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SILVA, N. H. B. A maquiagem profissional como alternativa de emprego e renda no 

município de Pau dos Ferros, 2019. 38b f. Monografia (Bacharel em Economia) – Campus 

Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia, Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, 2019 

RESUMO 

Ficar mais bonito sempre foi desejo de muitas pessoas, e o uso de produtos para realçar ou 

transformar a aparência sempre fizeram parte do cotidiano das civilizações ao longo dos 

tempos. Produtos cosméticos e de maquiagem já foram usados com diferentes propósitos, e 

fabricados de diferentes formas, do processo caseiro à industrias, a verdade é que até os dias 

atuais a busca por produtos de maquiagem e cosméticos é constante, bem como a busca por 

profissionais que atuam na área da maquiagem profissional. Nessa perspectiva, o principal 

objetivo dessa pesquisa é investigar o mercado da maquiagem profissional como alternativa de 

emprego e renda em Pau dos Ferros, RN, mais especificamente fazendo um levantamento dos 

custos e receita da atuação da profissão de maquiador, mensurando os custos de qualificação e 

formação, bem como tentando traçar o perfil dos profissionais que atuam no mercado de 

maquiagem profissional no município campo de pesquisa. Para tanto, foi realizado um estudo 

bibliográfico sobre o tema, foi aplicado um questionário investigativo com 15 pessoas que 

atuam no mercado da maquiagem no município campo de pesquisa nos meses de fevereiro e 

março no ano de 2019. Para levantar dados históricos relacionados à beleza, cosméticos e 

maquiagem, nos baseamos nos conceitos e estudos teóricos de Schneider (et. al. 2009), Cândido 

(2015), Machado (2009), Dweck (1999), Oliveira (2017), dentre outros que colaboraram na 

compreensão dos conceitos pesquisados. Os resultados da pesquisa mostraram que o 

profissional que atua com maquiagem em Pau dos Ferros o faz mais por necessidade e 

complementação de renda, atua no mercado há mais de dois anos e possui outras funções, além 

do fato de que a renda adquirida é pequena frente aos custos de formação e manutenção da 

profissão.  

Palavras chave: Maquiagem profissional. Mercado da beleza. Cosméticos. Pau dos Ferros 
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dos Ferros town, 2019. 38 f. Monography (Bacharel em Economia) – Campus Avançado 

Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

2019 

 

ABSTRACT 

To stay more beautiful it was be the wish of many people, and the use of products to highlight 

or change the appearance always made part from the daily routine of the civilizations beyond 

the times. Cosmetics products and make up already have used with different porpoises and 

made of different ways, from the home process to the industries, the truth is that until nowadays 

the look for makeup products and cosmetics is constant, as well, the look for professional that 

act into the professional makeup area. Thinking this, we proposed to realize this research to 

study the professional makeup marketplace as an alternative of employ and income in Pau dos 

Ferros, RN, more specifically doing a research about costs and income of the makeup 

professional act, measuring the costs of qualification and formation, as well trying to revel the 

profile of the professionals that act into the makeup marketplace in the field camp research. 

Beyond to show historic facts relation to the beauty, cosmetics and makeup, based into the 

concepts and theory studies from Schneider (et. al. 2009), Cândido (2015), Machado (2009), 

Dweck (1999), Oliveira (2017), among others that cooperated in the comprehension of the 

researched concepts. The research results showed that the professional that act with makeup in 

Pau dos Ferros do this more for necessity and income complementation, he acts into the 

marketplace more than two years and has other functions, beyond that the acquired income is 

short in front of the formation costs and maintenance of the profession.  

 

Key words: Professional make-up. Beauty market. Cosmetics. Pau dos Ferros 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Estamos vivenciando nos dias atuais a procura cada vez maior do público feminino e 

masculino por produtos de embelezamentos e cosméticos, e o setor de maquiagens tem sido 

destaque atualmente. A busca pela beleza e preservação de uma aparência perfeita, tem levado 

um número cada vez maior de pessoas a imergir no mundo da beleza, na compra de produtos 

de embelezamento, ou na capacitação de uso e aplicação desses produtos, o que por sua vez, 

tem contribuído para o aumento dos negócios em torno do mercado de cosméticos, além do 

envolvimento cada vez maior de profissionais autônomos, ou com vínculo empregatício. 

O mercado de produtos de beleza tem apresentado altos índices de crescimento nos 

últimos anos, de acordo com pesquisa realizada por Cândido (2015, p. 08), baseada em dados 

sobre produtos de maquiagem: “Segundo a Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos (ABIHPEC), nos últimos 19 anos, enquanto a indústria em geral apresentou um 

crescimento de 41%, o setor cresceu 390%”. Esse percentual de crescimento afeta não apenas 

pessoas de alta renda, mas todos as classes sociais e gêneros, bem como todas as regiões 

brasileiras.  

Em meio a esse crescimento, se encontra a maquiagem como um dos parâmetros que 

mais contribuiu para os altos índices de negócios relacionados ao mercado da beleza, o Brasil 

está em quarto lugar no ranking dos maiores mercados da beleza, e em 2017 o setor de 

maquiagem ocupava o 5º lugar na lista de itens consumidos em nome da beleza e higiene 

pessoal. Ainda de acordo com a pesquisa de Cândido (2015) o nosso país é o terceiro maior 

consumidor de maquiagem no mundo, devido aos valores sociais e culturais brasileiros que 

colocam em evidência a aparência física e busca pela beleza como um comportamento típico 

dos brasileiros, principalmente o público feminino. 

Considerando o impacto econômico dos negócios em torno dos produtos de beleza e da 

movimentação do mercado de trabalho que engloba profissionais que lidam com uso e aplicação 

de cosméticos e maquiagem, buscamos desenvolver essa pesquisa atentando para o aumento do 

número de profissionais que atuam nesse mercado, bem como na tentativa de estudar o mercado 

da maquiagem profissional no município de Pau dos Ferros, RN atentando para a geração de 

emprego e renda no setor de maquiagem profissional. 

Para tanto, traçamos como objetivo geral investigar o mercado da maquiagem 

profissional como alternativa de emprego e renda no município de Pau dos Ferros, RN, e em 

específico: apresentar dados históricos relacionados a beleza e cosméticos atrelados ao mercado 
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profissional; mensurar os custos de qualificação do profissional de maquiagem no município 

de Pau dos Ferros; fazer um levantamento de custos e receita da atuação da profissão de 

maquiador, no município de Pau dos Ferros e, traçar o perfil dos profissionais que atuam no 

mercado de maquiagem profissional. 

Em busca da compreensão dos conceitos trabalhados nessa pesquisa, nos pautamos nos 

trabalhos e pesquisas realizadas por Schneider (et. al. 2009), Cândido (2015), Machado (2009), 

Dweck (1999), Oliveira (2017), dentre outros que contribuíram para o conhecimento sobre a 

história da maquiagem e cosméticos, bem como sobre o mercado da beleza na atualidade. 

Assim, foram buscados dados junto à ABIHPEC, de modo a mostrar informações atualizadas 

sobre o mercado de cosméticos no Brasil e no mundo. Feito isso, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os sujeitos que atuam no município de Pau dos Ferros, e trabalham com 

maquiagem profissional.  

Os resultados dessa pesquisa se encontram organizados nesse relato, que por sua vez 

divide-se nas seguintes partes: primeiro a Introdução que ora apresenta o trabalho, Capítulo 02- 

Maquiagem: seu papel na história e no mercado, este capítulo faz um breve apanhado histórico 

sobre a maquiagem e os cosméticos desde a antiguidade até a modernidade, que tipos de 

maquiagem podem ser realizadas, quais os produtos de maquiagem e cosméticos são mais 

comumente usados, incluindo nesse percurso dados e informações sobre o mercado da beleza, 

renda e conceitos sobre o empreendedorismo que também pode se desenvolver no setor de 

beleza. O Capítulo 03 – O mercado de maquiagem profissional de Pau dos Ferros, nesse 

capítulo, fazemos a descrição da realização da pesquisa bem como trazemos os dados tabulados 

e comentados a partir dos objetivos específicos traçados para a compreensão de como funciona 

o mercado da maquiagem em nosso município, bem como buscando traçar e revelar o perfil do 

maquiador, os custos da profissional e receita adquirida no trabalho com maquiagem. Por fim 

as Considerações Finais, seguidas das Referências usadas para a construção da pesquisa.  
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2. MAQUIAGEM: SEU PAPEL NA HISTÓRIA E NO MERCADO  

 

Este capítulo traz um apanhado teórico e histórico sobre a maquiagem no mundo e na 

história das civilizações. Além disso, faz uma breve apresentação dos principais tipos de 

maquiagem, dos produtos básicos usados na composição da maquiagem.  Por fim, faz uma 

breve discussão sobre o mercado da beleza e dos possíveis tipos de profissionais que atuam 

nesse setor, com ênfase no profissional de maquiagem.  

 

2.1 Os cosméticos e a maquiagem na história 

 

Começando pela definição de cosmético e maquiagem proposta por Cândido (2015 

apud Palácios 2004, p. 13), pode-se dizer que os cosméticos são “produtos que tratam 

superficialmente da pele a fim de embelezá-la”. O autor ainda aponta que determinar a diferença 

precisa entre cosméticos e maquiagem é por vezes complicado, às vezes a maquiagem é 

colocada como uma subcategoria dos cosméticos ou as definições são idênticas. No entanto, 

apesar de que o conceito de cosmético e maquiagem se entrelaçam, nesse trabalho concordamos 

com Galembeck (2009, p. 04) quando afirma que “cosméticos são substâncias, misturas ou 

formulações usadas para melhorar ou proteger a aparência do corpo humano”.   

A maquiagem pode ser entendida segundo Ferraz, Yabrude, Thives (s/d, p. 02) “como 

produtos coloridos em diversas formas cosméticas, destinados a embelezar a pele e cobrir suas 

imperfeições.” Assim sendo, o conceito de maquiagem passa pela função de cobrir a pele e 

embelezar o corpo, o que difere dos produtos com função de tratamento estético, porém 

atualmente é fácil encontrar produtos que exercem a mesma função de cobrir, embelezar e tratar 

da pele ou corpo. Nesses termos, assumimos nesse trabalho a similaridade entre cosméticos e 

maquiagem como temas interligados e inerentes à nossa pesquisa, a qual faz um apanhado 

histórico dos cosméticos e da maquiagem na história das civilizações. 

A história dos cosméticos e da maquiagem remonta à Pré-história, quando os homens 

da caverna deixavam as pinturas nas paredes e passaram a usar também na própria pele, como 

um ritual carregado de significações, desde religiosas até para diferenciação de grupos. Mas é 

a partir da civilização egípcia que os cosméticos passam a serem vistos como produtos de realce 

de beleza por volta de 4.000 a.C. (CÂNDIDO, 2015). 

Os egípcios são considerados os primeiros povos a usarem em larga escala produtos 

cosméticos, por meio fabricação caseira de sombras, rouge, óleos e hena para pintar os cabelos. 

Os egípcios foram povos que tinham grande apreço pelo cuidado com a aparência e beleza, 
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usando produtos extraídos da natureza para a manipulação de substâncias e produtos para o 

cuidado com a pele. “Na época se tinha a crença que os produtos apresentavam resultados 

mágicos, como desparecer com rugas e preservar a juventude.” Conhecidos por seus olhos 

marcados por delineamento escuro feito com o khol, cuja finalidade era proteger os olhos do 

sol e ao mesmo tempo aproximar as pessoas das divindades como Hórus. (CÂNDIDO, 2015, 

p. 14) 

Mais tarde os gregos também usaram de maquiagem, contudo, de forma mais simples 

se comparados aos egípcios, os gregos o faziam de forma mais sutil e condenavam o exagero, 

valorizavam mais a forma saudável do corpo obtida através de exercícios físicos. Os romanos 

colocaram novamente a maquiagem em evidência ao utilizá-la nos teatros, os atores a usavam 

como recurso para composição dos personagens. Também usando produtos naturais como o 

arroz, trigo, azeite e gordura vegetal, os romanos fabricavam pós para realçar a brancura do 

rosto e corpo. (FERRAZ, YABRUDE, THIVES, S/D). Os primeiros registros do creme facial 

no mundo data de 150 a.C. criado pelo físico Galeno, que segundo Ferraz, Yabrude, Thives 

(s/d, p. 04-05), “tinha como fórmula uma mistura de água com cera de abelha e óleo de oliva. 

Mais tarde, o azeite foi trocado por óleo de amêndoas e incorporado ao bórax ajudando a formar 

a emulsão e tornando a fabricação mais rápida”.  

O conceito de pele branca como padrão de beleza perdurou até a Idade Média, quando 

as mulheres usavam farinha de trigo, mel e óleo para clareamento da pele, além dos homens 

que também usavam o pó de arroz para cobrir o rosto, ainda assim, nessa época, a igreja 

reprimiu o uso da maquiagem considerando-a pecaminosa. (CÂDIDO, 2015) . A partir do 

século XV é que a maquiagem volta a fazer parte da vida das pessoas, principalmente entre a 

nobreza, usando-a para realçar a beleza feminina.  

Conforme estudos de Ferraz, Yabrude, Thives, s/d, p. 05), em 1883 é lançado um 

batom em formato de bastão, contendo talco, óleo de amêndoas, essência de bergamota e limão, 

gordura de cervo e corante vermelho. O século XIX é marcado pela abertura dos primeiros 

salões de beleza, onde eram usados produtos para pele, lápis par contorno labial, cremes para 

massagem esmaltes e loções diversas. 

O conceito de maquiagem e produtos de beleza ganha destaque maior na chegada do 

século XX, com a invenção do cinema e maior visibilidade feminina em todos os setores, o uso 

da maquiagem passou também a ser reconhecido como símbolo de força e emancipação 

feminina, (LOPES, 2015, apud ELDRIDGE, 2015). 

Ainda no século XX, os cosméticos deixaram de ser produzidos de modo artesanal 

para serem fabricados em grande escala nas indústrias, o que também contribuiu para que se 
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tornassem mais eficazes e seguros para o consumo. No decorrer das décadas seguintes, a 

indústria de cosméticos cresceu, melhorou os produtos além de desenvolvê-los e comercializá-

los a um custo mais acessível, conquistou mulheres de todas as camadas sociais.  

 

A aceitação dos produtos cosméticos foi melhorando o que levou a 

desenvolver novos produtos de maquiagem. Na década de 20 vieram Às 

sombras, o primeiro curvador de cílios, usavam máscaras de cílios, pancake e 

o blush exageradamente, além disso, o contorno dos lábios era feito em forma 

de coração. Na década de 30 utilizava-se o delineador, depilava-se a 

sobrancelha e as delineavam em traços finos e o batom em tons fortes. 

(FERRAZ, YABRUDE, THIVES, s/d, p. 06) 

 

Entre os anos 50 e 90 o mundo testemunhou diferentes estilos que marcaram época e 

conquistaram definitivamente um público que ultrapassou o gênero, conquistando não apenas 

mulheres, mas também o público masculino, pessoas de todos estilos. Como bem aponta 

Schneider, Reis e Thives (2009, p. 02): “...os psicodélicos e hippies criaram sua própria 

maquiagem nos anos 60, os punks nos anos 70, os new-wave e ecologistas nos anos 80 e os 

politicamente corretos e personalizados nos anos 90.” Como podemos ver, cada época deixou 

sua marca através de estilos próprios de uso de maquiagem. 

O século XXI revelou-se como um período de culto à beleza aparência, a maquiagem 

nesse caso, tornou-se uma forte aliada na construção de padrões de beleza, e cuidados com o 

corpo. Isso porque, com o avanço da tecnologia e das pesquisas científicas em torno dos efeitos 

dos produtos químicos no organismo, a maquiagem ganhou também status de recursos de 

cuidados com a pele e o bem estar. Os produtos de maquiagem e cosméticos não apenas 

“pintam” a pele, encontramos batons com funções de hidratante, mesclados com filtro solar 

entre outros benefícios de cuidado com a pele presentes em diferentes itens cosméticos 

(SCHNEIDER, REIS, THIVES, 2009) 

A maquiagem então torna-se um ritual natural na vida de mulheres e homens, 

preocupados com a beleza e a estética da imagem pessoal no dia da dia, a combinar ainda com 

o estilo pessoal e a moda vigente, isso porque segundo Schneider, Reis e Thives, 2009, p. 03): 

“ a maquiagem representa a mudança de conceitos e criações a cada estação, direcionando um 

mundo de possibilidades e realizações, podendo ampliar efeitos menos realistas, pois a 

maquiagem envolve criatividade de pessoas que conseguem ser futuristas”. Ainda segundo os 

autores Schneider, Reis e Thives (2009) O maquiador é comparado a um artista que usa o rosto 

como tela para sua arte, criando formas e beleza, e ainda respeitando as características 

individuais de cada pessoa.  



13 
 

O profissional da maquiagem é alguém que usa de inspiração e conhecimento técnico, 

para desenvolver seu trabalho, aplicando produtos e criando formas de beleza que atenda sua 

percepção e o gosto do cliente, ou atinja o objetivo de uma maquiagem artística, o que difere 

de uma maquiagem para festas, por exemplo. Atualmente temos diferentes usos e funções da 

maquiagem no mercado, bem como diversidade de produtos e também funções no mercado da 

beleza, que segundo Schneider, Reis e Thives (2009, p. 05-06), os produtos cosméticos 

destacam-se em três categorias:  

 Comercial: dependentes da moda são produtos desenvolvidos para auto-aplicação 

destinados a usuários comuns; produtos de média quantidade de pigmentos e de 

grande rotatividade no mercado e pouco utilizado por profissionais da maquiagem; 

 Teatral:  são produtos de forte fixação, vendidos em kits com uma variedade e cores, 

comercializados somente em lojas especializadas e o profissional deve ter 

conhecimento sobre a aplicação de cada produto; 

 Profissional; são produtos de forte fixação encontrados em maior variedade de cores, 

destinados especialmente para o profissional da maquiagem, não dependentes da 

moda são vendidos em lojas especializadas para profissionais.  

 

Apesar de serem apenas três categorias que delineiam os produtos cosméticos, no 

referente à maquiagem, temos uma longa lista de produtos necessários para o uso da 

maquiagem, o que pode variar conforme o objetivo e a função da maquiagem para cada pessoa, 

além do poder aquisitivo dos produtos no mercado, sem contar as diversas marcas disponíveis. 

Todavia, os produtos básicos para uma maquiagem independente da função, disponíveis no 

mercado são: 

 Primes: produto para ser aplicado antes de qualquer maquiagem, ele retira a 

oleosidade da pele deixando-a mais lisa, prolongando a durabilidade e 

ajudando a amenizar visivelmente as linhas de expressão.  

 Bases: serve para regularizar o tom da pele. Podem ser cremosas, indicadas 

para peles secas e sensíveis; bases fluídas, indicadas para peles normais e 

mistas; bases em pó, chamadas Pancake (ou cake), é indicada para peles 

oleosas. 

 Sombras: são produtos que empregam e ressaltam visualmente o efeito luz e 

sombra, manifestando efeitos de iluminação e profundidade. São encontradas 

de várias cores, formas e texturas líquidas, mousse, bastão, cremosas ou em 

pó. 
 Blush: sua função é dar cor ou profundidade à parte das maçãs do rosto dando 

a pele uma tonalidade mais saudável. 

 Batons: são produtos usados para dar cor e realçar os lábios, encontrados de 

várias cores, com ou sem brilho e em diversos formatos e sabores. 

 Delineadores: cremosos, líquidos ou mesmo em formato de caneta, hoje 

encontrado em diferentes cores tem como função aumentar, definir e destacar 

o olhar. 

 Máscaras: para alongar, colorir ou criar volume a máscara d cílios destaca o 

olhar melhorando a textura do cílio. Cremosa ou incolor ela separa os cílios e 

a alisa da raiz às pontas.   

 Pós: indicado pra finalizar a maquiagem com a função de uniformizar a pele, 

translúcidos ou coloridos dão um toque especial na pele retirando a oleosidade 
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natural, melhorando aspecto e fixando a maquiagem. (SCHNEIDER, RIVES, 

THIVES, 2009, p. 07) 

 

Com esses produtos essenciais, o maquiador pode exercer sua profissão atuando em 

diferentes tipos de maquiagem, a depender também da função requerida para a maquiagem 

como por exemplo maquiagem de festa, de teatro, artística, etc. é o tipo de maquiagem que 

determina a área de atuação do maquiador. 

A maquiagem artística está ligada ao hábito cultural e estética, Schneider, Rives e 

Thives (2009, p. 07) vai dizer que é a “expressão literalmente viva da união das artes plásticas 

com a anatomia humana, onde uma ou outra se integram para expressar o belo”.  A maquiagem 

tridimensional é baseada no uso dos efeitos de luz e sombra para delinear profundidades e efeito 

tridimensional. Também podem ser acrescentados outros materiais como ceras, massas, 

próteses de látex para criar contrastes ou simular efeitos como simular, modelar nariz e 

contornos. Maquiagem para cinema e TV deve estar relacionada a um personagem, oferecendo 

uma identificação total com ele, além de ampliar os detalhes mínimos de um rosto, comparada 

à maquiagem teatral, a maquiagem para cinema e TV é quase sempre corretiva e deve ser 

altamente precisa.  

A maquiagem reconstrutora, tem como objetivo corrigir deformidades e manchas, não 

compreende um trabalho fácil, visto que o maquiador não é um cirurgião plástico e nem sempre 

a maquiagem dura tempo considerável, fatores como a temperatura do corpo interferem nesse 

processo e desafazem o trabalho do maquiador. A necromaquiagem também tem a função 

corretiva, no entanto é feita em cadáveres com o objetivo de “dar uma aparência saudável 

permitindo que o último contato visual com os familiares e amigos seja reconfortante 

proporcionando boa aparência e minimizando o trauma familiar”, (SCHNEIDER, RIVES, 

THIVES, 2009, p. 11). A necromaquiagem é uma área da profissão de maquiagem que surgiu 

no Brasil na década de 1990 e tem ganhado adeptos, requer muita força de vontade, capacidade 

e talento.  

Outro tipo de maquiagem se volta para o teatro, é uma maquiagem que tem por 

finalidade contribuir na composição de personagens junto aos atores, o que irá requerer do 

maquiador além do talento e capacidade, conhecimentos e pesquisas sobre o personagem, 

época, costumes entre outros aspectos que possibilitem a harmonia entre a maquiagem e a 

construção do personagem e do figurino. Além de dominar técnicas de claro e escuro, luz e 

sombra considerando a iluminação do espaço e o efeito esperado da maquiagem na composição 

do personagem (SCHNEIDER, RIVES, THIVES, 2009) 
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Maquiagem de moda para desfiles e fotos também irá requerer um profissional que 

saiba lidar com espaços dinâmicos, luz e sombra, o maquiador deverá trabalhar em equipe com 

iluminadores e também conhecer as marcas que serão divulgadas de modo a realizar um 

trabalho que expresse o conceito do produto que está sendo divulgado.  

A partir da inovação tecnológica em todos as áreas, a maquiagem virtual surge como 

um espaço para atuação profissional no sentido de trabalhar graficamente com o conceito de 

maquiagem em fotos, jogos online, no uso de programas e softwares que realcem a maquiagem 

de um modelo ou de um personagem virtual, bem como no retoque final na edição de fotos, etc.  

A maquiagem Air brush também liga-se à tecnologia como princípio norteador, visto 

que o profissional trabalha com uma nova técnica de maquiagem utilizada para câmeras digitais, 

tanto na TV, fotografia e no cinema. Esse tipo de maquiagem objetiva uma melhor definição e 

acabamento por meio do uso de um compressor de ar e uma pistola aerógrafo. Ainda segundo 

Schneider, Rives e Thives, (2009, p. 15): 

 

Os principais produtos para aplicação dessa técnica são; primes; corretivos de 

diferentes cores, pós faciais com a tecnologia de ultramicronização, que ficam 

invisíveis na leitura digital; bases à base de álcool, sendo usadas para efeitos 

especiais, principalmente tatuagens; bases à base de água e bases de silicone, 

é o que existe de mais moderno hoje para a tecnologia high-definition.  

 

Ao lado das maquiagens com inovação tecnológica está a Micropigmentação que 

corresponde a uma maquiagem definitiva, técnica originária do Oriente com função de 

embelezamento ou correção de imperfeições com a introdução de pigmentos orgânicos e 

inorgânicos na pele. É uma técnica que exige um profissional qualificado além de 

conhecimentos preciso sobre a pele humana, além do uso de materiais adequados e descartáveis 

para garantir a saúde do cliente através de higienização dos materiais e do ambiente de trabalho.  

E por fim, a maquiagem caseira que é realizada por pessoas que se auto maquiam 

através de experiências básicas, com a ajuda de vídeos online, e produtos que compra 

normalmente no mercado e fazem uso em casa, ou ainda fazem uso de substâncias caseiras para 

compor uma maquiagem para alguma festa à fantasia, por exemplo, com o uso de clara de ovo, 

gelatina, corantes, entre outros para compor o efeito desejado. Hoje em dia e bem comum a 

prática de maquiagem caseira quando não se pode pagar por uma maquiador profissional.  

Diante do exposto sobre os diferentes tipos de maquiagem cabe ainda acrescentar que, 

as possibilidades que a maquiagem oferece são muitas, realçar, embelezar, disfarçar, colorir, 

mudar, transformar são algumas dessas funções. E o profissional envolvido nesse campo de 

atuação no mercado, deve estar atento às inovações, se manter atualizado através de cursos, 
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possuir sensibilidade e discernimento para atender às necessidades de seus clientes, sejam eles 

uma única pessoa ou uma empresa em busca da divulgação de uma marca. Quanto ao perfil de 

um bom maquiador Schneider, Rives e Thives (2009, p. 18) ainda argumenta que: 

 

De qualquer forma, o bom maquiador precisa sempre estar atento às 

novidades, disposto a absorver novos métodos e a ter o domínio de todas as 

instâncias do mercado de trabalho. Ele deve realmente se interessar por tudo 

que se refira ao seu trabalho, ter uma boa habilidade manual, conhecer de tudo 

um pouco e ser capaz de se adaptar às mais variadas circunstâncias. O 

profissional necessita também ter recursos para adquirir instrumentos de 

trabalho de alta qualidade e para se atualizar constantemente.  

 

Apesar de ser uma profissão reconhecida no mercado no trabalho, infelizmente não é 

regulamentada pelo Ministério do Trabalho no Brasil, não há leis que determine pré-requisitos 

para formação e atuação, no entanto, no mercado de trabalho, os cursos de formação contam 

como requisitos importantes na contratação por uma empresa, por exemplo. De qualquer forma, 

é preciso que seja um profissional de perfil inovador e atento às mudanças sociais, culturais e 

fundamentalmente às tendências da moda que por sua vez, ditam o tom da maquiagem a ser 

usada em determinado período de tempo.  

 

2.2 O mercado dos cosméticos e beleza 

 

A busca e o alcance da beleza através de produtos e cosméticos não se deu de forma 

aleatória, as transformações culturais, comportamentais, sociais, e também econômicas 

contribuíram para difundir conceitos, valores, divulgar produtos e ganhar um público cada vez 

maior. Com a ajuda do cinema e da televisão, padrões de beleza foram divulgados, e o rosto de 

atrizes e atores serviram de modelo para divulgação de produtos e parâmetros de beleza. 

Atualmente com a mídias e a tecnologia a favor, há uma grande movimentação e publicidade 

em torno de produtos e cosméticos para todos os perfis e gostos pessoais de pessoas de todas 

as classes sociais, (FERRAZ, YABRUDE, THIVES, S/D) 

A Primeira e Segunda Guerra Mundial tiveram um grande impacto no comportamento 

feminino, o que por sua vez também interviu diretamente no mercado de trabalho e na venda 

de produtos para mulheres que não mais ficavam em casa, mas tiveram que se integrar o 

mercado de trabalho para sustentar a casa e a família. O uso de cosméticos para realçar a beleza, 

ou disfarçar imperfeições ganhou mais força no mercado competitivo e as empresas de 

cosméticos tiveram um grande impulso nesse período, (FERRAZ, YABRUDE, THIVES, S/D) 
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A expansão no setor de cosméticos no Brasil se deu no mesmo período, ainda nos anos 

50, as políticas de incentivo e desenvolvimento econômico abriram espaço para empresas 

multinacionais, dentre as quais chegaram ao Brasil a AVON e a L’Oréal, duas grandes empresas 

no ramo de cosméticos. No final da década de 60 a Natura, empresa nacional, começou a venda 

de seus produtos de forma direta. Com mais de um milhão e meio de consultoras, mais de 7 mil 

colaboradores, os produtos Natura estão presente em mais de 58% dos lares brasileiros 

(CÂNDIDO, 2015). 

Sobre o comportamento da população brasileira nesse período entre as décadas de 50 

e 60, frente ao consumo de maquiagem e a compra e venda de produtos de beleza, também 

movimentou o mercado de trabalho, como o explicado a seguir:  

 

O novo comportamento da população brasileira, mais preocupada com a 

aparência, e consequentemente demandante de bens e serviços relativos à 

beleza, pode justificar parcialmente o aumento do número de profissionais 

atuando neste segmento, na última década. Outro fator explicativo é de ordem 

técnica e refere-se ao fato de que tais atividades, por não requererem mão-de-

obra qualificada e por exigirem pequeno montante de capital para instalação, 

não apresentam barreiras à entrada, pelo contrário, operam, 

preferencialmente, em estabelecimentos de pequeno porte, a maior parte 

(86,1%) composta de no máximo quatro pessoas (DWECK, 1999, p. 33). 

 

Na década seguinte o Boticário abre as portas lançando inicialmente perfumes e 

cremes corporais, para depois se expandir na fabricação de itens de maquiagem. O Grupo 

Boticário se expandiu e lançou uma nova franquia a Eudora em 2011, e em 2012 lançou a marca 

“Quem disse Berenice?”. Além da venda em lojas físicas, é possível adquirir produtos por 

catálogos, e por meio de e-commerce. (CÂNDIDO, 2015)  

A Avon possui também um número significativo de vendedoras representantes com 

vendas apenas por catálogo, enquanto a L’Oréal faz distribuição direta em todas as redes de 

farmácias e supermercados em todo o país.  

O mercado de produtos de beleza e cosméticos movimenta números elevados no país 

e não sofreu interferência com os períodos de crise econômica, ficando entre os mais elevados. 

Segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2017), o Brasil é responsável por mais de 06% do 

mercado mundial e atualmente ocupa o quarto lugar na indústria da beleza como consumidores,  

sendo ultrapassado pelos Estado Unidos, China e Japão.  

Ainda segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC, 2017), são variados fatores que contribuem para o ranking do Brasil 

no mercado da beleza, dentre eles podemos citar como influenciadores:  
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 Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho. 

 Aumento da expetativa de vida 

 Lançamentos constantes de produtos  

 Uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado com a saúde e bem estar. 

 A participação do homem no consumo de produtos HPPC vem se intensificando.  

 

 

É notório que o público feminino é responsável pelo crescimento no mercado dos 

cosméticos e produtos para maquiagem, o chamado mercado da beleza tem mostrado números 

sempre elevados, em pesquisa realizada por Machado (2009) corroborando com os dados da 

ABIHPEC (2017), tem mostrado ainda que o fato da mulher ocupar cada mais espaço no 

mercado de trabalho tem implicado diretamente em seu poder aquisitivo de compra de produtos 

de higiene e maquiagem, dentre outros produtos e tratamentos relacionados à beleza física. 

Conforme nos explica Machado (2009, p. 51): 

 

A mulher assume a cada dia maior controle sobre sua vida à medida que é cada vez 

mais responsável pelo seu sustento, sua inserção no crescente mercado de trabalho 

amplia seu poder de consumo. E com ele aumenta o mercado brasileiro de cosméticos, 

perfumes e higiene pessoal, que é o que mais cresce no mundo. 

 

A preocupação com a beleza vem crescendo por diversos motivos, além dos cuidados 

com a aparência e o corpo, os padrões veiculados pela mídia, telenovelas e cinema por exemplo, 

tem impacto direto na escolha dos consumidores, não esquecendo as revistas femininas, 

outdoors, catálogos, entre outras formas e fonte de veiculação de propaganda sobre cosméticos 

e beleza. Schneider, Rives e Thives (2009, p. 02) argumenta ainda que: 

 

Hoje a maquiagem é muito mais do que aquele make-up cinematográfico que 

a difundiu no começo do século XX, neste início de milênio do culto à saúde 

e a longevidade, a maquiagem se transformou em mais um dos cuidados com 

apele, com a beleza e com o bem-estar. As revistas femininas tornam-se fortes 

aliadas dos fabricantes de produtos de beleza.  

 

Assim sendo, o mercado da beleza continua em ampla expansão, o comportamento e 

as atitudes dos consumidores frente à funcionalidade dos produtos de beleza e cosméticos 

também influenciaram para esse aumento, “as mulheres deixaram de ver os produtos como 

fúteis e agora passaram a vê-los como essenciais” (GODOY, 2018, apud SÁ, 2010). Essa 

‘essencialidade’ liga-se as inovações nos produtos que além de realçar a beleza, também 

possuem em suas fórmulas combinações com produtos que cuidam da pele, como é o caso de 

bases com hidratantes ou filtros solares, shampoos que prolongam o efeito da química capilar, 

máscaras de cílios que nutrem a fibra capilar, etc, (GODOY, 2018). 
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Também surgiram órgãos preocupados com a qualidade e segurança dos cosméticos 

para a saúde, como é o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

Associação Brasileira de Produtos de Higiene, Perfumes e Cosméticos (ABIHPEC) e a 

Associação Brasileira de Cosmetologia, todos no Brasil.  

 

2.3 Emprego, renda no mercado de beleza e empreendedorismo por necessidade 

 

De acordo com dados do IBGE (2018) no primeiro trimestre desse ano existem mais 

de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, ou seja, pessoas com idade apta ao trabalho 

que procuram emprego.  

As formas de controle sobre o trabalho, bem como o desenvolvimento tecnológico, 

tendem a contribuir para a expansão do capital e a manutenção da ordem produtiva. Porém,  

 

[...] o efeito contrário desse processo se traduz na desordem do trabalho, 

expressa na intensificação do processo de alienação e na desarticulação 

política da classe trabalhadora. [...] Longe de encontrar saídas, os 

trabalhadores buscam alternativas de sobrevivência em outras formas de 

trabalho que estão situadas principalmente na Informalidade (WELL & 

NOGUEIRA, 2016, p. 24). 

 

Esse contingente, constitui uma reserva de mão-de-obra que influência também no 

trabalhador empregado com vínculo formal, pois limita a capacidade de negociação dos 

trabalhadores assalariados no que ser refere a benefícios e direitos. 

Apesar de constituir um dos principais traços intrínsecos do desenvolvimento 

capitalista brasileiro, o excedente de mão-de-obra resultou da formação de um 

segmento significativo da população que deixou de ser incorporado pela 

dinâmica macroeconômica, mesmo quando o país alcançou a fase de expansão 

invejável de suas forças produtivas, ocorrida durante as décadas de 1940 e 

1970 (POCHMANN, 2001, p. 18). 

 

A busca pela beleza e a melhoria da aparência física têm provocado o crescimento da 

demanda por bens e serviço ligados a estas áreas, o que possibilita a obtenção de uma sub-renda 

que, ainda que, em sua maioria, sem vínculo forma de emprego, possibilita a sobrevivência de 

diversos profissionais liberais que atuam nessa atividade. 

 

Os rendimentos dos trabalhadores dessas atividades são menores do que os 

percebidos pelos da indústria e dos serviços em geral. Esta diferença torna-se 

maior se consideramos que parte do rendimento desses trabalhadores é 

proveniente de gorjetas e outras formas não oficiais de renda (DWECK, 

1999, p. 34). 
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De fato, o desemprego é um dos principais fatores responsáveis pela opção de trabalho 

informal em profissões na área de beleza como cabelereiro, manicure, depilador e maquiador. 

Claro que existem outros fatores responsáveis pela manutenção dos profissionais liberais na 

informalidade, como por exemplo os altos custos com as contribuições e impostos incidentes 

sobre a renda a prestação de serviços, que acaba por inibir a formalização desses profissionais, 

que optam por manter-se na informalidade ao invés de arcarem com os encargos trabalhistas, 

como por exemplo taxas do INSS, ISS, Imposto de Renda, PIS, etc.  

Diante dessas condições, as pessoas não incorporadas no processo produtivo pela 

dinâmica capitalista, ou seja, quando não conseguem alocar-se formalmente no mercado de 

trabalho, tendem a buscar alternativas de obtenção de renda para o sustento próprio e de seus 

dependentes, e muitas dessas pessoas acabem encontrando essa alternativa no contínuo 

crescimento de mercado de beleza, pois este se apresenta como alternativa à ausência de 

empregos no mercado formal de trabalho.  

Assim, aqueles que optam por atuar no mercado do trabalho da beleza passam a se 

qualificar em profissões especializadas em serviços, como cabelereiros, manicures, 

maquiadores ou vendedores ambulantes de cosméticos, esses serviços segundo pesquisa de 

Dweck (1999, p. 06):  

[...] estão inseridas no segmento de sérvios pessoais, código 93 da Classificação de 

Atividades Econômicas – CNAAE do IBGE. Tais serviços são relativamente simples, 

não exigem um conhecimento especializado e muito menos tecnológico, muitos deles 

são personalizados, isto é, realizados especificamente para cada cliente, com grau de 

substituição relativamente baixo. 

 

  

Muitos dos profissionais que atuam nesse tipo de serviço acabam se unindo para 

montar salões de beleza ou pequenas lojas de produtos de beleza. Há ainda casos de 

profissionais consolidados do ramo da beleza que acabam por atuar em cursos 

profissionalizantes das profissões de embelezamento, que a troco de mensalidades, ensinam 

suas técnicas pessoais a outros que têm interesse em ingressar no ramo (DWECK, 1999). 

Claro que, diante do imenso volume de renda gerado pela indústria informal da beleza, 

os salários dos profissionais autônomos são relativamente pequenos, e que os maiores lucros 

acabam com a indústria de produtos cosméticos, que é a responsável pelo abastecimento do 

mercado da beleza. No entanto, isso não impede que as pessoas se lancem no mercado em busca 

de alternativas para implementar renda pessoal, ou ainda como forma de subsistência, 

resultando em empreendedores que se lançam no mercado tentando aproveitar as oportunidades 

que surgem no ramo do mercado da beleza. (OLIVEIRA, 2017) 
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Para entendermos melhor, tomemos conhecimento da definição de empreendedor 

explora por Oliveira (2017) em sua pesquisa com empreendedoras de salões de beleza no estado 

do Rio Grande do Norte. Em seu trabalho, a autora explica que “um empreendedor é um 

indivíduo que se lança em novas empreitadas, é criativo, arrojado e busca sempre fazer coisa 

diferentes.” (OLIVEIRA, 2017, p. 32).  Além de ser capaz de identificar e pôr em prática ideias 

novas, explorando oportunidades em espaços propícios aos negócios, e mais, “empreendedores 

são indivíduos que geram novos tipos de negócios juntamente aplicam novos e singulares 

conceitos administrativos.” (OLIVEIRA, 2017, p. 39). 

Em outras palavras, empreendedores, são em geral criativos, costumam aproveitar 

oportunidades, gerenciam o próprio negócio, investem em si mesmos e no seu negócio próprio, 

buscando retorno financeiro e profissional, apesar de assumir todos os riscos do negócio, por 

isso o empreendedor se lança no mercado geralmente motivado por diversos fatores, desde a 

necessidade pessoal de ganhar dinheiro à vontade de não dar satisfação a ninguém sobre seus 

atos, ou ainda, sair da rotina de emprego.  

Oliveira (2017) vai mais longe e aponta que existem ainda dois tipos de iniciativas 

empreendedoras; um motivado pela necessidade e outro motivado pela oportunidade. O 

primeiro administra seu negócio de forma autônoma e informalmente, geralmente precisam 

realizar algo ou abrir um negócio que resulte em renda para si ou para a família, o que é bem 

comum em perfis de pessoas desempregadas. O segundo tipo ele possui um perfil mais 

sistematizado, é um empreendedor mais organizado com planejamento prévio, com visão de 

mercado, com uma formação mínima adequada, sendo muitas vezes motivado pelo desejo de 

elevação de renda ou de independência profissional.   

Independente da motivação, a questão é que o mercado está cheio de pessoas que 

buscam uma forma para superar seus problemas financeiros por meio de ações ou serviços que 

os ajudem a elevar a renda pessoal e/ou familiar. Alguns com investimento e formação outros 

por puro acaso e aproveitamento da oportunidade que surge no momento, dento do mercado 

local ou regional, mas que de alguma forma interfere no mercado global, afinal, são pessoas 

que oferecem serviços, acionam trabalhos, às vezes ofertam empregos, geram renda, investem 

dinheiro tanto no pessoal através da formação, quanto no próprio negócio ou por meio de 

parcerias com outros empreendedores locais ou regionais, intervindo direta e indiretamente no 

mercado do trabalho, como é o caso dos serviços prestados por maquiadores, profissionais que 

atuam tanto em salões especializados como empregados remunerados, como em serviços 

prestados informalmente na comunidade onde vivem. E, é justamente sobre esses profissionais 

em particular que trataremos nesse estudo no capítulo seguinte. 
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3. O MERCADO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL EM PAU DOS FERROS/RN 

 

Este capítulo trata da descrição da ação investigativa realizada no município de Pau dos 

Ferros, RN, com o intuito de estudar o mercado da maquiagem profissional como alternativa 

de emprego e renda atentando para a mensuração dos custos de qualificação profissional, o 

levantamento dos custos e receita da atuação profissional do maquiador, bem como revelar o 

perfil dos profissionais que atuam nessa área dentro do mercado local. Os dados tabulados, 

descritos e analisados foram organizados de modo a tentar responder cada um dos objetivos 

especificamente traçados para a realização da pesquisa.  

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Partindo das teorias e pressupostos teóricos estudados, desenvolvemos uma pesquisa 

baseada no princípio dedutivo, por levar em conta os conhecimentos sobre a maquiagem e o 

mercado da beleza, e a observação do fenômeno desse tipo de mercado no município de pau 

dos Ferro, RN. O método dedutivo segundo Marconi e Lakatos (2007) permite fazer um estudo 

partindo de premissas básicas e gerais para uma visão em particular, como é o caso desse 

trabalho que parte da perspectiva do que já foi estudado sobre mercado da beleza e maquiagem, 

para ser averiguado em âmbito particular como é o caso da realidade no município de Pau dos 

Ferros, RN.  

Essa pesquisa se enquadra na área econômica, como estudo de campo no mercado de 

trabalho informal. Para a realização dessa pesquisa foi utilizada a abordagem quantitativa, 

buscando levantar dados mensuráveis a respeito de profissionais de maquiagem que atuam no 

mercado da beleza no município de Pau dos Ferros, atentando para o custo e receita gerados 

através da atuação profissional com a maquiagem.  

Para a coleta e levantamento dos dados, foram aplicados questionários com perguntas 

semiestruturadas para diferentes profissionais maquiadores que atuam no mercado da beleza no 

município de Pau dos Ferros, RN. O questionário segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 203) 

economiza tempo e obtém um grande número de dados, também alcançando um número 

significativo de pessoas ao mesmo tempo. A mescla de questões abertas e fechadas permitiu 

aos informantes, a partir das perguntas abertas responderem livremente às perguntas dando 

opinião sobre o que foi indagado, bem como a partir das questões fechadas e de múltipla 

escolha, de fato, ação e intenção, levantarmos dados sobre a situação concreta sobre renda, 

profissão e intenção ou interesse de mudanças na área profissional.  
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Também foram levantados dados sobre quantas e quais são as lojas e estabelecimentos 

que atuam com a venda de produtos de beleza e maquiagem, bem como elas funcionam no 

município campo de pesquisa.  

Ao todo participaram 15 sujeitos de pesquisa, profissionais que atuam no município 

como maquiadores profissionais, todos eles responderam todas as questões do formulário 

investigativo, ver anexo I, composto por 19 questões, 08 perguntas fechadas e 11 questões 

abertas. O número de sujeitos participantes foi contabilizado pelo número de pessoas que 

retornaram à tempo o questionário respondido dentro do prazo limite de 10 dias, de modo que, 

fosse viável a realização da pesquisa e a análise dos dados coletados.  

Os dados coletados foram organizados primeiramente em tabelas de acordo com a 

incidência de respostas encontradas quantitativamente nas perguntas fechadas, por exemplo, 

quantos sujeitos marcaram questão A, quantos marcaram opção B e assim por diante, sendo 

então os dados organizados na tabela, após a mensuração quantitativa, foram transformados em 

gráficos e calculado os percentuais de incidência das respostas mediante cada pergunta.  

As questões abertas foram mensuradas mediante verossimilhança ou aproximação das 

respostas dadas, para então também serem transformadas em tabelas e gráficos para serem 

discutidos mediantes os conceitos anteriormente,  

 

3.2 Análise dos Resultados 
 

3.2.1 Custos da qualificação profissional de maquiagem  

 

Sobre os custos de qualificação para o exercício da profissão, a terceira pergunta do 

questionário explora os gastos com a formação do profissional. 

De acordo com os dados levantados, 56% dos maquiadores tiveram gastos superiores 

a R$2.000,00 (dois mil reais) durante a sua formação, conforme demonstra o Gráfico 1; e apenas 

25% tiveram gastos inferior a R$1.000,00 (um mil reais). 
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Gráfico 1 – Média de gasto para se profissionalizar. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, dados da autora, 2009. 

 

Outra questão que diz respeito a gastos com investimento inicial na profissão, é a 

pergunta de 4: 

De acordo com a apuração dos dados, e conforme demonstrado no Gráfico 2, 60% dos 

profissionais afirmaram ter um gasto igual ou superior a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

com a compra de materiais de trabalho no início de sua atuação como maquiador. 

Esses dois fatos demonstram que há necessidade de um certo capital de investimento 

inicial para atuar na profissão. 

Gráfico 2 – Média de gastos para iniciar a profissão 

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 
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3.2.2 Custos e receita da atuação da profissão de maquiador 

 

Quanto aos custos de manter-se atuando na profissão de maquiador a pesquisa indagou 

sobre questões como o custo mensal com maquiagem e qual o valor cobrado pela prestação do 

serviço,  

Como se trata de uma pergunta aberta, as respostas foram categorizadas em faixas de 

valores iguais ou aproximados a R$200,00, R$400,00, R$600,00 e superiores, permitindo a 

elaboração do Gráfico 3, no qual pode-se observar que metade dos profissionais tem um gasto 

superior a R$400,00. 

 

Gráfico 3 – Custo mensal com produtos de maquiagem 

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019. 

 

Já o Gráfico 4 representa as respostas à pergunta de número 10 do questionário de 

pesquisa, na qual indaga-se sobre o valor cobrado por cada maquiagem feita. 

Novamente as respostas foram categorizadas por faixa de valor e o foi identificado que 

80% dos profissionais cobra um valor de igual ou inferior a R$60,00, e apenas 20% cobra 

valores superiores a esse, não passando de R$80,00 por serviço. Ver Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Média de custos por uma maquiagem

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019. 

Já a questão 11 aborda a renda auferida pelos profissionais durante um mês de atuação 

como maquiador: 

Conforme Gráfico 5, podemos observar que 65% tem uma renda como maquiador que 

varia entre R$500,00 e R$1.000,00, fato que demonstra que a atividade, no geral, não apresenta 

grandes rendimentos. 

Gráfico 5 – Renda mensal com o trabalho de maquiagem

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Já a pergunta 14 aborda a percepção dos profissionais com relação aos custos de 

produtos utilizados para realizar o trabalho. Mais uma vez, 80%, a maioria acredita considera 

os custos de materiais altos, conforme Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Custos dos produtos de trabalho  

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

3.2.3 Qual o perfil dos profissionais que atuam no mercado de maquiagem profissional em Pau 

dos Ferros/RN. 

 

A primeira questão da pesquisa da pesquisa aborda o perfil dos maquiadores sobre o 

tempo de exercício da profissão. 

Conforme ilustrado no Gráfico 7, dos 15 profissionais entrevistados, 12, ou seja, 80%, 

já atua como maquiador há mais de 2 (dois) anos; 2 (dois), cerca de 13%, tem atuação nesse 

mercado entre 1 e 2 anos; e apenas 1 (um) entrou há menos de seis meses, dado que demonstra 

um certo grau de amadurecimento profissional no perfil do maquiador no município 

pesquisado. 

Gráfico 7- Tempo de exercício na profissão de maquiador 

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 
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Ainda sobre o perfil, na questão 2 a pesquisa indaga quanto a formação do maquiador 

no que se refere a curso de qualificação para o exercício profissional. 

Essa questão foi presentada aos profissionais de forma aberta, sem respostas 

predefinidas, de modo que permitisse respostas mais amplas que as alternativas afirmativa e 

negativa. Todavia, nenhum dos entrevistados apresentou argumentos ou justificativas, 

limitando-se a dizer que sim, não ou simplesmente a deixar a pergunta sem resposta. 

Novamente vemos aqui, conforme Gráfico 8, que 80% dos entrevistados fizeram pelo 

menos 1 (um) curso de qualificação para atuar na profissão, indicando um perfil profissional 

que se a formação inicial na profissão.  

 

Gráfico 8 – Sobre formação na atuação  

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Ainda quanto ao perfil profissional no município, a questão 5 aborda sobre a atuação 

no mercado de maquiagem como aquisição de renda complementar ou como renda única. 

Embora se trate de uma pergunta aberta, foi identificada uma constância nas respostas que 

permitiu identificar que além de maquiador, 38% dos entrevistados atua também na profissão 

de Cabelereiro, número que só é igual ao dos que não atuam em nenhuma outra profissão. As 

demais profissões citadas foram Enfermeiro, Professor e Manicure, ficando com uma fatia de 

8% cada uma, como pode ser visto no Gráfico 9, demonstrando que a maior parte dos 

profissionais de maquiagem tem uma segunda profissão ou utilizam a atuação como maquiador 

apenas como complementação de renda. 
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Gráfico 9 – Exercício de outra profissão além de maquiador 

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Quanto ao local de aquisição do material necessário para trabalhar, o Gráfico 10 

representa as respostas da questão 6 que são as alternativas de locais de compra como: o 

mercado local, em outra cidade ou na internet. 

Ao analisar os dados, percebe-se que apenas 1/3 dos profissionais faz compras de 

matérias diretamente em outras cidades, 2/3 afirmaram que realizam compras no mercado local 

e 2/3 compram em sites especializados na Internet. 

 

Gráfico 10 – Local de compra do material de trabalho

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Dentre os que compram material no mercado local, as lojas mais citadas foram Make e 

Moda, Loja Certa e Espaço Feminino. Conforme demonstrado no Gráfico 11. 

 

 

38%

8%
8%

8%

38%

CABELEREIRO

ENFERMEIRO

PROFESSOR

MANICURE

NÃO

9

5

10

0

2

4

6

8

10

12

A B C



30 
 

Gráfico 11- Lojas de compra de material de trabalho 

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Já as marcas mais utilizadas apontadas na pregunta de número 8 do formulário, foram 

Mac, Mary Kay e Ruby Rose, conforme Gráfico 12, que foram citadas pela maioria dos 

entrevistados. 

Gráfico 12 – Quais as principais marcas de maquiagem usadas pelos maquiadores em 

Pau dos Ferros/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 
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profissionais para atuar no mercado. Apenas um dos entrevistados marcou a alternativa C, 

Gráfico 13, mas também marcou a B, ou seja, pessoas que marcaram mais de uma opção.  

 

Gráfico 13 – Local de atendimento ao cliente

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Gráfico 14 – Sobre oferta de cursos de automaquiagem

  
 

Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

 

Quando questionados sobre a atuação não apenas da atuação direta no mercado de 

beleza como maquiador, mas também indireta como instrutor de maquiagem, na questão 13, 

Gráfico 14, mais da metade informou que SIM, atua ensinando novos profissionais interessados 

em trabalha no ramo ou a pessoas que desejam aprender a se maquiar sozinha, seja ensinando 

individualmente, seja em cursos organizados. 
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Gráfico 15 – Tipos de maquiagem realizada

 
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Quanto ao tipo de maquiagem realizadas, estética ou artística, pesquisada na pergunta 

15 e demonstrada no Gráfico 15, Todos afirmaram trabalhar com maquiagem para festas, e mais 

da metade informou que também fazem maquiagem artística quando solicitado. 

Além da atuação como maquiador ou instrutor de maquiagem, a pesquisa também 

questiona sobre a atuação como vendedor de produtos cosméticos. 

Nesse aspecto, A grande maioria, quase 80% dos profissionais, prefere não trabalhar 

com vendas, conforme pode ser visto no Gráfico 16, atuando somente na prestação do serviços, 

fato que provavelmente se deve aos elevados custos do material, já sinalizados nas questões 

anteriores, que exigiria um capital de investimento para compra do material para revenda, 

capital que a maioria dos profissionais não dispõe. 

 

Gráfico 16 – sobre a venda de produtos de maquiagem par ao cliente 

  
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 
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Com relação ao marketing adotados pelos maquiadores do município conforme 

indagado na questão 17, e dados dispostos no Gráfico 17, quase todos os entrevistados 

apontaram as redes sociais como meio utilizado para fazer a divulgação de seu trabalho, 2/3 

afirmaram fazer divulgação boca-a-boca, 1 afirmou fazer utilizar 3 alternativas apresentadas na 

pergunta e ninguém afirmou que não fazer nenhum tipo de divulgação. 

Gráfico 17 – Formas de divulgação do trabalho

  
Fonte: Pesquisa de campo; dados da autora, 2019 

 

Quanto à questão 18, indagamos sobre e a possibilidade de compra de produtos de 

maquiagem à preço de fábrica se o maquiador tiver diploma ou algum tipo de certificação.  

A maior parte, 73%, dos profissionais apontou que o porte de um diploma de curso 

profissionalizante não oferece vantagens na hora da aquisição do material necessário para o 

trabalho. Apenas 20% afirmou ter conseguido alguma vantagem ou desconto na apresentação 

do diploma. Gráfico 18. 

Gráfico 18 – Possibilidade de compra de produtos à preço de fábrica

  
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 
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Ainda foi questionado sobre as formas de pagamento que os maquiadores sujeitos da 

pesquisa recebiam seus pagamentos. Todos afirmaram receber o pagamento pelos serviços 

prestados em espécie, “dinheiro vivo”, e 60% recebem pagamento por cartão de crédito. Apenas 

1 (um) recebe em cheque e 1 (um) faz fiado.  

Gráfico 19 – Formas de pagamento pelo serviço de maquiagem 

  
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A necessidade de se mostrar mais belo, sempre foi uma preocupação do ser humano, na 

história da humanidade. Desde os primórdios das antigas civilizações, sempre houve a 

necessidade de pintar o rosto ou o corpo como uma forma de ficar mais belo, ou se aproximar 

das divindades, ainda assim, o uso de maquiagem sempre foi presente na vida das pessoas. Com 

o passar dos séculos, o conceito de beleza e as razões para o uso em excesso ou moderado de 

maquiagem e cosméticos, sempre permearam a vida das pessoas e motivou o desenvolvimento 

de fábricas e a industrialização de produtos em larga em escala, assim como a criação de órgãos 

e medidas de segurança para a fabricação e uso de produtos de maquiagem e cosméticos.  

Outro setor que também se desenvolveu foi a especialização de profissionais que atuam 

na aplicação desse produtos de maquiagem de forma eficiente e satisfatória para cada cliente 

em particular. Pensando nisso, essa pesquisa foi feita, buscando averiguar e compreender como 

funciona o mercado da maquiagem no município de Pau dos Ferros/RN, assim como buscamos 

traçar o perfil do maquiador, e levantamos os custos de formação e receita pessoal das pessoas 

que atuam como maquiadores profissionais no município campo de pesquisa.  

Assim sendo, após análise dos dados, foi possível identificar o perfil do maquiador do 

município de Pau dos Ferros/RN como um profissional qualificado, que está no mercado há 

mais de 2 anos, mas que possui outra profissão, o que demonstra que atua na profissão de 

maquiador como uma forma de complementação de renda. Compra seu material de trabalho 

tanto no mercado local, quanto na Internet, atende tanto em salão próprio, quanto em domicílio, 

muitas vezes oferece curso de maquiagem, trabalha com maquiagem para festas, mas não 

costuma revender produtos cosméticos, divulga seu trabalho “boca-a-boca”, mas 

principalmente pelas redes sociais. Os custos, tanto de ingresso como de permanência, na 

profissão são considerados elevados, e a renda é relativamente baixa se comparada com os 

custos. 

Por ser um profissional que realiza uma função como complementação de renda, 

podemos dizer que é um empreendedor por necessidade, que visualiza a demanda de mercado, 

mas que não atua com regularidade na função, dependendo da demanda local para exercer a 

função, a variação da demanda é uma mostra disso. Além do fato de que o profissional 

maquiador no município não exerce apenas essa função, a usa como complementação de renda, 

bem como não possui certa regularidade na execução de seu trabalho, realizando ações 

esporádicas a depender dos eventos que acontecem na cidade.  
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APÊNDICE 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEC 

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

 

QUESTIONÁRIO DE  PESQUISA  

 

1.  Há quanto tempo exerce essa profissão? 

a) (   ) há seis meses 

b) (    ) há um ano 

c) (    ) há dois anos 

d) (   ) mais de dois anos 

 

2. Possui algum tipo de diploma ou curso de maquiagem? 

 

3. Quanto gastou em média para se profissionalizar? 

a) (   ) 1.000,00 

b) (   ) 1.500,00 

c) (   ) 2.000,00 

d) (   ) Mais de 2.000,00  

 

4. Para se iniciar a profissão quanto em média gastou com material de trabalho? 

a) (   ) 500,00 

b) (   ) 1.000,00 

c) (    ) 1.500,00 

d) (    )Acima de 1.500,00 

 

5. Além de maquiador exerce mais alguma profissão? Qual? 

 

6. Onde compra seu material de trabalho?  

a) (   ) No mercado local 

b) (   ) em outra cidade 
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c) (   ) na internet 

 

7. Quais as lojas que compra seu material de trabalho com maquiagem? 

 

8. Quais as marcas que trabalha? 

 

9. Quanto gasta mensalmente com produtos de maquiagem? 

 

10. Quanto cobra por uma maquiagem? 

 

11. Qual sua renda mensal com o trabalho de maquiagem? 

 

12. O local de atendimento ao cliente costumar ser: 

a) (   ) feito a domicilio 

b) (   ) em espaço próprio (próprio salão) 

c) (   ) com aluguel ou divisão de lucros em salão de terceiros 

 

13. Oferece cursos de automaquiagem? 

 

14. Você considera que seus produtos de trabalho são de alto custo ou baixo custo? Por quê? 

 

15. Quais tipos de maquiagem realiza? 

a) (    ) maquiagem normal para festas 

b) (    ) maquiagem artística 

 

16. Você vende produtos de maquiagem para seu cliente? 

 

17.Como você divulga seu trabalho? 

a) (    ) propaganda boca a boca 

b) (    ) panfletagem 

c) (   ) redes sociais (instagran, facebook, whats) 

d) (    ) não faz divulgação 

 

18. Se tiver um diploma ou certificado consegue comprar a preço de fábrica? 
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19. Quais as formas de pagamento pelo serviço de maquiagem? 

a) (   ) à vista em dinheiro 

b) (   ) cartão de crédito 

c) (   ) fiado 

d) (   ) cheque 


