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Resumo 

 
A proposta do projeto tem por objetivo fomentar a prática da gestão empreendedora e  

conquistar o espaço da beleza, fazendo com que seu nome seja conhecido através da qualidade 

em atendimento e inovação para os cursos profissionalizantes na área da beleza. Esse mercado 

se transformou em uma área extremamente competitiva e importante em todo o mundo. Face ao 

desafio da proposta de construir uma ideia de gestão empreendedora na área da beleza, instigou-

me a buscar conhecimentos não só no curso de pós-graduação, mas também em autores 

renomados que falam sobrea a gestão empreendedora. O método utilizado na pesquisa foi em 

referências bibliográficas. Este trabalho discute os elementos de uma gestão empreendedora 

com curso inovador na área da beleza para capacitar profissionais da área. 
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Introdução 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como finalidade propor uma ideia 

inovadora de empreender nos cursos técnicos da área da beleza. A ideia inicial partiu do 

desenvolvimento de uma especialização em educação empreendedora na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, em parceria com SEBRAE. 

Buscou-se neste trabalho de final de curso, propor cursos inovadores na área da 

beleza, que integrasse arte e beleza em um espaço inovador, onde os profissionais 

pudessem contar com a oportunidade de se capacitar através de cursos diferenciados e, 

dispor de um espaço físico para atender seus clientes. 

Para tanto, a metodologia utilizada refere-se a todo conteúdo estudado durante o 

curso de especialização em educação empreendedora, artigos, teses, relacionados ao 

tema. Ultimamente a educação empreendedora está ocupando espaços privilegiados nas 

instituições de ensino técnico. Isto se deve ao crescente interesse das pessoas em ter seus 

próprios empreendimentos, aumentando, assim, a procura por conhecimentos que 

ajudem no desenvolvimento de ideias empreendedoras de forma criativa, inovadora e 

responsável. 

Assim, o objetivo deste trabalho de conclusão de curso é discorrer sobre a 

temática do empreendedorismo educacional, aprofundar os conhecimentos sobre os 

negócios na área da beleza e propor a criação de um espaço empreendedor que oferece 

cursos e locais para os profissionais atuarem na área da beleza, na cidade de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, em um espaço inovador, denominado “Galeria da Beleza”. 

O texto está estruturado da seguinte forma: capítulo I, aborda conceitos teóricos 

de empreendedorismo no contexto da educação, históricos, características e perfis dos 

empreendedores. O capítulo II descreve a educação profissional dos cursos técnicos no 

Brasil e o conceito de inovação, aplicado no empreendimento de cursos técnicos na área 

da beleza. O capítulo III, apresenta uma proposta de inovação, referente à formação de 

um curso técnico na área da beleza. 



Capítulo 1. Contextualização da origem do empreendedorismo no 

Brasil 

 
1.1. Empreendedorismo seus avanços e desafios 

 
 

O empreendedorismo surgiu no Brasil quando a economia dos anos 90 começou 

a crescer e, com isso, impulsionou a aberturas de pequenas empresas, algumas delas 

renomadas no mercado atual. A partir de então, começou a surgir novos 

empreendedores, entendido como aqueles que detectam uma oportunidade e criam um 

negócio. (DORNELAS, 2005). 

Empreendedorismo é um processo que pode ocorrer naturalmente, como uma 

ideia que encontra uma oportunidade e que resulta no empreendimento. Segundo Joseph 

Schumpeter (1985), empreender é: 

“(...) inovar a ponto de criar condições para uma radical  

transformação de um determinado setor, ramo de atividade, território, 

onde o empreendedor atua: novo ciclo de crescimento, capaz de 

promover uma ruptura no fluxo econômico continuo, tal como  

descrito pela teoria econômica neoclássica. A inovação não pode 

ocorrer sem provocar mudanças nos canais de rotina econômica”. 

(SCHUMPETER, 1985, p. 49) 

 

De acordo com Sebrae (2007), empreender consiste, essencialmente, em uma 

visão mais real das coisas, é quando se inicia algo novo baseado na visão e na percepção 

peculiar de transportar o sonho, o desejo, em ação para a realização. 

Nas últimas décadas, o empreendedorismo vem crescendo no Brasil. Este 

crescimento pode ser justificado pela crise do emprego provocada, em parte, pelos 

avanços tecnológicos, que demandam profissionais cada vez mais qualificados. 

Segundo Silveira (2009), os empreendedores abrem um negócio, porque 

vislumbram uma oportunidade e investem na sua própria ideia, montando um negócio 

novo ou aprimorando um já existente, que precisa de inovação. 

O empreendedorismo é hoje um fenômeno global, sobre o qual diversas 

instituições têm investido, para incentivar a abertura de novos negócios e o 

desenvolvimento de novas ideias. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), é uma das instituições que mais promove a educação 

empreendedora no Brasil, buscando articular políticas para a criação de projetos que 

ajudem as pequenas empresas a se estabelecerem, facilitando, também, o acesso para o 



mercado externo e de novas tecnologias, e disponibilizando serviços de financeiros, 

como empréstimos (SEBRAE, 2009). 

Segundo Dornelas (2005), existem três características essenciais que identificam 

um empreendedor, são elas: 1) conjunto de planejamento, onde se busca informações, 

estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento. 2) um conjunto de poder, 

onde o indivíduo mostra sua convicção e se apropria do esforço para fazer seu 

empreendimento dar certo. 3) independência é uma característica de sucesso, pois um 

empreendedor não deve ficar à mercê de políticas de governo, aguardando aquecimento 

da economia, planos de governo favoráveis (como tributário, financeiros). Ele precisa 

ter autoconfiança em relação aos negócios planejados, antecipar decisões e tornar a 

empresa competitiva. 

Além destas características, podemos destacar que o perfil empreendedor faz 

parte de todas as funções, atividades e ações associadas à percepção de oportunidades e 

à criação de organizações. De acordo com Tranjan (2010), existem vários perfis de 

empreendedor, tais como: 

O guerreiro: este tipo de empreendedor é muito apreciado pela 

sociedade, conhecido como “pau pra toda obra”; 

O jogador: para este empreendedor competir não é tudo, o importante 

é vencer, pois não suporta perder; 

O curioso: diferentemente dos dois perfis anteriormente citados, ele 

não vê o mercado como um lugar ameaçador, mas sim como uma área 

a ser desbravada; 

O solidário: para este tipo de empreendedor o mercado é o local ideal 

para prestar ajuda e serviços de solidariedade (...). (TRANJAN, 2010, 

p. 15) 

 

Podemos dizer que existem algumas ideias equivocadas sobre o empreendedor, 

como pensar que ele é o “salvador da pátria”, no sentido que ele sabe de “todas as 

coisas” e pode resolver qualquer negócio. Na realidade, o empreendedor é uma pessoa 

que tem ideias inovadoras, mas que só pode colocá-las em prática se tiver a 

oportunidade financeira para investir no próprio negócio. (AIDAR, 2007). 

Sendo assim, torna-se importante destacar algumas habilidades comportamentais 

indispensáveis para quem quer empreender, são elas, iniciativa, capacidade de 

planejamento, autoconfiança, liderança, e perseverança. (DORNELAS, 2005). 

Segundo Degen (1989), o empreendedorismo nas últimas décadas vem se 

destacando e as instituições educacionais perceberam a necessidade de se abordar mais 

esse conceito nas salas de aulas. A educação como base para o desenvolvimento do 



empreendedorismo visa incentivar o crescimento de novas ideias e, consequentemente, a 

criação de novas empesas, contribuindo, assim, para o aceleramento da economia no 

país. 

 
1.2. Empreendedorismo no contexto da educação 

 
 

A educação escolar, de um modo geral, busca pautar-se em concepções, teorias, 

conceitos e métodos de produção e sistematização de conhecimentos, com a finalidade 

de preparar as novas gerações para enfrentar as exigências do mercado de trabalho. 

Segundo Lopes, (2010): 

“(...) é necessário priorizar o domínio integrado dos conhecimentos 

técnicos e científicos, permitindo que o aluno possa inserir-se de 

forma criativa, competente, eficiente e inovadora”. (LOPES, 2010, p. 

20) 

 

O empreendedorismo vem sendo vinculado à diversos campos educacionais, em 

especial, nos cursos que envolvem a área de administração de empresas. O 

empreendedorismo no campo educacional visa despertar a capacidade empreendedora 

dos alunos, formar cidadãos com perfil inovador, criativo e proativo. (DOLABELA, 

1999). 

Assim, é importante pensar na educação empreendedora, segundo Fontes (2016, 

p. 56), “no sentido de entender o empreendedorismo como um elemento fundamental 

para o desenvolvimento econômico dos países, desempenhando um papel estrutural e 

dinâmico em todas as economias do mundo”. 

A educação nesta perspectiva está voltada para preparar os alunos e incentivá-los 

a abrir seu próprio negócio, gerir seus talentos, medir seus riscos e investir nas melhores 

ideias empreendedoras. Para Dornelas (2005), as diferenças que a educação 

empreendedora traz para as escolas refere-se aos métodos educacionais voltados à 

educação gerencial, e à aquisição do “know-how” (aquisição de autoconhecimentos e 

limites para assumir riscos). 

A introdução da disciplina de empreendedorismo nas escolas vem crescendo 

progressivamente em nosso país, tanto na educação básica, quanto no ensino superior. 

Tal formação se dá tanto de forma complementar, quanto incluída no currículo 

obrigatório das escolas públicas e privadas (BASÍLIO, 2012). 



Na esfera legislativa federal, existe a intenção de tornar o empreendedorismo 

uma disciplina obrigatória no currículo da educação básica (Conselho Nacional de 

Educação – CNE, 2010). O fundamento teórico do ensino de empreendedorismo nas 

escolas é ensinar habilidades práticas e potencializar habilidades peculiares de cada 

indivíduo. 

O curso de especialização em educação empreendedora ofertado pela instituição 

PUC-RIO, nos traz o estudo do empreendedorismo em seus múltiplos aspectos, como a 

compreensão humana, os processo de criação de riquezas e de realização pessoal. O 

curso nos orientou sobre a importância da gestão empreendedora na educação e tal fato 

despertou em mim o interesse de pesquisar sobre empreendedorismo na formação dos 

profissionais na área da beleza. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

também é uma instituição que oferece um programa nacional de educação 

empreendedora que visa desenvolver competências duráveis e inovadoras. Tal 

programa, que inclusive já realizei, oferece nos cursos técnicos conteúdos que são 

riquíssimos para desenvolver a capacidade de organização, criação, liderança e visão de 

futuro, preparando, assim, para o desenvolvimento um negócio. 

Para que ocorra a educação empreendedora nas salas de cursos em geral, de fato, 

considerada eficiente, é preciso realizá-la de forma certa. Entendemos que a forma 

adequada seja instigar os alunos a aplicarem suas habilidades, deixando que os mesmos 

coloquem os seus conhecimentos em prática. 

Segundo Lavieri (2010), o empreendedorismo aplicado ao contexto da educação 

tem como proposta gerar reflexão sobre projetos de vida e de carreira, instigando os 

novos aprendizes a fazerem parte de um negócio ou ter seu próprio empreendimento. 

Assim, entende-se que a educação empreendedora deva preparar o aluno para que ele 

desenvolva a capacidade de assumir riscos, de ter uma visão positiva do risco, no 

sentido de compreender e avaliar com clareza seus objetivos, suas metas e 

responsabilidades. 

Com relação à proposta inovadora de empreender nos cursos técnicos da área da 

beleza, o tema de investigação deste trabalho monográfico, destaca-se a relevância dos 

conhecimentos empreendedores na instrumentalização do profissional da beleza. 

Através dos conhecimentos relativos à montagem e manutenção de um negócio próprio, 

espera-se aprimorar a capacidade dos novos profissionais na área da beleza. 



 

 

Capítulo 2. Empreendedorismo na educação profissional 

 

2.1 Educação profissional dos cursos técnicos no Brasil 

 
 

Hoje no Brasil, as empresas de pequeno porte estão, geralmente, relacionadas à 

negócios de família que precisam se inovar para manter o empreendimento. Segundo 

Dornelas (2005), são essas pequenas empresas que movimentam grande parte da 

economia brasileira. 

Notamos que o ramo da beleza está em ascensão no mercado brasileiro. Por esta 

razão, é importante pensar na criação de cursos de boa qualidade para preparar 

profissionais qualificados e oferecer serviços inovadores. Sendo assim, entendemos que 

os conhecimentos para empreender na área da beleza são relevantes e justificam este 

trabalho de final de curso. 

Tais conhecimentos, ligados ao empreendedorismo, são amplamente adotados 

nos cursos técnicos. O percurso histórico dos cursos técnicos no Brasil, de modo geral, 

começaram desde os tempos mais remotos da colonização, nas primeiras décadas do 

Brasil republicano. Os primeiros aprendizes de ofícios foram os índios e os escravos. 

(CUNHA, 2000). 

Logo depois, estes ensinamentos técnicos passaram a ser oferecidos aos 

trabalhadores das classes mais baixas das categorias sociais, com o objetivo de melhorar 

as condições de vida e de trabalho, em um contexto marcado pela urbanização. 

(MARCONDES & WOLLLHEIM, 2002). 

De acordo com Cunha (2000), o marco inicial do ensino profissional cientifico e 

técnico no Brasil só foi regulamentado pelo decreto 7.566, de 23 setembro de 1909, 

assinado pelo presidente Nilo Peçanha. O ato criou escolas de aprendizes artífices, que 

objetivava oferecer ensino profissional primário e gratuito para as pessoas. 

A constituição brasileira de 1937, foi a primeira legislação a tratar 

especificamente de ensino técnico, profissional e industrial, como estabelecido no seu 

artigo 129: 

“O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 

favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. 



Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 

profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos 

Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 

profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos  econômicos 

criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas 

aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o 

cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado sobre 

essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 

serem concedidos pelo poder público” (CF,1937, ART. 129). 

 

A partir desse marco, foi estabelecido, pela Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, 

que as “escolas aprendizes artífices” destinavam-se ao ensino profissional. As escolas 

pioneiras passaram a oferecer formação profissional em nível equivalente ao ensino 

médio de hoje. O decreto n° 4127, de 25 de fevereiro 1942, transforma as escolas 

aprendizes em escolas industriais e técnicas e, a partir desse período, inicia-se 

formalmente o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país 

como um todo. 

Com o passar do tempo, houve necessidade de aprimoramento dos cursos 

técnicos. Em 1980, o país se preocupou em preparar as matérias destes cursos para 

enfrentar a revolução tecnológica. Foi então, que surgiram as escolas denominadas 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFETS), que oferecem cursos em diversos 

níveis, como ensino médio, técnico e superior, incluindo a criação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (Lei 11.892/2008). 

Assim, a educação profissional técnica e tecnológica assumiu um papel, cada vez 

mais estratégico para a construção da cidadania e para uma melhor inserção de jovens e 

trabalhadores capacitados no mercado de trabalho (FRIGOTTO, 2005). 

A educação profissional dos cursos técnicos no Brasil, são de formação de nível 

médio, com foco no aprendizado de atividades profissionais práticas, como é o caso dos 

cursos na área da beleza. Os cursos técnicos oferecem vantagens pra quem precisa 

ingressar de forma rápida no mercado de trabalho, para gerar renda. Além disso, é 

preciso estimular a cooperação entre escolas e universidades e entre instituições de 

ensino e empresas, com vistas à promoção do espírito empreendedor. (FONTES, 2016). 

Desse forma, o aluno costuma identificar uma habilidade e manifestar o desejo 

de aprimorar tais domínios, como buscar conhecimentos nas escolas que oferecem os 

cursos técnicos. Tais cursos são caracterizados como formação de nível médio e com 

foco no aprendizado de atividades profissionais práticas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Federal_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Profissional_e_Tecnol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Federal_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Profissional_e_Tecnol%C3%B3gica


 

2.2 Inovação em empreender com os cursos técnicos na área da beleza 

 
 

Os cursos técnicos profissionais surgiram como uma alternativa de inovação e 

preparação para o mundo do trabalho. Segundo Filion (2004), estes cursos assumiram 

um valor estratégico para o desenvolvimento do país e levaram ao desenvolvimento do 

conceito e difusão do empreendedorismo no Brasil, nas últimas décadas. 

Esta proposta inovadora tem foco maior no oferecimento de cursos, de salas 

modernas para locação, onde os profissionais da área da beleza, como, cabelereiros, 

manicures, pedicuras, maquiadores, designer de sobrancelhas, esteticistas entre outros 

profissionais da área, possam atuar. (FARAH, 2008). 

Acredita-se que à partir do curso aqui proposto, os profissionais da beleza terão 

um leque de ideias inovadoras para atender seus clientes com mais qualidade e 

comodidade, em um espaço moderno. 

Entendemos que a ideia de inovação é concebida como uma criação ou 

renovação, como algo que já existe e pode ser transformado e modelizado. No mundo 

dos negócios, inovar é a síntese da atitude empreendedora. 

O mercado da beleza brasileiro está em plena ascensão e, por está razão, amplia 

a demanda dos profissionais para se qualificarem e oferecerem serviços inovadores. Tal 

interesse atual justifica a escolha da temática empreendedorismo educacional na área da 

beleza, neste trabalho, ou seja, apresentar uma proposta de intervenção inovadora na 

área da beleza. 

De acordo com Rublescki (2007), a mídia tem um papel fundamental na 

divulgação da área da beleza, pois ela divulga um modelo de “beleza ideal” e induz à 

busca de bons profissionais e produtos para atingir este ideal de beleza. 

Segundo dados do IBGE (2012), o Brasil está deixando de ser um país jovem, a 

cada década a população vive mais e está mais independente para buscar e pagar por 

serviços na área da beleza. Assim, com um mercado da beleza em expansão, observa-se 

que além da venda de produtos, cresce a frequência das visitas ao salão de beleza. Outro 

fato destacável é que o número de mulheres é maior no Brasil, e o público feminino 

gosta de frequentar salões de beleza. (SANTOS, 2016). 

Essas mulheres estão se tornando cada vez mais independentes financeiramente, 

devido às suas inserções no mercado de trabalho e, por isso, podem pagar os custos de 



seus próprios embelezamentos. Uma mudança de comportamento em relação à beleza, 

refere-se ao público masculino, que se torna mais exigente e passa a se preocupar cada 

vez mais com a imagem, ampliando o público nos salões de beleza. 

Desta forma, o que assistimos hoje é que além das mulheres, homens e crianças 

passam a compor o cenário da beleza, buscando seus serviços e ampliando este 

mercado, que precisa inovar, empreender e oferecer produtos e serviços pra atender a 

nova demanda. 

Assim, o perfil do “novo profissional da beleza” deve ser trilhado em 

consonância com as exigentes demandas deste mercado, como a qualificação das 

pessoas que trabalham ou pretendem trabalhar em salões de beleza. Por esta razão, 

observa-se que é crescente o número de profissionais que buscam empreender no seu 

próprio negócio na área da beleza, visando lucro e buscando um atendimento mais 

adequado, confortável e com qualidade para os clientes. 

De acordo com a última feira Hair Brasil Profissional (2017), os profissionais da 

beleza, em especial os cabelereiros, não podem mais trabalhar intuitivamente, eles 

precisam investir na sua formação, segurança, desenvolvimento pessoal, iniciativa, 

liderança e autocontrole. Nesta feira, várias palestras foram destinadas à orientar os 

profissionais da área da beleza à investirem em qualificação e conhecimento técnico. 

Por exemplo, de acordo com o Salão de Beleza e Cia, o Brasil hoje é o terceiro maior 

país do mundo em negócios na área da beleza. Quando a questão é cuidar dos cabelos as 

pessoas querem produtos que facilitam o dia a dia, produtos inovadores e práticos. 

Assim, o investimento em cursos especializados na área da beleza é um bom caminho 

para empreender. 

Atualmente, há uma vasta variedade de instituições que oferecem cursos na área 

da beleza, como os cursos online, com diversos temas sobre essa área, incluindo 

maquiagem, penteados, design de sobrancelhas, etc. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), é uma das 

instituições de ensino que mais oferece cursos profissionalizantes na área da beleza. O 

curso Gestão de Salões de Beleza é um deles, no qual o profissional aprende a 

administrar e gerir seu próprio negócio, oferecendo produtos e serviços na área de 

maquiagem básica para pele negra, cuidados com saúde das unhas, produtos e serviços 

especializados para tratar as madeixas, higiene e embelezamento dos cabelos, etc. 

(SENAC-MS, 2015). 



 

2.3 Contexto da área da beleza no Brasil 

 
 

A história da beleza nos remete à figura do cabeleireiro, protagonista desta área e 

uma das profissões mais antigas da humanidade. Achados arqueológicos da pré história 

mostram pentes e navalhas feitos na época. (BARSANTI, 2009). 

Primeiro salão de beleza que se tem registro foi inaugurado em 1635 em Paris 

por Champagne, conhecido como Le Sieur, tratava-se de um serviço destinado à poucos 

privilegiados, como damas ricas da alta sociedade parisiense. À partir do século 20, 

quando a mulher passou a conquistar espaços públicos e a água corrente tornou-se 

acessível, é que esses estabelecimentos se expandiram. (MARQUES, 2009). 

No Brasil, os anos 1960 representaram o marco zero para os cabeleireiros. À 

partir dessa época houve a separação formal entre os cabelereiros e os barbeiros. Nesta 

época foi criado o Comitê Artístico Brasileiro, nos moldes europeus, que passou a 

selecionar profissionais para participar de concursos internacionais de cortes e 

penteados (SEBRAE, 2007). 

A partir desse marco histórico, começou a expandir no Brasil salões de beleza 

renomados, iniciando, assim a expansão dos negócios na área da beleza, nos moldes que 

assistimos hoje, caracterizado pela busca de profissionais talentosos e especializados. 

Os profissionais da época passaram a buscar constante qualificação para conquistar o 

reconhecimento e estabelecer o diferencial dos seus serviços. Os centros de 

especialidades, como cursos técnicos na área da beleza (SENAC, 2015). 

Uns dos grandes aliados para o avanço da área da beleza foi a instituição 

SENAC, começando a investir em cursos na área em todo o Brasil, com o objetivo de 

formar, capacitar e especializar futuros profissionais alinhados a valores de qualidade, 

contemporaneidade e comprometimento nos cursos oferecidos. 

O Brasil a cada ano vem subindo no ranking de produtos relacionados a beleza, 

com isso as grandes indústrias de cosméticos, começaram a investirem em mais 

qualidade e em mais tecnologias. 

O segmento de produtos e serviços na área da beleza, em geral, vem crescendo a 

uma taxa acima do PIB – Produto Interno Bruto – brasileiro. Esse nível de crescimento 

demonstra a importância das atividades ligadas diretamente a indústria, como é o caso 

dos segmentos de serviços, em particular, os salões de beleza. Segundo ABIPEC - 



Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

ABIHPEC, o consumidor gasta mais de 20% de seus salários com produtos e serviços 

de beleza. Isso faz com que os empreendimentos nessa área cresçam cada vez mais, mas 

também precisa-se de profissionais preparados para atender o mercado. 

Com esses fatores nos leva a observar o grande crescimento de uma massa de 

consumidores totalmente voltados ao consumo de produtos e serviços oferecidos na área 

da beleza nos dias de hoje. Vejo que esse mercado se transformou em uma área 

extremamente competitiva e importante em todo o mundo. Com isso, as empresas que 

quiserem crescer nesse ramo terão de investir muito em qualidade dos produtos e na 

qualidade dos serviços prestados. 

A seguir, apresentaremos uma proposta de trabalho na área da beleza, na cidade 

de Campo Grande-MS. Tal proposta visa integrar os conhecimentos teóricos sobre 

empreendedorismo e sua aplicação prática e inovadora. 

 
Capítulo 3. Desenvolvimento de um Projeto de Empreendedorismo na 

Área da Beleza 

 
3.1 Apresentação da proposta 

 
De acordo com a pesquisa teórica e as discussões dos autores, entendemos que 

deve haver planejamento antes de se iniciar qualquer negócio. Sendo assim, pensar a 

melhor maneira de desenvolver a proposta aqui apresentada, inclui contemplar a 

inovação e garantir a sobrevivência saudável do empreendimento. Os estudos apontaram 

também para o fato de que a área da beleza é um dos mercados mais atrativos do Brasil, com 

boas perspectivas de emprego. 

O Brasil é também um dos maiores consumidores globais de produtos e serviços 

nesse ramo. Considerando que o segmento da beleza está em alta, entendemos que ele 

pode representar uma fatia promissora do mercado e contribuir para acelerar a 

economia. Verificamos que é escassa a mão de obra especializadas para determinadas 

áreas da beleza, assim como são poucos os espaços inovadores neste ramo. 

A proposta aqui apresentada oferece cursos inovadores para profissionais do 

ramo da beleza e, ao mesmo tempo, oferece espaços para que eles desempenhem seus 

trabalhos e possam ter qualificação continuada, através de cursos oferecidos neste 



mesmo lugar. A estrutura do projeto inovador integra serviços, aluguel de espaço e 

cursos de qualificação da área da beleza. 

A presente proposta foi desenvolvida com o objetivo de propor um espaço 

diferenciado, com cursos inovadores na área da beleza, discutindo os principais assuntos 

relacionados à educação empreendedora. Tal proposta tem como público alvo, capacitar 

ao máximo os profissionais que trabalham de maneira informal no mercado da beleza e 

possibilitar um trabalho, além de espaço e conhecimentos específicos nesta área. 

A pesquisa dessa proposta de intervenção inovadora iniciou-se à partir da busca 

de dados bibliográficos do tema educação empreendedora. Através dessa pesquisa 

verificou-se que os dados e as informações sobre uma proposta inovadora na área da 

beleza poderiam ser discutidas e aprofundadas através da visão de vários autores. 

A ideia aqui proposta é integrar a arte de uma estrutura moderna com a arte da 

beleza, visando atender o público alvo de profissionais da beleza que já possuem 

clientes e que atendem de forma domiciliar, proporcionando uma oportunidade de 

atuarem em seu próprio negócio. 

O projeto será denominado “Galeria da Beleza”, localizado em uma região de 

fácil acesso da cidade de Campo Grande, conhecida como cidade morena, com belas 

avenidas floridas de ipês, acolhedora e porta para o pantanal sul mato-grossense. A 

região já proporcionando um público alvo de pessoas que transitam pela região 

constantemente, ligados diretamente a atividade e comercialmente frequentada por todos 

os tipos de pessoas. 

Espera-se oferecer neste espaço serviços e produtos diferenciados, sofisticados e 

inovadores, onde os profissionais serão preparados com cursos específicos de 

capacitação e dispor de salas que podem alugar para prestarem os seus serviços. 

O valor inicial de investimento será de R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), 

divididos igualmente entre três sócios especializados na área da beleza. Capital investido 

em bens imobilizados em máquinas e equipamentos para infraestrutura da galeria. As 

formações profissionais dos sócios são: - sócio 1, Ricardo Luz, graduado em moda e 

design, especializado em corte de cabelo e barbearia - sócio 2, Cléo Souza, 

administrador com especialidade em gestão da saúde - sócia 3, Carol Gomes, graduação 

em dermatologia e curso técnico de esteticista com especialização em pele, unhas, e 

maquiagem. Estes mesmos sócios irão ministrar os cursos mencionados, 

desempenhando as duas tarefas, administrar o negócio e lecionar os cursos teóricos. 



O sócio número 1, especializado em cabelo e barbearia, será responsável pelos 

cursos na área de corte de cabelo, tinturas em geral e na parte de barbearia. O sócio 2 

ficará com a área dos cursos de biossegurança para os salões de beleza e a sócia 3 com 

os cursos voltados para a cuidados da unhas. As salas de aulas teóricas e práticas para os 

cursos são todas equipadas com os mais sofisticados recursos para ministrar cursos 

nessa área. Será realizado um contrato social que contenha os dados técnicos da 

empresa, o capital integralizado, a qualificação de cada sócio e a sua devida participação 

nos lucros da empresa. 

O espaço tem 500 m2 com 10 salas, sendo 8 para aluguel e 2 para aplicar os 

cursos. Os equipamentos, os móveis e as peças decorativas serão todos em design 

modernos, com fino acabamento, feitos por artistas renomados brasileiros. A escolha 

desses artistas representa a possibilidade de reconhecer e homenagear artista da região 

do pantanal Sul Mato-grossense. 

A ideia é que o salão de beleza seja um ambiente em que o cliente se sinta como 

se estivesse em uma galeria de arte, enquanto ele aguarda ser atendido pode conhecer 

algumas obras de artes, tanto quadros quanto móveis de design diferenciado, que estarão 

expostos por toda a galeria da beleza. 

Percebemos que as pessoas gostam de arte, mas que não tem tempo ou até 

mesmo oportunidade para conhecer galerias de arte na cidade, assim, o salão quer 

aproximar arte, artistas, beleza e clientes, juntando salão de beleza com galeria de arte, 

por isso o nome “Galeria da Beleza”. 

Os cursos oferecidos pela “Galeria da Beleza” serão nas áreas da beleza, do 

básico ao avançado, para o público feminino, masculino e infantil. Cursos de cabelereiro 

cortes, penteados, barbearia, modelagem de barba e aparo de pelos faciais e curso de 

biossegurança em salões de beleza, destinado a ajudar o profissional da área da beleza a 

reconhecer, avaliar, e controlar riscos dos procedimentos e dos produtos no ambiente de 

trabalho, como melhor uso dos produto químico nas tinturas e descoloração de pelos. 

Além disso, o curso de Personal Stylist possibilitará o aprendizado de técnicas de 

imagem dos principais estilos de cabelos. 

Nos cursos de manicure e pedicura serão ensinadas técnicas para a aplicação de 

unhas de gel, porcelana, silicone, cristal e fibras de seda, nos cursos de maquiagem terão 

como objetivo ensinar os fundamentos da arte da maquiagem. 



Todos os cursos ofertados serão ensinadas técnicas especializadas para cada área, 

para assim tornar o profissional da área da beleza mais capacitado para atuar nos mais 

renomados salões de beleza e prosperar na carreira, com reconhecimento das suas 

habilidades. 

 
3.2 Objetivo da proposta 

 
O objetivo principal da proposta é oferecer cursos inovadores que instiguem os 

profissionais a desenvolverem suas criatividades e aprimorarem seus talentos na área na 

área da beleza. Paralelamente, objetiva alugar salas para os profissionais trabalharem. A 

“Galeria da Beleza, terá como missão contribuir para melhoria da qualidade dos cursos 

profissionalizantes, na área da beleza. 

 
3.3 Metodologia 

 
A metodologia utilizada foi pautada nas bases bibliográficas sobre como montar 

um negócio e orientou-se, à partir das aulas do curso de especialização em Educação 

Empreendedora. As estratégias de ação estão embasadas no propósito de oferecer cursos 

inovadores na área da beleza. 

A partir da teoria escrita, faremos, neste capítulo, a descrição das etapas deste 

projeto inovador. Buscaremos nos apoiar nas ideias de Bervian (2002), localizar as 

fontes mais adequadas para uma análise crítico/reflexiva dos textos selecionados, com 

uma visão sintética - interpretação e desenvolvimento dos resultados mais precisos para 

desenvolver o projeto. 

Este capítulo, portanto, compreende a parte empírica deste trabalho: “O 

significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados 

agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática" 

(DEMO, 1994, p. 37). 

Neste sentido, o presente projeto apresenta uma proposta 

inovadora/empreendedora na área da beleza. Tal proposta refere-se à uma pequena 

empresa, especializada em cursos nessa área, que oferece, também, espaços de atuação 

profissional, através de salas para aluguel e atendimento dos clientes. 



Os cursos terão carga horária de no mínimo 20 horas, será estipulado de acordo 

com cada curso: cabelo, maquiagem, barbeiro, biossegurança nos salões e cuidados com 

as unhas e aluguel dos espaços que serão em formato de salas dentro da galeria da 

beleza, um espaço amplo e moderno. 

Os cursos serão ofertados nos períodos matutino, vespertino e noturno, com 

valores que podem variar entre R$ 100,00 a 500,00 (Cem a quinhentos reais), cobrados 

conforme o tipo da área do curso escolhido pelo profissional. Será feita uma parceria 

com os profissionais que realizarem o curso dentro da “Galeria da Beleza” e, ao mesmo 

tempo, alugar uma das salas para desenvolver seus trabalhos, tornando assim um 

incentivo para que esses profissionais atuem formalmente no mercado de trabalho. 

 
3.4 Resultados esperados 

 
- Contribuir com a área da beleza, através dos cursos técnicos e também com 

espaço inovador; 

- Promover novas ideias e prestar serviços para os clientes na área da beleza; 

- Promovendo impactos positivos no setor; 

- Melhorar os serviços dos salões de beleza, tornando os profissionais mais 

capacitados. 

Espera-se que através desse estudo os resultados possam ser positivos, pois 

investir em um negócio próprio faz parte de um sonho, e a gestão empreendedora fez 

com que despertasse o espírito empreendedor em abrir um negócio que será inovador. 

 
3.5 Cronograma das atividades a serem executadas no projeto 

Etapas da proposta 2017 
 FEV MAR ABR MAI JUN AGO SET 

Definição da proposta da "Galeria da 

Beleza" 
X 

      

Estudos bibliográficos sobre a proposta  X      

Recursos financeiros (Financimentos)   X     

Estudo de Viabilidade (Estudo 
SEBRAE) 

  X     

Licenças sanitárias    X    

Início das obras da "Galeria da Beleza"    X    

Compras dos móveis e das telas de 

artes que irão compor a estrutura da 

decoração 

     
X 

  

Previsão para inauguração do negócio      X  

Início dos cursos na área da beleza       X 



4. Considerações Finais 

 
Com tantas exigências dos consumidores, o mercado de trabalho vem se 

aperfeiçoando a cada dia, impondo que o profissional esteja em constante conhecimento 

da área em que atua. Com a crise econômica, a recessão, o fechamento de postos de 

trabalho, a queda de contrações, a globalização, ganha espaço o setor do 

empreendedorismo. O empreendedorismo surge como uma possibilidade de novas 

oportunidades de negócios. 

Assim, o presente trabalho objetiva desenvolver cursos inovadores na área da 

beleza, voltados para as iniciativas empreendedoras inovadoras para os profissionais da 

área. A aplicação do curso de qualificação técnica aos profissionais visando preparar os 

mesmos para um trabalho interdisciplinar e empreendedor. 

Com isso a galeria da beleza, buscará conquistar seu lugar no mercado, 

estabelecer seu nome, gerar uma carteira de clientes fidelizados e obter resultados 

satisfatórios para fixar seu espaço no mundo da beleza, para obter lucratividade para se 

expandir e se tornar um dos maiores salões de beleza do mercado. 

Espera-se que com essa proposta mais profissionais sejam capacitados e 

comecem a desenvolver o empreendedorismo, abrindo seu próprio negócio e se 

capacitando continuadamente através de cursos para gerenciar e responsabilizar-se 

tecnicamente pelos seus serviços. Dentro da proposta de gestão empreendedora nos 

cursos técnicos na área da beleza aqui apresentados, foi possível perceber que a 

realização do curso de pós-graduação em educação empreendedora, proporcionou-me a 

desenvolver essa proposta com mais clareza e certeza que pode dar certo. A 

especialização qualificou a minha visão de empreender em um negócio, que era um 

sonho. Posso perceber quanto as aulas do curso foi me orientando no desenvolvimento 

do meu negócio. 

A ideia da proposta nasceu por perceber que mercado local não tinha um espaço 

com essas características que oferecer cursos especializados e ao mesmo tempo oferecer 

o espaço para que esses profissionais atuem, sem falar na beleza única que esse espaço 

vai oferecer, misturando a arte contemporânea moderna do espaço “Galeria da beleza” 

com um espaço de trabalho. Vejo que o profissional do futuro tem de pensar e agir com 

uma visão empreendedora. Ir renovando sua área de conhecimento conforme o mercado 

vai exigindo, essa é uma visão estratégica do crescimento dos grandes negócios. 



A relevância científica do tema mostra o objetivo de fomentar a ideia do 

conhecimento da gestão empreendedora nos cursos da área da beleza, mostrando que é 

possível criar uma proposta de visão empreendedora encima de um sonho voltado para a 

área de atuação profissional. Pode-se considerar finalmente que os profissionais 

precisam estarem em constante capacitação para ampliar sua visão de gestão 

empreendedora dos negócios. 
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6. APENDICE 

Imagem 1. Ilustrativa que inspira o espaço interno da “galeria da beleza”. Mostra uma 

estrutura da galeria de artes, com divisórias no formato de paredes, que vão dividir as 

salas, a ideia é deixar vasado mesmo entre uma sala e outra. Os móveis são de design 

modernos feitos por artistas do estado, as telas em quadros são de artistas renomados da 

região do Pantanal Sul Mato-grossense. 

 

 

Imagem 2. Ilustrativa que inspira o espaço das salas para aluguel da “galeria da beleza”. 

Mostra uma estrutura da galeria de artes, com móveis de fino acabamento para o 

atendimento dos clientes. Os móveis são de design modernos desenhados por artistas do 

estado. Espaço em que o cliente se sentirá dentro de uma galeria de artes, mas ao mesmo 

tempo sendo atendido nos serviços que for contatar. 


