
 
 

REGULAMENTO  

 SUL BATALHA DOS BARBEIROS: BATALHA DOS BARBEIROS BRASIL 2019 

O Concurso denominado “BATALHA DOS BARBEIROS BRASIL”, doravante Concurso, 

trata-se de um evento cultural, visando promover e apresentar os principais 

profissionais da área, onde todos os inscritos terão a oportunidade de apresentar seu 

trabalho através de uma competição. Este evento possibilitará a integração e a troca de 

experiências entre os diversos profissionais do ramo, além é claro de fomentar a prática 

entre o público em geral. 

A competição é destinada a Barbeiros e Cabeleireiros e divide-se em 2 categorias:   

“CORTE LIVRE E DESENHO” 

Inscrições limitadas (10 INSCRITOS POR CATEGORIA) 

Obs: o participante poderá se inscrever em 1 categoria ou nas 2 categorias. 

As performances serão julgadas por uma comissão julgadora composta por 3 

profissionais renomados da área e estará em jogo o Cinturão. 

 

A Batalha 2019 acontecerá na cidade e dias:  

11/11/19 - BATALHA DOS BARBEIROS PORTO ALEGRE NA SUL BELEZA – 

Dúvidas ligar para: 51 98566-5251 - 98522-4405 – 98287-4145 

JUSTIFICATIVA 

O Brasil vêm apresentando grande aumento na variedade de tipos de cortes de cabelo 

masculino, bem como, na quantidade de profissionais do ramo, apresentando, inclusive, 

uma vertente artística desta atividade. Contudo, apesar de se identificar a comunicação 

virtual entre profissionais e admiradores desta arte, não se pode identificar um número 



considerável de eventos, reuniões, e demais possibilidades de encontro “real” entre 

esses profissionais deste ramo, o que acaba por não difundir da melhor maneira esta 

prática entre o público. 

APRESENTAÇÃO 

Visando promover e apresentar os principais profissionais da área “BATALHA DOS 

BARBEIROS BRASIL” 

Tratasse de um concurso, onde todos os inscritos terão a oportunidade de apresentar 

seu trabalho através de uma competição Nacional, que realizada para motivar, valorizar, 

treinar e capacitar o profissional. 

Este evento possibilitará a integração e a troca de experiências entre os diversos 

profissionais do ramo, além é claro de fomentar a prática entre o público em geral. 

A competição é destinada a Barbeiros e Cabeleireiros, e divide-se em três categorias: 

Corte e Desenho.  

As performances serão julgadas por uma comissão julgadora composta por 3 

profissionais renomados da área. 

 

A BATALHA 2019 

Em 2019 a disputa do Cinturão, nessa competição o Campeão Estadual 2018 põem o 

Cinturão em rolo, o Campeão 2019 da continuidade nas próximas batalhas. 

- Categoria Corte será 700 participantes inscritos em todas as cidades sendo 50 em cada 

uma delas. 

- Categoria Desenho será 80 participantes inscritos em todas as cidades sendo 10 em 

cada uma delas. 

- Categoria Barba será 80 participantes inscritos em todas as cidades sendo 10 em cada 

uma delas. 

O valor das inscrições é R$100,00 por categoria. 

 

OBJETIVOS 

• Reunir barbeiros e cabeleireiros de todo o Brasil; 

• Valorizar o trabalho dos profissionais que, fora das comunidades, tem poucas 

oportunidades de divulgação; 

• Divulgar a cultura do corte, desenhos com gilete e o barbeiro. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O concurso se destina a pessoas de todas as idades. 

Além do público em geral, que participará assistindo ao concurso, e atuando 

diretamente como modelos para a realização dos trabalhos dos profissionais. 



Regras 

A produção é livre e de responsabilidade de cada Concorrente, sendo que, apenas para 

as categorias Corte e Desenho será considerado, no julgamento, o desenho mais bonito 

e perfeito não o corte executando tema livre. 1.1 – Categoria Desenho Cada Concorrente 

terá 40m (quarenta minutos). 

Categoria Corte 25m (Vinte e cinco minutos). 1.2 – Após o término do tempo para o 

trabalho e criação, os Concorrentes deverão retirar se do palco, levando consigo todos 

os seus pertences. Os (as) modelos deverão ficar, sob o comando da Equipe de 

Organização, à decisão da Comissão Julgadora. 

1 – Corte Desenho Tema Livre Os cabelos poderão estar previamente preparados, 

porém 90% (noventa por cento) dos trabalhos deverão ser executados no local do 

evento. O Concorrente deverá usar somente o cabelo do modelo para o desenho e o 

mesmo deverá ser executado em palco. A avaliação e pontuação dos jurados serão feitas 

levando-se em conta: a) a adequação do biótipo do modelo; b) Tema do Desenho; c) não 

deverá usar tinta; e, d) a criatividade do trabalho. Cada modelo passará por uma pré-

avaliação julgadora antes do início do trabalho. 

2 – Corte - Tema totalmente livre, de acordo com cada participante. Poderão ser 

utilizados quaisquer tipos de equipamentos ou produtos. Os cabelos poderão estar 

previamente preparados, porém 90% (noventa por cento) dos trabalhos deverão ser 

executados no local evento. O Concorrente deverá usar somente o cabelo da modelo e 

o mesmo deverá ser executado em palco. A avaliação e pontuação dos jurados serão 

feitas levando-se em conta: a) a adequação do biótipo do modelo; b) Disfarce perfeito 

sem linha; c) Finalização; e, d) a criatividade do trabalho. Cada modelo passará por uma 

pré-avaliação julgadora antes do início do trabalho. 

 

PREMIAÇÃO:  

03 Máquinas Wahl R$ 2.100 (R$ 700,00 cada) 

03 Troféus R$ 360,00 (R$ 120,00 cada) 

03 Kits BDB Cosméticos  

01 Shaver R$ 60,00 

01 Pomada Black R$ 15,00 

01 Pomada Modeladora R$ 15,00 

01 Pomada Teia R$18,00 

01 Gel Cola R$ 5,00 

01 Pós-Barba R$ 35,00 

01 Óleo de Barba R$ 25,00 

01 Capa R$ 35,00 

01 Blusa BDB R$ 50,00 

01 Tesoura R$ 100,00 



01 Navalha R$ 40,00 

01 Avental R$ 50,00 

Total Kits cada R$ 448,00 os 03 kits R$ 1.344,00  

02 Passagens Rio para o ganhador da Categoria Corte e Desenho - R$ 2.500,00 

Total em Prêmio: R$ 6.304,00 em Prêmio. 

VOCÊ CONCORDA COM AS SEGUINTES REGRAS: 

1 - POR O CINTURÃO EM JOGO NAS BATALHAS NACIONAIS E ESTADUAIS SE CASO SUA 

CIDADE A COMPETIÇÃO FOR COM CINTURÃO. 

2 - SE CASO CAMPEÃO ESTADUAL - O Deslocamento até o local da seletiva e/ou da 

final é de inteira responsabilidade do participante. 

 

ATENÇÃO: 

3 - INSCRIÇÕES NO LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhl44_fuZggnaVGUayTzrpo9rLgIwrDlJS_o

XzAzpfNfVNiQ/viewform 

4 – PAGAMENTO  E PRÉ-CADASTRO NO LINK:  

http://www.sulbeleza.com.br/programacao/42 

A SUA PARTICIPAÇÃO SOMENTE TERÁ VALIDADE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO SEU 

PAGAMENTO DE ACORDO COM O NÚMERO DE CATEGORIA (AS) QUE VOCÊ IRÁ SE 

INSCREVER. 

Dúvidas favor ligar para: 51 3225-1847 – 9 8287-4145 ou mande e-mail para:  

sincars@sulbeleza.com.br 
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