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O Brasil é um dos gigantes mundiais quando o assunto é beleza. 
Por aqui, o crescimento do setor foi de 567% apenas entre os anos de 
2014 e 2019. Esses dados obtidos pela Associação Brasileira da Indústria 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) vão ao encontro 
daqueles obtidos pela Euromonitor Internacional, que indicam que devido 
à constante expansão do segmento, o país já ocupa o quarto lugar do 
mundo em termos de tamanho do mercado.

Para você ter uma ideia, ainda segundo a pesquisa da ABIHPEC, 
somente no ano de 2019 foram registrados em torno de 500 mil 
novos salões em todo o país. O aquecimento deste mercado significa 
que há muitas oportunidades de negócios além de, também, refletir 
um aumento na qualificação profissional e no próprio número de 
profissionais atuando no segmento.

Durante o período pesquisado pela instituição, o número de pessoas 
trabalhando profissionalmente e formalizadas na área aumentou de cerca 
de 72 mil para mais de 480 mil. E esse número compreende trabalhadores 
das mais diversas especialidades, de cabeleireiros a manicures, 
maquiadores e esteticistas.

Com a necessidade de uma estrutura física e equipamentos para atuar 
e devido ao grande número de profissionais e salões no segmento, surgiu 
uma diversidade de arranjos entre prestadores de serviços e proprietários 
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de estabelecimentos. Desde contratados pela CLT, até profissionais 
trabalhando por comissão, ao longo dos anos o setor se organizou de forma 
a atender o expressivo mercado consumidor nacional.

No entanto, muitos destes formatos popularmente adotados no 
setor não se encaixavam nas diretrizes trabalhistas legais. Portanto, 
além de impedirem a formalização das relações de trabalho, também 
não proporcionavam segurança jurídica para as partes envolvidas, de 
modo que tanto o salão quanto o profissional, tornavam-se suscetíveis 
a sansões e prejuízos.

Dessa situação adveio a necessidade de instituir uma forma de garantir 
mais tranquilidade para que os operadores do segmento pudessem 
manter seu formato de trabalho, mas de modo legalizado e formal. Foi 
justamente daí que surgiu a proposta do Salão Parceiro.

Esse modelo tornou-se um formato de relação de trabalho 
reconhecida por lei e hoje rege as parcerias formais entre estabelecimentos 
e prestadores de serviço do setor, elencando de forma clara os deveres e 
direitos de cada uma das partes. Portanto, para os empreendedores do 
segmento de beleza e estética, bem como para os profissionais que prestam 
serviços nesse âmbito, é indispensável conhecer esta lei e compreender 
como funciona o Salão Parceiro.
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Por isso, preparamos este e-book dedicado ao tema. Aqui, você vai 
compreender o histórico legal que culminou com a aprovação desta lei, 
bem como as especificidades e normas impostas por seu texto. Desta 
forma, este conteúdo serve como um guia para você, empreendedor, que 
deseja utilizar o modelo de Salão Parceiro para oferecer serviços de melhor 
qualidade aos seus clientes e, também, para quem é profissional e deseja 
desfrutar com segurança do espaço fornecido por um estabelecimento.
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HISTÓRICO LEGAL DO SETOR 
DE BELEZA NO BRASIL

Conhecer o histórico legal dos trabalhadores do segmento no país é 
muito importante para a compreensão da Lei do Salão Parceiro. Isso porque 
as profissões abarcadas na Lei limitam-se apenas àquelas devidamente 
reconhecidas nos anos anteriores, por legislação específica.

Em 18 de janeiro de 2012, a Presidenta Dilma Rousseff reconheceu 
as profissões de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, 
depilador e maquiador ao sancionar a Lei 12.592/2012. Com isso, essas 
profissões tornaram-se legalmente regulamentadas e reconhecidas em 
todo o território nacional.

Além disso, uma importante conquista para muitos profissionais do 
setor foi o veto da Presidenta a dois artigos, que exigiam escolaridade 
mínima, diplomação na área ou tempo de serviço mínimo anteriormente 
a Lei para que os profissionais fossem reconhecidos. Dessa forma, a 
profissão foi democratizada, protegendo os empregos e as carreiras de 
muitos trabalhadores do setor.
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No entanto, essa Lei não foi suficiente para sanar e regularizar 
a situação das relações trabalhistas no setor. O cenário no país era o 
seguinte, até então: com a necessidade de dispor de uma estrutura 
física, equipamentos e comodidades para melhor atender seus clientes, 
os profissionais da beleza procuravam os salões, a fim de estabelecer 
parcerias. Contudo, o modelo já culturalmente imposto e aceito no meio, 
era o de comissionamento conforme a produtividade do profissional, 
formato que não poderia ser formalizado legalmente em função das 
normas trabalhistas vigentes no país.

Daí, surgiu a necessidade de criar um formato que oferecesse mais 
flexibilidade e segurança para que salões e profissionais pudessem atuar 
em parceria, sem o estabelecimento de vínculo empregatício, quando não 
fosse de interesse de ambas as partes. Assim, no ano de 2013 foi lançado 
o Projeto de Lei 5.230/2013.

Esse projeto previa a regularização da relação profissional vigente e 
já popularizada no país entre profissionais de beleza e estabelecimentos 
comerciais do setor. De acordo com o texto do projeto, a Lei possibilitaria 
a formalização das relações de trabalho e da atuação dos profissionais, 
proporcionando melhora das condições de trabalho e outros benefícios, 
como aumento do acesso ao crédito, fundamental para a movimentação 
e o crescimento do setor.

Dessa forma, em 27 de outubro de 2016 foi sancionada a Lei do 
Salão Parceiro, número 13.352/16.
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE A LEI DO SALÃO 
PARCEIRO

A Lei do Salão Parceiro define em seu artigo 1º que as atividades 
dos profissionais reconhecidos por meio do art. 1º da Lei nº 12.592/2012, 
podem ser realizadas em salões de beleza, por meio do estabelecimento 
de contratos de parceria formalizados por escrito.

Ou seja, os prestadores de serviços que atuam como Depilador, Pedicure, 
Manicure, Maquiador, Esteticista, Barbeiro ou Cabeleireiro passam a poder 
trabalhar formalmente em salões de beleza, sem estabelecimento de 
vínculo empregatício. A partir da criação do referido Contrato de Parceria, 
ficará denominado como Salão Parceiro o estabelecimento comercial e, 
como Profissional Parceiro, o prestador de serviços.

Nesse contexto, a Lei estabelece que o Salão Parceiro, ou seja, o 
estabelecimento comercial, é o responsável por centralizar todos os 
pagamentos referentes aos serviços ali prestados pelo Profissional 
Parceiro. Desses montantes, o Salão Parceiro deve reter a sua cota-
parte, ou seja, o percentual que lhe cabe, por ceder ao profissional a 
estrutura do estabelecimento.
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Essa cota-parte estabelecida se refere ao aluguel que o estabelecimen-
to faz para o Profissional Parceiro, no qual móveis, equipamentos, estrutura 
elétrica e hidráulica de propriedade do Salão Parceiro, são utilizadas pelo 
prestador de serviço. Esse valor também visa cobrir o serviço de gestão das 
atividades, as quais são realizadas pelo próprio estabelecimento.

Entre as atividades de gestão, que muitas vezes são realizadas pelo Salão 
Parceiro, podemos elencar o suporte administrativo e serviços de escritório, 
tais quais: recepcionista, agendamento de clientes e atendimentos, emissão 
de nota fiscal, entre outros. Além disso, a própria atividade de realizar e 
administrar a cobrança e o recebimento dos valores pagos pelos clientes 
dos serviços oferecidos no Salão pelo Profissional Parceiro, também é 
considerada como um serviço de apoio que o Salão fornece ao Profissional.

 Ademais, conforme o parágrafo 3º do artigo 1º, cabe ainda ao 
Salão Parceiro, fazer a retenção dos valores referentes ao recolhimento 
dos tributos, bem como demais contribuições sociais ou previdenciárias 
do prestador de serviços. Este valor deve ser subtraído da cota-parte 
(percentual pago) devida ao Profissional Parceiro.

Nesse contexto, para o empreendedor que deseja implementar a 
política de Salão Parceiro em seu estabelecimento, é indispensável também 
saber que a cota-parte do Profissional Parceiro, ou seja, a parcela de direito 
do prestador de serviço, não deve ser levada em conta no cálculo da receita 
bruta do estabelecimento comercial. É importante ainda ter em mente 
que esta norma vale mesmo para os casos em que Salão e Profissionais 
Parceiros optem por emitir nota fiscal unificada ao consumidor.
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Outro aspecto crucial para a regularidade do contrato e das atividades 
realizadas após sua celebração, é detalhado no parágrafo 6º do artigo 1º. 
Ele estabelece que o Profissional Parceiro não pode ter responsabilidades 
no que tange à administração do Salão Parceiro enquanto Pessoa Jurídica. 
Ou seja, não pode realizar quaisquer atividades de cunho fiscal, contábil, 
trabalhista ou previdenciário, nem ainda outras tarefas que contemplem 
a manutenção do funcionamento do negócio.

No que tange à formalização dos Profissionais Parceiros, esses 
necessitam estar devidamente registrados na Junta Comercial do Município, 
uma vez que o contrato de Salão Parceiro refere-se ao estabelecimento 
de prestação de serviços entre duas Pessoas Jurídicas. Desse modo, o 
prestador de serviço intitulado contratualmente Profissional Parceiro 
deve ser qualificado frente às autoridades fazendárias como:

Microempreendedor Individual (MEI);

Microempresa ou

Pequena Empresa.
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Essa condição está disposta no parágrafo 7º do artigo 1º da Lei do 
Salão Parceiro e deve ser atendida criteriosamente a fim de preservar a 
validade legal do contrato firmado entre o estabelecimento e o prestador 
de serviço que deseja se associar como Profissional Parceiro. Nesse 
contexto, cabe notar que essa caracterização do profissional sob o formato 
de Pessoa Jurídica, não o exclui para eventual assistência do sindicato 
de sua categoria profissional ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), quando não existir sindicato.

Assim, o prestador de serviço não perde o acesso às assistências 
oferecidas por tais entidades, simplesmente por ser formalizado como 
Pessoa Jurídica, a fim de poder entrar como parte em um contrato de 
Salão Parceiro. Essa norma está detalhada na Lei do Salão Parceiro, sob a 
forma do parágrafo 9º do artigo 1º.

Outro aspecto previsto na Lei do Salão Parceiro (sob a forma do art. 1º 
B), é que cabe ao Salão Parceiro a responsabilidade acerca da preservação, 
bem como da manutenção das adequadas condições de trabalho do seu 
Profissional Parceiro, sobretudo no que tange aos seus equipamentos e 
instalações físicas. Assim, o Salão Parceiro deve oferecer as condições de 
cumprimento das normas de segurança e de saúde, previstas no art. 4º 
da Lei em questão.

Esse artigo, por sua vez, estabelece que os Profissionais Parceiros devem 
obedecer estritamente às normas sanitárias, realizando a devida esterilização 
de materiais e utensílios utilizados no atendimento dos seus clientes.
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CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS 
NO CONTRATO DE SALÃO 
PARCEIRO

Para que o seu contrato de Salão 
Parceiro seja bem-sucedido e proporcione 
bons frutos tanto para o estabelecimento 
quanto para o profissional, além de garantir 
a regularidade da relação, a Lei do Salão 
Parceiro estabelece algumas cláusulas que 
são obrigatórias no contrato.

Estar atento a esses itens é, portanto, 
fundamental na hora de formalizar o contrato. 
Eles estão dispostos no 10º parágrafo do artigo 
1º da Lei. A seguir, apresentaremos estas 
condições detalhadamente para que você 
possa utilizar como um guia no momento da 
elaboração do seu próprio contrato de Salão 
Parceiro.
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CLÁUSULA SOBRE 
O PERCENTUAL DE 
RETENÇÃO

Essa cláusula vai estabelecer o valor percentual das retenções 
que o Salão Parceiro irá fazer por cada um dos serviços prestados pelo 
Profissional Parceiro.

OBRIGATORIEDADE DE 
RETENÇÃO POR PARTE 
DO SALÃO

Conforme determinado na Lei, cabe ao Salão Parceiro realizar a 
retenção, bem como o recolhimento de quaisquer tributos e contribuições 
sociais e previdenciárias referentes ao Profissional Parceiro, em função de 
suas atividades realizadas na parceria. Por isso, é necessário estabelecer 
uma cláusula exclusivamente para especificar essa condição no contrato.

1

2
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CONDIÇÕES E CICLOS DE 
PAGAMENTO

As formas pelas quais o pagamento será realizado do Salão Parceiro 
ao Profissional Parceiro, bem como em qual periodicidade, devem 
ser estipuladas no contrato e especificadas para cada tipo de serviço 
prestado pelo Profissional.

DIREITOS DO 
PROFISSIONAL PARCEIRO 
NO QUE TANGE AO USO 
DE BENS MATERIAIS DE 
PROPRIEDADE DO SALÃO

É necessário elencar os direitos e condições de uso para que o 
Profissional Parceiro utilize a estrutura física e os equipamentos de 
propriedade do Salão Parceiro.

3

4
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CLÁUSULA DE RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO

O contrato deve, obrigatoriamente, conter uma cláusula que possibilite 
a rescisão unilateral do contrato, ou seja, por iniciativa de apenas uma das 
partes. Esse dispositivo visa garantir tanto ao Salão quanto ao Profissional, 
a possibilidade de encerrar a relação, caso esta não seja mais de seu 
interesse. Vale destacar que essa cláusula deve conter o prazo de aviso 
prévio para a rescisão e que este deve ser de no mínimo 30 dias, podendo 
ser superior, caso o Profissional e o Salão acreditem que é mais vantajoso.

RESPONSABILIDADE 
SOBRE CONDIÇÕES 
DE HIGIENE E BOM 
ATENDIMENTO

Um dos principais benefícios da regulamentação das profissões 
de beleza para o mercado consumidor, foi a possibilidade de estipular 
condutas sanitárias e de higiene para o atendimento. Nessa seara, o 
contrato entre Salão e Profissional Parceiro deve conter uma cláusula 
onde sejam estipuladas, com clareza, as responsabilidades de cada parte 
quanto à manutenção e higiene de equipamentos e materiais. Além disso, 
a cláusula deve também dispor sobre a responsabilidade de cada uma das 
partes acerca da manutenção das boas condições de operação do negócio, 
assim como o padrão de qualidade no atendimento aos clientes.

5

6
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Esse ponto merece destaque, uma vez que essa cláusula e sua devida 
observação no dia a dia de trabalho, é uma dos aspectos mais importantes 
para o sucesso da relação entre Salão e Profissional. Estabelecer em 
comum acordo e com absoluta clareza as condutas e obrigações de cada 
um no que tange à manutenção do ambiente e, sobretudo, à qualidade 
do atendimento dos consumidores, é indispensável para evitar dores de 
cabeça e garantir que ambas as partes tenham o melhor retorno possível 
com a parceria.

INSCRIÇÃO REGULAR 
DO PROFISSIONAL 
PARCEIRO

É necessário que o contrato contenha uma cláusula que determine 
a obrigatoriedade do Profissional Parceiro em manter sua inscrição junto 
às autoridades fazendárias devidamente regular, visto que caso ele não 
esteja inscrito, fica então impedido celebrar tal tipo de contrato.

Ainda no que tange à adequada formulação do contrato de Salão 
Parceiro, é preciso observar que, com a finalidade de assegurar maior 
transparência, uma das formalidades impostas é que o contrato de 
parceria deve ser:

7



15

Escrito formalmente

Homologado pelo sindicato da categoria laboral e 

profissional ou

Caso não exista tal sindicato, o contrato deve 

ser homologado por órgão local competente do 

Ministério do Trabalho e Emprego, com a presença de 

duas testemunhas.

Estas exigências estão previstas 
no parágrafo 8º do artigo 1º da Lei.
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VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO 
SALÃO PARCEIRO

Uma das maiores dúvidas de profissionais e estabelecimentos, mas, 
sobretudo dos gestores dos salões, é com relação ao vínculo empregatício 
nas condições do Salão Parceiro. Neste quesito, é preciso ter atenção a 
alguns detalhes.

De acordo com o parágrafo 11º do artigo 1º, a celebração de contrato 
de Salão Parceiro por si só impede a formação de vínculo empregatício. 
Isso ocorre em função do fato de que a Lei prevê que não há relação de 
emprego ou mesmo de sociedade entre o Profissional e o Salão Parceiro 
enquanto a relação de parceria estiver vigente, conforme estabelecido 
nos termos do contrato firmado.

Neste contexto, o art. 1º C diz que será configurado vínculo 
empregatício entre o Salão Parceiro enquanto Pessoa Jurídica e o 
Profissional Parceiro caso:
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Não exista contrato de parceria formalizado na forma 

descrita na Lei; 

O Profissional Parceiro exerça funções distintas 

daquelas descritas no contrato de parceria firmado 

entre as partes;

Caracterize-se relação de subordinação entre o Salão 

Parceiro e o Profissional Parceiro. Alguns exemplos 

de relação de subordinação seriam: exigência de 

exclusividade do Profissional por parte do Salão 

e imposições de horário por parte do Salão para o 

Profissional.

Vale também ter em mente, que a Lei ainda faz outra consideração 
muito importante. O texto determina, em seu artigo 1º D, que o processo 
de fiscalização, bem como de autuação e de imposição de multas, é regido 
pelas normas previstas na CLT.

Frente a todas essas condições, destacamos novamente a importância 
de dedicar especial atenção à formulação das cláusulas do contrato e ao 
estabelecimento de funções e responsabilidades entre as partes. É preciso 
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considerar cautelosamente o que cada uma pode oferecer à outra a fim 
de tornar a relação mais benéfica, uma vez que eventuais alterações que 
ocorram apenas no campo prático, ou seja, não previstas em contrato, 
podem culminar com sansões ou configuração de vínculo empregatício 
indesejado.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS 
ENTRE A RELAÇÃO DE 
TRABALHO EM CLT X SALÃO 
PARCEIRO

Considerando que o contrato de parceria seja firmado conforme 
regulamenta a Lei, como resultado há algumas distinções importantes na 
relação de trabalho firmada entre Salão e Profissional Parceiro daquela 
entre o estabelecimento e um colaborador contratado.

Compreender essas diferenças e saber pesá-las e priorizá-las é 
essencial no momento de decidir qual das modalidades vale mais a 
pena para cada uma das partes. Veja a seguir, alguns dos aspectos mais 
importantes em cada formato:
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O Salão não pode estabelecer horários para o 

Profissional Parceiro, que tem autonomia sobre sua 

grade de atendimentos;

O Salão não pode recorrer ao Parceiro para uma 

função diferente ou adicional àquela estipulada em 

contrato. Por exemplo: o Parceiro que entra como 

Cabeleireiro não pode fazer maquiagem ou recepção;

O Salão não pode estabelecer, unilateralmente, o valor 

da cota-parte do Profissional Parceiro. Esta deve ser 

acordada e negociada livremente pelas duas partes;

O Salão não pode exigir exclusividade do Profissional 

Parceiro;

O Salão não deve pagamento de remuneração fixa ao 

Profissional Parceiro, esse será remunerado conforme 

percentual previsto no contrato, à medida de sua 

produtividade;
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O Salão não deve 

contribuições patronais, 

como o 13º salário, as 

férias e os benefícios 

previdenciários ao 

Profissional Parceiro, bem 

como Vale Transporte ou 

Vale Alimentação;

O Profissional 

Parceiro tem garantia 

de seus direitos 

previdenciários caso seja 

Microempreendedor 

Individual (MEI) ou 

Autônomo;

O Salão Parceiro não pode 

ser MEI para adotar o 

formato de Parceria.
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DICAS PARA DEFINIR O 
PERCENTUAL DE PAGAMENTO 
PARA SALÃO E PROFISSIONAL 
PARCEIROS

Agora que você já conhece o que é o Salão Parceiro, já entendem quais 
são os requisitos para adotar este sistema e já viu os principais pontos a serem 
considerados antes de escolher qual regime funciona melhor para você, chegou 
a hora de pensar em outro fator crucial: a percentagem de remuneração.

Como você já sabe, o Profissional Parceiro recebe um pagamento 
referente ao serviço prestado e o Salão Parceiro retém uma parcela do 
valor de cada serviço do Profissional, a fim de cobrir os custos de apoio. 
Levando em consideração que a Lei deixa o percentual de remuneração 
para ser decidido livremente entre as partes, é comum que surjam dúvidas 
na hora de definir este valor.

Para isso, vamos elencar a seguir tudo o que você precisa saber para 
descobrir como determinar seu percentual de remuneração.
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SALÃO PARCEIRO:

Do lado do Salão, é preciso ter em mente que o valor recebido se 
refere aos equipamentos e estruturas fornecidos para o profissional 
trabalhar, de forma que ele não pode ser definido arbitrariamente, pois 
isso poderia levar a sérios prejuízos financeiros. Assim, é preciso levar em 
consideração todos os seus custos fixos e variáveis na hora de estipular o 
percentual mais adequado.

Entre os custos fixos, ou seja, os recorrentes, podemos mencionar:

Gastos com água e eletricidade;

Taxas de telefonia e Internet;

O valor do aluguel da loja, se houver;

Taxas do contador;

As tarifas bancárias;
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Eventuais assinaturas de revistas e streamings de 

áudio e vídeo, quando houver;

Custos de materiais de limpeza;

Os salários e os benefícios dos profissionais 

contratados;

O pró-labore da pessoa responsável pelo 

estabelecimento.

Já no que tange aos custos variáveis, temos:

Os produtos empregados na prestação de serviços, 

como cremes, xampus, condicionadores, esmaltes, 

maquiagem, cera, laquê, entre outros;

Custo de aquisição das mercadorias da área das 

revendas do salão;

Os impostos do estabelecimento;
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Tarifas das operadoras de cartão de crédito;

Custos extras com imprevistos;

Reposição periódica de equipamentos, como 

secadores, tesouras, chapinhas;

Manutenção dos equipamentos e da estrutura do 

salão.

Para fazer o cálculo propriamente dito da comissão sobre cada serviço, 
será necessário considerar os custos daquela atividade. Por exemplo, se 
o valor da coloração com finalização no secador é de 250 reais, a fim de 
definir o percentual do salão no rateio, verifique:

Qual é o custo da higienização dos aventais e 

equipamentos? 

Os produtos usados no procedimento são nacionais 

ou importados? Quanto custa cada um?
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Qual o custo dos descartáveis empregados, como 

luvas e toucas?

Percentual cobrado pela operadora de cartão de 

crédito para recebimento;

Rateio dos custos fixos do salão que se apliquem a 

este serviço (energia elétrica, água, etc.).

É importante notar que além desses, podem haver outros custos, 
dependendo do modelo de operação do seu negócio. Por isso, é 
importante avaliar criteriosamente cada um dos serviços, a fim de 
precificá-los corretamente.

PROFISSIONAL 
PARCEIRO

O Profissional Parceiro também precisa ter atenção no momento 
de determinar o percentual justo para seu pagamento pelos serviços 
prestados. Isso porque o Profissional também tem alguns custos, e que 
podem variar de pessoa para pessoa. Por exemplo:
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Alimentação;

Transporte;

Materiais de uso próprio;

Taxas do seu CNPJ.

Além desses, também é importante levar em conta a sua formação 
e o nível de experiência na hora de precificar seu serviço, afinal de 
contas, houve investimento por trás destes fatores. Uma forma prática de 
definir o valor, é conhecer sua produtividade em cada serviço oferecido e 
determinar quanto você gostaria de receber por hora. A esse valor, some 
seus custos diários de alimentação e transporte, bem como rateio para o 
consumo de seus materiais próprios.

Se ambas as partes conhecerem seus direitos e deveres, bem como 
os custos envolvidos em sua prestação de serviços, torna-se muito mais 
simples definir o melhor formato para a parceria e descobrir quais valores 
são justos para a remuneração de cada uma.




