


Willy
Morales?

Quem é

Willy Morales, nome super marcante no mundo dos cabelos e das barbearias clássicas.

Já rodou o mundo em busca de conhecimento, ideias e inspirações.

Está sempre nos sets de filmagens de filmes publicitários, vídeoclipes e editoriais de 
moda para revistas, grandes grifes e marcas famosas.
Assinou o visual de consagrados astros do rock e tem como essência o Vintage.

Em 2017, Willy foi o barbeiro brasileiro escolhido pela Schorem para compor o time dos 
12 melhores barbeiros do mundo, para gravar na Holanda o Project X.

Ganhou o Prêmio revelação da “Revista Cabelos&cia” e também o prêmio de melhor 
barbearia do Brasil da mesma revista.

Willy foi escolhido como embaixador da Reuzel no Brasil. A marca,  idealizada pelos 
barbeiros Bertus e Leen, proprietários da Schorem,
é uma referência mundial de produtos clássicos masculinos.

Hoje, Willy está à frente do WM Vintage Club e ministra workshops pelo Brasil, América 
Latina, Estados Unidos e Europa.

“El Peluquero Peligroso” tem como especialidade os cortes masculinos e traz na bagagem 
de mais de 20 anos de barbershop, um arsenal de técnicas com máquinas, tesouras e 
navalhas!



Ser barbeiro vem muito antes de fazer a barba com a navalha, pois tem uma linda história 
de empreendedorismo e cuidado com o outro, sendo procurado até como médico no 
passado. 

A profissão inicia na Grécia Antiga, onde os filósofos possuíam suas barbas como uma 
referência a sua inteligência e sabedoria e por conta disso, surgiu a profissão que além de 
aparar a barba, também cuidava do bem-estar e de um estilo de vida diferente. 

No século XIX, a profissão começou a ser ainda mais respeitada e iniciou um 
aprofundamento no cuidado com o cliente, ao massagear o rosto, aparar os pelos e dar 
um suporte especial e diferenciado. 
Com o tempo, a barbearia se tornou um lugar para que os homens de negócios pudessem 
cuidar da aparência e também falar de economia, política e qualquer outro assunto.

Ser barbeiro é uma forma de manter toda uma tradição de cuidado, aperfeiçoamento, 
envolvimento e arte em cada movimento com a navalha.

Sendo barbeiro, você carrega uma história que continua sendo moldada diariamente por 
pessoas que trazem o passado e o presente em um único ambiente, fazendo com que o 
homem também se sinta bem ao cuidar de si mesmo.

O cuidado e a beleza do homem aos poucos foi sendo também mudada, dando mais 
espaço a liberdade e a entender que não é algo ruim cuidar de si mesmo e dar a devida 
atenção a sua estética. 

Ao entender e aceitar esse posicionamento, muitos homens começaram a aderir e evoluir 
em seus cuidados, se permitindo visitar outros ambientes que cuidam da beleza, e as 
barbearias começaram a crescer ainda mais, se tornando um negócio que traz resultados 
imediatos se você entende o que realmente esse público procura. 

Entender e cuidar desse empreendedorismo vai te fazer crescer pessoalmente e 
profissionalmente, pois, cada cliente traz uma história e uma paixão que o levou até você.

Introdução



Venda experiência
e auMente sua renda.

Conselho 1

Ser barbeiro vai te tornar um amigo e uma terapeuta do seu cliente.

Na sua barbearia, ele vai deve sentir que está entrando em um ambiente relaxante, onde pode 
ser ele mesmo e confiar 100% em você e na sua equipe. 

Cortar o cabelo e fazer a barba se torna uma experiência, e ao sentar na sua cadeira, ele terá o 
melhor tratamento de estética e empatia que um profissional pode oferecer. 

Ao colocar a toalha, ao cortar cada pelo, a música, perfume, tudo isso vai se tornando ainda 
mais prazeroso e gratificante, pois, nesse momento, ele vai perceber que vale cada centavo que 
ele está gastando e para isso, você precisa ter consciência de que vai precisar investir para ele se 
sentir bem, pois ele está “investindo” em você! 

Comprar produtos de qualidade, decorar toda a barbearia, transformar o ambiente em um 
novo mundo para o seu cliente e fazer com que ele sempre se esforce e tenha dinheiro para 
investir nesse tratamento diferenciado. 

Ao fazer com que esse cliente se apaixone pelo seu trabalho, ele vai indicar para outras pessoas 
e levar elas para viver essa experiência, além de estar atento as suas redes sociais e promoções 
para levar amigos, familiares e colegas de trabalho. 

CRIE PROMOÇÕES. 

Um bom exemplo é dar desconto no dia dos pais, o cliente tem um valor menor para que pai e 
filho possam ter esse momento compartilhado na sua barbearia.
Criar pacotes para as esposas e namoradas presentearem seus homens.
Descontos em dias e horários com pouco movimento também podem aumentar as vendas.

Tocar boa música, oferecer café ou outra bebida, também vai fazer com que seu cliente viaje no 
tempo e se sinta confortável nessa experiência, se permitindo e tendo um mix de experiências 
transformadoras.

Para por fim, te possibilitar a aumentar a sua renda e ter todo um crescimento natural e 
proporcional ao quanto investiu em sua barbearia e em seu conhecimento pessoal e profissional.



detalhes fazeM toda diferença.
Conselho 2

Ter uma barbearia é muito mais do que tirar o pelo do rosto de um homem, é como tratar um 
ser humano!

Ao oferecer o seu melhor, você recebe o melhor em troca. 

Ótimo atendimento, pessoas agradáveis, funcionários felizes e uma decoração única, tudo para 
que o seu cliente sinta esse ambiente como a extensão da sua própria casa, ou de outro lugar 
especial.

Vai fazer ele querer voltar sempre e vai indicar para todos.

Funcionários educados e motivados, respeitando e atendendo com o mesmo cuidado todos 
igualmente. Independente de quanto ele vai gastar.



atenção coM a higiene e conforto.
Conselho 3

Cuidados com a higiene é algo extremamente básico, mas 
de extrema importância para fazer com que o cliente se sinta 
confortável e seguro na sua barbearia.

Ter uma capa longa para não cair o cabelo no sapato e 
uma gola higiênica para não passar o perfume na capa, são 
investimentos que faço em minha barbearia.

Quero que o cliente perceba o quanto estou 
atento a cada detalhe, da chegada até sua 
saída. 

Pois sei que em outros ambientes isso não é algo tão 
valorizado. 

Usar uma navalhete esterilizada para cada cliente do dia, 
pois ela também entra em contato com a pele. No fim do dia 
basta esterilizar em autoclave e deixar tudo embalado para 
ser usado no dia seguinte.

Assim como nos hospitais, alguns produtos também 
precisam ser descartados de maneira específica, não sendo 
no lixo comum. 

Para concluir, o uso do avental te dará conforto e agilidade de 
usar tudo que precisa, de maneira mais rápida e segura.



siga um padrão.
Conselho 4

Seguir um padrão é outro ponto que vai te ajudar a manter sempre o controle de qualidade ao 
tratar de cada cliente. 

Esse padrão precisa ser mantido o tempo todo, independente se você estiver com poucos ou 
muitos clientes.

É normal fazer com mais capricho quando a barbearia está vazia, mas se esse mesmo cliente 
voltar em outro dia movimentado e for atendido mais rápido, ele irá notar. E não vai gostar.

Manter esse padrão também vai permitir uma evolução, pois a 
repetição pode levar a perfeição. 

Além disso, sempre procure informação. Ler, estudar, fazer cursos e estar atento a tudo o que 
mercado está produzindo, pois alguns clientes podem pedir algo novo e você precisa transmitir 
a confiança de que está sempre atualizado.



faça de coração. ser líder não é ser chefe.
Conselho 5

Todos nós recebemos um dom, um talento, algo que nos motive a viver.

Ao descobrir qual é o seu, você tem o dever de usar fazendo o seu melhor! 

Coloque amor em cada corte, coloque amor na sua navalha e torne a 
experiência da sua barbearia, algo que o cliente vai sair sem palavras e querendo 
voltar sempre. 

Atualmente eu trabalho com pessoas que tem esse amor que eu tanto falo.

E um brilho nos olhos todos os dias, quando entram no salão.

São essas pessoas que me mostram que tudo é posível, 
que sonhar faz bem.

E que com foco, estudo, determinação, honestidade e muito trabalho podemos 
conseguir cumprir nossas metas. 

Cada funcionário tem a sua importância, permita que eles vejam em
você um exemplo a ser seguido. Exemplo de dedicação, respeito,
honestidade, força, coragem e dignidade. 

Escute seu coração, escute as pessoas ao seu redor, sempre olhe
nos olhos, e não esqueça de se conectar com pessoas.
Faça que todos tenham o mesmo sonho, os mesmo desejos, 
independentemente da idade, estejam dispostos a sempre dar
o seu melhor, o melhor para todas as pessoas, pois são elas
que fazem a diferença em sua vida e no seu trabalho. 



barbearia é espetáculo.
Conselho BÔNUS

Sua barbearia precisa proporcionar toda a magia que o seu trabalho 
oferece, trazer a nostalgia e um cuidado muito diferente de outros 
ambientes ligados a beleza. 

O cliente que está de olhos fechados na sua cadeira, está lembrando de 
tudo o que viu enquanto estava esperando. 

É um ciclo, quem espera fica observando e depois quer sentir a 
sensação.

Estimule fazerem fotos e videos para serem postados nas redes sociais, 
isso é propaganda grátis!
Investir em seu conhecimento e o que mais for preciso para que 
quando o cliente entre em sua barbearia, ele sinta que ali é um lugar 
realmente especial.

A cada corte de cabelo, a cada barba e a cada 
novo cliente, tudo precisa estar pronto para 
ser a estrela da sua barbearia, e fazer ele viver 
intensamente essa experiência!



Ao seguir esses conselhos e estipular metas, a curto e a longo prazo, você vai poder evoluir 
como barbeiro e ter a melhor versão de si mesmo.  

Acredito que assim como eu, você vai encontrar o tempo ideal para ir executando esses 
conselhos que dou com todo meu coração, e com a certeza de que se funcionou para mim, vai 
funcionar para você também.

Ser um barbeiro de sucesso, depende principalmente de você!

Dedique-se ao seu sonho, não escute quem quiser te empedir.

E cuidado com o que você deseja. Você pode conseguir.

“Vida longa a barbearia”.

Conclusão



willymorales.com.br

http://www.willymorales.com.br

