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1º FÓRUM DIGITAL DA BELEZA NO BRASIL

EVENTO INÉDITO APRESENTOU AS OPORTUNIDADES DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA INOVAÇÃO DOS SALÕES

Como utilizar a transformação digital para trazer inovação e alavancar os negócios e faturamento dos 
salões de beleza do Rio de Janeiro? Essa foi a pergunta detalhadamente respondida para mais de 200 
micro e pequenos empreendedores do setor, que participaram do Fórum Digital da Beleza, realizado 
pelo Sebrae/RJ e Sinbel-RJ, com coordenação técnica do Grupo Paradiso e patrocínio da L’Oréal. 
Primeira edição do Brasil, o Fórum aconteceu no dia 11 de junho, no centro de convenções da Bolsa 
de Valores, no centro do Rio de Janeiro, apresentando um amplo panorama sobre o mundo digital e 
promovendo um rico networking entre empresários e empreendedores do setor.

O Fórum Digital da Beleza foi apresentado pela jornalista Silvana Ramiro, do Bom Dia Rio e RJTV, 
telejornais da TV Globo. Foram cinco palestras, finalizadas com um amplo debate 
mediado pela profissional: Transformação digital e inovação para pequenos negócios 
com foco em beleza, com a Coordenadora de Higiene e Cosméticos do Sebrae 
Nacional, Wilza Sette; ABSB no digital, com o Presidente da ABSB - Associação 
Brasileira de Salões de Beleza, José Augusto Nascimento; O sucesso de seu 
salão de beleza através da inovação, com o Ceo do grupo Paradiso, Richard 
Klevenhusen; Transformação digital do mercado profissional - oportunidades e 
barreiras, com a Diretora de Comunicação & Digital da L’Oréal, Cristina Borges; 
e, finalmente, Novos caminhos da mídia na comunicação digital,com Guto 
Leon, head de mídia da agência Sa365.

O evento foi aberto pela presidente do Sinbel/RJ, Ester Gomes, e pela 
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/RJ, Carla Pinheiro, 
acompanhadas pelo Superintendente do Ministério do Trabalho no Rio 
de Janeiro, Adriano Bernardo. “Vocês são muito importante para a nossa 
classe. Somando, a gente vai vencendo”, disse Ester, dirigindo-se aos 
empreendedores e micro e pequenos empresários presentes ao evento. 
Adriano Bernardo destacou a representatividade do Sinbel/RJ e o trabalho 
incansável de Ester frente à entidade. “Os empresários e empreendedores que não 
fazem vínculo com o Sindicato estão desabilitados. Não deixem de fazer parte da 
instituição que defende vocês”, defendeu o representante do Ministério do Trabalho. 



“O Sebrae está aqui como parceiro do setor. O digital tem que estar 
cada vez mais presente nos salões. A transformação digital está muito 
em voga, mas primeiro precisamos transformar nossos negócios. E 
estamos aqui para apoiálos”, garantiu Carla Pinheiro.

Transformação digital e inovação para pequenos negócios 
com foco em beleza
A Coordenadora de Higiene e Cosméticos do Sebrae Nacional, Wilza 
Sette, apresentou números que demonstram o gigantesco campo de 
oportunidades que o meio digital oferece para turbinar os negócios de 
salões de beleza. Segundo números do Hootsuite/2018, nada menos 
do que 143 milhões de brasileiros têm celular (68% da população), 139 
milhões são usuários de internet (66%) e 130 milhões são usuários 
ativos de rede sociais (62% dos brasileiros).

“Os salões de beleza precisam se apropriar da tecnologia e da transformação digital para se tornarem 
mais competitivos, porque ao ambiente de negócios está cada vez mais competitivo e difícil. Nunca 

vivemos uma época como esta, com mudanças tão rápidas, uma novidade atrás da 
outra. A transformação digital é a capacidade de se reinventar constantemente, 

estar em aprendizado constante, entregar efetivamente o que os clientes 
querem, poder promover testes antes de se lançar ao mercado e oferecer 
uma experiência incrível para os clientes”, enumerou ela.

Wilza pontuou que a tecnologia facilita a rotina, traz agilidade, atrai clientes, 
divulga o negócio, permite uma gestão mais controlada, apoia na tomada de 
decisões e, consequentemente, se transforma em aumento do lucro. Ela 
disse que o Sebrae está comprometido com o setor, que pode se beneficiar, 
por exemplo, dos vários cursos à distância disponibilizados pela entidade 
em http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead. Ela destacou, ainda, o 
sucesso do Hackathon Beauty Tech - uma maratona de produção tecnológica 
para melhorar a gestão empreendedora dos salões de beleza.

ABSB digital
O Presidente da ABSB - Associação Brasileira de Salões de Beleza, José Augusto Nascimento, traçou 
um verdadeiro raio-x das mais recentes conquistas do setor, como, por exemplo, a Lei 13.325/2016, que 
formaliza e divide as receitas do profissional e o salão, e o capítulo do Simples 
Nacional, que permite o desconto da cota parte do profissional parceiro. 
Nascimento relatou a experiência digital da associação, que utiliza o 
Facebook, o Instagram e, principalmente, o Whatsapp para promover 
uma política de comunicação forte e atuante. Ele informou que muito 
em breve, a ABSB lançará seu próprio aplicativo de relacionamento e 
informações, com vendas b2b. Ele também relatou as experiências 
digitais de sua rede de salões. “As mídias sociais foram fundamentais para 
o nosso engajamento e conquistas. A transformação digital traz inovações 
que fortalecem o salão, como programa de fidelização, pesquisa de 
satisfação, aplicativo de agendamento, e-commerce, câmaras de vídeo 
e uso comercial do Whatsapp. Os salões precisam estar abertos a esta 
inovação. Se você não inovar, acredite, seu vizinho o fará”, garante ele.
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O sucesso de seu salão de beleza através da inovação
Como será o salão do futuro? Coube ao Ceo do grupo Paradiso, Richard 
Klevenhusen, responder a essa pergunta, trazendo a inovação para o centro 
do debate. O empresário garante que em breve os salões não terão mais 
recepções, muito menos recepcionistas. Disse também que os serviços 
serão marcados por robôs - os chamados ChatBots, que já são uma realidade 
- e chegou a apresentar a conversa entre dois robôs durante a marcação 
de um corte de cabelo. Um robô era responsável por solicitar a marcação, 
representando uma cliente, e outro fazendo o agendamento pelo salão. Os 
pagamentos serão feitos por meio de aplicativos, o que já acontecem em 
várias grandes empresas do setor varejista, mesmo no Brasil.

“Obviamente que há um tempo para que isso se estabeleça no mercado, 
mas já é uma realidade. E teremos que nos adaptar. O cliente quer 

novidade, e mais do que isso, quer resolver sua vida em um só lugar. A 
Reserva montou uma barbearia dentro de uma de suas lojas, e é um 
sucesso. Vamos rever os conceitos. Antigamente, 50% dos clientes 
vinham, por indicação. Hoje, 50% vêm por postagens no Instagram. 
Mas o conteúdo de mídia social precisa ter um propósito. Qual impacto 
que meu salão tem na sociedade? 91% da geração Millennial muda de 
marca por questões de posicionamento”, revelou. Richard apresentou o 
Beacon - pequenos dispositivos estrategicamente localizados, capazes 
de detectar a presença e comportamento humano por meio de 
tecnologia de proximidade, gerando ações inteligentes préprogramadas 

e proporcionando experiências únicas no local e momento ideais - e o Castorama, um papel de parede 
“mágico” que interage com as pessoas, bastando para isso um tablete ou celular.

Transformação digital do mercado profissional - oportunidades e barreiras
A L’Oréal apresentou para os mais de 200 empreendedores e micro e pequenos empresários sua 
plataforma Segredos de Salão, a 1ª plataforma de conteúdo sobre beleza feita por profissionais para 
consumidoras. Sua Diretora de Comunicação & Digital, Cristina Borges, mostrou os caminhos para que 
qualquer salão ou profissional de beleza possa divulgar seu trabalho nas redes sociais, alavancado por 
tal plataforma. “Essa plataforma traz visibilidade para os salões e empreendedores. Trata-se de uma co-
criação com mais de 200 profissionais, que ainda oferece, segundo ela, o maior localizador de salões 
do Brasil. Cristina deu uma série de dicas de postagens, mostrou exemplos e explicou como atuar em 
cada mídia social. “O Instagram tem nada menos do que 400 milhões de likes por dia. São 57 milhões de 

pessoas só no Brasil. Traz envolvimento, inspiração e trabalha a segmentação e 
a assertividade. O Facebook não pode ser ignorado, simplesmente porque 

são 122 milhões de pessoas atuantes que, em média, o consultam de 10 
a 15 vezes ao dia. “A transformação digital traz infinitas possibilidades 
para gerar mais negócio para seu salão através do relacionamento com 
seus clientes”, garante.

Novos caminhos da mídia na comunicação digital
“O mercado de Realidade Virtual já movimenta dois bilhões de dólares por 

ano. 86% dos telefones vendidos possuem tela sensível ao toque. 
Em 2017, 40 milhões de americanos interagiram com assistentes de 

José Augusto Nascimento, 
Presidente da ABSB.

Cristina Borges, Diretora de 
Comunicação & Digital da L’Oréal.

Richard Klevenhusen, CEO do 
grupo Paradiso.



voz. Em média, o brasileiro interagem com o seu celular 86 vezes por dia. A 
internet trouxe um novo elemento na lógica de consumo. E a mobilidade 
traz novos momentos nesta lógica. O consumidor quer obter o que 
quer, na hora que quiser. E os meios são digitais”, disse Guto Leon, 
head de mídia da agência SA365. Ele também apresentou um plano 
de comunicação digital para os MPE presentes, lembrando que o maior 
pecado digital é manter um site, um blog ou qualquer mídia digital como 
um cemitério, sem postagens. Ele pontuou, ainda, que jamais, em hipótese 
alguma, deve-se misturar postagens profissionais e pessoais.

Debate
Após as cinco palestras, a jornalista Silvana Ramiro mediou um debate entre os participantes, aberto às 
perguntas da plateia. Discutiu-se uma série de temas, como a atuação do profissional liberal nas redes 
sociais, o trabalho do Sebrae no setor de beleza, se é preciso obter autorização do cliente para postar 
o resultado de seu corte de cabelo (sempre que possível sim), questões jurídicas do setor, marketing 
pessoal e muito mais. Ao final do debate, foram sorteados inúmeros brindes, entre os quais produtos 
da L’Oréal, vídeos instrutivos do Sebrae, cursos e muito mais.

Depoimentos
• “Levo daqui muita coisa. Foi fantástico. Sou nova no segmento, tinha muitas dúvidas. Aprendi muito 
e agora já sei onde posso obter mais respostas - no sindicato e no Sebrae” (Teresa Cristina Alves - Salão 
da Lalá, na Freguesia e Pechincha).

• “Quem não usa a mídia social está fora do jogo. Aprendi muito aqui. Aprendi a postar melhor e a 
tratar melhor meus clientes. A partir de hoje, usarei o que aprendi aqui” (Henrique Brito, Studio L, de 
Vila Isabel).

• “Foi um evento maravilhoso. Conteúdo inexplicável de tão bom. Pretendo aplicar muita coisa que ouvi 
aqui. Precisamos evoluir sempre, com foco no futuro” (Raquel Jordano - Prima Qualita - em Copacabana 
e Centro).

• “Gostei muito. O mercado mudou e quem não estiver aberto às novidades não fará mais parte. Esse 
evento nos traz as informações valiosas que precisamos” (Regis Vanccini, Salão Degradê, na Tijuca).

1º Fórum Digital da Beleza no Brasil, realizado em 11/06/2018.
Evento inédito apresentou as oportunidades da transformação 
digital para inovação dos salões de beleza.
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