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Espera-se compreender como os microempreendedores são-

carlenses no ramo da beleza lidaram com os desafios impostos

pela COVID-19, tanto nos períodos de pico da pandemia,

quanto nos dias atuais. Gerenciadas por poucas pessoas, as

microempresas foram drasticamente afetadas por mudanças de

hábito dos consumidores e restrições no funcionamento

estabelecidas pelo Governo do Estado. De acordo com o

SEBRAE (2021), o setor de serviços de beleza e estética viveu

um momento crítico com o agravamento da pandemia no início

do ano atual. Houve uma queda de 71% no faturamento de

2020 em relação a 2019 e cerca de 40% desses negócios

passaram a depender da extensão do Auxílio Emergencial.

Além das incertezas quanto ao surgimento de variantes do

coronavírus e consequente duração da pandemia, a crescente

inflação agravou o impacto no orçamento das empresas. Em

casos extremos, o encerramento das atividades foi inevitável.

Sabe-se, com base na literatura, que profissionais resilientes do

ramo tiveram que se reinventar de diversas formas

(CHOWDHURY et al., 2020). Nesse movimento de adaptação,

as seguintes ações foram fundamentais: saber negociar com

fornecedores, funcionários e proprietários de imóveis; manter

contatos com clientes; modificar o espaço de trabalho para

atender a medidas sanitárias; bem como inovar de forma

competitiva na prestação de serviços e migrar para a venda de

produtos nos meios digitais.

Introdução

No final de fevereiro de 2020, o vírus da COVID-19 chegou ao

Brasil. Medidas preventivas para conter a disseminação do

coronavírus incluíram a proibição de aglomerações, a

necessidade de isolamento social e severas restrições no

funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais.

Consideradas não essenciais, as atividades econômicas no ramo

da beleza foram diretamente impactadas por tais medidas.

Além disso, profissionais e microempresas atuantes no setor

são, até hoje, desafiados pelas consequências financeiras de

curto e longo prazo decorrentes da crise pandêmica. Avaliar tais

efeitos nos pequenos negócios, em escala municipal, é uma

importante contribuição científica para a economia local. Resultados esperados

Material e métodos

Objetivo

Analisar os impactos da pandemia para as microempresas

atuantes no setor de estética em São Carlos – SP.
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Uma pesquisa de cunho exploratório será conduzida com

profissionais do ramo em diferentes estabelecimentos da

cidade, particularmente os salões de beleza. Aplicar-se-á um

questionário qualiquantitativo, de forma presencial ou remota,

com perguntas referentes ao impacto da pandemia na atividade

dos microempreendedores, aos produtos e serviços mais

afetados pela crise econômica e às formas de adaptação

encontradas para superá-la. Os entrevistados serão divididos de

acordo com sexo, tempo de atuação na profissão e de trabalho

no estabelecimento em questão.

Negócio 

Orçamento

Prioridades

Incertezas

Inflação


