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A pandemia e o 
mercado da Beleza

Parece que estamos vivendo um filme de 

ficção científica. Mal dá para acreditar que o 

Brasil e o mundo estão ainda sofrendo 

os impactos da pandemia da Covid-19. 

Não podemos controlar o que está 

acontecendo, porém devemos nos preparar 

para passar por isso da melhor forma possível. 

Antes de mais nada,

 deixa eu me apresentar, 

me chamo Dani Venâncio, 

sou formada, tenho 

mestrado e doutorado em 

Administração, há 5 anos 

viajo pelo Brasil ensinando 

empreendedores da área da 

beleza a administrarem 

melhor seus negócios, além 

dois salões e uma barbearia na cidade de 

Florianópolis-SC.

de professora também sou empresária, tenho

danivenancio_



OBJETIVOS

1 SAÚDE FINANCEIRA EM 
       DEZEMBRO DE 2021

2 MANTER A EQUIPE UNIDA 

3 VENDER MAIS POR
            SEMANA

+ 20 
estratégias

Reúna-se com seu time para debater
estratégias e o plano de ação

Para isso, crie uma meta de 
venda por semana.

Objetivo criar um plano de ação para 
que o seu salão tenha saúde financeira 



DIAGNÓSTICO

1 CONHEÇA SUA SITUAÇÃO
Avalie friamente como está a sua 
situação financeira.  

2  LEVANTE SEUS CUSTOS
             Por 6 meses

3 CORTE GASTOS

Confira esta tabela

Saiba aqui

Corte todo tipo de gastos extras.
 Veja este vídeo.

https://cursos.criadoresdeimagem.com.br/wp-content/uploads/2018/10/tabelas_danivenancio2020.xls
https://cursos.criadoresdeimagem.com.br/wp-content/uploads/2018/10/tabelas_danivenancio2020.xls
http://cursos.criadoresdeimagem.com.br/analise-de-risco-salao-de-beleza-pandemia/
http://cursos.criadoresdeimagem.com.br/analise-de-risco-salao-de-beleza-pandemia/
https://youtu.be/7cosgzZR-AE
https://youtu.be/7cosgzZR-AE


NÃO PERCA 
TEMPO

4 NEGOCIE COM MUITA
PERSISTÊNCIA E HUMILDADE

5  CANCELE SERVIÇOS

6 PRIORIZE PAGAMENTOS

Negocie com muita humildade, 
amorosidade e persistência

Cancele os serviços desnecessários.

Se faltar dinheiro, priorize o 
pagamento do seu time.



FAÇA O DINHEIRO
CHEGAR

7 VENDA SEU ESTOQUE

8  AMPLIE SEUS TALENTOS

9 ENCARE AS VENDAS 
ON-LINE

Liquide todo o seu estoque. Cuidado,
para não baixar muito o preço.

No que mais você é bom? É hora de
ampliar seus talentos e renda.

Entre de uma vez por todas nas
redes sociais, e venda mais
seus produtos e serviços.



FAÇA O DINHEIRO
CHEGAR

10 VENDA ITENS PESSOAIS

11  PEÇA SOCORRO

12  PESQUISE TAXAS E
        OPORTUNIDADES

Venda seus itens pessoais que podem
ajudar no valor, pode ser itens do
salão também.

Peça ajuda financeira para familiares 
e amigos.

Note que pegar dinheiro no banco
é a 12º passo, mas antes pesquise
as taxas e oportunidades.



SALÃO = PESSOAS

13 SEJA PRESENTE

14  PEÇA AJUDA 

15  TENHA REGRAS CLARAS

16  MIRE NO LONGO
           PRAZO

Esse é um momento que é preciso 
empatia, para manter a equipe.

Peça ajuda ao seu gestor ou para sua
equipe;

Estabeleça as regras principalmente 
sobre atendimento a domicílio.

Foque no objetivo e resultado.



FAÇA ACONTECER

17 VALORIZE A 
     BIOSSEGURANÇA

18  IDENTIFIQUE AS 
        MELHORES CLIENTES

19  ENCONTRE OS SERVIÇOS
        MAIS VENDIDOS

20  TRANSMITA EMOÇÕES
Faça Lives, lives e campanhas

Invista na divulgação e verbalização
da segurança das suas clientes

Identifique as mais fiéis e as que mais
utilizam seus serviços.

Identifique e faça combos especiais.



FAÇA ACONTECER

21  DIVERSIFIQUE OFERTAS, 
RIFAS E VOUCHERS. 

22  FAÇA NOVAS PARCERIAS

23  MOSTRE QUE VOCÊ SE
IMPORTA COM OS CLIENTES 

24  CUIDE DOS CLIENTES, 
MESMO À DISTÂNCIA

Busque comércios que estejam ao seu 
redor e faça parcerias com eles.

Envie mensagens e esteja presente.

Dê suporte e ajude ou pode 
cobrar por este serviço.

Veja este vídeo

https://youtu.be/GflAZhG9VvM
https://youtu.be/GflAZhG9VvM
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PASSO A PASSO
CAMPANHA 

CLIENTE ANJO

                          Objetivo: 
Arrecadar o valor necessário 
para pagar as despesas fixas dos 
próximos 90 dias. 

                          Como: 
Adquirindo uma cota de serviços em 
nosso salão e nos ajudando a respirar.

                 Ideia de Mensagem:
Querido cliente, como você sabe não 
podemos atender nesse momento 
para podermos voltar em breve, 
precisamos da sua ajuda agora. 

Sugestão de Cotas: R$ 50,00, 
R$ 100,00, R$ 150,00 ou mais, 
você que define. 



PASSO A PASSO
CAMPANHA 

CLIENTE ANJO

      Destaque os Benefícios

Além de ajudar o salão, a cliente 
anjo terá 100% do valor revertido
para realizar serviços no salão, 
assim que reabrir.

Ela participará do sorteio de uma cesta
ou Kit de produtos e serviços. Pode
ser mais de um sorteio.

Ela ainda receberá uma singela 
homenagem da nossa equipe 
e a publicação da foto em um
mural contendo todos os 
Anjos de 2021 



PASSO A PASSO
CAMPANHA 

CLIENTE ANJO

Regras de repasse para equipe:

- Distribuir para equipe no máximo 
40% do valor arrecadado (como vale) 

- A equipe receberá o valor em 
forma de vale,

- Conversar com a equipe 
para que todos fiquem ciente de 
que não receberão a totalidade
por esses atendimentos.

- O salão utilizará para pagar os 
custos operacionais e demais
despesas



PASSO A PASSO
CAMPANHA 

CLIENTE ANJO

Como divulgar?

Primeiramente, antes de divulgar:

Selecione as melhores clientes;

Depois de mapear, você deve enviar
uma mensagem de ativação com sua
cliente, por exemplo:

Olá menina, que saudades!
Como você está nesta quarentena?
Nós do (nome do salão), estamos 
com saudade de você!

Depois da conversa iniciada, 
fale sobre a campanha.



PASSO A PASSO
CAMPANHA 

CLIENTE ANJO

Como vender

Se possível faça um vídeo ou audio 
explicando a ação e convidando a 
cliente a participar, por exemplo:

«Você sabe que não estamos podendo
atender, e por isso, estamos te 
convidando para ser um anjo do nosso 
salão». 

Crie artes de divulgação e divulgue
nas redes sociais, comece também 
a agradecer as clientes que estão
te ajudando nos stories. 
Marque elas e envolva todo 
seu time da beleza na ação.



PASSO A PASSO
CAMPANHA 

CLIENTE ANJO

SUGESTÕES DE PEÇAS
Faça o download dos arquivos aqui

https://drive.google.com/drive/folders/16Splg34wMGPSb0mgOQ22D-pPGUqD5MsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16Splg34wMGPSb0mgOQ22D-pPGUqD5MsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16Splg34wMGPSb0mgOQ22D-pPGUqD5MsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16Splg34wMGPSb0mgOQ22D-pPGUqD5MsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16Splg34wMGPSb0mgOQ22D-pPGUqD5MsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16Splg34wMGPSb0mgOQ22D-pPGUqD5MsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16Splg34wMGPSb0mgOQ22D-pPGUqD5MsK?usp=sharing


dani.venancio
renato.fuzz

renatofuzz
danivenancio_
criadoresdeimagem

criadoresdeimagem

SIGA - NOS

Professora, gestora e
pesquisadora da área

da beleza 

Por Dra. Dani Venâncio


