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RESUMO 

O bom atendimento, aliado a treinamento e capacitação, pode fidelizar 

os clientes? 

Num mundo globalizado, onde a concorrência é cada vez maior, a 

fidelização de clientes tornou-se mais importante que sua captação. Segundo 

pesquisas, o custo para se atrair um novo cliente é cinco vezes maior que o 

custo para manter um cliente atual satisfeito.  

Empresas inteligentes não se vêem como simples vendedoras de 

produtos ou serviços, mas como criadoras de clientes lucrativos. Não querem 

apenas gerar uma carteira de clientes, mas sim serem “donas” desses clientes 

para sempre. 

Como só o cliente pode definir a qualidade real de um produto ou 

serviço, trabalhar em busca de um diferencial competitivo, para satisfazer suas 

necessidades, depende de um fator básico e importantíssimo: BOM 

ATENDIMENTO. 

O enfoque do estudo é para a prestação de serviços em empresas de 

beleza. Como serviços resultam sempre de um esforço, de uma performance, 

ou seja, são intangíveis, pois o produto final não pode ser tocado, apenas 

imaginado pelo cliente, o grande diferencial competitivo, é o bom atendimento. 

Ser uma empresa de sucesso no ramo de beleza, se manter no mercado 

e fidelizar clientes depende de recursos humanos e, diante das características 

dos serviços, que serão abordadas, treinamento com consequente 

capacitação, num esforço de padronização para que haja continuidade no 

relacionamento com o cliente, são fatores que aliados ao bom atendimento, 

conseguem tangibilizar de maneira eficaz a prestação de serviços. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia usada foi a de estudo bibliográfico, pesquisa em artigos 

de revistas e internet. 

Foram consultados os autores: Philip Kotler, Las Casas, Christian 

Grönroos, Anselmo Milani, Revista Cabelos & Cia e internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do estudo é abordar o quanto o bom atendimento pode 

fidelizar o cliente. Para empresas prestadoras de serviços, que não trabalham 

com um produto tangível, material, que fale por si mesmo, é muito difícil 

demonstrar qualidade, uma vez que a produção do serviço acontece 

simultaneamente ao processo.  

Para se oferecer um bom atendimento, é necessário em primeiro lugar 

investir em recursos humanos. Ter um enfoque para a capacitação profissional 

e treinamento constante. Para tanto, será apresentado sugestões 

fundamentadas em estudos existentes. 

O enfoque principal será para os serviços prestados em empresas de 

beleza. Serviços é tudo aquilo que a empresa cria, desenvolve e comercializa 

visando satisfazer as necessidades de seus clientes. Os serviços de beleza 

resultam sempre de um esforço, de uma performance; são intangíveis, pois o 

produto final não pode ser tocado, mas apenas imaginado pelo cliente; não 

estão nunca sujeitos a uma produção uniforme, já que depende das 

características do cliente, como pele, cabelo, forma de corpo e rosto, não 

podem ser estocados nem protegidos por patentes, sendo facilmente copiados. 

Em virtude de tudo isso, o diferenciador passa a ser a tecnologia que implica 

capacidade profissional e forma de atendimento, o que faz com que o cliente 

seja fidelizado. 

O trabalho será dividido em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo  conceitua serviços e apresenta as suas principais 

características. 

O segundo capítulo pretende mostrar o diferencial competitivo que uma 

empresa de serviços pode apresentar através da preocupação com a qualidade 

oferecida ao cliente. É dividido em dois tópicos: Gerenciamento da Qualidade e 
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Marketing de Relacionamento. 

O terceiro capítulo fala sobre Endomarketing e CRM. Sendo os 

funcionários o primeiro mercado de uma empresa, desenvolver marketing 

interno é um pré-requisito para o sucesso do gerenciamento da qualidade  e 

dos relacionamentos com os clientes. Enfocar CRM neste capítulo, tem a 

intenção de mostrar o quanto isto é importante para o gerenciamento, no que 

tange o relacionamento com os clientes, e o quanto pode ajudar no 

Endomarketing. 

O quarto e último capítulo, fala sobre uma empresa de beleza, com 

enfoque para a indústria de cosméticos e sua influência para esse tipo de 

negócio. Aborda ainda, o papel da educação nas empresas de beleza: como a 

auto-estima interfere na prestação de serviços de beleza e como o marketing 

funciona nesse  mercado. 
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CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Serviço é um processo, envolvendo normalmente atividades intangíveis, 

onde há interação entre vendedor e comprador. 

Segundo Las Casas em seu livro Marketing de Serviços, os serviços 

profissionais exigem tratamento diferenciado porque eles são intangíveis, 

inseparáveis, heterogêneos e simultâneos. 

Os serviços são intangíveis, porque, ao contrário de um bem, não 

podem ser tocados, existe apenas uma promessa, antes da venda ser 

efetivada.  

O aspecto da intangibilidade exige a comprovação, devemos dar 

evidências ao nosso cliente, deve ser feito um esforço no sentido de dar provas 

materiais. Assim como nos preocupamos com a embalagem ao comprarmos 

determinado produto, o consumidor observa a “embalagem” antes de consumir 

determinado tipo de serviço. A embalagem normalmente está representada 

pela aparência do profissional. 

Nos salões e institutos de beleza, além da aparência do profissional, o 

ambiente como um todo, ajuda e muito na tangibilização dos serviços.  

Os serviços são inseparáveis, pois produção e consumo ocorrem 

simultaneamente. No momento em que o funcionário da empresa está frente a 

frente com o consumidor é que ocorre a ação. Este é o “momento da verdade”. 

Quanto melhor for o preparo profissional, melhor será o atendimento. Daí a 

necessidade constante de treinamento, para melhoria da habilidade do 

indivíduo. Numa indústria, existem laboratórios e centros de pesquisa para 

melhoria dos produtos. Em serviços, o treinamento corresponde a esse 

esforço, para a melhoria da qualidade. 
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Segundo Las Casas, muitas empresas encontram dificuldades em 

expandir seus empreendimentos pela existência da característica da 

inseparabilidade, para isso é indicado que desde o início das suas atividades, 

seja mantido e treinado um pessoal para que ela tenha vida própria e, que no 

caso da morte ou aposentadoria do seu titular, o negócio não acabe. 

Ao desenvolver serviços, deve-se pensar não somente naquilo que o 

cliente quer, mas naquilo que ele espera, principalmente na área de beleza, 

pois além da expectativa que normalmente o consumidor tem em relação ao 

serviço, embelezar um indivíduo, está totalmente ligado com sua auto-estima. 

O profissional nessa área, deve ter bastante percepção e segurança em seus 

conhecimentos, pois ele pode não ter uma segunda chance. Supomos que por 

um erro na comunicação com a cliente, faça um corte de cabelo um pouco 

mais curto do que o desejado, este cabelo levará tempo para crescer, e ainda, 

a cliente não terá mais confiança em fazer um novo corte, quando necessitar. 

Os serviços são heterogêneos. Podem estar ligados muitas das vezes a 

pessoa de um funcionário ou até mesmo do titular. Por essa razão os serviços 

de uma mesma empresa podem variar muito.  

A percepção do serviço prestado por um funcionário, pode ser diferente 

da de outro, fazendo com que o serviço seja prestado de maneiras diversas. 

Outro aspecto a ser considerado, é o nível de disposição de cada cliente, 

principalmente na área de beleza, onde a auto-estima da cliente deve sempre 

ser levada em conta, pois disso depende a fidelização. 

Apesar disso, a heterogeneidade pode apresentar vantagens, pois 

podemos executar um serviço sob medida, personalizado, o que na área de 

beleza é muito bem vindo, pois as pessoas apesar de seguirem uma tendência, 

se identificarem com o mundo, gostam de possuir um visual só seu. 

Para solucionar esse problema, a empresa deve investir em treinamento, 

com o intuito de uniformizar o atendimento. 
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Os serviços são perecíveis. Isto significa que há simultaneidade, ou seja, 

o processo de produção e de consumo acontecem ao mesmo tempo. Portanto 

a oportunidade do prestador de serviços mostrar a sua eficiência ocorre 

quando ele está frente a frente com o cliente, toda a oportunidade surge nesse 

momento, podendo não haver outra, caso ela não seja aproveitada. 

Segundo Las Casas, cliente bem atendido é condição essencial quando 

se analisa a característica da simultaneidade. 

A grande dificuldade sob esse ponto de vista, é se prever a demanda, 

uma vez que os serviços não podem ser produzidos em massa, não podem ser 

estocados para venda futura. O fato de a prestação de serviços estar 

intimamente ligada ao desempenho profissional dos funcionários da empresa 

exige uma capacidade antecipada, com contratações e treinamento, diante de 

uma demanda maior, mesmo que ela não ocorra. Conforme Toledo, “a 

capacidade e aptidão de produzir um serviço deve existir antes que qualquer 

transação seja realizada”. 

Em institutos de beleza, essa demanda acontece em épocas bem 

específicas, podendo o empresário se preparar para ela com um pouco de 

antecedência, para que a oportunidade de fidelização não seja desperdiçada. 

Hoje em dia, mais do que atender às necessidades do nosso cliente, 

temos o dever de surpreendê-los. Um bom prestador de serviços na área de 

beleza deve estar atento às mudanças, pois beleza anda de mãos dadas com a 

moda. Este profissional precisa estar sempre se atualizando, estar antenado 

em tudo o que acontece a sua volta, para não se tornar obsoleto para o 

mercado. 
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CAPÍTULO II 

EM BUSCA DE UM DIFERENCIAL COMPETITIVO 

 

2.1 – Gerenciamento da Qualidade 

Em seu livro, Marketing Gerenciamento e Serviços, Christian Grönroos, 

afirma: 

“A qualidade técnica do resultado de um processo de serviço 

normalmente é um pré-requisito para boa qualidade, mas para ser percebida, 

tem que estar aliada a qualidade funcional (interação cliente-fornecedor)”. Só 

assim, é possível criar um diferencial competitivo. 

Se a qualidade técnica falhar, a qualidade total percebida também 

falhará.  

Investir em tecnologia, em atualização e em treinamento, para oferecer 

uma qualidade melhor de atendimento ao consumidor de serviços, tem sido a 

maior preocupação do empresário de área de beleza. É necessário se 

antecipar às necessidades, pois este tipo de cliente é exigente e, com a 

recessão, teve seu poder aquisitivo diminuído, o que fez tornar-se mais 

criterioso com seus gastos; pondera muito a relação de custo/benefício. O 

empresário pode definir o custo do serviço, mas é o cliente quem determina 

seu real valor.  

Para manter a qualidade funcional, os salões de beleza estão adotando 

bancos de dados.  

A empresa deve tomar providências no sentido de que cada funcionário 

saiba as ações a serem executadas para agradar ao cliente, para tanto, deve 

conhecer a filosofia do negócio – nos salões: rapidez, eficiência, higiene, 

qualidade dos serviços, bom atendimento. 
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 As empresas estão descobrindo que hoje em dia, é muito mais 

importante manter os clientes já existentes, que conquistar novos clientes. Isso 

não quer dizer que a empresa não deve captar novos clientes, mas seus 

esforços maiores devem estar voltados para a fidelização dos clientes já 

existentes, pois empresas de serviços, vendem principalmente a sua imagem e 

não podem patentear seus produtos sem protegê-los da concorrência, sendo 

assim, é fundamental alicerçar e fortalecer os laços com os clientes.  

A evolução da relação entre a empresa e o cliente mostra que no 

passado, a preocupação maior era com o aprimoramento do produto ou serviço 

oferecido, o cliente era tratado com total indiferença, ficando em segundo 

plano. Sua opinião não era tão importante. As decisões eram tomadas de 

dentro para fora, esquecendo que só o cliente pode definir o real valor de um 

produto ou serviço. É que se vivia uma época de pouca oferta e muita procura, 

pouca concorrência, economia em expansão.  

Esse panorama mudou muito. Para fazer frente a nova situação de 

mercado, com a concorrência crescente e a diminuição na fatia de clientes, as 

empresas passaram a tratá-los de maneira muito diversa, atendendo as suas 

necessidades e segmentando o mercado, isto é, direcionando seu atendimento 

não a todo tipo de cliente, mas a um grupo definido e homogêneo, a fim de 

melhor acolhê-los. 

Em salões de beleza essa segmentação é bem nítida. Algumas 

empresas segmentam pelo tipo de serviço a ser executado, outras por classe 

social. Dessa forma, as empresas conseguem agrupar consumidores com 

necessidades semelhantes, dando uma melhor qualidade no atendimento, 

conseguindo, assim, um melhor relacionamento com o cliente, levando a sua 

fidelização. 

Depois veio a fase da antecipação das necessidades, onde o lema era 

conhecer individualmente cada cliente, o que representou a volta às origens, ao 
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tempo do freguês de caderneta, em que se conhecia pessoalmente cada um. É 

claro que isso ainda se faz, mas agora com o auxílio do computador que 

interliga dados do cadastro e identifica nichos para os quais dirigir a abordagem 

de venda. 

Atualmente fala-se em conseguir encantar o cliente, pois satisfazê-lo é 

pouco, o importante é o deslumbramento. 

Na área de beleza, esse encantamento está diretamente ligado a auto-

estima da cliente. É necessário conhecê-la muito bem, analisá-la. A cliente 

quando procura um salão de beleza, muitas das vezes está disposta a 

mudanças em seu visual. Ela se identifica com o mundo, mas possui uma 

identidade única.  

Nesse “momento da verdade”, a comunicação entre as duas partes é de 

suma importância. É nessa hora que o profissional ou funcionário, realizará o 

que foi ensinado e praticado no treinamento e  no planejamento. 

Devido a simultaneidade dos serviços, pode não haver uma nova chance 

com essa cliente, caso algo saia errado. É nessa hora que a qualidade técnica 

e a qualidade funcional, citadas por Grönroos vai determinar o sucesso do 

profissional, com grande perspectiva para a fidelização da cliente. 

Não se consegue qualidade técnica e funcional sem treinamento. A 

busca constante pela capacitação, além de não deixar o profissional obsoleto, 

vai determinar a sua lucratividade. 

A qualidade dos serviços deve ser constantemente avaliada, deve haver 

a constante preocupação de como essa qualidade é percebida. Muitas das 

vezes um profissional sabe que presta um serviço de boa qualidade, uma vez 

que se preparou para isso, estudou e tem experiência no ramo de atividade. No 

entanto, o cliente poderá não perceber assim. Em muitos casos, é muito difícil 

para um cliente avaliar a qualidade dos serviços que recebe. Por isso, às vezes 

ele avalia de forma errada, conforme sua percepção. Sendo assim, torna-se 

importante, para uma empresa prestar serviços com qualidade, que ela 
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monitore como o cliente esta percebendo seus serviços por meio de pesquisas 

e conservas diretas. 

Nos salões de beleza, esse monitoramento é importantíssimo, pois em 

busca de um ideal de beleza, as pessoas podem ficar insatisfeitas, achar que 

houve um erro, num serviço que não poderia ser realizado. A qualidade 

percebida deve ser constantemente avaliada. 

 

2.2 – Marketing de Relacionamento 

Christian Grönroos em seu livro, Marketing Gerenciamento e Serviços 

apresenta a seguinte definição para marketing de relacionamento: 

“(O propósito do)... marketing é identificar e estabelecer, manter e 

aprimorar e, quando necessário, encerrar relacionamento com clientes (e 

outras partes) de modo que sejam atendidos os objetivos de todas as partes 

envolvidas, relativas às variáveis econômicas e outras. Isso se consegue 

através da troca mútua e cumprimento de promessas”. 

Com essa definição, podemos concluir que devemos ver nosso cliente 

não apenas como alguém que de tempos em tempos compra da empresa, mas 

sim como um parceiro do relacionamento. Assim, segundo essa visão, 

relacionamentos entre as partes, são considerados o fenômeno central do 

marketing. 

Segundo Grönroos, O processo de serviço leva a algum tipo de 

cooperação entre cliente e provedor de serviço. Surge um relacionamento com 

o cliente. Se esse relacionamento não for satisfatório para o cliente, a troca de 

valor por dinheiro cessa. O cliente recorre a um outro fornecedor do serviço. 

Essa visão do relacionamento com clientes, na qual o cliente interage de algum 

modo com o provedor de serviço, é característica de todas as espécies de 

serviços. É o cliente que atribui o valor ao serviço, e este valor é criado durante 

o relacionamento, o que vai facilitar no processo de consumo.  
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Segundo Grönroos, para se criar uma vantagem competitiva, são 

necessários três elementos táticos de uma estratégia de relacionamento: 

- Buscar contatos diretos com clientes e outros parceiros de negócios; 

- Montar um banco de dados cobrindo a informação necessária sobre 

clientes; 

- desenvolver um sistema de serviço orientado para o cliente. 

Segundo Grönroos, um requisito-chave numa estratégia de marketing de 

relacionamento, é conhecer melhor as necessidades e desejos dos clientes. 

Deve-se também oferecer valor agregado. 

Em uma empresa de beleza, desenvolver relacionamento com a cliente 

é mais do que necessário, pois nesse tipo de negócio conhecer os seus 

desejos, compartilhar de sua expectativa quanto a realização do serviço a ser 

executado acompanhando todo o processo, principalmente quanto a 

satisfação, desde a recepção, até a finalização, é um grande passo para a 

fidelização  da cliente. 
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CAPÍTULO III 

GERENCIANDO A QUALIDADE PARA AGREGAR 

VALOR 

 

 

3.1 -ENDOMARKETING 

 

Endomarketing é a filosofia de gerenciamento, que trata funcionários 

como clientes.  

Segundo Grönroos, sem bons relacionamentos internos funcionando 

bem, os relacionamentos externos com clientes, ficarão comprometidos. 

Uma vez que, todo esforço que o prestador de serviços faz para agradar 

sua clientela, é percebido primeiramente pelo público interno, a satisfação dos 

clientes não será possível, se a equipe de funcionários não trabalhar com 

motivação, os funcionários são o primeiro mercado, um mercado interno para 

as ofertas da empresa. 

Se os funcionários não acreditarem nas propostas da empresa, se não 

estiverem afinados com ela, se estiverem desmotivados, de nada adianta um 

bom plano de marketing.  

Segundo Leonard Berry, para se desenvolver um bom plano de 

marketing interno, devem ser considerados os funcionários certos ao trabalho, 

o processo de seleção deve ser cauteloso, procurando detectar indivíduos mais 

motivados.  Para que isso ocorra, deve ser desenvolvido um programa de 

treinamento inicial adequado ao indivíduo, de modo que ele obtenha condições 

essenciais e básicas para o desempenho de suas atividades dentro da 
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empresa. Esse programa de treinamento deve ser constante, voltado para as 

mudanças do mercado. 

Devem ser feitas pesquisas internas, uma vez que os funcionários sejam 

ouvidos, para a empresa será mais fácil atender as suas necessidades. 

Desenvolver um plano de carreira visando a motivação e redução de 

rotatividade. Excesso de rotatividade não é bom para a imagem da empresa. 

Como todos estarão envolvidos na venda de serviços e farão parte do 

processo, é importante envolver todos no treinamento. 

O profissional de serviços deve ser o seu próprio motivador. Sabendo 

que todo o esforço resultará num melhor profissional ele deve constantemente 

perseguir os objetivos de perfeição. O retorno é certo e nesta área só 

permanecem com sucesso aqueles que não se acomodam e não pensam que 

sabem demais, que são comprometidos  com o aprendizado.  

Uma vez que as necessidades e os desejos dos clientes mudam com o 

passar o tempo, cabe as empresas identificar ativamente as necessidades dos 

clientes, o aprendizado deve ser uma constante para o funcionário 

comprometido com a empresa. Para suprir essa necessidade de aprendizado, 

cabe a gerência ouvir esse público interno, o funcionário deve conhecer bem a 

empresa, estar em perfeita sintonia com ela. 

Todos os programas e processos internos tem que estar afinado com a 

melhoria e manutenção sistema externo da empresa. Portanto, a gestão de 

recursos humanos não é somente uma questão interna, mas também uma 

questão de assegurar que os funcionários contribuam para o desempenho 

externo do prestador de serviços. Esse processo tem que ser implementado 

segundo uma abordagem semelhante a do marketing externo, de modo 

coordenado e ativo orientado para as metas. Todo funcionário deve ser um 

“marketeiro” de plantão. 

Quando funcionários recebem suporte e serviços lentos, desatentos e 

descuidados, sua capacidade de prestar um bom serviço e criar alta qualidade 
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percebida pelos clientes, ficará seriamente comprometida. Segundo Grönroos, 

recursos humanos compõem um recurso estratégico de qualquer empresa. 

Uma empresa não alcançará o sucesso com funcionários que não são 

adequadamente treinados, tem atitudes ruins em relação ao seu serviço e aos 

clientes internos e externos, e não obtêm suporte adequado de sistemas, 

tecnologias, prestadores internos de serviços, e de seus gerentes e 

supervisores. Portanto, o endomarketing é uma estratégia gerencial. 

No endomarketing, o foco é dirigido aos bons relacionamentos internos 

entre as pessoas independente da posição ocupada na empresa. Dessa forma, 

a comunicação e interação com os clientes poderá ser mantida. 

Segundo Grönroos, a importância emergente dos serviços para quase 

todos os negócios tem dado força à noção de que o recurso mais crítico de 

uma empresa é um funcionário bem desenvolvido e treinado, e orientado para 

serviço.  

 

3.2 - C R M   

 

Definição de CRM, segundo Wikipédia: 

 

“ Customer Relationship Management (CRM) é uma expressão em 

inglês que pode ser traduzida para a língua portuguesa como Gestão de 

Relacionamento com o Cliente. Foi criada para definir toda uma classe de 

ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente, essas 

ferramentas compreendem sistemas informatizados e fundamentalmente uma 

mudança de atitude corporativa, que objetiva ajudar as companhias a criar e 

manter um bom relacionamento com seus clientes armazenando e inter-
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relacionando de forma inteligente, informações sobre suas atividades e 

interações com a empresa.” 

O CRM é usado para suprir e até antecipar as necessidades dos clientes 

atuais e potenciais. É uma maneira de personalizar a prestação de serviços, 

respondendo, reconhecendo e atendendo as suas necessidades em tempo 

real. 

A tecnologia irá responder a estratégia da empresa a este nível, 

auxiliando na coleta de dados acerca do cliente e fontes externas e na 

consolidação de uma data warehouse central, de modo a tornar a estratégia 

global de CRM mais inteligente. É um sistema integrado de gestão com foco no 

cliente. O software que auxilia e apóia   este  sistema de gestão é normalmente 

denominado sistema de CRM. 

As empresas que conhecem profundamente seus clientes, seus desejos, 

suas necessidades, em que perfil de consumidor se enquadram, conseguem 

criar respostas personalizadas, antecipando as suas vontades e respondendo 

de forma precisa seus desejos atuais. 

Portanto, CRM é uma ferramenta em potencial para o marketing de 

relacionamento. Abrange, na generalidade, três grandes áreas: Automatização 

da gestão de marketing, automatização da gestão comercial, dos canais e da 

força de vendas e ainda a gestão dos serviços ao cliente. 

Com o uso do CRM, é verificado a utilização exaustiva de informação 

relacionada ao cliente, integrando as áreas de marketing, vendas e serviços, 

verificando-se a criação de valor para o cliente. Antes de ser decidido o modelo 

de relacionamento com o cliente que a empresa deseja adotar, é necessário, 

na maior parte das vezes, redesenhar os processos de atendimento. O 

empresário deve questionar como vai abordar esse cliente, que procedimentos 

ou eventos devem ser gerados e qual o plano de comunicação a ser adaptado. 
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Para responder a esses desafios, é feito um levantamento dos 

processos existentes, a fim de que possa ser identificada a tecnologia de 

informação a ser aplicada. 

A partir desse ponto, uma vez adquirida a tecnologia, é determinado um 

modelo de relacionamento a ser seguido no futuro. É implementado a 

estratégia de relacionamento com o cliente, incluindo um conjunto de 

ferramentas de apoio, como telemarketing, canais virtuais de relacionamento, 

terminais de ponto de vendas. O foco deve ser no processo e não na 

tecnologia, sendo essas usadas apenas para se atingir um objetivo, uma vez 

que, são usadas apenas para preencher as necessidades específicas do 

negócio. 

Na área da beleza, já existem software tão específicos, que são 

oferecidos para salões de pequeno, médio e grande porte. Esta tecnologia é de 

grande valia ao gestor do negócio, uma vez que além de implementar a 

estratégia de marketing de relacionamento, ajuda na administração do negócio, 

fazendo cálculo de comissões, estoque de produtos para venda, entrada e 

saída de produtos de uso no salão, enfim toda a vida da empresa prestadora 

de serviços de beleza.  
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   CAPÍTULO IV 

UMA EMPRESA DE BELEZA 

 

4.1 O segmento de cosméticos no Brasil 

O mercado brasileiro de cosméticos encerrou 2005 com faturamento 

líquido de R$ 15,4 bilhões. Esse saldo positivo tem um porquê. Nos últimos 

cinco anos, o crescimento médio deflacionado da indústria de cosméticos 

chegou a 10,7% e, só em 2005, o setor apresentou aumento nas vendas da 

ordem de 15,8% sobre o ano anterior, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Esses 

índices colocam o Brasil entre os cinco maiores do mundo. Passado o susto da 

crise, o setor revisou sua expectativa de crescimento de 5% para 7% e já 

demonstra que não foi afetado pelos impactos que chegaram a grande parte 

das atividades produtivas. No ano passado, as vendas líquidas dos produtores 

nacionais chegaram a quase US$ 12 bilhões, apresentando crescimento de 

aproximadamente 20% em relação a 2007. 

Num país, onde a indústria cosmética tem um crescimento nessas 

proporções, o profissional da área de beleza tem que estar o tempo todo em 

constante treinamento, para poder evoluir junto com a tecnologia dos 

cosméticos. Esse profissional deve ainda, se preocupar com o treinamento 

para o atendimento ao cliente, uma vez que esse crescimento no setor de 

cosméticos, deve-se  a esperança de melhorar a aparência física, rejuvenescer, 

mudar o visual.  

O empresário da área de beleza, quanto da admissão de funcionários, 

deve ter a preocupação com sua capacitação, saber se esse profissional tem 

qualificações suficientes para atender a sua clientela. 
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Mesmo assim, deve ser oferecido treinamento para adaptar este 

profissional aos padrões da empresa. E ainda, treinamentos para a sua 

constante atualização, pois este mercado sofre mudanças frequentes junto com 

as tendências da moda. 

 

4.2 – A Educação como Meta 

Dados do SEBRAE revelam que o Brasil soma 75% de trabalhadores da 

área de beleza sem sequer o ensino médio. Os salões de beleza, na sua 

maioria, não priorizam a educação básica. É uma questão cultural que 

acontece a algum tempo. O indivíduo entra num salão de beleza como auxiliar 

de serviços gerais, ainda muito jovem. Depois de algum tempo, aprende 

normalmente o ofício de cabeleireiro, primeiro como auxiliar, depois como 

profissional. Às vezes faz até um curso na área. Mas a maioria destes cursos, 

não exigem um grau de escolaridade mínima, e muito menos os salões de 

beleza. Cria-se um comodismo, pois ele tem uma profissão, que embora não 

seja reconhecida, lhe dá retorno financeiro. Ele pensa: para que estudar? 

Depois de algum tempo, este profissional até abre o seu próprio negócio. 

Não lhe é exigido uma qualificação mínima para tanto. Na sua grande maioria, 

não se preocupam com treinamento. Possuem empresas com grande 

rotatividade de funcionários e de clientes. Alguns ficam pouco tempo como 

empresários. 

Os gestores desse tipo de negócio, quando tomam a consciência de que 

a melhor maneira de “estocar” clientes é fidelizando, vão em busca do 

conhecimento. Seu próprio e da sua equipe, para poder gerar riqueza e, assim 

permanecer no mercado. 

A premiada hairstylist inglesa Vivienne Mackinder, em sua primeira visita 

ao Brasil, falou a Revista Cabelo & Cia, sobre a necessidade vital de buscar 

sempre aperfeiçoamento, como seu depoimento abaixo: 
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“Acredito que é fundamental enxergar a vida profissional como uma 

carreira, pois se encará-la só como uma profissão, o cabeleireiro fica muito 

limitado. Vejo como é essencial investir em um treinamento clássico muito forte, 

além de ter disciplina de atleta, manter a mente aberta e a curiosidade. Sempre 

digo a mim mesma que preciso me reinventar pelo menos duas vezes por ano”. 

Nesse depoimento, apesar do sucesso que tem na profissão, Vivienne 

Mackinder  deixou bem claro a necessidade do treinamento, da busca 

incessante pelo aprendizado. Que temos que ser dinâmicos, termos nossa 

mente aberta para as mudanças que acontecem no mundo da beleza, como 

ele mesma diz, se reinventar. 

Ainda sobre Vivienne Mackinder, quando perguntado a ela sobre o papel 

da educação no processo de criação de um grande beauty artist, ela 

respondeu: 

“Eu ainda sou uma estudante. Nunca vou deixar de aprender. Nós 

fazemos a diferença na vida de uma mulher. Assim, se cometemos um erro 

quebramos seu coração, acabamos com sua auto-estima. Ela se sente feia, 

violada. Dessa forma, temos uma responsabilidade enorme para com ela e o 

dever de nos educarmos constantemente”. 

O profissional prestador de serviços, da área de beleza ou não, que 

pensa que já sabe tudo, está fadado ao fracasso. Vivienne, possui um site 

onde passa a outros profissionais a sua experiência, ministra cursos pelo 

mundo, é reconhecida internacionalmente, mesmo assim, declara-se uma 

eterna estudante. 

Mais uma vez, podemos ter a certeza, que só com a busca pelo 

aprendizado e treinamento, se consegue o sucesso, com consequente 

fidelização de nossa clientela. 
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4.3 – Beleza X Auto-Estima 

 

A preocupação com a auto-estima da nossa cliente é o foco principal do 

profissional da área de beleza. É o que faz a grande diferença entre o 

profissional de sucesso e aquele não consegue ter êxito.  

Quem vende beleza, vende esperança de melhorar a aparência física da 

sua cliente. Como demonstrar para a nossa cliente que o produto que ela vai 

comprar, é o que ela está buscando? Nesse momento, devemos ter a 

consciência, devido às características dos serviços, que o conceito de beleza 

deve ser vendido não só do ponto de vista do resultado final do trabalho, mas 

também de forma subliminar, por meio de todo o contexto da empresa. Todo 

esforço para a tangibilização dos serviços se faz necessário, sua “embalagem” 

deve ser a melhor possível. O ambiente deve ser limpo, aconchegante, 

acolhedor, funcional, com fotos de trabalhos anteriores conforme as exigências 

do mercado-alvo visado. 

O ponto fraco de toda empresa prestadora de serviços, é o atendimento. 

Pela característica de inseparabilidade dos serviços, ou seja, produção e 

consumo acontecem simultaneamente, no momento que ocorre a ação, 

funcionário e cliente estarão frente a frente, este é o chamado momento da 

verdade. É uma oportunidade única, que pode não acontecer mais, caso algo 

dê errado. Todo esforço, todo empenho, todo conhecimento, deve ser aplicado 

nessa oportunidade.  

Encantar a cliente, fazendo com que ela se sinta importante começa 

pelo bom atendimento. Nos salões de beleza, a recepção é o primeiro passo 

para o encantamento. A cliente deve ser ouvida,  devemos detectar  suas 

necessidades, seu desejo de embelezamento deve ser satisfeito. Disso 

depende a recuperação ou manutenção da sua auto-estima. 

Ao desenvolver serviços, devemos pensar não somente naquilo que o 

cliente quer, mas naquilo que ele espera. As expectativas são importantes e 
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muitos grupos de consumidores tem expectativas diferentes das que o 

prestador de serviços supõem que tenham. 

A falta de treinamento adequado, tem sido um grande impedimento para 

o crescimento de muitos profissionais no setor de beleza. Grande parte dos 

salões de beleza, se utilizam das estratégias de marketing de maneira muito 

tímida, as empresas que as praticam, mais agressiva e profissionalmente, e 

que acabam por sobressair, são exceções a confirmar a regra da maioria. O 

marketing utilizado é o que se chama informalmente de propaganda boca a 

boca. É uma forma, lenta, mas extremamente eficiente de conquistar clientes, 

pois cada um que indica ou fala bem de uma empresa está afiançando seu 

desempenho, sua qualidade. 

Só uma cliente satisfeita com sua imagem pessoal, pode divulgar os 

serviços de um salão de beleza. Superar suas expectativas, fazer com que ela 

se sinta bela, é preservar a sua auto-estima. Muitas das vezes essa cliente 

chega aos salões de beleza, precisando mudar seu visual para ficar bem 

emocionalmente. Cabe ao profissional ter a percepção e a sensibilidade 

necessárias, e isso só acontece com treinamento adequado. 

 

 4.4 – A Prática do Marketing numa Empresa de Beleza 

 

Segundo Anselmo Milani e Sandro Vidotto, no livro Organização de uma 

Empresa de Beleza, de um modo geral, as empresas de beleza tem se 

utilizado das estratégias de marketing de maneira empírica e muito 

timidamente; as empresas que as praticam mais agressiva e profissionalmente, 

e que acabam por sobressair, são exceções a confirmar a regra da maioria. 

Inúmeras empresas de beleza foram lançadas, conquistaram clientela e 

se expandiram, criando até redes de salões e institutos de beleza, sem  

utilizarem-se do marketing. Na realidade, essas empresas não deixaram de 
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praticá-lo, empregando o que se chama informalmente de propaganda boca a 

boca para atrair clientes, o que corresponde àquilo que tecnicamente se 

conceitua como publicidade. É de fato uma forma extremamente eficiente de 

conquistar clientes, pois cada um que indica ou fala bem de uma empresa está 

afiançando seu desempenho, sua qualidade. A publicidade, no entanto, revela-

se uma forma bastante morosa de ação mercadológica, só produzindo efeito a 

longo prazo. Hoje é preciso que as empresas utilizem estratégias que possam 

oferecer resultados mais imediatos, que ampliem sua vitrine e lhes permitam 

comunicar-se com um público muito mais numeroso e diversificado. É para 

tanto que o marketing se coloca à disposição das empresas de beleza. 

O mercado está totalmente tomado, especialmente na área de 

tratamento de cabelo. Todas as pessoas cuidam de seu cabelo com algum 

profissional, em algum salão seja de grande porte e prestígio ou de fundo de 

quintal. Ingressar e ao mesmo tempo ter sucesso nesse mercado exige: 

- Diferenciação  => o que se tem a oferecer a mais do que a 

concorrência que está atendendo o cliente; 

- Segmentação => a que fatia do mercado se pode atender com maior 

grau de qualidade, estabelecendo um diferencial para ela; 

- Fidelidade => condições que se podem criar para conseguir fazer com 

que o cliente se torne habitual na empresa. Segundo Milani, muitas empresas 

estão descobrindo penosamente que hoje é muito mais importante conseguir 

manter clientes, do que conquistar novos, que o cliente não é de modo algum 

descartável. 

Atender às necessidades do cliente, antecipar-se a elas e encantá-lo 

exigem da empresa um conhecimento profundo de sua pessoa e de suas 

expectativas. 

A estratégia que muitas empresas adotam consiste no atendimento 

dirigido e diferenciado, referente à idéia de segmentação de mercado, ou seja, 

atender a grupos específicos de clientes, separar de seu conjunto um grupo 



   29 
homogêneo, de forma que ele possa ser mais profundamente tocado por um 

composto mercadológico, uma vez que cada grupo tem características próprias 

quanto a necessidades e interesses. Definir em que segmento de mercado 

concentrar forças e conhecer o perfil do cliente permitem realizar uma 

comunicação dirigida, racional e eficaz. Em vista do aumento da concorrência e 

da conseqüente maior oferta de produtos e serviços, a segmentação de 

mercado passa a ser uma necessidade crescente para as empresas. 

Na prática, muitos salões de beleza já segmentaram seu atendimento. 

Na cidade de São Paulo, por exemplo, muitos se destinam aos jovens; outros 

atendem a uma clientela de alto poder aquisitivo, enquanto outros ainda 

investem na rapidez, sem se preocupar muito com a qualidade. A segmentação 

permite uma maior especialização e uma canalização mais concentrada do 

potencial da empresa a fim de atender, da melhor forma possível, a um 

determinado grupo de clientes.  

Segundo Milani, dentre os benefícios da segmentação estão a 

identificação e um atendimento mais eficiente de necessidades, a maior 

facilidade de comunicação com o cliente, a redução do investimento na 

divulgação e a conquista da fidelidade da clientela. 

Quanto mais se conhece o cliente, mais fácil é sintonizar com ele uma 

comunicação de marketing adequada. Uma vez definido o segmento de 

mercado em que se vai atuar, é necessário estudar o perfil dos clientes que se 

pretende atender, e para isso é muito importante armazenar um banco de 

dados no qual estejam cadastrados todos eles. O cadastro permite conhecer 

mais profundamente os clientes e ser mais eficaz nas propostas de serviços, 

estabelecer comunicação com os clientes por meio de cartas, cartões de 

felicitação e outros informativos, o que aumenta seu fluxo, reconquistar clientes 

que, por alguma razão, deixaram de utilizar os serviços da empresa, fazer 

pesquisas sobre as expectativas dos clientes em relação ao atendimento ou a 

novos serviços. 
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Com o auxílio de software e conseqüente banco de dados específicos, 

pode-se cadastrar informações importantes tais como tipo de corte preferido, 

cor aplicada nos cabelos, tipo de tratamento executado, etc. No entanto não 

custa lembrar que se deve tomar cuidado para que a solicitação de 

informações não pareça uma invasão de privacidade.  

Segundo Milani e Vidotto, as chances de sucesso de uma empresa de 

beleza são diretamente proporcionais a sua capacidade de conjugar todos os 

elementos do sistema de marketing de forma a criar uma identidade ordenada 

entre o serviço prestado, o preço cobrado, a localização, o ambiente, os 

profissionais e a divulgação.  

Uma empresa que pretende prestar um serviço de beleza sofisticado a 

um cliente de alto poder aquisitivo, por exemplo, deve localizar-se em região 

nobre, ser muito bem decorada, ter preços mais elevados, empregar 

profissionais que mantenham uma postura adequada ao atendimento desse 

tipo de cliente e que conheçam os assuntos sobre os quais o cliente gosta de 

conversar, além de acionar sua divulgação em veículos apropriados com uma 

mensagem mercadológica sensível ao cliente visado. 
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   CONCLUSÃO 

 

Fidelizar clientes, manter um “estoque” de clientes, tem sido a grande 

meta das empresas prestadoras de serviços. Além de ser mais econômico do 

que captar novos clientes, manter clientes satisfeitos na empresa, faz com que 

a propaganda boca a boca se torne um marketing  até certo ponto eficiente. 

Um bom serviço, geralmente é aquele que tem uma boa qualidade, ou 

seja, que agrega valor para o consumidor. Para desenvolver um bom serviço o 

primeiro passo é identificar todos os aspectos que causam uma impressão ao 

cliente. Esses aspectos são conhecidos como “momentos da verdade”. 

O treinamento é fundamental para  atender a este desafio.  

Serviços são intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e simultâneos.  

Devido a essas características, ter o foco no “momento da verdade”, no 

atendimento ao cliente, tem sido o maior desafio para o empresário da área de 

beleza. Esta oportunidade pode ser única, uma vez que serviços são ações, 

diferentemente de um produto, que é concreto, que fala por si só. O cliente 

deve sentir-se encantado, principalmente na área de beleza onde a auto-estima 

da cliente deve ser prioridade.  

O profissional deve estar constantemente se atualizando, buscando 

treinamento adequado para atender ao seu público alvo. Mesmo porque, 

devido a oferta de tantos produtos cosméticos nas prateleiras, para que uma 

cliente chegue a procurar um salão de beleza, se faz necessário que exista um 

diferencial, que seja oferecido algo que ela não possa fazer sozinha em casa. É 

necessário ainda, que suas expectativas sejam superadas, que apesar de se 

identificar com o mundo, ela precisa se sentir única. 

Num mundo globalizado, onde se tem acesso a todo tipo de informação, 

faz-se necessário que o profissional da área de beleza esteja sempre se 
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atualizando, para evitar que a cliente saiba das novidades antes dele, para que 

não seja perdida  a oportunidade de surpreendê-la. Devido a recessão, este 

tipo de cliente tornou-se mais exigente, analisa mais custo/benefício,  pondera 

antes de gastar. 

Para se fazer um bom atendimento, com qualidade percebida pela 

cliente, agregando valor, só mesmo com muito treinamento, dedicação, 

capacitação. Dessa forma é possível fidelizar clientes, principalmente na área 

de prestação de serviços e, mais ainda, nos salões de beleza. O mundo é 

visual, portanto, ter uma boa aparência é muito importante e a mulher de hoje é 

dinâmica, trabalha, tem participação ativa em vários setores da economia é 

exigente, não gosta de perder tempo, quer soluções rápidas e práticas.  
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