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RESUMO 

Em um contexto empresarial cada vez mais competitivo, é importante que as empresas 

busquem diferenciais para se sobressair na oferta de valor ao cliente. No setor de serviços, em 

que os relacionamentos com clientes têm impacto direto nos resultados organizacionais, 

estratégias de marketing de relacionamento voltadas à fidelização de clientes tornam-se 

necessárias ao êxito empresarial. Este estudo teve o objetivo de explorar como os gestores 

podem identificar o que agrega valor para o cliente, analisando se as práticas e ferramentas de 

marketing de relacionamento estão sendo aplicadas no mercado de salões de beleza. Além 

disso, a pesquisa buscou identificar como elas podem melhorar o relacionamento com os 

clientes, os fidelizando e proporcionando lucro à empresa. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa de campo com quatro salões de beleza da cidade do Rio de Janeiro, com um 

questionário direcionado para os clientes e outro para os gestores. Foi possível concluir que a 

qualidade do atendimento direto ao cliente é um fator decisivo na escolha de um salão de 

beleza. 

Palavras-chave: Fidelização; marketing de relacionamento; salão de beleza; serviços. 



 
   

ABSTRACT 

In an increasingly competitive business context, it is important that the companies 

look for differentials to stand out in the offer of value to the customers. In the service industry, 

where customer relationships have a direct impact on organizational results, customer 

relationship management strategies for customer loyalty become necessary for the business 

success. This study aims to explore how managers can identify what adds value to the 

customer, analyzing whether the practices and tools of the marketing relationship are being 

applied in the beauty salons market. In addition, the research seeks to indetify how they can 

improve customer relationship, retaining the customers and making profit for the company. 

For this, a field research was carried out with four beauty saloons in the city of Rio de 

Janeiro, with one questionnaire directed to the clients and another one to the managers. It 

was possible to conclude that the quality of customer service is a decisive factor in the choice 

of a beauty salon. 

Keywords: Customer loyalty; relationship marketing; beauty salons; services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Em um contexto empresarial de competitividade, as empresas precisam estar em 

constante evolução. O mercado é dinâmico, com avanços tecnológicos e mudanças de padrões 

técnicos e comportamentais, que envolvem também as transformações nas demandas dos 

consumidores. As empresas precisam se adaptar aos mercados em contínua evolução, a fim de 

garantir a sua sobrevivência em meio a uma concorrência crescente.  

 Conforme diz Kotler (2012, p. 152), se a empresa for insensível ao aumento da 

concorrência, dos clientes e não prever as mudanças no mercado atual – altamente dinâmico – 

a empresa se tornará obsoleta. As estratégias de marketing de relacionamento visam 

identificar as necessidades dos clientes para oferecer o que há de melhor na visão do 

comprador. 

 O setor de serviços tem uma participação crescente na economia nacional, 

correspondendo a mais da metade do Produto Interno Bruto anual. Em países desenvolvidos, 

a fatia correspondente aos serviços pode superar os 70% (LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 

5). Devido a sua velocidade elevada de expansão, as empresas novas e as já existentes 

precisam buscar formas de atrair a atenção de seus clientes, inovando e oferecendo valor para 

os consumidores. 

 Dentro da expansão do setor de serviços, mais precisamente no Brasil, o setor de 

serviços de beleza está em alta constante, triplicando o número de estabelecimentos em um 

período de quatro anos. Adicionalmente, a elevada taxa de mortalidade de novas companhias 

neste setor – onde 24 a cada 100 empresas fecham as portas em menos de dois anos – ilustra 

que não é um mercado fácil para ingressar, pois há uma variedade ampla de estabelecimentos 

para escolha. 

 Dessa forma, é relevante salientar a importância da adoção de práticas do marketing de 

relacionamento, uma vez que grande parte destas empresas são pequenas. Faz-se necessário 

adotar práticas e ferramentas que diferenciem a organização das demais, conquistando novos 

clientes e conquistando aqueles que já são fregueses atendendo às suas necessidades, 

proporcionando satisfação. 

 O presente estudo analisa se as práticas de marketing de relacionamento são aplicadas 

em quatro salões de beleza estudados. Além disso, verifica como estes estabelecimentos 

podem fidelizar os clientes novos e manter aqueles já existentes através da utilização das 

ferramentas do marketing de relacionamento e quais são os fatores que mais influenciam nas 

decisões dos fregueses. 

A análise do estudo foi realizada através de uma pesquisa de campo, com um 

questionário estruturado a 10 clientes de cada salão de beleza, além de um roteiro de 

entrevista semiestruturada com os gestores de cada salão. Esta pesquisa também levantou 

necessidades dos clientes e o que eles buscam quando procuram os serviços das empresas 

pesquisadas. 

As empresas necessitam cada vez mais surpreender os seus clientes, para que estes 

decidam falar de experiências boas e recomendáveis a cada um de seus conhecidos, 

aumentando assim o poder de marketing da companhia. A divulgação dos serviços boca-a-
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boca representa uma forma eficaz de propaganda, com um grau de confiabilidade mais 

elevado em relação à divulgação feita pela companhia (NIELSEN, 2012).  

As empresas que valorizam o serviço de atendimento ao cliente ganham mais dinheiro 

e mantém a clientela por mais tempo que as outras, além de gastarem menos com marketing e 

terem menos consumidores insatisfeitos (ASSOCIATES, 2008, p. 8). Faz-se importante 

salientar que para o próprio cliente fazer a propaganda da empresa, esse deve estar totalmente 

satisfeito com o serviço que lhe foi prestado. 

Segundo Associates (2008, p. 112), se o atendente prestar atenção nos detalhes certos, 

os clientes saberão, notarão e voltarão em busca de mais. Neste caso, o atendente estará 

representando a empresa e suas diretrizes, que devem ser voltadas para as necessidades dos 

seus clientes. Quanto mais tempo o cliente permanecer fiel à empresa, mais lucros ela terá 

com este cliente isoladamente (GRIFFIN, 1998, p. 23). Em cada fidelização realizada, a 

empresa possui uma fonte de lucros em potencial, desde que o nível de satisfação deste 

consumidor seja mantido. 

O atendimento é uma parte essencial de toda empresa, sendo uma função que 

representa a companhia em forma física no relacionamento com o consumidor. Para esse, o 

atendente é a própria firma. É indispensável para cada instituição que aqueles responsáveis 

por estar em contato com os fregueses sejam bem treinados para agradá-los. 

O cliente irá buscar pontos avaliativos para verificar se a experiência com a empresa 

foi positiva. No entanto, segundo Kotler (2012, p. 38): “quando os consumidores individuais 

experimentam o produto, personalizam a experiência de acordo com necessidades e desejos 

singulares. ” Desta forma, torna difícil – porém de extrema importância – a descoberta de 

quais são as necessidades e desejos singulares dos clientes, de forma a tentar universalizá-los 

para satisfazer uma porção maior de consumidores. 

As empresas, de acordo com Kotler (2006), devem possuir como tarefa corresponder 

às expectativas do cliente, deixando-o satisfeito ou até encantado. Portanto, a empresa que 

desejar se destacar neste mercado em constante evolução, deve procurar satisfazer as 

necessidades individuais de cada cliente, deixando-o com um alto grau de satisfação ou 

mesmo encantado. O objetivo da companhia prestadora de serviços consiste basicamente em 

reter o cliente para si, o tendo como potencial futuro consumidor. 

O cliente que teve uma experiência satisfatória com uma companhia, possuirá uma 

sensação de valorização perante à empresa. Com uma satisfação positiva, a empresa estará 

ganhando pontos em uma concorrência cada vez mais acirrada. O marketing de 

relacionamento engloba todas as etapas envolvidas para conhecer o cliente e atendê-lo cada 

vez melhor (KOTLER, 1998a, p. 63). 

Os clientes têm mais opções de produtos e serviços e menos tempo disponível do que 

nunca. Se o colaborador não atender os desejos e necessidades de forma a atender ou superar 

as expectativas do cliente, este rapidamente irá procurar fechar negócio com um concorrente, 

perdendo assim um potencial consumidor (ASSOCIATES, 2008, p. 17). As empresas devem 

estar sempre procurando satisfazer todas as necessidades de seus clientes e tê-las disponíveis 

de forma rápida e precisa sempre que necessário. O maior número de informações sobre um 

cliente específico é crucial para um atendimento de qualidade.  
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2 CONCEITO DE MARKETING 

A pesquisa proposta foi situada dentro do âmbito de Marketing e de seus princípios. 

Desta forma, faz-se necessário explicar alguns conceitos utilizados. O estudo dos diferentes 

conceitos de Marketing confirmou que estes estão em constante evolução, sendo definidos de 

diferentes formas. Um dos conceitos, apresentados por Kotler (1998a, 1, p.3), diz que: “O 

marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam, através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. 

Para este autor, a definição é ligada a um conceito de trocas, com o objetivo de atender 

as necessidades e desejos dos clientes, possibilitando a obtenção de valores pelos dois lados, 

em um processo mútuo. Ao relatar quanto às necessidades dos clientes, são revelados 

conceitos complexos. Os clientes não estão mais em busca de produtos ou serviços que 

satisfaçam suas necessidades, mas que saciem suas necessidades em lado espiritual, 

proporcionando uma troca de bons valores e benefícios psicoespirituais (KOTLER, 2012, p. 

27). 

Tomando como base a definição acima, o Marketing procura suprir as mais diferentes 

necessidades de seus clientes, buscando o lucro para se manter relevante no cenário 

empresarial. Armstrong (2007, p.4) afirma que, em um amplo panorama, “o marketing é um 

processo administrativo e social pelo qual os indivíduos e organizações obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros”. O objetivo desta 

área nas organizações deve estar alinhado com o objetivo maior da empresa, para que a 

estratégia de Marketing seja voltada para a obtenção de relacionamentos produtivos também 

para a empresa. 

Para Kotler & Keller (2006), marketing em uma definição social pode ser entendido 

como um processo social pelo qual os grupos e indivíduos têm necessidades e anseiam por 

meio da criação da oferta e troca de produtos e serviços de valor com outros. De acordo com 

as definições acima, o Marketing é uma ferramenta utilizada para agregar valor a um serviço 

ou produto, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes e obter um lucro maior 

através de uma facilitação dos processos de venda. 

Uma importante meta do âmbito do Marketing é descobrir quais são as necessidades e 

desejos dos seus clientes, pois seria muito mais fácil para a empresa desenvolver um serviço 

ou produto sabendo quais funções exatamente devem ser exercidas. No entanto, as 

experiências dos consumidores individuais são sempre personalizadas de acordo com suas 

necessidades e desejos singulares (KOTLER, 2012, p. 38). Desta forma é necessário – e de 

suma importância – descobrir como universalizar as necessidades e desejos dos clientes 

individuais, podendo apontar à gerência uma tendência crescente. 

No entanto, os desejos de uma pessoa alteram de acordo com a sua origem, cultura, 

sociedade e situação financeira. As empresas buscam suprir esses desejos singulares, 

desenvolvendo suas estratégias para as mudanças e desejos flutuantes do mercado, para 

satisfazer da melhor forma uma demanda cada vez maior. 

Para Casas (2006, p. 164): “os produtos podem ser definidos como o objeto principal 

das relações de troca que podem ser oferecidos num mercado para pessoas físicas ou jurídicas, 

visando proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome”. 
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Em adição a essa definição, Kotler & Keller (2006, p.22) salientam: “Necessidades 

são os requisitos humanos básicos. Para sobreviver, as pessoas precisam de comida, ar, água, 

roupas e abrigo (...). As necessidades tornam-se desejos quando direcionados a objetos 

específicos que possam satisfazê-las. ” 

Uma troca é, no âmbito do Marketing, o acordo de coisas de valor entre vendedor e 

comprador, de forma que ambos são beneficiados pelo resultado (LEVY & GREWAL, 2008). 

O conceito de troca aqui explicitado, leva diretamente ao conceito de mercado – grupos de 

potenciais e reais compradores de um produto. As necessidades e desejos dos clientes, 

denominados compradores nessa definição, são satisfeitos através das trocas.  Desta forma, o 

tamanho de um mercado depende do número de pessoas que apresentam necessidades, têm 

recursos para fazer trocas e estão dispostas a oferecer esses recursos em troca do que desejam 

(KOTLER, 2, 1998). 

Os conceitos de Marketing sugerem que este está em constante mudança e adquirindo 

novas responsabilidades conforme a divulgação de novos métodos e estudos sobre o tema. As 

empresas buscavam realizar a venda, oferecendo produtos, serviços ou ideias padronizadas 

com o objetivo de lucrar, pouco segmentando a sua carteira de clientes. 

O sucesso das empresas era medido em relação ao tamanho de sua participação no 

mercado, onde os empresários da época buscavam um forte investimento em treinamentos de 

venda e propaganda, para convencer o cliente a comprar o produto ou serviço. As empresas 

não diferenciavam seus clientes, e comumente tomavam como base apenas uma média destes, 

buscando manter um número constante e não se preocupando corretamente com sua satisfação 

ou possível fidelização na experiência. 

O novo enfoque dado pelo Marketing diretamente aos clientes busca estabelecer uma 

carteira fiel, possibilitando um lucro a longo prazo, continuidade e o fomento de uma relação 

sólida empresa-cliente. Um relacionamento desse tipo possibilita a criação de produtos, 

serviços, ou vantagens para clientes que já são fiéis à empresa, valorizando-os e evitando que 

estes deixem de fazer negócio com a empresa para recorrer à concorrência. 

 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

O marketing de relacionamento é uma ferramenta utilizada para consolidar 

relacionamentos longos entre a empresa e seus clientes, criando valores para estes e 

proporcionando benefícios. Segundo Kotler & Armstrong (1999, p. 397), "marketing de 

relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e 

outros públicos". Em consonância com Kotler & Armstrong, destacam-se os seguintes 

princípios referentes ao Marketing de relacionamento propostos por Gordon (1998, p.32): 

- Procura criar novo valor para os clientes e compartilhar esse valor entre o produtor 

e o consumidor. 

- Reconhece o papel fundamental que os clientes individuais têm não apenas como 

compradores, mas na definição do valor que desejam. Anteriormente esperava-se 

que as empresas identificassem e fornecessem esse valor a partir daquilo que elas 

consideravam como um produto. Com o marketing de relacionamento, o cliente 

ajuda a empresa a fornecer o pacote de benefícios que ele valoriza. O valor é assim 

criado com os clientes e não por eles.  
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- Exige que uma empresa, em consequência de sua estratégia de marketing e de seu 

foco sobre o cliente, planeje e alinhe seus processos de negócios, suas 

comunicações, sua tecnologia e seu pessoal para manter o valor que o cliente 

individual deseja.  

- É um esforço contínuo e colaborativo entre o comprador e o vendedor. Desse 

modo, funciona em tempo real. 

- Reconhece o valor dos clientes por seu período de vida de consumo e não como 

clientes ou organizações individuais que devem ser abordados a cada ocasião de 

compra. Ao reconhecer o valor do período de vida - ou vitalício –, o marketing de 

relacionamento procura unir progressivamente a empresa aos clientes.  

- Procura construir uma cadeia de relacionamentos dentro da organização para criar 

o valor desejado pelos clientes, assim como entre a organização e seus principais 

participantes, incluindo fornecedores, canais de distribuição intermediários e 

acionistas. 

A expressão do marketing de relacionamento surgiu na década de 1980, diante da 

necessidade de criar novas estratégias para conquistar e reter clientes. Segundo Kotler (1996, 

p. 611), “marketing de relacionamento é baseado na premissa de que os clientes importantes 

precisam receber atenção contínua”. Concluía-se que os clientes que possuíam mais retorno 

financeiro para a organização deveriam ser mais valorizados, e não tratados apenas como 

outro cliente. 

De acordo com Portaluppi (2006, p. 4), “as organizações trabalham sistematicamente 

para construir uma imagem sólida e positiva na mente de seu público. (...) os profissionais de 

marketing devem avaliar os clientes e seus níveis de interesse”. Ao avaliar os clientes, é 

possível criar uma diferenciação no produto ou serviço que seja atrativa estrategicamente para 

a empresa e voltada para o freguês, buscando a realização das expectativas do mesmo e dos 

objetivos da empresa. 

Conforme cita Madruga (2016, p. 10), o “Marketing de relacionamento tenta devolver 

à relação empresa-cliente aquele gostinho do passado de serem mais próximos”. Neste 

panorama, salienta-se a busca das empresas atuais de terem cada vez mais conhecimentos dos 

gostos singulares de cada cliente. “Nos antigos e pequenos armazéns, os proprietários 

conheciam tanto os hábitos de seus clientes que faziam ofertas individualizadas” 

(MADRUGA, 2016, p.10). As grandes companhias tentam com diferentes ferramentas 

resgatar o relacionamento empresa-cliente do passado, com o objetivo de oferecer produtos 

personalizados, proporcionando uma experiência singular a cada cliente, em busca de um 

nível de satisfação elevada percebida por este.  

Essa proximidade proporciona ao cliente um produto personalizado. McKenna (1993, 

apud MADRUGA, 2016, p. 15) atesta: “os clientes podem ter sua versão de praticamente 

qualquer produto”. Ao identificar as preferências individuais dos clientes, as organizações não 

devem dispensar as tecnologias desenvolvidas até hoje para manter relações com sua carteira 

de clientes. As empresas atuais estão cada vez mais complexas e, sem o uso de inovações, 

seria impossível proporcionar uma experiência singular e exclusiva em larga escala.  

Conforme as companhias desenvolvem novos esforços para promover ações a seus 

clientes, faz-se necessária a consolidação de relacionamentos com fornecedores, parceiros e 

demais produtores. O relacionamento vai aos poucos se consolidando como o principal bem 
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da empresa, propiciando novos acordos e parcerias que viabilizem um melhor atendimento ao 

cliente final. GORDON (1998, p. 31) destaca que o marketing de relacionamento é um 

processo de contínua identificação e criação de valores inéditos a clientes individuais, 

compartilhando benefícios. Além disto, envolve a gestão de uma contínua colaboração entre 

fornecedores e clientes selecionados por meio de alinhamento organizacional. 

A partir desta assertiva, pode-se verificar que a organização precisa esforçar-se no 

sentido de manter sólidos relacionamentos com outras empresas e fornecedores envolvidos no 

processo de elaboração de produtos e valores. O cliente é o principal foco deste processo, 

porém sem a colaboração das partes envolvidas é improvável o desenvolvimento de uma 

política consistente. No entanto, a colaboração dos responsáveis por entregar o produto não 

isenta a necessidade da companhia de envolver o cliente no processo para descobrir seus 

desejos e necessidades. O mesmo autor atesta que, para os clientes serem atendidos como 

desejam, as empresas podem ter de fazer coisas inéditas para provê-los (GORDON, 1998, p. 

34). 

Madruga (2016, p.6) certifica que o Marketing de relacionamento privilegia a 

interação com o seu cliente, objetivando desenvolver um conjunto de valores que o levarão à 

satisfação e longevidade do seu relacionamento com a empresa. Para praticar o Marketing de 

relacionamento de forma consciente e plena, esse autor salienta que é preciso desenvolver 

pelo menos seis atribuições: 

Elaboração conjunta de uma nova visão e cultura empresarial voltada para os 

clientes e parceiros. A empresa deseja e age de forma integrada na busca da 

excelência no relacionamento interno e externo. 

Construção de objetivos de marketing de relacionamento conectados à visão e 

sempre de natureza límpida. Os objetivos são entendidos, negociados e 

acompanhados por toda a organização. 

Estabelecimentos das estratégias de marketing de relacionamento voltadas para a 

criação de valores em conjunto com os clientes. As trocas relacionais de sucesso e as 

estratégias são inúmeras, claras e focadas. 

Implementação de ações táticas com foco no relacionamento colaborativo com os 

clientes. Elas são apoiadas por uma infraestrutura que traz segurança e precisão para 

os funcionários que estão na linha de frente com o cliente. 

Obtenção de benefícios mútuos, isto é, empresas e clientes tiram proveito da 

cooperação ocorrida em vários momentos de contato. A empresa entende melhor as 

necessidades do cliente, que se prontifica a fornecer informações valiosas a seu 

respeito, produtos e serviços. 

Direção da ação, capacitação e envolvimento dos colaboradores da empresa para 

relacionamentos superiores. A maior contribuição para gerar diferenciais 

competitivos no contato com o cliente sempre é dada pelos colaboradores, desde que 

treinados, encorajados e motivados. (MADRUGA, 2016, p. 8). 

Em suma, o Marketing de Relacionamento cria e desenvolve parcerias, estratégias e 

principalmente valores que são compartilhados com os clientes e as partes envolvidas na 

concepção do produto ou serviço oferecidos, beneficiando todos os componentes do processo. 

Nesse novo modelo de Marketing, o interesse final está na relação empresa-cliente com 

objetivos de longo prazo, enquanto no modelo tradicional o foco está no lucro financeiro com 

objetivos de curto prazo.  
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As empresas que desejarem efetuar a transição para o modelo de marketing de 

relacionamento necessitam investir em treinamento específico, visão, orientação e otimização 

de processos de acordo com o objetivo. Quanto maior for o número de formas disponíveis 

para satisfazer o cliente, mais probabilidade a organização terá de consolidar um 

relacionamento benéfico. Os contrastes entre as duas formas de Marketing são diversos, 

conforme se observa no Quadro 1. 

Quadro 1 – Marketing Transacional e Marketing de Relacionamento. 

Princípios Marketing transacional Marketing de relacionamento 

1. Foco Transação Longevidade da relação 

2. Valores Satisfação do acionista Confiança, credibilidade e 

segurança 

3. Forma de gerar 

estratégias 

Isoladamente nas áreas 

centrais 

Lideradas centralmente e 

compartilhada com a operação 

4. Função de marketing 

dominante 

Produtos, serviço e 

propaganda 

Interatividade, relacionamento, e 

marketing interno 

5. Horizonte temporal dos 

negócios 

Foco no curto prazo Foco no longo prazo 

6. Pessoal interno Percebidos como 

recursos estratégicos 

Mapeados, reconhecidos e 

recompensados através de 

marketing interno 

7. Origem das receitas Transações esporádicas Recompra, indicação, cross 

selling, up selling 

8. Indicadores dominantes Marketing share e top of 

mind 

Satisfação, índice de retenção e 

indicação 

9. Pesquisas dominantes 

realizadas junto ao cliente 

Satisfação e grau de 

fixação da marca 

Satisfação, preferências, nível de 

interatividade 

10. Comunicação Meios de massa Personalizada e relevante 
Fonte: Adaptado de Madruga (2016, p. 26) 

 

O objetivo da empresa é construir, consolidar, aproveitar e criar valor a partir de 

relacionamentos benéficos e produtivos para ambos. No entanto, esse processo é demorado e 

exige que todos os empregados estejam comprometidos com o objetivo, a fim de darem seu 

melhor e alterarem práticas antigas. Trata-se de um procedimento contínuo, que garante ao 

final a oferta de serviços personalizados para cada consumidor. 

A transição do modelo de marketing tradicional para o modelo relacional busca 

agregar valores para o cliente, promovendo mais interatividade, com foco no longo prazo, em 

busca de uma satisfação relevante e positiva. O novo modelo propõe uma nova função de 

marketing interno, dando reconhecimento aos trabalhadores que se destacam na empresa 

como um todo, não apenas na frente de atendimento ao cliente. 

 

2.1.1 Componentes do Marketing de Relacionamento 

Para Kotler (1998b, 1, p. 63), “o marketing de relacionamento envolve todas as etapas 

que a empresa assume para conhecer os clientes e atendê-los melhor, tendo como tarefa criar 
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forte lealdade”. Sendo assim, essa área possui partes que englobam desde a primeira 

apresentação ao cliente ao último contato com o mesmo. No marketing de relacionamento, a 

missão diária é conquistar e manter clientes.  

De acordo com Gordon (1998, p. 45), há oito componentes principais no Marketing de 

Relacionamento, que são definidos como: 

a) Cultura e valores 

Empresas com culturas diferentes são capazes de criar valor juntas, porém suas 

semelhanças e diferença devem ser entendidas desde o início. Diferenças extremas podem 

prejudicar um relacionamento. No entanto, empresas de culturas diferentes podem criar 

valores juntas, conduzindo para a formação de relacionamentos duradouros. 

b) Liderança 

Tanto os líderes dentro da empresa como os líderes fora dela devem estar preparados 

para se concentrarem no valor que o marketing de relacionamento pode desencadear no 

interesse dos clientes individuais e fornecedores envolvidos. Gordon (1998) ainda afirma que 

nenhuma organização será bem-sucedida no marketing de relacionamento se a liderança focar 

em sair ganhando às custas de outros. Além disso, os líderes devem saber o real significado de 

relacionamento antes de envolver a empresa em uma iniciativa de marketing de 

relacionamento. 

c) Estratégia 

Gordon (1998) atesta que a estratégia precisa ocorrer em vários níveis da empresa, 

com o cliente sendo sempre o centro dessa. É necessário um alinhamento entre a empresa e 

seus clientes para assegurar a direção que o outro quer seguir. O próprio fornecedor deve, com 

o tempo, ser capaz de colocar em prática iniciativas voltadas para o cliente do seu cliente, 

alinhando seu objetivo com o da empresa. 

d) Estrutura 

De acordo com Gordon (1998), o objetivo da estrutura empresarial deve facilitar a 

estratégia. Empresas que se reorganizam constantemente com contexto estratégico costumam 

possuir uma boa estrutura. 

Uma empresa estruturada de acordo com o marketing de relacionamento pode ter 

gerentes com categorias específicas de relacionamento em relação a seus clientes. Como um 

gerente responsável por criar valores com clientes importantes e um responsável para 

conquistar novos clientes, ao invés de apenas um gerente de marketing e vendas. A 

organização baseada no marketing de relacionamento também terá executivos encarregados 

do treinamento das capacidades aperfeiçoadoras de relacionamento. 

e) Pessoal 

As pessoas são essenciais para qualquer relacionamento. No entanto, com o objetivo 

de multiplicar a eficiência dos trabalhadores envolvidos no relacionamento, são fornecidos 

tecnologias e processos. O pessoal que está no contato direto com o cliente deve ser capaz de 

se comunicar com o cliente conhecendo-o muito bem, tendo posse de seu histórico, podendo 

promover sugestões, ofertas, respostas e soluções. 
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Segundo Gordon (1998), os atendentes que estão em contato direto com o cliente estão 

se tornando cada vez mais consultores, trabalhando para agregar valor às suas empresas. Esse 

é um comportamento que requer reconhecimento e recompensa, incentivando e apoiando este 

direcionamento. 

f) Tecnologia 

A tecnologia pode ser útil para diversas funções na empresa, conforme salienta 

Gordon (1998), como na comunicação interna (unindo canais de comunicação para uma troca 

de informações mais facilitada), comunicação externa (facilitando a troca de informações 

entre o cliente e a empresa), na informática (facilitando o armazenamento e consulta de 

informações sobre clientes) e no conteúdo (com informação sobre o cliente, como o seu 

contexto, comportamento e lucratividade para a empresa). 

g) Conhecimento e percepção 

O item anterior – tecnologia – deve capacitar o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e percepções sobre os relacionamentos que a empresa tem com seus clientes. 

No entanto, com bancos de dados complexos e difundidos, esta tarefa torna-se um desafio 

economicamente. 

De acordo com Gordon (1998), ferramentas de software e relatórios podem ajudar o 

profissional de marketing a antecipar o que fará o cliente individual. O investimento em 

conhecimento e percepção do cliente deve ser constante e intensivo. 

h) Processos 

Para Gordon (1998), após a reengenharia aplicada na última década, houve uma 

exclusão do cliente e do foco no relacionamento com este. Essa exclusão obriga uma mudança 

nos processos existentes atualmente, para alinhá-los ao foco com os clientes, principalmente 

os já existentes, dando o valor desejado por eles. 

Todos os oito componentes acima devem ser alinhados aos clientes da organização e 

seus participantes, sendo cada um desses um desafio para a equipe de Marketing. 

Compreendê-los é essencial para a aplicação de um Marketing de Relacionamento completo, 

pois cada princípio contribui com um fator diferente para um gerenciamento de sucesso 

voltado para o cliente. 

 

2.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

As definições e teorias sobre Marketing de Relacionamento estão diretamente 

relacionadas com a satisfação do cliente da companhia. Este quesito tem ganhado cada vez 

mais importância, especialmente por ser um dos principais indicadores do sucesso deste novo 

conceito de Marketing, além de poder ser relacionado com a fidelização ou não de um cliente 

à empresa.  

De acordo com Kotler & Keller (2000, p. 58), a “satisfação consiste na sensação de 

prazer ou desapontamento de uma pessoa resultante da comparação entre o desempenho (ou 

resultado) percebido de um produto e suas expectativas”. Esta comparação é feita pelo cliente 

após utilizar o produto ou serviço. 
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O cliente pode ficar satisfeito ou insatisfeito após a sua experiência com o produto em 

questão. Para o autor Schmitt (2004, p. 23):  

(...). Uma atitude orientada para o resultado é emanada de clientes que compraram o 

desempenho do produto com suas respectivas expectativas a respeito dele. Se o 

produto ficar abaixo dessas expectativas, os clientes estão insatisfeitos; se estiver 

acima, estão satisfeitos. 

Uma das principais preocupações de uma organização estruturada de acordo o 

Marketing de Relacionamento deve ser em satisfazer a expectativa de seus clientes, ofertando-

os produtos e serviços que satisfaçam suas expectativas. A satisfação dos consumidores é 

também uma estratégia das companhias para alcançarem seus objetivos. 

Segundo Vavra (1993, p. 164), satisfação é oferecer produtos ou serviços que atendam 

às necessidades e expectativas dos clientes. Uma organização somente obterá a satisfação 

plena dos clientes se os produtos e/ou serviços ofertados por eles atenderem as exigências do 

público-alvo. Desta forma, é pertinente à organização que a expectativa criada por ela através 

do Marketing seja de acordo com o produto ou serviço que está sendo ofertado. “Quando uma 

empresa cria expectativas muito altas, ela pode desapontar os clientes; do contrário, ao criar 

poucas expectativas, ela corre o risco de não atrair clientes” (KOTLER, 1998b, 2). 

A satisfação do cliente não se resume unicamente à experiência de compra ou 

aquisição do produto ou serviço ofertado pela companhia. O consumidor espera que o 

atendimento da empresa seja de qualidade, proporcionando atenção e compreensão a esse, não 

o diferenciando dos demais que ainda estejam em processo de aquisição daquilo que está 

sendo ofertado. Desta forma, também é extremamente importante o atendimento realizado 

pelo trabalhador da empresa, pois ele está representando a companhia. 

Os clientes têm mais opções de produtos e serviços e menos tempo disponível do que 

nunca. Se o colaborador não atender os desejos e necessidades de forma a atender ou superar 

as expectativas do cliente, este rapidamente irá procurar fechar negócio com um concorrente, 

perdendo assim um potencial consumidor (ASSOCIATES, 2008, p. 17). Desta forma, faz-se 

importante a manutenção das expectativas do cliente para que esteja coincida diretamente 

com o que está sendo oferecido. 

Adicionalmente, um consumidor altamente satisfeito gera menores custos de 

atendimento do que os novos consumidores, - além de contribuir com um feedback para 

melhorar o atendimento - pois as transações de compra já estão rotinizadas; compra mais à 

medida que a empresa lança novos produtos ou melhora os produtos atuais; faz comentários 

favoráveis sobre a empresa e seus produtos; presta menos atenção à propaganda de marcas 

concorrentes e é menos sensível a preço; oferece ideias de produtos e serviços à empresa e; 

mantém-se leal por mais tempo (KOTLER, 1998b, 2). 

“A procura contínua da satisfação tem como objetivo avalizar a permanência do 

cliente nas organizações, provocando a fidelização dos clientes. Além do que, quanto mais 

satisfeitos os clientes tiverem, mais fiéis às empresas eles serão” (TORRES, 2012, p. 9). 

Portanto, quanto maior a capacidade de uma companhia atingir um grau superior de satisfação 

no atendimento aos seus clientes, maior será a fidelidade deles. Um cliente fiel e satisfeito irá 

preferir comprar com a empresa que lhe causou esta impressão positiva, confirmando-a como 

sua principal escolha no mercado. 
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Em suma, a busca da satisfação do cliente traz diversas vantagens à empresa, entre 

elas, dois grandes benefícios: funciona como um objetivo para a empresa e como uma 

ferramenta gerencial, capaz de indicar o nível do produto ou serviço oferecido pela empresa 

em uma visão macro. O segundo benefício deve ser trabalhado em todo o âmbito do 

Marketing empresarial em busca do desenvolvimento de melhores resultados para a 

organização, baseados na medição desse índice. 

 

2.3 FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE 

Um fator de extrema importância para as empresas com foco no relacionamento com o 

cliente é que ele se torne fiel. Por muito tempo, acreditou-se que o cliente satisfeito seria fiel. 

No entanto, com o advento da tecnologia e da possibilidade de comparação de diversos 

produtos e serviços do mesmo gênero, a primeira afirmação se mostrou equivocada. O 

consumidor pode mudar de produtor por ter encontrado mais benefícios do que no anterior. 

Um cliente fidelizado à empresa é descrito por Griffin (1998, p. 89) pelo seu 

comportamento de compras; por repetir suas compras regularmente; por recomendar a 

empresa, seus produtos e serviços, a outras pessoas, por ser imune à pressão da concorrência, 

por tolerar eventuais falhas no atendimento que recebe sem desertar, em função do 

relacionamento estabelecido por um serviço habitualmente bom. 

A constante procura pela satisfação aliada à retenção de um cliente representa um 

objetivo valioso para a companhia. No caso dos prestadores de serviço, por exemplo, um 

cliente fidelizado representa maior prosperidade no futuro. Logo, é extremamente benéfico 

criar uma imagem atrativa para o freguês, buscando a realização dos desejos do mesmo e sua 

consequente fidelização. 

Quando os consumidores se deparam com uma falha no serviço, eles possuem as 

seguintes opções para reagir à falha: reclamar, dando oportunidade de correção do problema à 

empresa prestadora, ou não reclamar, impossibilitando a minimização da insatisfação do 

cliente. De acordo com Dube e Maute (1998, apud SABHARWAL et al., 2010) apenas entre 

5% a 10% dos clientes insatisfeitos efetivamente reclamam. Assim, a maioria não dá a 

possibilidade para as empresas de melhorarem os seus pontos fracos. A empresa que espera 

prover um serviço de excelência e se recuperar de suas falhas, deve procurar quebrar o 

bloqueio dos clientes, antecipando as reclamações para ouvir o que esses têm a dizer. 

Os clientes esperam sempre saírem satisfeitos de uma transação comercial e esperam 

também que a empresa se esforce ao máximo para proporcioná-la. No entanto, a realização da 

satisfação não significa que o cliente estará fidelizado à companhia. Para Troncoso (1993, p. 

49), os fatores que influenciam na fidelização são produtos e serviços de qualidade, um preço 

justo, condições de pagamento satisfatórias, cumprimento de prazos e entregas, uma escuta 

atenciosa, diálogo que envolva compromisso, além de descontos e ofertas especiais que 

possam facilitar a compra. 

As expectativas dos clientes aumentam com o tempo e à medida que esse se acostuma 

com os serviços oferecidos. Caso a organização não consiga elevar a percepção de seus 

produtos e serviços à medida que a expetativa dos seus clientes cresce, esta passa a não ser 

superada, causando frustração e uma experiência negativa. Vavra (1993, p. 164) salienta: “as 
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expectativas mudam no decorrer do tempo, portanto, oferecer produtos e serviços que 

satisfaçam exige conhecimento dessas expectativas”.  

Conforme cita Griffin (1998, p. 23), “as recompensas da fidelidade são de longo prazo 

e cumulativas. Quanto mais tempo um cliente permanecer fiel, mais lucros a empresa poderá 

obter desse cliente isolado”. Portanto, além de fidelizar e mantê-lo fidelizado, a empresa 

poderá desfrutar de mais lucros sobre cada consumidor. Em outras palavras, custa menos 

atender e vender para um cliente fiel. Nota-se que a satisfação desse cliente é extremamente 

importante, pois o mesmo pode ser fidelizado a partir desta oportunidade e se tornar mais uma 

fonte de lucros da organização. 

Kotler & Armstrong (1999, p. 46) orientam que “conquistar novos clientes custa entre 

5 a 7 vezes mais do que manter os já existentes”. No entanto, a maioria das empresas objetiva 

apenas realizar a venda ao invés de criar um relacionamento de longo prazo com os clientes 

(ASSOCIATES, 2008, p. 17), gastando mais tempo e dinheiro ao necessitar da conquista de 

um novo freguês, por não ter se esforçado em impressionar aquele cuja relação de confiança 

já estava – mesmo que levemente – construída. As empresas devem ter essa consciência em 

sua missão. A esse respeito, Kotler (2012, p.101) declara: 

Uma boa missão conquistará o apoio de consumidores dotados de autonomia. O 

custo será menor porque as empresas se beneficiarão do poder das redes. 

Comunidades de consumidores espalharão a boa experiência com a marca da 

empresa. Como os consumidores compartilham sua satisfação com outros 

consumidores, os custos com propaganda da empresa são significativamente 

reduzidos. 

A companhia não estará apenas retendo um freguês e economizando na conquista de 

um novo, como isso também aliviará os gastos com marketing e propaganda. 

Consequentemente, aumentará a chance de atrair potenciais novos consumidores – e com 

custo inferior ao normalmente exercido pela empresa, pois as primeiras propagandas seriam 

feitas por livre e espontânea vontade do cliente satisfeito. 

A propaganda gratuita feita pelo consumidor a outro é de grande valor, sendo mais 

respeitada e assimilada do que a divulgação veiculada pela companhia, pois esta costuma 

ressaltar de forma expressiva pontos positivos e interessantes do produto ou serviço, às vezes 

de forma exagerada. A propaganda, por ser controlada pela empresa, não tem boa 

credibilidade com os consumidores. Ou eles acham as comparações injustas, ou relatam que 

as empresas dão qualidades ilusórias ao produto (CARVALHO, 2003, p. 18). Já a publicidade 

boca a boca associa a imagem da empresa a uma ideia divulgada espontaneamente, passando 

adiante uma ideia mais positiva que a divulgada oficialmente em meios de comunicação. 

De acordo com a Nielsen Global Survey (2009), menos consumidores confiam na 

propaganda gerada por empresas. Os consumidores voltam-se para a comunicação boca a 

boca como uma maneira nova e confiável de propaganda. É cada vez mais importante para a 

empresa não apenas superar as expectativas do cliente, mas impressioná-lo, de forma que este 

deseje que outros tenham a mesma experiência. 

A criação de valor é um quesito de importância para as empresas que objetivam 

fidelizar seus clientes. “Valor para o consumidor é uma experiência de preferência relativa e 

interativa, referente à avaliação de algum objeto por um indivíduo” (HOLBROOK, 1999, p. 
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5). O cliente recebe benefícios práticos e emocionais como o produto e seu significado em si. 

Para o mesmo autor, o valor do cliente está em toda experiência derivada do processo de 

adquirir o produto. 

Um produto com um valor agregado é aquele que oferece algo de destaque sob a visão 

do cliente de maneira singular. Para descobrir o que é valor para o cliente, de acordo com 

Cobra (2007, p. 118), é necessário realizar entrevistas com vários consumidores de segmentos 

importantes, constituindo o modelo de valor através das informações obtidas. Por fim, o valor 

na visão do cliente é singular, varia de acordo com cada cliente e seus segmentos ajudam na 

fidelização dele na organização. 

O interesse de em fidelizar um cliente sugere que a companhia não busca 

simplesmente realizar a venda do seu produto ou serviço. A organização está focada a 

alcançar, em longo prazo, a rentabilidade com a retenção de seus clientes e a repetição de suas 

compras. Esta fidelidade, baseada no Marketing de Relacionamento, trará lucros contínuos e a 

longo prazo para a empresa. 

2.3.1 Práticas de fidelização dos clientes 

 A constante busca da retenção dos clientes implicou em um desenvolvimento em 

escala cada vez maior de diversos programas de fidelização. As organizações buscam 

desenvolver programas próprios, ou adaptados de terceiros, com o objetivo de manter o 

cliente na empresa, aumentar seu nível de satisfação, ganhar a confiança deste e otimizar os 

processos internos e externos. 

Existem certas condições consideradas essenciais para se iniciar um programa de 

fidelização: a identificação do nível de satisfação de clientes; a existência de interatividade 

entre o cliente e a organização e a oferta de recompensa aos clientes mais fiéis através de 

produtos, serviços e/ou benefícios emocionais realmente atrativos para garantir a fidelidade 

daqueles que interessam à organização (FREITAS, 2001, p. 95). Portanto, a empresa precisa 

identificar quais clientes são melhores para a organização, com o objetivo de oferecer 

produtos personalizados e acima da expectativa destes. 

Para um programa de fidelização de clientes ter sucesso, é indispensável que ocorra 

um equilíbrio entre os benefícios financeiros e emocionais oferecidos aos consumidores, 

deixando ambos atrativos para os dois lados. Os programas de fidelização buscam a 

construção de uma relação empresa-cliente estável e duradoura, através de campanhas 

personalizadas para persuadir e manter relacionamentos fiéis com os compradores. 

Os programas de fidelização podem ser definidos como: “um processo que utiliza a 

comunicação integrada para estabelecer um relacionamento contínuo, duradouro e gratificante 

com os clientes, visando aumentar a lealdade e a rentabilidade pelo mecanismo do 

reconhecimento e recompensa aos mais leais” (BRETZKE, 1999, p.183). Por conseguinte, é 

necessário que a organização tenha definido quais são seus clientes mais leais e mais 

benéficos. 

Uma organização que vise a implementação da estratégia orientada ao cliente, precisa 

executar cinco etapas, conforme demonstrada por Seybold (2000) no Quadro 2. 

Quadro 2 – Etapas para a implementação da estratégia orientada ao cliente. 
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AS CINCO ETAPAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA ORIENTADA AO CLIENTE 
 

1 – É necessário facilitar os negócios do cliente com a organização. 

2 – Ter como foco o cliente final dos produtos ou serviços. 

3 – Estruturar seus negócios de acordo com o ponto de vista de seu cliente. 

4 – Dentro de uma visão abrangente e progressiva buscar a lucratividade da organização. 

5 – Buscar constantemente a lealdade do cliente que é a chave da rentabilidade da 

organização. 
Fonte: Adaptado de SEYBOLD (2000). 

Fidelizar os clientes é essencial para manter um bom desempenho organizacional. O 

retorno a longo prazo garante uma fonte de rendimento para a empresa caso a gestão seja feita 

de forma eficiente e de acordo com o foco para o cliente. É imprescindível para a organização 

manter-se de olho no mercado e suas inovações, para oferecer e desenvolver novas 

tecnologias que possam influenciar na satisfação dos clientes, pois é através da satisfação 

deles que a empresa consegue estabelecer-se em um panorama ideal. 

O processo de fidelização dos clientes é normalmente um processo lento e contínuo, 

com os consumidores se tornando fiéis ao longo do tempo e de acordo com a percepção dos 

benefícios recebidos em troca de sua permanência. A empresa deve trabalhar continuamente 

para satisfazer seus desejos, estimulando a compra através de descontos e atrativos relevantes. 

Vale ressaltar que não é possível fidelizar todos os clientes de uma organização, devendo 

manter o foco naqueles que possuem uma maior rentabilidade para a organização. 

A partir da compreensão do que consiste o marketing de relacionamento e das 

variáveis a ele relacionadas, faz-se necessário analisar as características do setor de serviços e, 

mais especificamente, do setor de serviços de beleza, que constitui o objeto deste estudo, 

conforme é feito no capítulo seguinte. 

  



25 
 

 
   

3 O SETOR DE SERVIÇOS 

O setor de serviços é uma área da economia que cresce gradativamente, representando 

cada vez uma parcela maior da economia dos países. Este setor tem participação tanto em 

áreas mais tradicionais, como segurança e limpeza, como em áreas que se desenvolvem cada 

vez mais, como consultorias e desenvolvimento de softwares. De acordo com Lovelock & 

Wright (2001, p. 5): “os serviços constituem o grosso da economia de hoje, não só no Brasil, 

onde respondem por 55% do Produto Interno Bruto (PIB), mas também no mundo. Nos 

Estados Unidos e no Canadá, respondem, respectivamente, por 72% e 67% do Produto 

Nacional Bruto (PNB) ”. 

 As organizações prestadoras de serviços variam desde grandes corporações, como 

bancos, empresas de telefonia e companhias aéreas, até empresas locais de pequeno porte, 

como bares e academias. As organizações sem fins lucrativos e os governos também estão no 

ramo de serviços, embora possam variar muito de um país para outro (LOVELOCK & 

WRIGHT, 2001, p. 8). 

 Quanto mais desenvolvido for o país em questão, mais importância possuirá o setor de 

serviços (LAS CASAS, 2012, p. 1). Um dos fatores causadores desse fenômeno é o maior 

poder aquisitivo da população de uma nação mais avançada, o que possibilitaria o gasto do 

salário com produtos ou serviços menos essenciais.  

 Com o aumento constante do setor de serviços, a concorrência na maioria das áreas 

tende a aumentar. Havendo a abundância da oferta de serviços em diversos setores, faz-se 

necessária a diferenciação na prestação. Para a sobrevivência do negócio, tem sido feita a 

aplicação de diversas técnicas não usuais. O Marketing, por exemplo, transformou-se em uma 

necessidade neste setor, pois ele propicia “o conhecimento e a sensibilidade para colocar no 

mercado o serviço adequado, conforme expectativas dos clientes e dada situação 

mercadológica “ (LAS CASAS, 2012, p. 6). 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS 

 Um serviço pode se apresentar de diversas formas. Na visão de Rathmell (1966, p. 

32): “serviço é um ato, uma ação, um esforço, um desempenho”. Em uma empresa, por 

exemplo, as entregas do departamento de recursos humanos podem ser consideradas como um 

serviço interno prestado à empresa. Na compra de um telefone celular, o proprietário adquire 

um pacote de prestação de serviços de dados junto à transferência do bem físico. Um coach 

pode prover serviços de treinamento e aprimoramento, sem a necessidade da permuta de um 

item físico. 

 Grönroos (2009, p. 47) também discorre sobre este assunto ao apontar três 

características que podem ser identificadas nos serviços de forma geral: 

1. Serviços são processos que consistem em atividades ou uma série de atividades. 

2. Serviços são, no mínimo até certo ponto, produzidos e consumidos 

simultaneamente. 

3. O cliente participa como coprodutor no processo de produção, pelo menos até 

certo ponto. 
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A primeira característica, que atribui uma natureza de processo ao serviço, salienta que 

os serviços se baseiam “em uma série de atividades nas quais vários tipos diferentes de 

recursos são utilizados, muitas vezes em interações diretas com o cliente” (GRÖNROOS, 

2009, p.47). Portanto um serviço pode envolver diversas áreas da empresa em sua produção, 

tendo a coprodução do cliente através da interação com o mesmo, conforme explícito na 

terceira característica. 

Em um salão de beleza por exemplo, o cliente pode escolher o esmalte que a manicure 

utilizará, participando como coprodutor do serviço. O mesmo ocorre quando o cliente escolhe 

o assento em um voo, onde ele também está participando do processo, ao escolher a melhor 

localização para si dentro das possibilidades. 

Pode-se concluir que o serviço não envolve necessariamente um produto na 

negociação, embora seja possível atrelar serviços às vendas de bens. Para Las Casas (2012, p. 

15): “os serviços são intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e simultâneos“. 

Em uma companhia aérea, o passageiro recebe uma prestação de serviços por toda a 

sua viagem, com duração de minutos ou horas. Enquanto que na compra de um imóvel, a 

prestação de serviço de assessoria pode vir a durar anos. Da mesma forma, uma aula na escola 

também possui um tempo de prestação de serviço diferente. Conclui-se que há diferentes 

níveis de prestação de serviço quanto ao seu tempo e à sua tangibilidade. No entanto, o 

serviço é a ação, é o desempenho que se transfere, é a experiência vivida (LAS CASAS, 2012, 

p. 7). 

Um outro aspecto importante sobre os serviços, conforme aponta Grönroos (2009, p. 

48), é a impossibilidade de manter esses em estoque. Não é possível armazenar serviços que 

não foram utilizados. Caso um pacote de uma empresa de viagens não seja vendido, não é 

possível estoca-lo para uma venda futura. Os serviços não consumidos dentro de seu prazo 

são perdidos. 

  

3.2 TIPOS DE SERVIÇOS 

Existem diversas formas de classificar os serviços, sendo a mais tradicional delas a 

diferenciação quanto aos ramos de atividade, como transporte, finanças ou alimentos. De 

acordo com Lovelock & Wright, (2001, p. 31), esta classificação embora ajude a entender os 

principais produtos do negócio, não capturam a verdadeira essência de cada negócio, pois 

podem haver diversas variações dentro de uma mesma categoria. 

 Conforme cita Aubrey Wilson (apud LAS CASAS, 2012, p.9), os serviços também 

podem ser classificados pela sua tangibilidade, conforme apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Classificação de serviços quanto à tangibilidade. 

Classificação Serviços industriais Serviços de consumo 

Serviços relacionados a 

produtos altamente 

intangíveis 

Segurança, sistemas de 

comunicação, 

licenciamentos, aquisições 

Museus, agências de 

emprego, diversão, 

educação, serviços de 

viagens 

Serviços que adicionam 

valores a produtos tangíveis 

Seguros, contratos de 

manutenção, consultorias, 

propaganda etc. 

Reparos, tinturarias, serviços 

pessoais, seguros 

Serviços que tornam 

produtos tangíveis 

disponíveis 

Atacado, transportes, 

armazenamento, financeiros, 

arquitetura, 

pesquisa/desenvolvimento 

etc. 

Varejo, venda automática, 

mala direta, caridade etc 

Fonte: Adaptado de Las Casas (2012, p.9). 

A classificação de serviços de acordo com a sua tangibilidade é um ponto importante 

para a separação de serviços e bens físicos, embora não seja o único. O serviço tem uma 

natureza intangível, como se pode perceber nas palavras utilizadas para descrevê-lo: 

“experiência”, “grau de confiança”, “nível de segurança”. No entanto, é comum que existam 

serviços com uma tangibilidade elevada. O uso da piscina de um hotel, ou mesmo a comida 

de um resort all-inclusive, são serviços que possuem uma alta tangibilidade, sendo mais 

perceptíveis para o cliente na sua avaliação (GRÖNROOS, 2009, p.48). 

Outra classificação possível baseia-se no ponto de vista do consumidor para adquirir o 

serviço. Las Casas (2012, p. 7) classifica os serviços nesta ótica em: serviços de consumo, 

prestados diretamente ao consumidor final, e serviços industriais, prestados a organizações 

industriais, comerciais ou institucionais. 

 As várias classificações atribuídas ao setor de serviços buscam facilitar a adoção de 

práticas de mercado a cada uma delas. Mediante à compreensão de diversos quesitos, é 

possível encontrar aspectos comuns e, a partir de certos atributos, desenvolver estratégias de 

marketing com o objetivo de potencializar o negócio. Neste trabalho, foi tida como mais 

adequada a classificação com base no esforço do consumidor, citada no parágrafo anterior. 

Desta, é possível ainda dividir as seguintes subcategorias: 

 Serviços de conveniência: são os tipos de serviço em que o consumidor procura não 

perder tempo em procurar as empresas que possam prestar os serviços, pois não há diferenças 

perceptíveis entre elas. É o caso de tinturarias, sapatarias, ou empresas de pequenos consertos 

em geral (LAS CASAS, 2012, p. 8). 

 Serviços de escolha: são os serviços que possuem custos diferenciados de acordo com 

o tipo e qualidade do que é prestado, além de levar em conta o prestígio da empresa e outros 

fatores. Las Casas (2012, p. 8) salienta que nestes casos, os consumidores são recompensados 

ao pesquisar diversas firmas para encontrar os melhores negócios. São os serviços dos bancos, 

seguros, pesquisas, etc. 
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 Serviços de especialidade: de acordo com Las Casas (2012, p. 8), estes são serviços de 

alta técnica e especialização. Neste caso, o cliente fará o possível para encontrar especialistas 

que prestem o serviço. Como exemplos, podem ser citados os médicos, advogados e técnicos. 

 A subcategoria de serviços de consumo de conveniência é, historicamente, uma 

categoria sem muita diferenciação de valor. Tanto pelo número elevado de estabelecimentos 

desse gênero, como pela não necessidade de possuir altas especializações para prestar estes 

serviços, o marketing se torna uma forma especial e indispensável de colocar a empresa 

prestadora de serviço em evidência. Métodos novos para se relacionar com o cliente já antigo 

- seja para agregar valor a este ou conquistar um novo – se mostram necessárias para o 

desenvolvimento de um setor sem muitas diferenças perceptíveis em suas ofertas de serviços. 

 Conforme pontua Grönroos (2009, p. 48): “o serviço de um cabeleireiro é, 

obviamente, quase totalmente produzido enquanto o cliente está presente e recebe o serviço”. 

Desta forma, um corte de cabelo em um salão de beleza representa um exemplo de um serviço 

de conveniência. Com o desenvolvimento de mais opções a partir de pesquisas feitas com e 

para o próprio cliente, é possível dar mais opções para a coprodução do serviço, ou até 

especializar-se em fatores mais importantes para o freguês. Estas melhorias representariam 

uma forma de melhorar a reputação de um negócio, ao mesmo tempo que agrega valor e cria 

vantagem competitiva. 

 

3.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO NOS SERVIÇOS DE 

CONSUMO 

 O desenvolvimento do marketing de relacionamento oferece uma oportunidade para as 

empresas e o profissional de marketing romperem com as estruturas já existentes nos serviços 

de consumo. O marketing de relacionamento proporciona uma chance para o profissional 

ajudar a empresa a crescer e se diferenciar em um cenário cada vez mais competitivo, 

buscando entrar na mente do consumidor. 

 Conforme citado anteriormente, um dos principais objetivos do marketing de 

relacionamento é fidelizar o cliente. Para uma empresa de serviços de consumo, um cliente 

fiel pode significar uma fonte duradoura de renda. O cliente fiel irá continuar prestigiando a 

empresa por um longo tempo, comprando e recomprando seus produtos e recomendando a 

marca a outras pessoas (LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 150). 

 A manutenção da carteira de clientes é uma das principais preocupações das empresas 

do setor de consumo. Segundo Armstrong e Kotler (apud LAS CASAS, 2012, p. 82), nos 

tempos atuais, ao invés de atrair consumidores, as empresas procuram retê-los cada vez mais, 

para construir relações duradouras.  

 Com uma concorrência cada vez maior no universo do consumo, faz-se necessário 

tratar os clientes cada vez melhor para que não troquem de fornecedor. Em uma tentativa de 

se manterem competitivas, as empresas também buscam desenvolver técnicas de 

relacionamento e agregação de valor com base nas concorrentes. Esta prática gera ofertas 

diferentes, porém com valores agregados iguais por terem sido baseadas nas mesmas práticas 

(PEPPERS & ROGERS, 2000). Por este motivo, as companhias devem buscar solidificar os 

relacionamentos com seus clientes, promovendo fidelização. 
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 Nas experiências de consumo, conforme citam Pinto e Lara (2010, p. 8), é comum que 

apareçam questões simbólicas e permeadas por sensações diversas. Corroborando esta 

afirmação, Fogel (apud KOTLER, 2012, p. 27) salienta: “A sociedade hoje está cada vez mais 

em busca de recursos espirituais, acima até mesmo da satisfação material”. Ou seja, se o 

cliente está cada vez mais em busca de uma satisfação imaterial, dependente de inúmeros 

fatores individuais e em maioria diversos, as empresas precisam aumentar o grau de 

relacionamento com os mesmos. Ao citar os princípios do marketing de relacionamento, 

Kotler (2012, p. 155) orienta: 

Ao conquistar um cliente, mantenha com ele um bom relacionamento. Conheça-os 

pessoalmente, um por um, para ter noção exata de suas necessidades e desejos, 

preferências e comportamento. Em seguida, incremente seus negócios com eles [...]. 

Eles também são capazes de se tornar fortes defensores de sua empresa através do 

marketing boca a boca. 

 Além de ser importante para proporcionar a produção de serviços personalizados de 

acordo com as preferências dos clientes, há a possibilidade de novos clientes serem atraídos 

pelo marketing boca a boca. Grönroos (2009, p. 317), ao discorrer sobre os relacionamentos 

com clientes, adiciona: “as atividades diárias dos clientes e seus processos de criação de valor 

são o que de mais importante uma empresa pode saber sobre seus clientes”. O mesmo autor 

ainda conclui que qualquer serviço que não atenda às necessidades dos clientes não é 

interessante, pois não criará o valor desejado (GRÖNROOS, p. 317). 

De acordo com Las Casas (2012, p. 85): “o marketing de relacionamento é importante 

para todas as empresas, mas para aquelas que comercializam serviços, a necessidade é ainda 

maior”. Com um número alto de trocas, empresas concorrentes e intangibilidade do que é 

oferecido, se faz necessária a agregação e percepção de valor. 

 Através da interação com os clientes, seja pelo correio, internet ou de forma 

presencial, a empresa pode extrair informações individualmente, descobrindo o que esses 

estão buscando através do serviço adquirido. O tratamento individualizado agrega valor e é 

um diferencial para a empresa na visão do cliente, conforme afirmam Peppers e Rogers (2000, 

p. 179): 

Para transformar a informação e a interação em uma relação de aprendizado – e 

assegurar que os clientes achem mais conveniente permanecer fiéis do que participar 

de um programa semelhante oferecido por um concorrente [...], é necessário 

personalizar o tratamento de cada cliente com base na informação. 

 As informações extraídas dos clientes devem ser facilmente disponibilizadas a aqueles 

que estão em contato direto com o cliente. De acordo com Grönroos (2009, p. 310-311): “a 

responsabilidade pelos clientes e pelas decisões operacionais passa da gerência para o pessoal 

envolvido nos encontros de serviço [...], que são imediatamente responsáveis pelos momentos 

da verdade”. Neste pensamento, o autor salienta a necessidade de decisões operacionais serem 

tomadas pelos colaboradores que estão em contato direto com o cliente. Para a tomada de 

decisão ser feita da melhor forma, é necessário que todas as informações sobre o freguês 

estejam facilmente disponíveis, de forma a personalizar e facilitar o atendimento. 

 “Uma pequena empresa de serviços frequentemente é mais orientada ao cliente do que 

uma empresa grande” (GRÖNROOS, 2009, p. 311). Em empresas menores, as decisões são 

tomadas mais rapidamente por pessoas mais próximas ao mercado, e, portanto, com mais 
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informações sobre os clientes por estarem em contato com eles repetidamente. No entanto, 

uma grande empresa possui mais recursos para desenvolver ferramentas e técnicas mais 

avançadas de relacionamento com o cliente. Sucintamente, conforme define Grönroos (2009, 

p.311), para ser “orientada ao cliente e bem-sucedida, a empresa deve combinar as forças de 

ser uma pequena empresa com as forças de pertencer a uma organização maior”. 

 

3.3.1 Database Marketing 

Tendo em vista uma geração de valor cada vez maior para os clientes, as empresas de 

grande porte devem disponibilizar de forma rápida um número elevado de informações 

relevantes e de qualidade para os colaboradores na linha de frente do atendimento. O database 

marketing visa disponibilizar essas informações com ajuda da tecnologia. O mesmo pode ser 

definido como:  

Qualquer processo de marketing através do qual as informações sobre os hábitos de 

uso, comportamento, dados psicográficos ou demográficos sobre clientes ou clientes 

potenciais é guardado na base de dados da empresa, e usado para desenvolver ou 

prolongar o relacionamento e para estimular vendas (CROSS & SMITH, 1994, 

p.20). 

Ou ainda, como apontam Mattar e Robic (1998, p.9): 

Database marketing é a coleta, o armazenamento, o processamento e a utilização 

das informações sobre os consumidores, com os objetivos de aumentar a eficiência 

da segmentação, aumentar a eficiência da customização, criar e desenvolver 

relacionamento com o consumidor e melhorar a performance da administração da 

empresa (MATTAR e ROBIC, 1998, p.9). 

 Conforme explicitado, esta ferramenta de marketing possibilita à organização um 

atendimento personalizado baseado nas experiências anteriores do consumidor. O uso de uma 

base de dados pode tornar o atendimento uma experiência singular para cada cliente ou cliente 

em potencial. Tratar os consumidores de modo que os agrade é um diferencial, pois estes têm 

diferentes necessidades e/ou desejos quanto ao modo como querem ser tratados 

(GRÖNROOS, 2009, p. 319). 

 A manutenção de um banco de dados com as informações mais relevantes dos clientes 

e clientes em potencial auxilia na tomada de decisões mais eficazes, pois proporciona dados 

relevantes para tal. O uso de tecnologia facilitaria o gerenciamento de grandes quantidades de 

informação, gerando uma vantagem competitiva para organizações com mais recursos 

financeiros, que poderiam arcar com tecnologias mais avançadas. Além disso, ao conhecer 

padrões de comportamento e desejos dos clientes, é possível proporcionar um atendimento 

contínuo e mais eficaz. 

 

3.4 O SETOR DE SALÕES DE BELEZA NO BRASIL 

 O setor de salões de beleza no Brasil segue em constante crescimento. De acordo com 

o diretor do Sebrae, em entrevista à Rede Globo (BAST, 2016), o número de salões de beleza 

no Brasil triplicou de 2012 para 2016, chegando a quase 600 mil estabelecimentos. Conforme 

a mesma matéria, a cada 100 salões de beleza, 24 fecham as portas em menos de dois anos. O 
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que motiva o aumento da estatística é o fato de muitos trabalhadores utilizarem seu FGTS 

para investir na montagem de um salão de beleza, sem possuir preparo para executar a 

gerência de um estabelecimento desse porte. 

 De acordo com o III Caderno de tendências (ABIHPEC, ABDI & SEBRAE, 2013), 

cerca de 4,4 milhões de pessoas trabalham em salões de beleza no país. Os dados atestam a 

importância deste setor para a economia nacional.  

 A importância do setor de salões de beleza para a economia brasileira se torna ainda 

mais evidente quando se constata que as famílias brasileiras gastam mais de 400 milhões de 

reais a mais com serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure do que com alimentos básicos, 

como aves e ovos (FECOMERCIO, 2015). O consumo desse tipo de serviços no país cresceu 

em uma taxa superior à da inflação, verificando-se um aumento regular deste segmento da 

economia. 

 De acordo com a pesquisa realizada pelo SPC Brasil (2016), 42,3% dos brasileiros 

desejam adquirir serviços ou produtos relacionados a cabelo, unha, barba e pelos, mostrando 

que estes quesitos são objeto de desejo dos consumidores, com um gasto médio mensal de R$ 

77,80. Os serviços realizados são melhores explicitados no Quadro 4 de acordo com o local de 

sua realização: 

Quadro 4 – Local da realização dos serviços de beleza. 

Fonte: SPC Brasil (2016). 

 Pode-se constatar através da figura acima que, quanto maior o grau de especialização 

do serviço, maior a procura pela realização com um profissional, seja no salão/barbearia ou 

em casa. É preciso destacar neste quesito a importância da profissionalização e 

aprimoramento do setor. Deve ser procurada a excelência no atendimento, com novas formas 

de agregar valor ao negócio e com um preço atrativo, para despertar o desejo de um número 

cada vez maior de consumidores. 
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Ao chamar a atenção para si com serviços diferenciais, a empresa precisa atender às 

expectativas do cliente, tendo como objetivo principal deixá-lo extremamente satisfeito ou 

encantado (KOTLER, 2006, p. 476). 

 

3.5 LEI DO SALÃO-PARCEIRO 

 No dia 27 de outubro de 2016, foi publicada uma lei para regulamentação da parceria 

entre salão-empregado. A nova lei interfere sobre o contrato de parceria entre os profissionais 

que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador 

e maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. 

 Com a promulgação da nova lei, o profissional pode atuar como MEI 

(microempreendedor individual), recebendo remuneração por comissão e mantendo um 

contrato de parceria com o salão de beleza. O profissional parceiro, nesta modalidade, não 

pode exercer tarefa diferente daquela especificada em contrato. O profissional também deixa 

de ganhar benefícios trabalhistas, férias remuneradas e décimo terceiro salário, o que se 

configura uma vantagem econômica para a empresa (ANDRADE & NASCIMENTO, 2017) 

 No entanto, os salões de beleza ainda podem optar pela contratação com vínculo 

empregatício, não prendendo o cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, 

depilador ou maquiador ao esquema de contrato por parceria. Esta lei sancionada regulariza 

questões já existentes anteriormente no mercado de beleza. As práticas agora regulamentadas, 

já eram praticadas de forma empírica e, com a publicação do projeto de lei, foram 

devidamente regulamentadas (ANDRADE & NASCIMENTO, 2017). 

 

3.6 CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE BELEZA 

 Os salões de beleza devem contar com uma estrutura básica preparada para cada tipo 

de atendimento ou serviço. O Sebrae (2010, p. 10-11), sugere:  

Recepção – Deve ter um balcão de atendimento com equipamentos de informática 

que possibilitem o cadastramento dos clientes e o controle dos serviços realizados. 

Deve ter telefone para atendimento e contatos diversos [...]. 

Sala de espera – Deve oferecer comodidade aos clientes e preferencialmente, dispor 

de água, cafezinho, revistas atualizadas, jornais, televisão e música ambiente. Deve 

ficar localizada próxima à recepção e com fácil acesso. 

Salas de atendimento – Devem ter tamanho suficiente para acomodar os móveis e 

equipamentos necessários a cada tipo de serviço. Pode-se utilizar biombos para 

dividir espaços maiores e criar áreas privativas para o atendimento individual, dando 

privacidade e conforto aos clientes. A iluminação do ambiente deve ser serena e 

agradável, proporcionando tranquilidade. Da mesma forma, a cor das paredes e do 

piso deve ser discreta. O ambiente deve ser arejado e a temperatura agradável, se 

necessário, instalar aparelhos condicionadores de ar. 

Banheiros – Devem estar próximos das áreas de atendimento e serem suficientes 

para o fluxo de pessoas que frequenta o salão de beleza. 
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Estacionamento - É muito importante que haja espaço para estacionamento, ou 

convênio com estacionamentos próximos, o que pode traduzir-se em diferencial 

favorável ao negócio. 

Um salão de beleza necessita de uma área mínima de 40m². 

 A estrutura física básica especificada na citação acima apenas recomenda uma 

disposição eficiente dos ambientes, podendo ser adaptada de acordo com os objetivos de cada 

salão de beleza. 

Os serviços vinculados ao segmento de beleza e estética são divididos em dois grandes 

grupos segundo a classificação do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE 9602-5). 

Conforme explícito no CNAE e reproduzido pelo Sebrae (2018), existem as classificações de: 

“cabeleireiros, manicures e pedicures”, além da classificação de “atividades de estética e 

outros serviços de cuidados com a beleza” (SEBRAE, 2018, p. 10-11). 

 São oferecidos diversos serviços diferentes em um mesmo salão de beleza. No entanto, 

de acordo com o Sebrae (2018, p. 15), seis categorias de serviços são mais importantes para o 

faturamento, sendo elas: corte de cabelos, tinturas, tratamentos capilares, mãos e pés, 

depilação a cera e design de sobrancelhas. 

 Dentre as principais características do segmento de salões de beleza, destacam-se: 

A ênfase dos empresários é na prestação dos serviços, atuando diretamente no 

atendimento aos clientes. Poucos se dedicam à gestão ou administração do negócio.  

Para os empresários deste segmento, administrar as pessoas que trabalham com eles 

e tirar deles o melhor resultado é um dos principais desafios. Na maior parte, os 

profissionais são autônomos, sem qualquer vínculo formal com o estabelecimento 

[...] 

As regulamentações ou normas aplicadas em um estabelecimento de beleza ou 

estética são pouco conhecidas. 

As matérias primas e insumos são itens que requerem muita atenção dos 

empresários. Aspectos como validade, autorização para uso no mercado, correto 

manuseio e destinação devem ser observados. 

O manejo e o cuidado com a autoclave é uma tarefa que os empresários tentam 

centralizar em si mesmos, por ser uma máquina cara, essencial à segurança do 

estabelecimento. 

Para salões e centros de estética, maiores e menores, o controle financeiro é a parte 

mais complicada do negócio. Muitos proprietários de salões e centros de estética 

analisam os resultados dos negócios de forma amadora (SEBRAE, 2018, p. 14). 

 Pode-se verificar que os empresários dispensam bastante energia nos relacionamentos 

pessoais, seja com os clientes em seu atendimento, ou na motivação dos funcionários. Com a 

implementação de técnicas de relacionamento com o cliente, a atendimento pode ser 

otimizado, gerando tempo disponível para que seja dado maior foco no controle financeiro, 

por exemplo. O empresário deve participar de eventos no seu ramo de negócio, além de 

promover o aperfeiçoamento dos seus colaboradores para manter-se atualizado com as 

tendências e práticas do mercado (SEBRAE, 2010, p. 12). 

 Os salões de beleza dispõem de uma grande diversidade de serviços. Alguns dos 

serviços mais comuns encontrados são os serviços para os pés e mãos (aplicação de esmalte, 
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esfoliação, polimento, etc.), para os cabelos (corte, escova, alongamento, cauterização, etc.), 

depilação estética, maquiagem e pequenos tratamentos de pele. O gestor do empreendimento 

deve estar sempre em busca de novos serviços ou produtos (SEBRAE, 2010, p. 16). 

 Como em toda organização que produz algum serviço ou produto, os salões de beleza 

também possuem processos produtivos específicos organizados de acordo com a sua 

necessidade. Eles são divididos em: serviço de recepção e atendimento ao cliente, serviço de 

atendimento qualificado, compras e serviço administrativo (SEBRAE, 2010, p. 17). 

No serviço de recepção e atendimento ao cliente, que é normalmente localizado na 

recepção e sala de espera, o colaborador é responsável pelo cadastramento, agendamento, 

acomodação do cliente na sala de espera e ações de pós-venda. O serviço de atendimento 

qualificado representa os departamentos de prestação de serviço, como depilação, cabeleireiro 

ou pés e mãos. No setor de compras, se administra a compra do estoque e dos insumos 

necessários. O departamento de serviço administrativo organiza o processo produtivo de 

acordo com cada salão e seus objetivos, definindo diretrizes, funções e gerindo o negócio 

(SEBRAE, 2010, p. 17). 

 O exercício do serviço administrativo deve ser cada vez mais voltado para o cliente no 

sentido de adquirir vantagem competitiva. A organização que se estruturar em volta do 

consumidor para descobrir suas necessidades e expectativas visando criação de valor, irá 

desenvolver uma vantagem competitiva perante às empresas que ainda não se preocupam em 

pautar seus processos produtivos nos valores gerados para o cliente (GRÖNROOS, p. 317). 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

O presente trabalho utilizou de uma pesquisa de campo para verificar se as práticas de 

marketing de relacionamento são aplicadas aos salões de beleza e, em caso afirmativo, como 

são adotadas e quais os benefícios trazidos por estas práticas. A implementação dessas 

ferramentas foi verificada mediante a aplicação de questionários aos clientes e gestores de 

cada salão de beleza. 

Uma pesquisa de campo, para Ander-Egg (1978, p.28) procura adotar um 

“procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos 

ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento” visando agrupar 

“generalizações, leis e teorias científicas que sirvam como premissas de argumentos lógicos, a 

partir dos quais possamos inferir a ocorrência de determinados fenômenos” (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 67). Desta forma, a presente pesquisa busca 

compilar dados que possibilitem uma análise das práticas de relacionamento nos salões em 

estudo. 

 

4.1 METODOLOGIA 

 A pesquisa de campo pode ser caracterizada de acordo com a sua forma de abordagem, 

sua natureza, seus objetivos e seus procedimentos técnicos.  

 

4.1.1 Quanto à abordagem 

 As pesquisas possuem dois métodos de abordagem que são gerais e abrangem outras 

formas de pesquisa: são os métodos quantitativos e qualitativos. Quanto às pesquisas com 

abordagem qualitativa, Flick (2009) afirma que essa visa entender, descrever e explicar os 

fenômenos sociais através de análise de experiências individuais, assim como da investigação 

de documentos. De acordo com Gil (1999), a abordagem qualitativa possibilita aprofundar as 

questões relacionadas ao fenômeno em estudo e suas relações, buscando o que era comum e 

permanecendo aberto para perceber as individualidades. 

 No âmbito qualitativo, há o esforço de capturar a perspectiva dos participantes da 

pesquisa através da possibilidade de uma resposta ampla. Ainda nesta abordagem, é possível 

que o entrevistador tenha contato direto com o ambiente de estudo, possibilitando capturar o 

significado que os entrevistados dão aos pontos ressaltados. 

Quanto à pesquisa quantitativa, de acordo com Richardson (1999), busca o emprego 

da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações. Para Mattar (2001), a 

pesquisa quantitativa procura validar hipóteses mediante utilização de dados estruturados, 

quantificando-os e generalizando os resultados obtidos pela amostragem. 

No caso da abordagem quantitativa, a coleta de dados é realizada através de 

questionários que apresentam variáveis distintas, cujas análises são geralmente apresentadas 

através de tabelas e gráficos (FACHIN, 2003). Conclui-se que na abordagem quantitativa, é 

feita a análise de dados estruturados e generalizados, enquanto na abordagem qualitativa, há a 
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possibilidade de análise aberta a partir da perspectiva do entrevistado, com a visualização do 

ambiente de estudo. 

De acordo com Malhotra (2001, p. 55), “a pesquisa qualitativa proporciona uma 

melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa 

procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. Ainda no mesmo 

âmbito, Fonseca (2002, p.20) orienta: A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 

quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente”. 

Portanto, a pesquisa qualitativa pode ser utilizada para explicar melhor a pesquisa quantitativa 

e seus resultados, proporcionando uma ótica diferenciada do problema em questão através de 

uma visão vinda de dentro do objeto de estudo. 

 A presente pesquisa faz uso de dez questionários igualmente estruturados, com 

abordagem quantitativa, voltado para os clientes de cada salão de beleza em questão. A 

pesquisa também é complementa por um questionário semiestruturado, com abordagem 

qualitativa, voltado para os gestores dos salões de beleza. A utilização de questionários com 

abordagem quantitativa e qualitativa possibilita uma apreensão de uma maior quantidade de 

informações, pois os pontos fortes de um método de abordagem são capazes de complementar 

os pontos fracos do outro método, o que capacita uma análise mais certeira do problema. 

 

4.1.2 Quanto aos objetivos 

 Esta pesquisa revela-se como descritiva, que de acordo com Gil (2002, p.42) “As 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis”. 

 Neste mesmo âmbito, Vergara (2000, p. 47) afirma que a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre 

variáveis e definindo sua natureza. 

 Por conseguinte, a presente pesquisa apresenta-se com um caráter descritivo, pois 

busca elucidar os fatores dos salões de beleza que influenciam as práticas de marketing de 

relacionamento dos mesmos. Esta análise é feita a partir da descrição das práticas e 

características apontadas em cada questionário. 

 

4.1.3 Quanto aos procedimentos 

 Em relação aos procedimentos utilizados, a pesquisa possui a classificação de pesquisa 

bibliográfica. De acordo com Fonseca (2002, p. 32) “a pesquisa bibliográfica é feita a partir 

do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos”. A presente pesquisa utiliza de materiais bibliográficos, ou seja, fontes teóricas já 

analisadas. 

 Uma pesquisa de campo caracteriza-se, segundo Fonseca (2002), pelas investigações 

em que, além da realização da pesquisa bibliográfica ou documental, é feita coleta de dados 

junto às pessoas, com recursos de diferentes tipos de pesquisa. 
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 Desta forma, pode-se concluir que quanto aos procedimentos, esta é uma pesquisa de 

campo, pois faz uso da pesquisa bibliográfica, além da realização de questionários para a 

coleta de dados junto aos clientes dos quatro salões de beleza estudados. 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

Segundo Cervo & Bervian (2002, p. 48), o questionário “refere-se a um meio de obter 

respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche”. Adicionalmente, 

neste meio de obtenção de dados há uma padronização nas respostas, o que possibilita uma 

uniformização da interpretação dos significados das informações adquiridas. 

 Quanto à entrevista, de acordo com Gil (1999), a entrevista é uma das técnicas de 

coleta de dados mais utilizadas nas pesquisas sociais. Essa técnica de coleta de dados é 

bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, 

esperam e desejam, assim como suas razões para cada resposta. 

 A coleta de dados no presente estudo se deu através de questionários fechados, 

aplicados em dez clientes de cada salão de beleza pesquisado. Além desses, também foram 

feitos questionários semiestruturados para os gestores de cada salão de beleza em questão, 

possibilitando uma resposta ampla sobre o que a empresa acredita e espera ter mediante a 

interação com seus clientes. 

 Desta forma, a coleta de dados da pesquisa se caracteriza como semiestruturada, uma 

vez que utiliza questionários estruturados e semiestruturados. 

 Os dados coletados foram tabelados através do programa Microsoft Excel, 

possibilitando uma análise mais precisa e prática. 

 Por um critério de acessibilidade, foram escolhidos aleatoriamente quatro salões de 

beleza de um bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Todos são caracterizados 

como micro e pequenas empresas de acordo com o Sebrae (2019), pois possuem um 

rendimento bruto anual igual ou inferior a R$ 4.800.000,00. 

 

4.2.1 Amostra  

 Em cada um dos salões de beleza buscou-se uma amostra aleatória, não probabilística, 

de dez clientes que aceitassem responder ao questionário, em junho de 2019, perfazendo 

assim um total de 40 sujeitos. Os gestores dos salões de beleza foram entrevistados através de 

um roteiro semiestruturado, na mesma época da aplicação dos questionários aos clientes dos 

salões de beleza. O modelo de questionário e o roteiro de entrevistas compõem 

respectivamente os Apêndices I e II deste trabalho. 

 

4.2.2 Limitações do método 

 O método de pesquisa utilizado possui um número não tão elevado de salões de beleza 

em comparação à quantidade de estabelecimentos desse gênero no Rio de Janeiro. Desta 

forma, o método não permite uma aplicação às demais regiões da cidade, uma vez que os 
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padrões de resposta podem variar de acordo com a localidade dos estabelecimentos e seus 

diferentes tipos de clientes. 

 

4.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A análise de dados visa responder aos objetivos do trabalho. O questionário aos 

clientes, conforme explicitado no item anterior, é composto de 13 perguntas fechadas. Este é 

complementado por um roteiro de entrevista semiestruturada aos gestores, com 6 perguntas 

abertas. Os questionários foram realizados em quatro salões de beleza, nesta pesquisa 

denominados de salões A, B, C e D. A amostra é de 10 clientes por estabelecimento, onde 

acredita-se possuir uma boa referência dos salões da região, uma vez que são salões de 

pequeno porte, denominados pelos próprios gestores entrevistados como salões “de bairro”. 

 O roteiro de entrevista buscou conhecer as percepções dos gestores dos salões de 

beleza sobre os seguintes aspectos: 1) o ponto principal para a satisfação dos clientes; 2) se 

possui e, caso afirmativo, quais as ações para fidelizar o cliente; 3) como os clientes serão 

atraídos para voltar a fazer negócio com o salão; 4) a avaliação do preço e qualidade 

praticados pelo salão em relação ao mercado; 5) a divulgação positiva pelos clientes do 

serviço do salão; 6) como os clientes novos conheceram o salão. As respostas obtidas estão 

sintetizadas no Quadro 5 para melhor visualização.  

Quadro 5 - Síntese das respostas obtidas dos gestores dos salões de beleza. 

Questões Salão A Salão B Salão C Salão D 

Ponto principal 

para a satisfação 

dos clientes. 

Bom 

atendimento no 

serviço prestado. 

Qualidade no 

atendimento e 

produtos, com 

profissionais 

qualificados. 

Qualidade e 

atendimento. 

Atendimento 

do salão de um 

modo geral e 

do profissional 

que atende. 

Há ações para 

fidelizar o 

cliente? Quais? 

Sim, pela 

qualidade dos 

serviços 

prestados. 

Sim, como 

eventos 

realizados no 

salão. 

Sim, a 

realização de 

um 

atendimento de 

qualidade. 

Não, porém 

está nas 

prioridades. 

Como os clientes 

são atraídos para 

voltar a fazer 

negócios com o 

salão? 

A relação 

profissional/clien

te e o 

atendimento. 

Melhores 

produtos, 

melhor 

atendimento e 

animação. 

Clientes 

sentem-se “em 

casa”. 

Bom serviço e 

um bom 

atendimento, 

que é o 

diferencial do 

salão. 

Relação 

profissional/clie

nte e bom 

trabalho 

realizado. 
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Avaliação do 

preço e 

qualidade 

praticados em 

relação ao 

mercado. 

Preço dentro dos 

padrões do 

mercado e 

qualidade boa. 

Qualidade boa 

e preço justo, 

com pouca 

margem de 

lucro. 

Preço um 

pouco elevado 

em relação ao 

mercado. 

Qualidade um 

pouco superior. 

Estão na média 

dos bons salões 

do bairro. 

Há divulgação 

positiva pelos 

clientes? 

Sim, boca a 

boca, com 

gerações de 

famílias como 

clientes. 

Sim, pois há 

um ótimo 

serviço com 

preço justo. 

Sim, com certa 

frequência. 

Sim, porém já 

houveram 

problemas. 

Como os clientes 

novos 

conheceram o 

salão? 

Através de 

indicação de 

familiares e 

amigos. 

Maioria são 

passantes ou 

indicação. 

Midias sociais 

primitivas. 

Indicação 

através da 

propaganda 

boca a boca. 

Através de 

indicação de 

amigos ou 

familiares. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Em relação ao questionário aplicado aos clientes, para uma melhor visualização e 

compreensão, foram utilizados gráficos para cada uma das perguntas contidas. Após os 

gráficos, apresentam-se as análises descritivas dos dados encontrados.  

 A primeira pergunta do questionário, questiona como os clientes conheceram a 

empresa em que estão usufruindo dos serviços. 

Gráfico 1 – Como os clientes conheceram o salão de beleza. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 
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 As respostas mostram que os clientes conheceram as empresas majoritariamente 

através de indicação de amigos ou familiares ou ao passarem pela frente da empresa. De 

acordo com uma pesquisa realizada pela Nielsen (2012), 92% dos consumidores mundiais 

dizem confiar mais em informações proveniente de fontes conhecidas, como a propaganda 

boca a boca e a opinião de amigos e familiares, do que em outros meios (como a propaganda 

da empresa). A indicação é, portanto, uma forma efetiva de conseguir novos clientes. Além 

disso, verifica-se que a fachada da empresa deve ser atraente, pois é um meio importante para 

adquirir novos consumidores. 

 Através do Gráfico 1, é possível confirmar também afirmações dos gestores, que 

dizem possuir a maior parte de seus clientes através de indicações. Conforme o gestor do 

salão C: “Boca a boca é a principal fonte de divulgação. Quando você vai ao médico, por 

exemplo, procura um que já foi, por indicação, por confiar no serviço. Minhas clientes são 

90% por indicação”. 

 Pode-se verificar também que poucos clientes conheceram as empresas através de 

internet ou redes sociais. Para Torres (2009, p. 120), as mídias sociais são um ambiente com 

abundância de informações para as empresas entenderem as necessidades de melhorias e obter 

sugestões. Desta forma, uma utilização mais efetiva das mídias sociais pode gerar resultados 

efetivos. Conforme explicitado pela gestora do salão B: “a nossa mídia social ainda é 

primitiva. Temos tentado melhorar nesta área e temos visto resultados bem rápido”.  

 A segunda pergunta questiona quantas vezes o cliente já utilizou os serviços da 

empresa em questão. Dos 40 clientes que responderam o questionário nos salões, 33 já 

utilizaram os serviços por mais de 5 vezes, garantindo maior consistência às avaliações feitas 

nas respostas subsequentes.   

Gráfico 2 – Quantas vezes o cliente já utilizou os serviços do salão. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 
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 Os clientes novos, conforme citado por Kotler & Armstrong (1999, p. 46) custam de 5 

a 7 vezes mais para serem conquistados do que o custo da manutenção dos clientes atuais. 

Desta forma, é de grande importância que os clientes antigos se mantenham fiéis à empresa, 

economizando custos de marketing e assegurando renda devido à venda contínua dos serviços 

a estes clientes. 

Gráfico 3 – Nível de satisfação com os serviços prestados pela empresa. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 
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empresas estão no caminho certo quanto ao quesito satisfação. 

 O gráfico 4 ilustra a percepção dos clientes quanto ao sentimento de justiça em 

referência ao preço praticado pelos salões de beleza. Podemos verificar que 9 em cada 10 

clientes acreditam que o preço é totalmente justo. Com exceção do salão D, onde 8 acreditam 

que o preço praticado seja totalmente justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALÃO A SALÃO B SALÃO C SALÃO D

Nada satisfeito Pouco satisfeito Moderadamente satisfeito Muito satisfeito



42 
 

 
   

Gráfico 4 – Percepção de justiça quanto ao preço praticado. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 Quando questionados quanto ao preço e qualidade dos serviços prestados nos salões de 

beleza, os gestores das organizações acreditam que este está na média das redondezas. 

Conforme explicitado pelo gestor do estabelecimento A: “os preços são mantidos dentro dos 

padrões atuais em relação ao mercado de trabalho com boa qualidade”. Além disso, a 

similaridade dos preços com os demais salões implica na manutenção de uma certa faixa de 

preço.  

 No salão B, o gestor explica: “apesar da margem de lucro ser pequena, não podemos 

aumentar nossos preços sem antes a noção de valor estar definida na mente da cliente”. 

Conforme cita Cobra (2009, p. 27), é de suma importância que os clientes tenham, em relação 

ao serviço que está sendo oferecido, um valor percebido elevado. Sem essa percepção, um 

aumento de preço pode soar abusivo aos clientes que em sua maioria já estão acostumados 

com o salão de beleza (conforme o gráfico 2) e com o preço praticado. 

Gráfico 5 – Quesito mais importante no serviço prestado. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 
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 Percebe-se através do gráfico 5 que de uma forma geral os dois fatores mais 

importantes no serviço prestado pelos salões são o atendimento ou o relacionamento com o 

profissional que exerce o serviço, seguido pela qualidade do serviço prestado. Conforme 

orienta Gordon (1998), é de extrema importância que os atendentes que estão em contato 

direto com o cliente trabalhem para agregar valor à empresa, extraindo informações do 

cliente. 

 O gestor do salão C, ao ser questionado qual seria o principal fator para a satisfação 

dos clientes, salienta que qualidade e atendimento são os fatores mais importantes. “Se o 

cliente for bem tratado e bem atendido, com certeza irá voltar”, acrescenta. Além disso, o 

gestor do salão de beleza D afirma que tanto o atendimento do pessoal do salão quanto do 

profissional que atende o cliente é o quesito mais importante. Apesar desse quesito ter sido 

apontado por 3 clientes como o de maior relevância, nota-se que a qualidade dos serviços 

ofertados no estabelecimento segue como o ponto mais importante. 

Gráfico 6 – Percepção quanto à individualização do serviço. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 A sexta pergunta do questionário questiona se os clientes acreditam que o serviço seja 

feito de forma personalizada para cada um. Os 20 clientes entrevistados nos salões A e D 

possuem a percepção de individualização do serviço, enquanto os salões B e C passam essa 

percepção a 70% e 90% dos clientes, respectivamente. 

O profissional que está em contato com o cliente deve ser municiado do maior número 

de informações possíveis em relação a quem recebe o atendimento (GRÖNROOS, 2009, p. 

311). As informações disponibilizadas devem ajudar a conquistar a satisfação do cliente 

através de dados importantes sobre suas preferências. Peppers & Rodgers (2000, p. 179), 

orientam que é necessário personalizar o tratamento de cada cliente com base na informação. 

Por conseguinte, é interessante que as informações sobre cada cliente estejam disponíveis e 

facilmente acessíveis ao funcionário que prestará o serviço para que o atendimento seja feito 

de forma personalizada. 
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Gráfico 7 – Percepção quanto à importância do cliente. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 O gráfico 7 apresenta a resposta dos clientes quando questionados se estes são clientes 

essenciais para a empresa. Nota-se que os respondentes do salão A sentem-se em sua 

totalidade importantes para a empresa, enquanto os salões B e D não passam a mesma 

percepção a 4 de 10 clientes que responderam o questionário. 

 De acordo com Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 58), “Todo mundo gosta de ser 

tratado como alguém importante. A capacidade de fazer cada cliente se sentir especial e 

importante constitui o ponto crucial para estabelecer empatia”. Ou seja, para construir um 

bom relacionamento com o cliente, é necessário passar ao mesmo a sensação de que este é 

extremamente importante para a empresa. 

Gráfico 8 – Percepção de ações de fidelização. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 No gráfico 8 estão ilustradas as respostas dos 10 clientes dos salões quando 

perguntados se a empresa em que estão possui ações para fidelização. Os salões passam à 
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maioria dos seus clientes e percepção de que são realizadas ações para adquirirem a sua 

fidelidade. Nesta pergunta, foi solicitado aos clientes que caso respondessem afirmativamente, 

apontassem quais ações são feitas. As respostas apontam que os salões possuem como 

práticas de fidelização apenas o bom atendimento, que atrai o cliente para voltar a fazer 

negócio com a empresa. 

 Quando questionados se a empresa possui ações para fidelizar o cliente, os gestores 

dos salões A e C apontaram que o bom atendimento é a prática de fidelização realizada pela 

empresa. Os gestores dos salões B e D procuram realizar ações para fidelização em menor 

escala, como cartões de fidelidade. No entanto, ao serem questionados quanto às razões para o 

cliente voltar a fazer negócio com a empresa, todos acreditam que um bom atendimento irá 

fazer com que o freguês retorne. 

Gráfico 9 – Três fatores mais importantes para se manter cliente de um salão de beleza. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 Na nona pergunta do questionário, foi solicitado aos clientes que enumerassem os três 

fatores mais importantes para se manterem clientes de um salão de beleza. Para elaborar o 

gráfico, foram atribuídos 3 pontos para o quesito considerado mais importante, 2 pontos para 

o quesito de importância mediana e 1 ponto para o quesito de menor importância entre os três 

selecionados. 

 O bom relacionamento com o profissional que presta o serviço se destacou nos quatro 

salões pesquisados, junto com o fator qualidade do serviço prestado. Além de exigirem um 

serviço de qualidade nos estabelecimentos que frequentam, os fregueses também acreditam 

que um bom relacionamento é indispensável. Saber as preferências de cada consumidor, além 

de possuir todas as informações referentes a esta questão de forma rápida e sucinta, possibilita 

que as empresas adquiram vantagem neste quesito, considerado crucial através da ótica dos 

próprios clientes. 
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Gráfico 10 – Divulgação do serviço a amigos e familiares. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 Através da décima pergunta do questionário, procura-se saber se o freguês já indicou 

ou não os serviços do salão e se este indicaria no futuro. Todos os clientes dos 4 salões 

indicaram ou indicariam o salão de beleza no futuro para amigos ou familiares. De acordo 

com Cafferky (1999, p. 8 apud BENTIVEGNA, 2002, P. 80), mais de 80% das pessoas 

seguem as recomendações de um familiar, amigo ou um profissional ao adquirirem um 

produto ou serviço. Para este, cada cliente possui uma rede de relacionamentos, que é a 

principal fonte para obtenção de informações.  

O índice elevado reforça as respostas dadas pelos gestores da empresa. Ao serem 

questionados se os clientes divulgam positivamente os serviços do estabelecimento a 

terceiros, os 4 entrevistados afirmaram que sim. Essa divulgação proporciona um aumento do 

número de clientes da organização. 

Gráfico 11 – Percepção de conhecimento das preferências pelo profissional que atende. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 
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 Percebe-se através do gráfico 11 que os clientes das organizações acreditam que os 

profissionais que os atendem conhecem bem as suas preferências, com exceção do salão A. 

Nele, 6 dos 10 clientes que responderam à pesquisa acreditam que os profissionais que os 

atendem não possuem conhecimento pleno das preferências. 

 Kotler (2012, p. 155), afirma que conhecer bem as necessidades, desejos, preferências 

e comportamentos do cliente são os princípios da gestão de relacionamento com o cliente. De 

acordo com o mesmo autor, os clientes continuarão adquirindo serviços da empresa e são 

capazes de se tornarem grandes defensores da marca, caso esses princípios sejam aplicados. 

Quanto mais o salão de beleza conhece os seus fregueses, mais ele poderá cativá-los e torna-

los fieis. 

Gráfico 12 – Troca de salão de beleza caso o prestador do serviço se desligue. 

  

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 Na décima segunda pergunta, os fregueses dos salões foram questionados se mudariam 

de salão de beleza caso o profissional que os atende se desligasse da empresa. No salão A, 

todos os respondentes permaneceriam no salão de beleza. No salão B, 7 dos 10 respondentes 

permaneceriam no salão de beleza. Nos salões C e D, 8 de 10 clientes e 9 de 10 clientes 

trocariam de salão de beleza caso o profissional que os atende se desligasse da empresa por 

alguma razão. 

 Pode-se afirmar que os respondentes dos salões C e D veem o serviço prestado pelo 

profissional que exerce o serviço como um diferencial no que é prestado. Caso o mesmo não 

trabalhe mais na empresa, os clientes que responderam “sim” não permanecerão clientes deste 

salão de beleza. 

 O profissional que presta o serviço é o responsável pelo contato direto com o freguês 

na maior parte do tempo em que este está na empresa. A reprodução de práticas positivas de 

marketing de relacionamento no relacionamento com o consumidor, mesmo que orientada por 

uma diretriz do estabelecimento, é feita diretamente pelo colaborador, o que pode causar no 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALÃO A SALÃO B SALÃO C SALÃO D

Sim Não



48 
 

 
   

cliente uma impressão de bom atendimento apenas por parte do profissional, e não do salão 

como um todo. 

 De acordo com Bogman (2002, p. 56): o contato de um funcionário com os clientes da 

empresa como um todo influenciará o relacionamento com a companhia. Portanto, o bom 

atendimento deve ser feito de forma a demonstrar que a busca pela satisfação do cliente é um 

objetivo de toda a empresa que está apenas representada pelo profissional. 

Todos os 10 clientes que responderam o questionário no salão A assinalaram que não 

mudariam de salão de beleza caso o profissional que os atende se desligasse. Isto ilustra que 

este estabelecimento consegue transmitir aos seus clientes que é um objetivo geral atendê-los 

bem, de acordo com suas individualidades, e não apenas um objetivo do funcionário que os 

atende. Este fator é reforçado pelo gráfico 11, onde 6 dos 10 clientes responderam que o 

profissional que os atende não conhece totalmente suas preferências. Logo, o atendimento de 

toda a equipe do salão é o diferencial, fator demonstrado no gráfico 13. 

Gráfico 13 – O que manteria o cliente no caso de desligamento do profissional que presta o 

serviço. 

 

Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

 Na última pergunta do questionário, os clientes foram questionados o que os manteria 

cliente do salão de beleza no caso de desligamento do profissional que presta o serviço. Foi 

possível o preenchimento de mais de uma opção, uma vez que pode existir mais de uma razão 

para manter-se cliente do salão. 

 No salão A, nota-se que o atendimento da equipe do salão é o principal fator para reter 

os clientes no caso de desligamento de um profissional. No salão B, se observa que o preço, 

atendimento e qualidade são fatores que se destacam para reter os clientes caso algum 

profissional se destaque. Nos salões C e D, a qualidade do serviço oferecido também é um 
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destaque. No entanto, a maioria dos clientes mudaria de salão de beleza no caso de 

desligamento do profissional que presta o serviço, não sendo fiel à empresa, mas ao 

funcionário com quem esteve em contato.  

De acordo com Junior (2015, p. 96), o atendimento em todos os níveis hierárquicos 

dentro da organização – em contato direto ou indireto com o cliente – é considerado como 

envolvimento na função de atendimento. Os funcionários de uma empresa, portanto, devem 

estar em sua totalidade cientes da importância de realizar um bom atendimento. Desde o 

funcionário que recebe o cliente, até o responsável pela limpeza e pelo recebimento do 

pagamento devem possuir o mesmo nível alto de qualidade de atendimento que o profissional 

que exerce o serviço.  

Para Abdalla (2009), a qualidade no atendimento de uma empresa é mais importante 

que o preço cobrado. Muitas vezes, o cliente não se importa com o preço, pois já definiu qual 

o serviço ou produto que deseja adquirir. Para realizar a compra, o consumidor depende 

apenas da forma como será abordado pelo funcionário e toda a equipe da empresa. 

 Toda a equipe dos salões de beleza C e D, portanto, deve estar apta a realizar um 

atendimento tão específico e direcionado ao cliente, quanto o profissional que realiza o 

serviço. Ao possuir a percepção de que todos os funcionários conhecem suas individualidades 

e preferências, o cliente vislumbrará na empresa um diferencial que possivelmente o fidelizará 

à empresa, pois a qualidade no atendimento não será facilmente alcançada em outro 

estabelecimento. 



50 
 

 
   

5 CONCLUSÃO 

 O setor de salões de beleza apresenta um alto índice de crescimento no Brasil, estando 

frequentemente presente nas despesas dos brasileiros. 

 O número de salões cresce a cada ano e se soma aos mais de 600 mil estabelecimentos 

registrados no país. Com tantos serviços, promoções e facilidades oferecidas, é necessário que 

as empresas se mantenham constantemente na busca pela atração de novos clientes e retenção 

daqueles que já são fregueses, impedindo que migrem para outros concorrentes. 

 Conquistar novos clientes e manter a lealdade dos já existentes é uma tarefa árdua. É 

necessário estar em constante atualização quanto aos valores e necessidades dos 

consumidores. Conforme apresentado neste trabalho, é necessário que a empresa procure 

vantagens e diferenciais para oferecer aos seus clientes, buscando corresponder às suas 

necessidades e expectativas. 

 A busca pela satisfação das necessidades dos consumidores deve ser feita através da 

oferta de serviços ou produtos de qualidade, que representem valor para o cliente, buscando 

obter a sua fidelidade. Da mesma forma, foi demonstrado que a satisfação das necessidades 

dos clientes não se resume apenas à realização de um serviço de qualidade, mas também de 

um atendimento que reconheça as preferências e particularidades de cada cliente. 

Esses elementos devem estar disponíveis para que o funcionário possa atender cada 

cliente da forma necessária. É possível ter ciência do que cada cliente está esperando na 

prestação de serviço a ser realizada através de práticas de marketing de relacionamento. 

Corresponder às expectativas individuais está relacionado à fidelização de um consumidor e, 

portanto, deve estar ligada à estratégia geral da organização. 

 Para avaliar se as necessidades e preferências de cada cliente estão sendo levadas em 

conta no setor de serviços de beleza, foi realizada uma pesquisa de campo em quatro salões. 

No que tange à satisfação, esta pesquisa constatou que os clientes estão satisfeitos com o 

serviço das empresas, o que contribui para a manutenção delas a longo prazo. 

Quanto à divulgação dos serviços, foi verificado que os salões estão conseguindo 

divulgar seus serviços positivamente através do marketing boca a boca. Desta forma, não 

estão somente economizando recursos com propaganda, mas veiculando uma propaganda de 

maior confiabilidade a quem a recebe do que se a mesma fosse veiculada pela própria 

empresa. 

 Conforme pôde ser verificado, além da qualidade do serviço prestado, o atendimento 

direto ao cliente é de considerável relevância para que as expectativas sejam correspondidas. 

Os profissionais que estão em contato direto com o freguês são responsáveis pela imagem da 

empresa e por cativar o cliente de acordo com as diretrizes da organização. A empresa deve 

cuidar para que esteja claro ao cliente que satisfazê-lo é um objetivo de toda a empresa e não 

apenas do funcionário que realiza o atendimento. Em alguns estabelecimentos, como se 

verificou na pesquisa de campo, esse objetivo não fica claro aos fregueses, que identificam 

apenas o funcionário que realiza o serviço como o responsável pelo alcance de suas 

necessidades. 
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 Assim, diante da avaliação da pesquisa realizada, é possível averiguar que o marketing 

de relacionamento e suas ferramentas são de extrema importância para a sobrevivência de 

uma empresa e na obtenção de diferenciação frente aos clientes. As diretrizes aplicadas ao 

cliente devem estar presentes em todos os níveis da organização, para garantir satisfação e 

fidelização através de um atendimento de excelência em todo o contato do cliente com o 

estabelecimento. 

 Os quatro salões de beleza estudados têm aplicado as práticas de marketing de 

relacionamento nos serviços que são prestados. Ações que possibilitem o bom relacionamento 

com o cliente através de informações adquiridas em contato com estes são realizadas, 

principalmente através de um atendimento direcionado e de qualidade. Com a realização de 

um atendimento cada vez mais personalizado, faz-se possível a manutenção dos clientes da 

empresa, além da aquisição de novos consumidores. 

 A presente pesquisa apresenta conceitos essenciais para a área de marketing de 

relacionamento, propondo uma análise sobre o atendimento nos serviços dos salões de beleza 

no Brasil. Este trabalho servirá de estudo para o campo do marketing de relacionamento, 

especialmente para a área de serviços no Brasil, mais precisamente quando se tratar de salões 

de beleza, assunto da pesquisa realizada. 

 Através desta pesquisa, não se pretendeu esgotar o debate sobre a fidelização de 

clientes através de práticas de marketing de relacionamento. Entretanto, procura-se apontar 

para a necessidade de sensibilizar gestores de empresas do setor de serviços de beleza sobre a 

utilização do marketing de relacionamento. 

 Nesse sentido, sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas com este foco, com a 

ampliação do número de empresas consultadas, assim como uma maior diversidade de 

localização e porte das mesmas. Com o desenvolvimento de novos trabalhos sobre este tema, 

será possível confirmar a importância do atendimento ao cliente, qualidade do serviço e de 

diretrizes aplicadas ao cliente na escolha um salão de beleza e inclusive verificar novos 

fatores que possam influenciar esta escolha. 

 À medida que os estabelecimentos conhecem os seus clientes de forma individual e 

precisa, é possível desenvolver métodos para atendê-los melhor. Durante o processo de 

atendimento, devem ser adquiridas informações importantes para contribuir com uma 

prestação de serviço de excelência, de acordo com todas as preferências percebidas no contato 

com os consumidores, seja no atendimento atual, seja em atendimentos anteriores. 
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APÊNDICE 1 

Questionário aos Clientes 

 

Prezado (a) respondente, 

Este questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de 

Administração da Universidade Federal Fluminense. Suas respostas são exclusivamente 

de uso acadêmico, ou seja, a empresa onde você está não terá acesso às respostas 

individuais de cada um. Por favor, responda às questões abaixo com atenção e 

veracidade. 

Desde já, agradeço imensamente por sua colaboração! 

 

1 – Como você conheceu a empresa? 

(   ) Indicação de amigos ou familiares. 

(   ) Pesquisa na internet. 

(   ) Passando pela frente da empresa. 

(   ) Outro. Qual? ___________________________________________________________ 

 

2 – Quantas vezes já usou serviços desta empresa? 

 

(   ) É a primeira vez. 

 

(   ) De duas a cinco vezes. 

 

(   ) Mais de cinco vezes. 

 

3 – O quão satisfeito você está com os serviços prestados pela empresa? 

(   ) Nada satisfeito 

(   ) Pouco satisfeito 

(   ) Moderadamente satisfeito 

(   ) Muito satisfeito 

 

4 – Você considera o preço praticado pela empresa justo? 

(   ) Não, de forma alguma. 

(   ) Parcialmente 

(   ) Sim, totalmente. 
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5 – O que você avalia como sendo mais importante no serviço prestado? 

(   ) Qualidade. 

(   ) Preço. 

(   ) Atendimento/Relacionamento com o profissional. 

(   ) Facilidade de horário. 

(   ) Outro. Qual? __________________________________________________________ 

 

6 – Você sente que o serviço prestado é feito de forma personalizada a cada cliente? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

7 – Você se considera um cliente essencial para a empresa? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

8 – Você considera que a empresa possui ações para manter/fidelizar o cliente? Em caso 

afirmativo indique quais. 

(   ) Sim. Qual? ____________________________________________________________ 

(   ) Não.  

 

9 - Enumere os três fatores mais importantes para você se manter cliente de um salão de 

beleza. (Ordene por ordem de preferência com os números 1, 2 e 3, sendo 1 o mais 

importante). 

(   ) Desconto em serviços. 

(   ) Atendimento prioritário. 

(   ) Bom relacionamento com o profissional que presta o serviço. 

(   ) Qualidade do serviço prestado. 

(   ) Brindes. 

(   ) Outro. Qual? _____________________________________________________ 

 

10 – Você já indicou ou indicaria os serviços da empresa a amigos e familiares? 

(   ) Sim, já indiquei e indicaria novamente. 

(   ) Sim, já indiquei, mas não indicaria novamente. 
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(   ) Não, nunca indiquei, mas indicaria no futuro. 

(   ) Não, nunca indiquei e não indicaria. 

 

11 – Você considera que o profissional de beleza que o atende conhece as suas 

preferências quanto ao serviço? 

(   ) Sim, com certeza. 

(   ) Não totalmente. 

(   ) Não, de forma alguma. 

 

12 - Você mudaria de salão de beleza, caso o profissional que o atende se desligasse da 

empresa? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

13 - O que o manteria cliente do salão de beleza, caso o profissional que o atende se 

desligasse? (É possível marcar mais de uma resposta). 

(   ) Nada, eu mudaria de salão de beleza. 

(   ) Qualidade. 

(   ) Preço. 

(   ) Atendimento da equipe do salão. 

(   ) Facilidade de horário. 

(   ) Outro motivo. Qual? ______________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada aos Gestores 

 

Prezado (a) gestor (a), 

Este questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de 

Administração da Universidade Federal Fluminense. Suas respostas são exclusivamente de 

uso acadêmico. Não será revelado o nome da empresa e nem dos respondentes no decorrer da 

monografia e seu resultado ficará à disposição, assim como a monografia finalizada, a quem 

possa interessar. Por favor, responda às questões abaixo com atenção e veracidade. 

Desde já, agradeço-lhe imensamente pela colaboração! 

 

1. Qual ponto você considera como sendo o principal para a satisfação dos seus clientes? Por 

que? 

2. Você acredita que a sua empresa possui ações para fidelizar o cliente? Se sim, quais são e 

como funcionam? Se não, por que? 

3. Como você acredita que os clientes serão atraídos para voltar a fazer negócio com a sua 

empresa? 

4. Como você avalia o preço e qualidade praticados pela sua empresa em relação ao mercado 

de salões de beleza? 

5. Você acredita que os clientes divulguem positivamente o serviço da sua empresa a 

terceiros? 

6. Em relação aos clientes novos, como você acredita que eles conheceram a sua empresa? 

 


