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Resumo 

 

Toda empresa precisa incluir  o relacionamento com o seu cliente como peça fundamental na 

estratégia de diferenciação do seu negócio, para  se capacitar no entendimento e satisfação de 

suas necessidades, gerando valor ao produto, de forma a despertar o seu encantamento, 

estabelecendo  bases para a sua retenção, além de inseri-lo como canal de atração de novos 

clientes. Este estudo teve o objetivo  de analisar a percepção do gestor e clientes do salão de 

beleza Vogue, em Vitória da Conquista-BA., acerca das estratégias de captação e retenção de 

clientes. Para dar sustentação teórica e conceitual à pesquisa, forma utilizados trabalhos de 

autores como Kotler e Armstrong (2000); Lovelock e Wright (2001), Kotler e Keller (2007), 

Las Casas (2009),  Zeithamal et al (2013) e Fernandes et al (2016).  Para dar sustentação teórica-

conceitual, foram utilizadas obras de autores como, Fernandez (2016) e Zeithaml (2013). 

Optou-se por um estudo de natureza exploratória e descritiva, com a estratégia do estudo de 

caso simples. A  população foi definida pelos clientes do Salão, residentes na cidade e o seu 

gestor, com uma amostra de 21 consumidores e um gestor. Para a coleta dos dados  foram o 

questionário estruturado, autoadministrado, com clientes; e entrevista com o gestor. Os 

resultados apontam que o Salão de beleza Vogue possui um público majoritariamente feminino; 

usa estratégias para captação e retenção de clientes como: bom atendimento, relacionamento 

contínuo e qualidade de seus serviços e produtos, as quais são apontadas pelos clientes e gestor 

como primordiais para a escolha e fidelização ao salão.  

 

Palavras-Chave: Marketing de relacionamento; atração de clientes; retenção de clientes 

 

Introdução 

 

A discussão contemporânea sobre o marketing se desenha como uma abordagem de 

negócios e como função empresarial que deve priorizar princípios que coloquem o foco no 

cliente não mais como um foco cego, mas partindo desse reconhecimento a pesquisa das 

necessidades dos clientes e a definição clara se a empresa pode atendê-los melhor, e como. 

Ressalte-se aqui a compreensão de que clientes não compram produtos ou serviços, mas o que 

esses produtos e serviços podem fazer por ele, verificando-se que existe menor preocupação 

com os atributos técnicos de um produto ou serviço do que os benefícios que obtêm ao comprar, 

usar ou consumi-lo. 

 

1 Graduanda em Administração; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; hillapales@gmail.com 

2 Graduanda em Administração; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; lunovaessilva@gmail.com 

3 Graduando em Administração; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; lucaspatez10@gmail.com 

4 Mestre em Administração pela UFBA; professora Assistente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 

dorinhacordeiro@gmail.com  

5 Graduanda em Administração; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; marielesan21@gmail.com 

6 Graduanda em Administração; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; thalita687@gmail.com 



 
 

 
 

2 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

22 e 23 de Outubro de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

É nesse contexto que o marketing de relacionamento assume maior relevância, vez que 

se trata de uma estratégia que aproxima a empresa do seu mercado consumidor e possibilita 

conhecer  suas expectativas e necessidades, estabelecendo as bases para a implementação de 

estratégias que visem atrair e reter clientes. 

O Salão Vogue iniciou suas atividades no  dia 16 de setembro de 2016, sito à Rua 

Siqueira Campos, número 221-G, Bairro Centro. Atua no mercado há 3 anos, contando com 

uma equipe de 9 colaboradores e ofertando serviços relacionados a cabelo, estética, maquiagem, 

manicure e pedicure. 

Em função do salão de beleza Vogue ser uma organização nova no mercado 

conquistense, é perceptível que esse necessita de estratégias e ferramentas para se destacar 

perante os concorrentes. Está inserida em um mercado muito acirrado, em que a inovação, a 

tendência e os novos serviços estão em constantes mudanças, sendo imprescindível estar atento 

para que os seus serviços não se tornem ultrapassados e, consequentemente, não atendam as 

expectativas dos seus clientes. 

A pesquisa justifica-se pela relevância em conhecer a percepção do gestor e clientes do 

salão de beleza Vogue, no que tange às estratégias de captação e retenção dos consumidores. 

Os resultados podem contribuir no fornecimento de dados substanciais para que o gestor possa 

elaborar estratégias mais assertivas na prospecção e manutenção dos clientes, gerando 

vantagem competitiva no mercado. Por outro lado, os clientes se beneficiarão quanto à melhoria 

dos serviços oferecidos, pois estarão consonantes aos seus desejos e necessidades. 

Nos dias atuais, o culto à beleza vem se acentuando progressivamente, em decorrência 

da forte mudança nos comportamentos sociais. A beleza e o bem-estar são uma das maiores 

demandas dos consumidores brasileiros. Para os negócios, isso implica em inovar seus serviços, 

de modo que agreguem valor na experiência percebida pelos seus clientes. Considerando a 

importância de ações que favoreçam a atração e retenção de clientes, este estudo procurou 

responder ao problema de pesquisa: Qual a percepção do gestor e clientes do salão de beleza 

Vogue acerca das estratégias de captação e retenção de clientes? 

Para tanto, teve como objetivos: Definir o perfil dos clientes do salão de beleza Vogue;   

Identificar as estratégias de captação e retenção de clientes; Investigar a percepção dos clientes 

acerca de: motivos para a escolha do salão; fidelização ao salão; satisfação com os serviços; 

Verificar o conhecimento, pelos clientes, das estratégias de atração e retenção de consumidores 

e comparar as percepções do gestor e clientes sobre os fatores mais importantes, na captação e 

retenção de clientes. 

 

 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

MARKETING - CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

 

De acordo com Kotler (2000), o marketing é um processo social por meio do qual as 
pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação, 

oferta e troca de produtos e serviços. 

Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

entregar e trocar ofertas que tem valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em 

geral (AMA, American Marketing Association, 2007).  
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Segundo Cobra (1992, p. 29), com uma visão mais voltada para a qualidade de vida das 

pessoas, aponta que o marketing é “mais do que uma forma de sentir o mercado e adaptar 

produtos ou serviços, é um compromisso com a busca da melhoria da qualidade de vida das 

pessoas”.  

Las Casas (2001, p. 26) cita que: 

 
Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades      concernentes 

às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e 

considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 

causam no bem-estar da sociedade. 

  

Isto posto, fica evidente a relevância do marketing dentro das organizações, uma vez 

que ele auxilia a empresa a tomar decisões mais assertivas perante as necessidades e os desejos 

dos clientes.  

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO 

        

A evolução do conceito de Marketing inclui o relacionamento como peça fundamental 

na estratégia de diferenciação dos negócios das organizações. Dessa forma, o marketing de 

relacionamento tornou-se uma vantagem competitiva para as empresas, pois o mesmo pode ser 

percebido como uma fonte para o entendimento das necessidades dos clientes, de forma que 

possam proporcionar à eles o que mais precisam e desejam. (BARRETO, CRESCITELLI, 

2013). 

O marketing de relacionamento tem como meta construir relacionamentos de longo 

prazo mutuamente satisfatórios com partes-chave, clientes, fornecedores, distribuidores e 

outros parceiros de marketing, a fim de conquistar ou manter negócios com elas. Ele constrói 

fortes ligações econômicas, técnicas e sociais entre as partes. (KOTLER; KELLER, 2007, p. 

16). 

          Além disso, vale ressaltar que: 

 
o fundamental é que seja formado um banco de dados para que, com o garimpo dos 

dados coletados, se obtenham informações relevantes para a aplicação de estratégias 

direcionadas e personalizadas aos diferentes consumidores (LAS CASAS, 2009, p. 

28-29). 

 

Diante do exposto, o marketing de relacionamento atinge seu objetivo baseado na 

aquisição de informações obtidas antes, durante e até depois do contato com os clientes. Utiliza-

se diversas ferramentas para se manter o relacionamento como: estratégias de promoção, 

cartões de fidelidade, canais de atendimento 

 

 

RETENÇÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTES 

 

Prospectar e reter clientes no ramo de salões de beleza é de suma importância para a 

gestão do negócio, por este ser um setor em que a concorrência é muito elevada. O gestor precisa 
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estar atento às necessidades e desejos dos seus clientes, como forma de fortalecer o seu 

relacionamento e fidelizá-los.  

Conforme apontam Fernadez et al  (2016), o grande desafio para empresas de um ramo 

competitivo, como o da beleza, deixou de ser a venda de produtos e serviços e passou a ser retenção de 

clientes, pois isso se tornou um fator determinante na sobrevivência da empresa. Para atingir esse 

objetivo uma ferramenta que pode ser utilizada é o marketing de relacionamento. 

Fernadez et al (2016, p. 67) ressaltam ainda, que “além de potencializar as vendas é 

necessário criar um vínculo de lealdade com os clientes, para que esses permaneçam adquirindo 

os produtos e serviços ofertados pela empresa”. Com isso, cria-se um mecanismo de 

comunicação mútuo, que tem como objetivo saber o grau de satisfação e se o mesmo está 

disposto a adquirir novamente o produto/serviço ofertado. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), os dois principais objetivos do marketing são atrair 

novos clientes, prometendo-lhes valor superior, e manter e cultivar os clientes atuais, 

proporcionando-lhes satisfação. 

          Sendo assim, as empresas, para que consigam prospectar e fidelizar os seus clientes, 
devem investir tempo e recursos consideráveis na busca por novos clientes. Para a geração de leads 

(contatos de clientes potenciais), uma empresa pode desenvolver peças de propaganda e divulgá-las por 

meio de comunicação que alcançarão novos consumidores; enviar malas-diretas e e-mails para clientes 

potenciais; fazer sua equipe de vendas participar de feiras setoriais onde encontraram novas 

possibilidades de venda; comprar cadastro de consumidores de empresas especializadas; e assim por 

diante. (KOTLER; KELLER, 2012).     

Por conseguinte, Cater & Zabkar (2009) defendem que em mercados altamente 

competitivos e onde se preocupam cada vez mais em preservar uma relação com o cliente, é 

primordial gerenciar de forma consciente o componente do compromisso, sendo crucial para 

conservação e retenção dos mesmos.  

 

 

 QUALIDADE NOS SERVIÇOS 

 

Para entender o que é qualidade nos serviços é necessário compreender melhor o 

conceito de serviço. Segundo Gomes (2014), serviço é o conjunto de atividades realizadas por 

uma empresa para responder às expectativas e necessidades do cliente. 

Gomes (2014) ressalta, que uma vez alinhado o entendimento conceitual sobre serviço, 

é possível definir a qualidade em serviços como o grau em que as expectativas dos clientes são 

atendidas, por meio de mecanismos que favoreçam a identificação de suas necessidades e 

possibilitem a percepção sobre o serviço prestado. 

Lovelock; Wright (2001, p. 107) afirmam que: 

 
antes que os clientes comprem um serviço, eles possuem     uma expectativa sobre a 

qualidade do serviço, com base em necessidades individuais, experiências passadas, 

recomendações de terceiros e propaganda de um fornecedor de serviços. 

 

Dada a relevância, a qualidade dos serviços cria uma vantagem competitiva, bem como 

um diferencial no enfrentamento da concorrência. Dessa forma, Zeithaml et al. (2013, p. 90) 

destacam que as empresas que são sublimes na qualidade da prestação de serviços convergem 
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Seus esforços nas cinco dimensões da qualidade de serviços, sendo elas: dimensões tangíveis, 

empatia, confiabilidade, responsividade e segurança. 

Ainda baseado em Zeithaml et al (2013), é possível compreender que a dimensão dos 

Tangíveis focaliza as instalações e equipamentos  contemporâneos, com intenso apelo visual, 

apresentação dos colaboradores, materiais de divulgação associados com os serviços. 

A dimensão da Empatia, trata-se da capacidade de vivenciar os sentimentos de outra 

pessoa como se fossem seus. Assim, Zeithaml et al (2013) afirmam que empresas empáticas 

buscam atender as necessidades básicas do cliente, proporcionando atenção individualizada. 

A dimensão da Confiabilidade contempla a consistência e a fidedignidade do 

desempenho de uma empresa. Os clientes identificam a dimensão da confiabilidade quando a 

empresa garante realizar algo e cumpre com o que prometeu (ZEITHAML et al, 2013). 

Os autores informam ainda que a dimensão da Responsividade está pautada no 

compromisso da empresa em fornecer serviços no tempo certo, prestando os seus serviços e 

informando aos clientes pontualmente quando esses serão realizados. 

A dimensão da Segurança refere-se à cordialidade dedicada aos seus clientes e à 

segurança das suas operações. A dimensão da segurança engloba se o comportamento dos 

empregados da empresa inspira confiança aos clientes. (ZEITHAML et al, 2013). 

Vale destacar que a excelência nos serviços é primordial para uma estratégia de 

relacionamento bem-sucedida. Conforme afirma Kotler (2000), se o desempenho percebido não 

for ao encontro das expectativas criadas, o cliente ficará insatisfeito; se o desempenho 

corresponder às expectativas, terá um cliente satisfeito; se o desempenho superar as 

expectativas criadas, o cliente se sentirá muito satisfeito ou encantado. 

 

 

 METODOLOGIA 

 

Optou-se pela pesquisa de natureza exploratória e descritiva, pois segundo Richardson 

(apud VIEIRA et. al. 2008, p.8), o estudo exploratório “ visa conhecer uma realidade, sendo 

que o objetivo geral começa, usualmente, pelos verbos: conhecer, identificar, levantar e 

descobrir”, dessa forma, familiarizando o leitor com o objeto que está sendo pesquisado, 

facilitando a compreensão da importância do tema e, de acordo com Gil (2008, p. 28), a 

pesquisa descritiva tem como “objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição 

por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e 

mental etc”, ou seja, conhecer melhor o público alvo da pesquisa, descrevendo de forma mais 

seu histórico.  

A pesquisa utilizou o método de amostragem aleatória simples que, conforme Gil (2008 

p. 91) “consiste em atribuir a cada elemento da população um número único para depois 

selecionar alguns desses elementos de forma casual”. Dessa forma, a amostragem é composta 

pelo universo da população, que por sua vez é formada pelo total de clientes do salão de beleza 
Vogue e o gestor, e a amostra foi de 1 gestor e 21 clientes que residem na cidade de Vitória da 

Conquista,  foram selecionados segundo o critério da acessibilidade e demanda espontânea,  no 

momento em que estavam no salão para atendimento. 

Os instrumentos de coleta de dados foram questionário estruturado com os clientes que 

estavam em atendimento no Salão durante uma semana, e  entrevista presencial com o gestor, 

visto que, "consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de 
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certo ato social como a conversação" (GOODE e HATT,  apud MARCONI e LAKATOS, 

1969). Ademais, foram aplicados questionários semiestruturados com os clientes, visto que é 

capaz de captar com maior precisão as informações referentes ao ambiente interno da 

organização. Os dados foram tratados com o uso do excel e analisados quantitativamente, e a 

entrevista, transcrita, com análise no viés de sua interpretação.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Resultado com Clientes 

 

O perfil dos clientes do Salão Vogue foi descrito através das variáveis: gênero, faixa 

etária, estado civil, escolaridade, ocupação e renda. 

 

                                   Gráfico 1: Gênero. 

                                   Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Do total de clientes, 81% são do sexo feminino; 14% do sexo masculino e 5% 

identificaram-se com outro gênero, conforme gráfico 1. 

 

        Gráfico 2: Faixa etária 

        Fonte: Pesquisa de Campo, 2019                   
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Com relação à faixa etária, a pesquisa mostrou que 25% têm de 18 à 23 anos; 35%  de 

24 à 29 anos; 15% de 30 à 35 anos; 5%,  36 à 40 anos; 10%  têm entre 41 à 45 anos;  e 10% 

têm de 46 à 50 anos.    

 

       Gráfico 3: Estado Civil 

       Fonte: Pesquisa de Campos, 2019 

 

No tocante ao estado civil detectou-se que 43% são casadas; 38% são solteiras; 5% 

divorciadas; 5% viúvas e 9% disseram outros.                       

                Gráfico 4: Escolaridade.  

                Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

                No que diz respeito à escolaridade dos respondentes (GRÀFICO 4), identificou-se 

43% possuem o nível médio completo;   seguido por indivíduos que iniciaram ou estão cursando 

o ensino superior (38%); nível fundamental completo (14%); e por fim,     nível superior 

completo (5%).                    

Em relação à ocupação dos clientes ativos do salão, percebeu-se que mais da metade 

apenas trabalha (57%);  trabalham e estudam (38%); 5%,  somente estudam (GRÁFICO 5). 
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Gráfico 5: Ocupação.   

                        Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

                   Referente à renda, o gráfico 6 demonstra que 72% possuem renda entre R$ 998,01 

à R$ 2.994,00; 14%, de R$ 2.994,01 à R$ 5.988,00; 14%, até R$ 998,00  

.  

                         Gráfico 6: Renda. 

                                     Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Foi questionado a forma como tiveram conhecimento do Salão de beleza Vogue. Dos 

participantes da pesquisa, 71% disseram que conheceram através de indicação, 14% pelo 

Instagram, (5%) mediante site de busca e, 10%,  por outros meios, como se pode visualizar no 

gráfico 7. 
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             Gráfico 7: Como os clientes conheceram o salão Vogue.  

                         Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

Com relação aos fatores que influenciam os clientes a escolherem um salão de beleza a 

pesquisa apontou que  a maioria dos clientes leva em consideração por grau de importância em 

primeiro lugar a qualidade (89%); bom atendimento (42%); confiabilidade (32%); reputação 

(16%); espaço (26%); flexibilidade (26%); inovação/diversificação (21%); localidade (16%); 

rapidez (32%);e custo  (26%).  Esses resultados apresentam aderência ao que autores como 

Kotler e Keller (2007) e Fernandes et al (2016) pontuam. 

       Gráfico 8: Fatores que influenciam a escolha de um salão de beleza.    

       Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Utilizando estes mesmos fatores,  foi perguntado aos clientes o que os influenciavam a 

escolher o salão de beleza Vogue, como se pode visualizar no gráfico 9. Dos respondentes, 

apontaram por grau de importância o fator qualidade com (79%); seguido de reputação (37%); 

confiabilidade (21%); inovação/diversificação (32%); espaço (37%); flexibilidade (32%); custo 

(21%); atendimento (32%); rapidez (26%); e localidade (32%). Constata-se que os aspectos que 

determinaram a escolha do Salão Vogue convergem para os aspectos defendidos por Zeithamal 

et al (2013) no que se refere aos serviços. 
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Gráfico 9: Fatores que influenciaram na escolha do salão de beleza Vogue. 

            Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Com relação à frequência de utilização dos serviços ofertados pelo salão, o gráfico 10 

mostra que 43% vão mensalmente, 28% semanalmente; 5% quinzenalmente e 5% em outros 

períodos de tempo.  

                    Gráfico 10: Frequência de uso do salão Vogue. 

                                Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

Com relação aos serviços utilizados no salão de beleza Vogue, constata-se no gráfico 

11 que o serviço de escova corresponde a (37%) da preferência dos clientes; seguido de 

hidratação (21%), escova (26%); manicure e coloração ambos (26%); corte (21%); penteado 

(32%); química em geral (37%); maquiagem (26%); e design de sobrancelha (53%). Aqui é 

possível verificar coerência com o gráfico 9, que mostra os aspectos determinantes da escolha 

do Vogue, com serviços mais utilizados, a exemplo da inovação/diversificação. 
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                 Gráfico 11: Serviços mais utilizados. 

     Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

O gráfico 12 mostra que, no condizente à avaliação dos serviços prestados pelo Salão 

Vogue, verificou-se que 81% julgaram como excelente e 19% bom. Resultado bastante positivo 

para o Vogue, demonstrando que as estratégias para atração e retenção de clientes priorizam a 

qualidade dos serviços em todas as suas nuances, sendo convergente com Las Casas (2009) e 

com Lovelock e Writh (2001).  

                   Gráfico 12 – Avaliação dos serviços 

     Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

Em relação ao grau de satisfação com os produtos/serviços oferecidos pelo espaço de 

beleza, 76% mostraram-se muito satisfeitas; 14% satisfeitas; e 10% muito insatisfeitas, 

conforme gráfico 13, demonstrando convergência com a fala do gestor e com os gráficos 9 e 

12, além de apresentarem sintonia com posições de Kotler e Keller (2007) e de Zeithmal et al 

(2013). 
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                  Gráfico 13: Grau de satisfação com os serviços 

                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Indagados sobre a percepção que acerca das estratégias utilizada pelo Salão Vogue para 

atração de novos clientes, verificou-se que, conforme gráfico 14,  50% identificaram o  

atendimento como estratégia de captação; 19%,  qualidade dos produtos/serviços; 17%, pelo 

quesito preço; 5%,  propagandas; 5%, localização; e 3%,  a infraestrutura. Os aspectos 

considerados importantes pelos clientes estão diretamente relacionados com o composto 

mercadológico, sendo aderente às ideias de Kotler (2000). 

 

                     Gráfico 14: Estratégias de atração.  

                     Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.    

 

Quanto às estratégias de retenção percebidas pelos clientes (GRÀFICO 15), constatou-

se que 27% indicaram o atendimento; 19%, as promoções exclusivas; 14%, os descontos; 14%, 

a qualidade dos produtos/serviços; 8%, os pacotes de serviços; 5%,  a infraestrutura; e 3%, as 

tendências, sendo coerente com Gomes (2014), Lovelock e Wright (2001) e Kotler e Keller 

(2007). 



 
 

 
 

13 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

22 e 23 de Outubro de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

         Gráfico 15: Estratégias de retenção. 

         Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.   

 

Referente aos canais de relacionamento com o cliente, foi identificado, através do 

gráfico 16, que 36% utilizam as redes sociais e o Whatsapp; telefone (22%); e Promoções 

exclusivas (6%).  

                Gráfico 16 – Canais de relacionamento usados 

                Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.  

 

Os consumidores finais também foram questionados sobre sugestões de aprimoramento 

dos serviços do Salão Vogue e entre as respostas muitos foram: a solicitação de mais 

promoções, outros que o salão busque “está mais atento às novidades do mercado para ser 

pioneiro na região” e “melhorar o preço.” 

 

Resultados com o Gestor 

 

O gestor  atua nesse ramo há 10 anos e aponta que a crise no mercado de trabalho é um 

fator que impacta diretamente em seus negócios, pois  diminui o fluxo de clientes no salão. 

Outrossim, abordou que as estratégias utilizadas para a captação de clientes, estão voltadas para 

a qualidade dos serviços e bom atendimento. Já, as estratégias de retenção estão pautadas em 
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manter a qualidade, relacionamento com o cliente, presteza e bom atendimento. A percepção 

do gestor está compatível com as dos clientes. 

Em referência à satisfação do cliente com os serviços prestados pelo salão, o gestor 

afirma que os seus clientes estão satisfeitos, e que consegue mensurar esse grau, através dos 

feedbacks recebidos. Além disso, acredita-se que as razões determinantes para que as pessoas 

escolham um salão de beleza, estão relacionadas à qualidade, localização e o preço dos serviços. 

Aqui, constata-se aderência com os resultados obtidos junto aos clientes, quando 90% atestam 

satisfação com o salão, conforme gráfico 13 e avaliam os serviços como excelente (81%, gráfico 

12). 

Quanto à utilização do marketing para atrair clientes para o seu estabelecimento, o 

gestor respondeu que realiza divulgações pelo Instagram e revistas de grande circulação na 

cidade de Vitória da Conquista-BA. Apesar desse depoimento, ficou evidente na pesquisa com 

os clientes que a ferramenta Instagram abarca apenas 14% das respostas e a propaganda em 

revistas se enquadra na categoria outros, com apenas 10% na divulgação da marca. Ainda, 

aponta que realiza inovações nos seus processos frequentemente. 

Ao questionar sobre o cliente ser o foco do seu empreendimento, o gestor expôs que “o 

cliente é o seu foco, pois a satisfação desse, faz com que o mantenha e o mesmo divulgue os 

nossos serviços, uma vez que, é primordial para a sustentação do negócio”. Ademais, como 

empreendedor, alega que realizaria mudanças para melhor atender o seu cliente, como 

exemplos: atendimento diferenciado, aprimoramento da mão-de-obra e otimização do espaço. 

Destarte, outro quesito abordado foi concernente a fidelidade do cliente, e obteve-se 

como resposta que os clientes do Salão de beleza Vogue são fiéis, sendo possível mensurar pelo 

retorno periódico ao estabelecimento. Logo, a forma de relacionar-se com o cliente ocorre 

presencialmente e através das ferramentas WhatsAPP e Instagram, o qual é solicitado um 

feedback sobre o atendimento, satisfação e possíveis melhorias, a fim, de corresponder a 

expectativa do consumidor. Neste aspecto, o uso do WhatsApp também foi citado pelos clientes 

que se comunicam com o salão através desta ferramenta (36%, gráfico 16). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de alcançar um entendimento desse cenário, estabeleceram-se cinco 

objetivos específicos, sendo eles: a) Definir o perfil dos clientes do salão de beleza Vogue; b) 

Identificar as estratégias de captação e retenção de clientes; c) Investigar a percepção dos 

clientes acerca de: motivos para a escolha do salão; fidelização ao salão; satisfação com os 

serviços; d) Verificar o conhecimento, pelos clientes, das estratégias de atração e retenção de 

consumidores; e) Comparar as percepções do gestor e clientes sobre os fatores mais 

importantes, na captação e retenção de clientes. 

Diante disso, foi possível atingir algumas conclusões em relação ao primeiro objetivo, 

como: verificou-se que 81% do público predominante do salão é do gênero feminino (gráfico 
1), com faixa etária entre 24 a 29 anos (gráfico 2), 43% com escolaridade de nível médio 

completo (gráfico 4) e 72% possuem uma renda entre R$ 998,01 à R$ 2.994,00 (gráfico 6). 

Atinente ao segundo objetivo, o gestor descreveu que as suas estratégias de captação e 

retenção de clientes estão voltadas a qualidade dos serviços, bom atendimento e o 

relacionamento com o cliente. 
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Quanto ao terceiro objetivo apurou-se que 89% dos clientes consideram a qualidade 

como o maior grau de importância para a escolha de um salão de beleza, seguido de 42% que 

apontaram um bom atendimento e 32% a confiabilidade, como se visualiza no gráfico 8. Quanto 

à satisfação, 76% do público afirmaram estarem muito satisfeitas com os serviços prestados 

pelo estabelecimento, como mostra o gráfico 13.  

No tocante ao quarto objetivo, constatou que 77% dos clientes identificaram o 

atendimento como sendo uma das estratégias de captação e retenção do salão, sendo um fator 

a ser mantido já que eleva a satisfação dos consumidores (GRÁFICO 14). 

Em referência ao quinto objetivo, foi possível identificar que a concepção do gestor está 

condizente com a dos clientes, pois o mesmo indicou a qualidade e o atendimento como os 

fatores primordiais para a captação e retenção e a maior parte dos clientes atribuiu os mesmos 

aspectos. Pelos itens apresentados e resultados obtidos, propõe-se, visando a melhoria do salão 

de beleza Vogue, a adoção de novas decisões, com o intuito de que os pontos negativos 

apontados pelos clientes através dos questionários sejam abolidos, e os pontos positivos 

realçados. Tais medidas possibilitarão maior visibilidade da empresa no mercado de beleza, o 

que demanda estar sempre em atualização com as tendências e aumentar a divulgação dos seus 

produtos/serviços por intermédio dos meios de comunicações mais usuais, como: redes sociais, 

outdoors, revistas, etc.   

Sugere-se a adoção de um programa do qual quem indica um novo cliente, conquista 

um benefício no salão, visto que, a maioria dos clientes afirmou que passaram a frequentar o 

espaço através de indicações. Assim, ficou evidenciado que é uma característica preeminente 

do próprio negócio de salão de beleza, o relacionamento de forma direta com os clientes. 

Vale destacar, a qualidade na prestação de serviços foi o fator mais apontado pelo 

público do salão. Perante o exposto, manter o uso de produtos de qualidade, formar parcerias 

estratégicas, estabelecer constantes promoções que atraiam a atenção de clientes, oferecer 

demonstrações de produtos e serviços, possibilitam a identificação dos consumidores, adquire 

confiabilidade e retornos significativos para a organização. Concluindo, observou-se que o 

segmento na área de beleza é bastante aquecido em Vitória da Conquista, com crescimento 

relevante. Logo, compreender a necessidade do cliente e o corresponder, fará com que o Salão 

de beleza Vogue tenha vantagem competitiva. 
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