11 Barbeiro
O barbeiro não só corta o cabelo como também faz colorações, permanentes e aconselha clientes sobre os
cuidados com os cabelos. São exigidos, portanto, boa técnica e conhecimentos sobre os cabelos. Além disso, ao
contrário do cabeleireiro, o barbeiro pode barbear as pessoas. É uma profissão especialmente interessante para
aqueles que desejam adquirir uma especialidade. Além disso, com esforço e habilidade, podem chegar a ser
autônomos. Vale destacar também que para oferecer um bom serviço aos clientes de nacionalidade estrangeira, nada
melhor que atendê-los em sua própria língua.

Para se tornar um barbeiro

Conclusão do “Kotogakko” ou
Equivalente
*Nota

Gestor de Salão de Barbearia
※É

Instituição de
formação de
barbeiros
(2 ou 3 anos )

Exame
Nacional
para
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Barbeiro

possível obter a licença
de gestor caso tenha 3 anos
de experiência de trabalho
após obter a licença de
barbeiro e atender
a cursos específicos.

Aconselhamos a obter essa
licença caso almeje se tornar
um autônomo.

*Nota: Via de regra, exige-se no mínimo a conclusão do “kotogakko” para ingressar em uma instituição de
formação de barbeiros, porém, há instituições que aceitam graduados no “chugakko”.

Se prepare o quanto antes
Via de regra, exige-se a conclusão do “kotogakko” para ingressar em uma instituição de formação de barbeiros.
Portanto, tente aperfeiçoar o quanto antes o seu japonês, os estudos na escola e a sua língua materna. É necessário
também ter conhecimentos em diversas áreas, ter habilidade com as mãos e boa percepção.

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar?
Pode-se trabalhar como funcionário de alguma barbearia ou ser autônomo (abrir um salão próprio).
A renda anual média de um barbeiro é de aproximadamente 2.800.000 ienes, podendo ser mais alta,
dependendo da competência do profissional.

Quanto custam as escolas?
As instituições de formação de barbeiro custam 2.000.000 de ienes (2 anos) ou mais.

