenas trata da criação do “Dia Nacional do Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, 
Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador, a ser comemorado em todo o País, a 
cada ano, no dia e mês coincidente com a data da promulgação desta Lei” (art. 5º).  
 
Para tratar da referida atividade profissional – que, afinal, é o objetivo daquela lei –
restaram, então, apenas dois artigos, que abaixo se transcreve: 
 
Art. 1º  É reconhecido, em todo o território nacional, o exercício das atividades 
profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e 
Maquiador, nos termos desta Lei.  
 
Parágrafo único.  Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e 
Maquiador são profissionais que exercem atividades de higiene e embelezamento 
capilar, estético, facial e corporal dos indivíduos.  
 
Art. 4º Os profissionais de que trata esta Lei deverão obedecer às normas sanitárias, 
efetuando a esterilização de materiais e utensílios utilizados no atendimento a seus 
clientes.  
 
A referida lei é inútil. Perdeu-se uma grande oportunidade de regulamentar de 
verdade profissões tão importantes. 
 
I - DA INUTILIDADE DA LEI EM COMENTO. 
 
Sem dúvida que a presente lei não terá nenhuma utilidade prática. Além disso, ela 
não atende aos anseios do setor. 
 
É inacreditável como o Congresso Nacional consome tempo e dinheiro para aprovar 
uma lei inócua sem fomentar a discussão que realmente importa em torno da 
questão. Como tantas outras, por não servir para nada, essa lei vai cair no 
esquecimento. 
 
Os dois artigos da lei em comento que se propuseram a tratar da questão, nada 
acrescentam no ordenamento jurídico. 
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O artigo 1º apenas traz o reconhecimento da profissão e a sua definição. Tal 
dispositivo é inútil, na medida em que tais profissões não são atividades técnicas 
(haja vista a razão do veto dos arts. 2º e 3º). Não havia necessidade de lei para o 
reconhecimento de tais profissões, eis que já reconhecidas pelo costume – que é 
fonte do direito. São profissões tão antigas que já existiam na antiguidade e em 
culturas milenares como a chinesa, a japonesa e a indiana, para citar as mais 
conhecidas. Reconhecer o óbvio é desnecessário. 
 
O art. 2º, então, é pior. Ele estabelece normas a serem seguidas sem cominação de 
pena ou sanção. Além do mais, em tempos de AIDS e outras doenças epidêmicas, é 
o próprio cliente que busca segurança, exigindo do prestador de serviço que atenda 
às normas sanitárias, com higiene e a esterilização dos equipamentos. Hoje, o 
profissional dessa área que não atende a essas exigências está fadado ao 
insucesso, pois perderá os clientes para a concorrência. 
 
II - AS PECULIARIDADES DA PROFISSÃO. 
 
A profissão de Cabeleireiro, bem como as de Barbeiro, Esteticista, Manicure, 
Pedicure, Depilador e Maquiador, tem características próprias e particulares. Várias 
situações jurídicas são criadas nas relações de tais profissionais. 
 
Temos o cabeleireiro que é profissional liberal: ele trabalha normalmente sozinho, às 
vezes com um ou dois ajudantes, mas basicamente é ele quem cuida diretamente 
de seus clientes. Nos termos do art. 966, § único do Código Civil, ele não é 
considerado empresário. 
 
Temos também aquele profissional que é dono de um grande salão, onde ele conta 
com a colaboração de diversos profissionais: atendente, caixa, ajudante, copeira, 
faxineira, cabeleireiros, depiladores, maquiadores. Ele já não cuida diretamente dos 
seus clientes, apenas dirige o negócio. Esse é considerado empresário, conforme 
art. 966 do Código Civil. 
 
E temos, ainda, os profissionais que são empregados, pois em razão da natureza do 
serviço, subordinado, que presta ao seu empregador, tem-se caracterizada a relação 
de emprego, nos moldes do art. 3º e 2º da CLT. 
 
Nada disso foi tratado na referida lei. 
 
III - O RECORRENTE PROBLEMA DA PARCERIA E O SERVIÇO AUTÔNOMO 
QUE AFLIGE O SETOR. 
 
A questão que mais acarreta problemas e traz insegurança para o setor é a dos 
profissionais autônomos que prestam serviços em salões alheios. 
 
É prática bastante comum no meio, um salão de cabeleireiro ceder espaço para um 
outro profissional (manicure ou depiladora, por exemplo) exercer seu mister.  Esse 
profissional tem seus clientes próprios que ali serão atendidos e outros que são 
clientes do salão. Como praxe, o valor do serviço é dividido em percentual 
previamente definido entre o profissional e o dono do salão. 
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Não raro, todavia, são os casos em que essa parceria vai parar na justiça do 
trabalho, em discussão que envolve a relação de emprego. 
 
A jurisprudência majoritária tem fixado entendimento de que em tais casos, não há 
vínculo de emprego. Confira-se: 
 
MANICURE. RELAÇÃO DE EMPREGO. INOCORRÊNCIA. Não configura vínculo 
empregatício a parceria comum nos salões de beleza, ainda que informal 
semelhante aos contratos de capital e trabalho, em que o titular do negócio oferece 
a estrutura física e o ponto comercial e o prestador de serviços participa com o seu 
labor, dividindo-se entre ambos os ganhos obtidos. (TRT 22ª região, Ac. 
2040200800422007 PI 02040-2008-004-22-00-7, Relator: ARNALDO BOSON 
PAES, Data de Julgamento: 29/06/2009, PRIMEIRA TURMA). 
 
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. RELAÇÃO DE EMPREGO. 
MANICURE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O trabalho prestado por manicure em salão 
de beleza, em conjunto com outros profissionais autônomos, mediante o 
recebimento de 50% do preço pago pelos clientes dos seus serviços, não 
caracteriza relação de emprego com o proprietário do estabelecimento, 
considerando as peculiaridades da atividade a demonstrar trabalho em regime de 
colaboração mútua. Recurso provido. (...) (TRT 4ª região, AC. 
1212004820095040025 RS 0121200-48.2009.5.04.0025, Relator: WILSON 
CARVALHO DIAS, Data de Julgamento: 04/08/2011). 
 
RELAÇÃO DE EMPREGO. MANICURE. INEXISTÊNCIA. A práxis apreendida nas 
Cortes Trabalhistas tem demonstrado que, para certas categorias profissionais, é 
muito tênue a linha que separa o profissional autônomo do empregado. O problema 
gerado pela miscelânea de feições não é privativo do Direito do Trabalho. Outras 
esferas do direito padecem do mesmo mal, tendo, cada uma, método próprio à 
separação das categorias. Para a Justiça do Trabalho, o elemento definidor da 
existência de relação de emprego é a presença de subordinação jurídica entre as 
partes, o que não se verificou. Vantajoso à reclamante laborar como manicure nas 
condições propostas pela reclamada. Assinou contrato de locação, não infirmado por 
qualquer prova, pelo qual percebia 50% sobre cada um dos serviços realizados. 
Comprovada nos autos a condição de profissional autônoma, impossível o 
acolhimento do pleito inicial. (TRT da 10ª Região, RO-00617- 2008-009-10-00-3, 3ª 
Turma, Relatora Des. Márcia MazoniCúrcio Ribeiro, DJU de 7/11/2008). Recurso 
conhecido e provido. (TRT 10ª região, Ac. 887200800410002 DF 00887-2008-004-
10-00-2, Relator: Juíza ElkeDoris Just, Data de Julgamento: 04/02/2009, 3ª Turma). 
 
VÍNCULO DE EMPREGO. MANICURE. A atividade realizada em sistema de 
colaboração configura sociedade de fato para a realização de serviços em estética, 
sem sujeição a horário ou qualquer tipo de subordinação. Ausentes os requisitos do 
artigo 3º da CLT, inviável o reconhecimento de vínculo de emprego. (...) (TRT 4ª 
região, Ac. 4235420105040007 RS 0000423-54.2010.5.04.0007, Relator: VANIA 
MATTOS, Data de Julgamento: 16/06/2011). 
MANICURE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS FÁTICOS-JURÍDICOS DA RELAÇAO 
EMPREGATÍCIA. O vínculo empregatício somente se caracteriza quando 
comprovados todos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Ausente 
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qualquer dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, o pacto havido entre 
as partes, muito embora se caracterize relação de trabalho "lato sensu", não pode 
ser objeto da tutela do direito laboral. Destarte, não faz jus à recorrente às verbas 
rescisórias, porquanto não reconhecido o vínculo empregatício, antecedente lógico 
daquelas. (TRT 14ª região, Ac. 80720090041400 RO 00807.2009.004.14.00, 
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO, Data de 
Julgamento: 29/10/2009, SEGUNDA TURMA). 
A inclinação da jurisprudência reflete uma situação que se tornou comum nesse tipo 
de relação jurídica, própria do setor. É uma relação peculiar, que foge dos estreitos 
limites traçados pela CLT sobre a relação de emprego.  
Tivesse o legislador o cuidado de regulamentar essa situação, a lei em comento 
poderia ser saldada como uma novidade importante. Perdeu-se uma boa 
oportunidade de regulamentar a questão. 
 
Fonte: https://jus.com.br/artigos/21450/a-lei-n-12-592-2012-e-a-regulamentacao-da-
profissao-de-cabeleireiro-e-afins-uma-lei-inutil-e-uma-boa-oportunidade-
desperdicada 
Obtido: 15/05/2016  
 


