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RESUMO

O presente artigo foi desenvolvido em Porto Alegre, objetivando a aplicação de
técnicas desenvolvidas durante o curso em um ambiente real, a fim de obter maior
credibilidade nas informações. Este estudo procurou avaliar o mercado da beleza,
segmentação, concorrência, perfil do cliente com o intuito de fornecer dados
concretos de sua situação, podendo assim dar um parecer geral do mercado de
barbearias e salões. A pesquisa feita através de dados secundários mostrou dados
importantes, quantitativos e qualitativos.

Palavras chaves: mercado, beleza, pesquisa.

RESUMEN

El presente artículo fue desarrollado en Porto Alegre, con el objetivo de la
aplicación de técnicas desarrolladas durante el curso en un ambiente real, a fin de
obtener mayor credibilidad en las informaciones. Este estudio buscó evaluar el
mercado de la belleza, segmentación, competencia, perfil del cliente con el fin de
proporcionar datos concretos de su situación, pudiendo así dar un parecer general
del mercado de barberías y salones. La búsqueda realizada a través de datos
secundarios mostró datos importantes, cuantitativos y cualitativos.

Palabras clave: belleza, búsqueda, mercado.

1 INTRODUÇÃO

Na gestão de qualquer empreendimento a boa administração é necessária
para que suas atividades desenvolvam de forma eficiente e com qualidade. De
acordo com Mullins (2004, p.33) “[...] a organização só sobreviverá se for ao
encontro das necessidades dos clientes. O comprometimento das empresas,
juntamente com suas metas e objetivos, deve sempre manter o foco no cliente”.
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A pesquisa de mercado é uma ferramenta de orientação para tomada de
decisões com intuito de abrir uma empresa ou expandi-la. Ela serve para ajudar
empresas e pessoas a tomarem decisões com mais segurança, fornece os dados e
informações para que você conheça melhor o seu mercado, seus concorrentes, seu
público-alvo e o seu próprio negócio. A pesquisa testa um conjunto de possíveis
consumidores para determinar o interesse das pessoas em um determinado produto
ou serviço, especialmente entre os dados demográficos diferentes. Ela é usada para
estabelecer que parcela da população poderá ou não comprar um produto, com
base na idade, sexo, localização, nível de renda, e muitas outras variáveis.
Atualmente os consumidores querem mais conveniência, mais produtos, mais
opções, mais serviços, por menor preço, em menos tempo e com menos estresse.
Por consequência as empresas passam a ser pressionadas a oferecer melhores
preços e serviços, reduzindo suas margens para se diferenciar no mercado.
Segundo Ramos, Gimenez e Ferreira (2005), o mundo contemporâneo vem
assistindo a disputa por mercados tornar-se um ambiente de turbulências em virtude
das empresas apresentarem avanços em termos de tecnologias, impactos
ecológicos, econômicos, culturais, sociais etc.
As empresas necessitam adaptar-se a mudanças quase que diárias, tornando
necessária a definição de um padrão para tais eventualidades, a fim de maximizar
sua longevidade e seus ganhos econômicos, afirmam Bandeira-de-Mello e Cunha,
(2004). Ao longo desta pesquisa, serão analisadas as ferramentas que podem ser
utilizadas, como elas mensuram e analisam os resultados para que a tomada de
decisão seja precisa e coerente, atendendo às necessidades fundamentais do
controle gerencial. O presente trabalho trata da Pesquisa de mercado de barbearia e
estética em Porto Alegre.
Com base em dados de pesquisa de mercado, as empresas podem
desenvolver um público-alvo, grupo específico de clientes que têm uma necessidade
diferente ou o desejo por um certo produto ou serviço. A pesquisa é utilizada para
determinar a frequência com que o público-alvo compra um item em particular, o
quanto eles estão dispostos a pagar por ele, e sua satisfação geral com ele. Ao
analisar essas informações, os fabricantes e prestadores de serviços determinam
onde concentrar seus recursos de forma mais eficaz. A pesquisa também ajuda as
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empresas a desenvolver a informação sobre novos produtos ou linhas de produtos e
aprender como os novos itens serão recebidos pelo mercado. (Sebrae, 2017)
O ramo da indústria de beleza e estética brasileira está em franco
crescimento. Dados da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (ABIHPEC) apontam um faturamento de R$ 27,3 bilhões no ano de
2010, 11,8% maior que 2009 e 77% em relação a 2005. Outro ponto interessante é o
público da classe C, que segundo pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular,
gastou cerca de R$ 43,4 bilhões com despesas de higiene e cuidados pessoais, um
aumento de 388% em relação a 2002. Esta classe é considerada a classe que mais
consome estes serviços e produtos.

Assim, chega-se a seguinte questão do problema: O que pode ser descoberto
através de uma pesquisa de mercado para o mercado de barbearia e estética em
Porto Alegre?

1.1 OBJETIVOS

O objetivo primário, ou objetivo básico do projeto de pesquisa, é aquele que
responde à dúvida e soluciona o problema de pesquisa. Os objetivos secundários
são todas as informações que nos levarão a cumprir o objetivo primário.

Objetivo Geral
Analisar o mercado de barbearia e estética em Porto Alegre.

Objetivos Específicos:
a) Identificar segmentação do mercado de barbearia
b) Levantar atributos relevantes na escolha de uma barbearia
c) Identificar o perfil do consumidor
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2

METODOLOGIA

Os métodos compreendidos para o desenvolvimento desta pesquisa são de
caráter descritivo, exploratório com demonstrações de dados coletados com
objetivo de estudar o mercado de Porto Alegre.

Diversos dados externos necessários às empresas são secundários, ou seja,
são regularmente obtidos e organizados por entidades públicas ou privadas, como
prefeituras municipais, secretarias de estado, órgãos do Governo Federal, entidades
de classe, universidades, entre outras fontes, como:
•

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística);

•

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas);
•

Associações comerciais, industriais e sindicatos;

•

Centros

de

pesquisa,

cooperativas

e

agências

de

desenvolvimento;
•

Centros tecnológicos;

•

Jornais, revistas e publicações especializadas.

Para Malhotra (2006) o uso de dados secundários são um pré-requisito para a
coleta de dados primários. A pesquisa deve sempre ser iniciada pelos dados
secundários e somente quando estas fontes estiverem esgotadas ou produzirem
retornos apenas marginais é que se deve prosseguir para os dados primários, que
são os dados originados pelo pesquisador com a finalidade específica de solucionar
o problema em pauta.
Este trabalho será realizado através de dados secundários, partir da
interpretação dessas informações, é possível produzir conhecimento a partir de
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dados dispersos anteriormente. Esse tipo de análise ajuda bastante quando se trata
de mostrar o quadro investigado de uma forma mais completa.
A abordagem quantitativa e qualitativa possibilitou análises subjetivas em
relação à pesquisa realizada, com suporte das leituras de artigos livros,
dissertações, pesquisas na internet, que proporcionou a execução deste trabalho.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo será apresentado o conhecimento teórico necessário para o
cumprimento dos objetivos de pesquisa propostos pelo trabalho.

3.1 Micro e Pequenas Empresas
Como mencionado por Longenecker, Moore e Petty (1997), as micro e
pequenas empresas (MPEs) correspondem a uma fatia considerável na economia,
levando em consideração que produzem uma parte considerável do total de bens e
serviços, torna a sua contribuição a economia similar as das grandes empresas.
Baseando-se neste critério as MPEs possibilitam para o país a expansão da
economia através de milhares de empreendimentos. No Brasil em destaque, estas
empresas são muito importantes na geração de renda, oferta de empregos e no
fortalecimento da economia, possuindo um papel decisivo na distribuição de riqueza
e no desenvolvimento econômico Brasileiro, fato evidenciado no capítulo seguinte.

Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro. Cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas
existentes no País representam juntas 27% do PIB Brasileiro, um resultado que
vem crescendo nos últimos anos. O Brasil é o terceiro mercado global de beleza,
ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Mesmo com a queda de
6,7% nas vendas do setor entre 2014 e 2015, o brasileiro ainda destina 2% do seu
orçamento aos produtos de beleza e higiene.
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Cerca de 600 mil negócios são formalizados no mercado de beleza, entre
empresas e MEIs no segmento de serviços, de acordo com o Sebrae. O país tem
ainda 2,5 mil indústrias de produtos de higiene e beleza.

O aumento de empreendedores e a grande concorrência de mercado foram
fatores que ajudaram no grande aumento de Micro e pequenas empresas no Brasil.
Com base em dados do SEBRAE (2011), a totalidade de MPE corresponde a 99,2%
do número total de CNPJ cadastrados na Receita Federal, além de possuírem
57,2% do total de empregos e 26% da massa salarial, gerando renda, empregos e
contribuindo para a redução da pobreza no Brasil.

3.2 Pesquisa de mercado
Todas as decisões relacionadas a novos empreendimentos contêm certo grau
de incerteza, tanto no que diz respeito à informação na qual as decisões estão
baseadas como no que diz respeito às suas consequências. A pesquisa
mercadológica é uma ferramenta de orientação para as decisões. Isso significa que
a pesquisa deve ser aplicada somente quando os seus resultados contribuírem para
diminuir a incerteza ou influenciar decisões.
A informação, por si só, não leva à decisão nem ao sucesso: é preciso
escolher um curso de ação que ajude a identificar problemas e oportunidades e que
indique caminhos que reduzam as incertezas. Não há qualquer razão para se fazer
uma pesquisa mercadológica se o tomador de decisão (o empreendedor) não
pretende alterar sua posição inicial, não acredita ou não compreende os seus
verdadeiros resultados. (Sebrae, 2017)

A pesquisa serve para a abertura ou expansão de um novo negócio, a
primeira providência que um empreendedor deve tomar é desenvolver uma análise
mercadológica. A pesquisa é um recurso vital que serve para:
•

Conhecer o perfil do cliente, ela fornece a caracterização dos

clientes nos aspectos quantitativos e qualitativos.
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•

Perceber a estratégia dos concorrentes e observar seus pontos

fortes e fracos;
•

Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem produtos

e serviços: sistema de vendas e distribuição, políticas de preços e cobrança;
qualidade dos produtos e serviços;
O objetivo é possibilitar ao empreendedor a avaliação comparativa de seus
potenciais fornecedores e, a partir de certos critérios, definir a classificação deles
para orientar o processo de compras, ou, se for ocaso, de terceirização das
atividades. (Sebrae, 2017)
Serve também, para dimensionar o mercado, identificar o segmento de
mercado mais lucrativo, detectar novas tendências, avaliar a performance de seus
produtos e serviços, identificar a quantidade ou volume que o mercado é capaz de
absorver e a que preços esses produtos poderão ser vendidos.
3.3 Dados Quantitativos e Qualitativos

A pesquisa quantitativa prioriza apontar numericamente a frequência e a
intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado grupo, ou
população. Já a pesquisa qualitativa está mais relacionada no levantamento de
dados sobre as motivações de um grupo, em compreender e interpretar
determinados comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos de uma
população.

As pesquisas quantitativas são usadas em situações nas quais você pretende
validar estatisticamente uma hipótese sem, necessariamente, entender as
motivações por traz das respostas.

A pesquisa qualitativa deve ser usada principalmente antes de se abrir ou
expandir um negócio, quando ainda não temos noção de como é o cenário do
mercado consumidor. Este tipo de pesquisa é perfeito para descobrir em que solo
pisaremos e quais são os melhores caminhos que devemos seguir para conseguir
sucesso nos negócios. (Instituto Phd)
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3.4 Segmentação

Segundo KOTLER, segmentação de mercado é um esforço para aumentar a
precisão do marketing da empresa.
Já Facape (2007), segmentação de mercado é a divisão do todo em
pequenos grupos de mercado. Segmentar é dar enfoque, identificar e servir ao
mercado escolhido.
Las Casas (1993), afirma que para satisfazer as necessidades de um
individuo, o trabalho é mais fácil, pois o produto será adaptado a algumas
necessidades especificas. Já para a produção em massa que atingi milhões de
consumidores o trabalho é mais difícil. Por essa razão a segmentação de mercado
pode ajudar as organizações a desenvolver e comercializar produtos que se
aproximem a satisfação do mercado-alvo (target).

Os mercados consistem em compradores e os compradores diferem uns dos
outros de uma ou mais maneiras. Eles podem deferir em seus desejos, recursos,
localidades, atitudes e práticas de compra. Por meio da segmentação, as empresas
dividem mercados grandes e heterogêneos em segmentos menores, que podem ser
atingidos de maneira mais eficiente e efetiva com produtos e serviços que atendam
as suas necessidades singulares.
Para Kotler e Armstrong (2000, p. 285), há diversas variáveis utilizadas para
segmentar um mercado, sendo que as principais são:
a) Segmentação geográfica: divisão do mercado em diferentes unidades
geográficas, como nações, estados, regiões, cidades ou bairros, sendo que a
empresa pode em uma ou mais áreas geográficas.
b) Segmentação demográfica: neste tipo de segmentação, o mercado é dividido em
grupos de variáveis como idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo,
rendimentos, ocupação, nível de instrução, religião, raça, geração, nacionalidade ou
classe social.
c) Segmentação psicográfica: divisão dos compradores em grupos com base
no estilo de vida, personalidade e valores.
d) Segmentação comportamental: divisão dos compradores em grupos com base
em seus conhecimentos de um produto, em sua atitude com relação a ele, no uso
dele ou na resposta a ele.
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3.5 Mix de Marketing (4 ps)

O Marketing mix ou Composto de marketing é formado por um conjunto de
variáveis controláveis que influenciam a maneira com que os consumidores
respondem ao mercado.
.

3.5.1 Produto/Serviço
Para Kotler e Armstrong (2007) produto é “algo que pode ser oferecido a um
mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um desejo
ou uma necessidade”. Para a elaboração de um produto, muitos fatores são levados
em conta, os autores definem três níveis de produto para a sua elaboração, o
produto núcleo que é o beneficio central, caracteriza a essência funcional doproduto;
o produto básico que contém como diretriz os fatores embalagem, nome da
marca,nível de qualidade, design e características específicas do produto e o
terceiro nível que implica nos serviços que envolvem a aquisição do produto como,
instalação, serviço de pós-compra, garantia de entrega e crédito.
Referente aos serviços, Las Casas (2007) afirma que “constituem em uma
transação realizada por uma empresa ou por um individuo, cujo objetivo não está
associado à transferência de um bem”. Para Kotler (1998) “serviço é qualquer ato ou
desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente
intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar
vinculada a um produto físico”. Corroborando, Jardim (2005), assegura que “os
serviços têm o que se chama de Dominância do Intangível. Daí não possuírem
propriedades físicas e não poderem ser examinados nem avaliados pelos clientes
antes da compra”. Uma forma bem sucedida de serviço deve possuir uma percepção
de imagem com qualidade e confiança, a qual será construída com o tempo, visto
que os consumidores não possuem conhecimento de como será o serviço, as
empresas devem demonstrar o máximo de eficiência.

3.5.2 Preço
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Para Kotler e Keller (2006) o preço é o único elemento do mix de marketing
que gera receita, os demais produzem custos, também é um dos elementos mais
flexíveis, pois ele pode ser alterado com rapidez. Las Casas (2006) afirma que a
concorrência é, sem duvida, uma das grandes influenciadoras da determinação do
preço. Porém o autor indica os fornecedores e até mesmo os consumidores como
variáveis importantes a serem analisadas para desenvolver as estratégias de preços
das empresas.

3.5.3 Promoção
Las Casas (2006) define propaganda como “qualquer forma paga de
apresentação não pessoal de idéias, produtos ou serviços, levada a efeito por um
patrocinador identificado”. Para Churchill e Peter (2000) propaganda é “qualquer
anuncio ou comunicação persuasiva veiculada nos meios de comunicação de massa
durante determinado período e num determinado espaço pagos ou doados por um
individuo, companhia ou organização”. Churchill e Peter (2000) argumentam que
promoção de vendas é uma pressão de marketing feita dentro e fora da mídia,
aplicada em um período de curto prazo para o consumidor, varejista ou atacadista,
com o objetivo de estimular e aumentar a demanda ou a venda de um produto.

3.5.4 Praça

Um bom produto e um preço adequado não são suficientes para assegurar
vendas. É necessária também a existência de uma forma eficiente de conduzir os
produtos até os compradores finais. Caso contrário, o plano de marketing será
deficiente, pois os consumidores estão acostumados e muitas vezes exigem
comprar seus produtos em locais que lhe sejam acessíveis, convenientes e
disponíveis quando necessitarem. (LAS CASAS, 2006).

3.6 Comportamento do Consumidor

Na compreensão de Nickels e Wood (1999), até pouco tempo atrás, o estudo
do comportamento do consumidor era inerentemente abstrato, concentrando-se em
decisões e ações comuns do consumidor. A abordagem fornecia visões úteis, mas
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elas não faziam alusão ao comportamento dos consumidores individuais. Em
decorrência disso, as organizações estavam tomando decisões de marketing sem
conhecer detalhes peculiares a respeito de seus clientes.

No entender de Czinkota et al (2001, p. 138), comportamento do consumidor
“é a atividade mental e física realizada por consumidores domésticos e comerciais,
que resulta em decisões e ações de pegar, comprar e usar produtos”.
Para Gade (1998, p. 1), o comportamento do consumidor “são as atividades
físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e
serviços para satisfação de necessidades e desejos”.

Há diversas razões pelas quais o estudo do comportamento do consumidor se
desenvolveu e toma proporções cada vez maiores como uma disciplina de marketing
independente. Os profissionais dessa área perceberam, há tempos, que os
consumidores nem sempre agem de acordo com os paradigmas vistos nas teorias
de marketing.
As preferências dos consumidores vêm se diversificando cada vez mais.
Dessa maneira, Schiffman e Kanuk (2000, p. 07) citam que:

à medida que pesquisadores de mercado começaram a estudar
o comportamento de compra dos consumidores, logo
entenderam que, apesar de uma abordagem de identificação em
relação a produtos da onda e da moda, muitos consumidores se
rebelavam contra o uso de produtos idênticos aos que todo
mundo usava. Ao contrário, preferiam produtos diferenciados
que eles sentiam refletir suas necessidades próprias e especiais,
personalidades e estilos de vida.

Sendo assim, para melhor atender os grupos específicos de consumidores,
grande parte das empresas adotou uma política de segmentação de mercado,
posicionamento de mercado, imagem de seus produtos, entre outros fatores a fim de
criar uma idéia na mente dos consumidores como sendo uma empresa preocupada
em satisfazer melhor as necessidades específicas.

3.7 Concorrência

14

Concorrência é a rivalidade que ocorre entre dois ou mais produtores que
desejam vender seus artigos de mesma classe, ou entre vários consumidores que
pretendem obter produtos de mesma espécie. Cada fabricante, interessado em
colocar seus produtos no mercado rapidamente para obter a recompensa pelo seu
trabalho, faz o possível para ser o preferido pelo consumidor, que, por sua vez,
deseja ter suas necessidades supridas e aspira pela preferência do produtor.

3.7.1 SWOT
A análise SWOT retrata tanto o ambiente interno, ou seja, aquilo que se
passa dentro da empresa e não depende do mercado, e o ambiente externo, aquilo
que depende do mercado e das políticas econômicas.

FORÇAS
São as vantagens que sua empresa tem em relação à concorrência de uma
forma geral e não somente em relação aos produtos que tem para oferecer.
– Você conhece bem o que vende?
– Quais são os seus diferenciais do seu serviço ou produto?
– A qualidade do seu serviço ou produto é a melhor do mercado?
FRAQUEZAS
São as desvantagens do seu negócio. Gasta-se um tempo enorme para
“digerir” uma fraqueza quando ela é detectada e ninguém havia visto antes. Por isso,
nessa etapa a sinceridade das análises é essencial. As perguntas feitas na análise
Força são um bom direcionamento para detectar as fraquezas.
OPORTUNIDADES
É tudo aquilo que influencia de forma positiva a empresa. A ação
governamental em algum setor, índices econômicos, por exemplo podem influenciar
diretamente o mercado de atuação da sua empresa. O “boom imobiliário” que elevou
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os preços dos imóveis favoreceu o desenvolvimento de coworking. A situação foi
uma boa oportunidade para pequenos empreendedores compartilharem os custos
da estrutura de um escritório.
AMEAÇAS
São as forças externas que influenciam negativamente o seu negócio. Ela
deve sempre ser tratada com muito cuidado, pois pode prejudicar tanto a estratégia
como o resultado de uma empresa. Analisar o contexto político, econômico, social,
demográfico é essencial. O objetivo é desenvolver ações que minimizem o impacto
da ameaça na empresa.

4 ANALISE

A análise será apresentada da seguinte forma: primeiro será abordado o mercado de
barbearia e estética de forma geral, conhecendo questões quantitativas e
qualitativas. Posteriormente, o perfil do cliente, a concorrência e a segmentação.

4.1 O mercado de barbearia e estética

O mercado de estética, apesar da crise econômica e política que o Brasil
atravessa, não tem sido tão abalado quanto o comércio de produtos e demais
setores da atividade econômica, devido à preocupação da mulher e do homem com
a estética, a beleza e os cuidados pessoais.
Hoje as empresas de beleza e estética estão preocupadas em oferecer para
seus clientes um serviço e produto com excelência em qualidade, atendimento,
inovação, proporcionando uma experiência única, com diferencial, superando suas
expectativas, fazendo assim com que o cliente sempre retorne e que faça uma
propaganda de maneira positiva para outras pessoas.

A preocupação com a qualidade dos serviços deve ser constante em qualquer
empresa, e principalmente nas empresas que trabalham diretamente com o produto
final que é o cliente, como é o caso das empresas na área da beleza e estética.
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4.1.1 Marcas de beleza

Empresas de cuidados pessoais e tecnologia são as que tem gerado mais
comentários positivos entre os consumidores brasileiros, nos dez primeiros lugares
de um ranking de marcas bem avaliadas em 2016, nove são destes setores, sendo
O boticário e Natura as que ocupam as primeiras posições. O jornal do Estado de
São Paulo descreve “as marcas mais bem posicionadas na pesquisa são de grande
relevância para o consumidor, por fazerem parte do cotidiano dele. Elas estão entre
as mais expostas e estão na lembrança das pessoas porque investem para mostrar
sua importância.

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo,2016

4.1.2 Três mudanças que vão afetar o mercado de beleza brasileiro em 2017
Os estabelecimentos que atuam em atendimento de serviços de beleza
passam por um novo momento em 2017. Com a aprovação da Lei do Salão
Parceiro, haverá mais segurança jurídica para os profissionais de beleza. Até então,
o governo não reconhecia o trabalho de um profissional de beleza autônomo.

Lei do Salão Parceiro
O projeto de lei que entra em vigor nos dia 27 de janeiro de 2017 apresenta
um novo modelo de negócios para os salões do Brasil, garantindo maior segurança
jurídica para os profissionais e donos do salão. O projeto, que foi sancionado em
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outubro deste ano, considera manicures, depiladoras, maquiadores e cabeleireiros
como profissionais parceiros.
Os funcionários podem escolher entre trabalhar dentro das regras da CLT ou
em parceria com o dono do salão, desde que cumpram suas obrigações legais. O
profissional-parceiro poderá atuar como um microempreendedor individual (MEI) ou
um pequeno empreendedor dentro do salão, sem precisar ter vínculo empregatício
com o dono do estabelecimento. Dessa maneira, todas as relações trabalhistas
seguirão esse modelo de parceria.
Impostos separados
Com a aprovação da Lei Complementar 155/2016, conhecida como programa
Crescer Sem Medo, haverá uma mudança na maneira como os salões de beleza
pagam seus impostos. Agora, os valores recebidos pelos profissionais que atuam
em parceria com o dono do salão deixarão de integrar a receita bruta. Isso significa
que os custos tributários serão divididos entre as partes.

Certificado pela ABNT
Outra medida que será aplicada aos salões e beleza em 2017 será a
certificação dos estabelecimentos de acordo com as normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas). Essas normas, desenvolvidas em parceria com o
Sebrae, incluem boas práticas no atendimento ao cliente, higienização de
instalações, esterilização de utensílios, treinamento de parceiros, entre outros.

4.2 Perfil do cliente

Segundo o SEBRAE (2017) o nicho de público que tem aumentado a
frequência nos salões e barbearias é mais jovem, na faixa dos 18 até os 35 anos. No
entanto as clientes mulheres compram em maior quantidade e demoram mais tempo
escolhendo os produtos. A maioria dos clientes pesquisados são casados ou estão
em união estável, pagam com cartão, utilizam carro e procuram serviços de
qualidade ao invés de quantidade.
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4.3 Concorrência
Uma das formas de estudar localização, preço, comunicação, especialização,
produtos ou serviços, atendimento é analisando o concorrente. Dentre os
salões/barbearias pesquisados encontram-se nomes como Visuallizé, La Mafia
barbearia, barbearia Velho tranquilo, Mirage, Qod Barbershop, Men’s Day
Barbershop e Hugo Beauty.

4.3.1 Localização das empresas pesquisadas
A vida das pessoas anda corrida neste início de milênio, parece haver cada
vez menos tempo para cumprir todas as tarefas do dia, e praticidade é a palavra de
ordem. Encurtar distâncias e facilitar o dia-a-dia, é mais que uma tendência, é uma
necessidade. Utilizando-se de espaços menores, mix de produtos variados, as lojas
de vizinhança, localizadas em bairros agregam comodidade e rapidez, e seduzem os
consumidores. A proximidade é um deles, afinal esses salões/barbearias em geral
ficam dentro dos bairros, muito próximo da casa e trabalho do seu público.
Por serem lojas predominantemente de bairros, estão localizadas próximas a
aglomerações de pessoas, quer sejam elas escolas, áreas de lazer, pontos de
ônibus e ou próximos a avenidas de grande fluxo de carro e circulação de pessoas.
Nos arredores destas lojas, foram observadas tanto as aglomerações, como
também, residências e apartamentos contribuindo para o fator aglomeração.

4.3.2 Preço
Para o fator preço foi feita pesquisa de campo, comparando o custo dos
serviços em dez salões/barbearias. Em geral foi observado que o preço médio total
dos serviços nos salões/barbearias de bairros como Menino Deus e Padre Chagas é
maior do que o preço apresentado nos bairros Cidade Baixa e Centro. O preço
médio dos serviços relacionados a corte de cabelo masculino é de R$40,00.

4.3.3 Promoção
A ideia é trabalhar com promoção de vendas, oferecendo descontos, brindes,
juntamente com empresas parceiras. Normalmente as lojas pesquisadas utilizam um
cartão fidelidade ou pontos onde os clientes ganham serviços conforme visitas.
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4.4 Segmentação

Para identificar as características básicas dos consumidores, foram usadas as
variáveis geográficas, demográficas e psicográficas. A variável geográfica
possibilitou a identificação das regiões que rendem alto valor no mercado,
escolhendo os bairros Menino Deus e Moinhos de Vento de Porto Alegre.
Identificando as áreas de atuação, utilizou-se da segmentação demográfica para
distinguir os grupos de clientes. As variáveis idade, renda, classe social e ciclo de
vida da família foram utilizados para a elaboração dos pacotes de serviços de
barbearia/estética e a tecnologia a ser usada em cada região. Por exemplo, a
variável renda juntamente com a classe social, mostraram no mercado de Porto
Alegre, um poder aquisitivo maior das famílias, com pessoas da classe média, sendo
viável a utilização de tecnologia de primeira, mas que irá atender melhor as
necessidades deste público. A segmentação psicográfica foi utilizada para analisar e
compreender o comportamento do consumidor. A variável de personalidade é usada
para distinguir clientes que utilizam serviços diferenciados, assim coloca na mente
dos clientes que eles são pessoas especiais, que procuram serviços diferenciados,
criando a idéia de inteligência para os clientes. A variável estilo de vida, foi usada
também para a elaboração dos pacotes para empresas. Para identificar as
preferências, atitudes, benefícios procurados, lealdade à marca e ocasiões de uso
do produto, procurou-se na análise comportamental fatores relevantes para auxílio
na definição de alvo de mercado e nas características dos produtos e serviços a
serem oferecidos. A análise comportamental foi uma base utilizada para distinguir os
segmentos de mercado a atuar. Observando o comportamento das empresas,
analisando o comportamento dos diversos grupos de pessoas, das famílias, seus
gastos e o que leva os consumidores a escolher por uma ou outra prestadora de
serviços, identificou-se grupos que possuíam necessidades semelhantes, e dentro
de cada grupo, diferenciou os serviços prestados para atender as necessidades de
cada segmento de clientes.
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5 CONCLUSÃO

As empresas quase sempre não conseguem identificar que o mercado em
que atua muda constantemente. A exigência dos clientes e as forças competitivas
vêm mudando significativamente em diversos setores da economia. Algumas
técnicas de seleção de mercado-alvo, marketing, posicionamento de mercado e
produto tem sofrido influências da globalização e da tecnologia, mudando os
padrões de atuação no mercado. Com estas constantes mudanças e a grande
concorrência os consumidores passam a exigir mais das empresas, gerando
mudanças no perfil dos produtos, lojas, técnicas de venda e áreas de atuação. Para
atender as mudanças que o mercado está exigindo, as empresas têm utilizado
inovação e estratégias diferenciadas para enfrentar obstáculos e conquistar
mercados.
As empresas da beleza e estética acabam por não segmentar o mercado,
querendo abranger uma fatia grande do mercado, e não conseguem assim
administrar o seu estabelecimento, não ficando próximos dos seus clientes. Já as
empresas que optam por segmentar o mercado possuem uma grande vantagem que
é a de estarem próximas dos desejos e necessidades dos clientes. Muitas empresas
acabam por nem fazer um estudo de mercado para saber se é viável ou não a
abertura de sua empresa em determinado localidade. Hoje as empresas de beleza e
estética precisam ter foco, onde todos da empresa trabalhem na mesma direção. Se
as empresas de beleza e estética desejam manter e atrair bons e fiéis clientes, será
necessário investir no recrutamento, cultura, treinamento, cursos, reuniões, e a
motivação da equipe. Muito importante também é a empresa ter uma identidade
própria, tendo padrões de atendimento, uso de uniformes, regimento interno, em que
todos os clientes terão um atendimento exclusivo e personalizado de maneira igual,
como também os colaboradores poderão ser orientados e direcionados.

21

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, M.; UNIVALI, R. Administrando o Risco: Uma teoria Substantiva da
Adaptação Estratégica de Pequenas Empresas a Ambientes Turbulentos e com
Forte
Influência
Governamental.
Disponível
em:
<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/3es2003-61.pdf>. Acesso em: 02 out. 2016.
CHURCHILL, JR. G. A.; PETER, J. P. Marketing: Criando valor para os clientes. 2
ed. São Paulo: Saraiva, 2000
CZINKOTA, Michael R.; DICKSON, Peter R. Marketing:as melhores práticas.
Porto Alegre: Bookman, 2001.

FACAPE. Pontos essenciais para o estudo de mercado. Disponível em: <
http://www.facape.br/mariosilvio/projetos1/Mercado/TRANSPARENCIAS_projeto_ca
_e_fa.doc>. Acesso em: 30 abr. 2017.
GADE, Christiane. Psicologia do consumidor e da propaganda.Ed. rev. e ampl.
São Paulo: EPU, 1998.

JARDIM, J. C. S. Marketing de Serviços. 2005. 46 f. Monografia (Especialização
em Marketing)–Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2005.

JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO: Marcas de beleza entre as mais bem
avaliadas. Disponível em:<https://abihpec.org.br/2017/01/marcas-de-beleza-entaoentre-as-mais-bem-avaliadas-de-2016/> Acesso em: 26 mar. 2017.
KOTLER, P. Administração de Marketing:análise, planejamento, implementação e
controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998.

KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Introdução ao Marketing. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, c2000.
KOTLER, Philip.; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10ºEdição. São Paulo. PRENTICE
Hall. 2000.
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006.

22

LAS CASAS, Alexandre L. Marketing. Conceitos, Exercícios e casos. 3.ed. São
Paulo: Atlas, 1993, 2006.
LAS CASAS, A. L. Marketing de Serviços. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; P. J. William. Administração de Pequenas
Empresas: Ênfase na Gerência Empresarial. São Paulo: Makron Books. 1997.
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 4. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2006.

MULLINS, L. J. Gestão da hospitalidade e comportamento organizacional. 4. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2004.
NICKELS, Willian G.; WOOD, Marian Burk. Marketing:relacionamentos,
qualidade, valor. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Instituto Phd
<http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-da-pesquisa-qualitativa/>
Acesso em: 17 mai. 2017.
PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES NEGOCIOS:
<http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/12/3mudancas-que-vao-afetar-o-mercado-de-beleza-brasileiro-em-2017.html> Acesso
em: 26 marc. 2017.

RAMOS, S. C.; GIMENEZ, F. A. P.; FERREIRA, J. M. O papel da análise de
concorrência na formulação da estratégia em pequenas empresas. Disponível
em: <http://www.anegepe.org.br/edicoesanteriores/curitiba/[73].pdf>. Acesso em: 29
marc. 2017

SEBRAE.
Tendências
dos
negócios
de
beleza.
Disponível
em:
<http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/
9757c668a232b1db04e94fb4e56eddba/$File/5421.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2017.

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor.6.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

