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MARKETING DE RELACIONAMENTO E A EFETIVIDADE DA 
ERA DO CLIENTE: UM ESTUDO SOBRE OS DISCURSOS DE 
EMPRESAS E CONSUMIDORES DE SALÕES DE BELEZA 
 
RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender comparativamente os discursos 

empresariais e da clientela sobre as práticas de marketing de relacionamento no 

segmento de serviços e, com isso, avaliar a efetividade da existência da Era do Cliente. O 

campo escolhido foi o de empresas de salão de beleza, por serem serviços de alto 

contato e de alta necessidade de customização. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

descritiva, que utilizou abordagem qualitativa, no qual foram ouvidos nove sujeitos de 

pesquisa: três representantes dos salões e seis clientes. A técnica de coleta de dados 

utilizada foi a entrevista semiestruturada e a técnica de análise dos dados foi a análise 

temática de conteúdo. Através dos resultados obtidos, pôde-se inferir que mesmo 

emergindo valores relacionados à importância dos clientes nos discursos dos salões, não 

foi possível perceber práticas objetivamente conscientes de marketing de relacionamento. 

Não emergiram discursos de permanência e continuísmo, assim como postulado pelo 

marketing de relacionamento, e, sim, relações pontuais, momentâneas e frágeis. Na visão 

da clientela, os relacionamentos vivenciados com as empresas ainda são bastante 

incipientes. Infere-se que práticas efetivas de colocar o cliente como o foco da empresa 

ainda estão em processo de desenvolvimento no segmento de salões de beleza. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O cliente como foco das organizações é tido como inconteste no cenário 

empresarial contemporâneo. Bernoff (2011, p. 3) afirma que “não se trata de pensamento 

‘centrado no cliente’ ou ‘o cliente tem sempre razão’, em vez isso, o novo poder dos 

clientes significa que o foco no cliente agora importa mais do que qualquer outro 

imperativo estratégico”. Considera-se que a era do cliente está em vigência, uma vez que 

as decisões empresariais são tomadas tendo como alvo a satisfação, permanência e 

fidelização da clientela atual, bem como a ampliação da participação de mercado pela 

atração de uma clientela em potencial. 

O cliente como razão de ser da empresa é tido por alguns como condição 

sine qua non da gestão contemporânea, como Dantas (2001, p. 20) afirma que “de todas 

as afirmativas que compõem o portfólio dos jargões utilizados por empresários e 

dirigentes, essa é a única que parece fazer sentido. O cliente é mesmo a razão de ser da 

empresa. Uma empresa sem clientes não se justifica”. O foco no cliente também tem se 

manifestado na criação de novas designações de cargos nas estruturas das grandes 

corporações internacionais, como o Chief Customer Officer (CCO), aquele que: 

“atua nas mais diversas áreas para garantir que a experiência do cliente seja a 

melhor possível. Deste modo, sua área de principal atuação é a ‘voz do cliente’, 

focada em entender a necessidade do cliente e converter esta necessidade em 

ações apoiadas pelas áreas envolvidas.” (REGINALDO, 2014). 

 

O discurso centrado no cliente traz em suas entrelinhas a força de um 

conceito institucionalizado, isto é, aquele que é tomado como certo (taken for granted), 

emergindo com aparência de dado social. Contudo, essa precedência dos interesses dos 

clientes não deve ser tomada como certa sem que se considere a percepção da própria 

clientela. Neste trabalho o marketing de relacionamento foi escolhido como efeito de 

constatação da efetivação da Era do Cliente nas empresas, já que em seus preceitos 

cada indivíduo é único para a empresa e os consumidores não são tratados como 

estatísticas, assim como na gestão de marketing tradicional (GUMMESSON, 2002).  

Em geral, a estrutura da relação empresa-cliente é capitaneada, nas 

organizações contemporâneas, pela área do marketing. Assim, a pesquisa concentrou-se 

na estrutura e ações de marketing de relacionamento de empresas de serviços de beleza, 

especialmente as atuantes no segmento de salões de beleza. 

Contra este pano de fundo, o objetivo geral deste trabalho é compreender 

comparativamente as ações empresariais e as percepções da clientela sobre as 
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estratégias de marketing de relacionamento no segmento de serviços e, com isso, indagar 

sobre a efetividade da Era do Cliente. Os objetivos específicos são os seguintes: i) 

analisar o processo de concepção e desenvolvimento das estratégias de marketing de 

relacionamento nos salões de beleza; e ii) identificar as percepções da clientela quanto à 

relação empresa-cliente no segmento de salões de beleza. 

O campo escolhido para a pesquisa empírica foi o de empresas do ramo de 

salões de beleza e sua clientela. Esses serviços são de alto contato, seguindo a 

classificação de Chase (1978), e de alta necessidade de customização, seguindo 

Lovelock (1983). Tendo em vista essas características, fica mais explícita a necessidade 

de relação direta com os clientes e, com isso, infere-se uma relação empresa-cliente mais 

aproximada. Além disso, o segmento de beleza vem crescendo continuamente no Brasil. 

Segundo dados do SEBRAE, em 2014 haviam 300 mil micro e pequenas empresas 

considerando somente a atividade de “Cabeleireiros e Manicures”, se somar à conta 

“Outras Atividades de Beleza”, o número sobe para 400 mil empresas, estes números 

tendem a aumentar em 2015, visto que o mercado de beleza é um dos mercados mais 

prósperos no Brasil. 

Após esta introdução, a segunda parte revisa a literatura sobre o tema 

marketing de relacionamento. A metodologia é exposta na terceira parte. A quarta parte 

apresenta e discute os resultados. A quinta e última seção socializa as considerações 

finais dos autores. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Em décadas passadas as empresas concentravam suas energias tentando 

mudar as preferências do consumidor, de modo a adaptá-las ao produto. Com o avanço 

da tecnologia e o aumento da competição, as empresas voltaram seus esforços aos 

clientes e em atender as exigências de seus consumidores. Desta forma, o antigo 

discurso: ‘qualquer cor, desde que seja preto’ mudou para ‘diga que cor você prefere’ 

(MCKENNA, 2005). 

O acirramento da concorrência exigiu decisões estratégicas, criativas e 

rápidas, conduzindo as organizações a abandonarem modelos de gestões tradicionais. 

Mais do que mudança de modelos foi necessária uma mudança de mentalidade e o 

marketing de relacionamento é fruto dessas recentes perspectivas e representa uma nova 

abordagem sobre a importância do cliente para as empresas. 
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Para Lourenço et al. (2008, p. 2), “O tema marketing de relacionamento tem 

sido, desde os anos 80, foco de especial atenção, seja no âmbito acadêmico, seja nas 

práticas gerenciais”. Sallby (1997) propõe que no marketing de relacionamento os clientes 

deixam de ser somente números ou marketshare e passam a integrar a organização, de 

alguma forma, participando do desenvolvimento de novos produtos e criando novos 

vínculos com a organização. Para Berry (2002), o marketing de relacionamento busca 

atrair, manter e reforçar relações com os clientes, além de ser uma atividade interativa e 

que acrescenta valor através da mútua interdependência entre fornecedores e clientes 

(SHETH; PARVATIYAR, 2002). 

Gummesson (2002) afirma que o marketing de relacionamento fornece uma 

visão sistêmica baseada em redes, em interações, e que requer uma abordagem que 

transcende a gestão de marketing. O objetivo do marketing de relacionamento é aumentar 

o comprometimento do cliente com a organização através do processo de oferecer melhor 

valor em uma base contínua e a um custo reduzido (SHETH; PARVATIYAR, 2002). Para 

Gummesson (2002), no marketing de relacionamento é o indivíduo que está em foco, em 

vez das massas. 

O elemento comum em todas as estratégias de marketing de relacionamento 

é o incentivo que é dado ao cliente para que permaneça como cliente. O incentivo pode 

ser serviço extra, um intervalo de preços ou qualquer outra coisa; mas, em cada caso, o 

cliente recebe um ou mais motivos para não mudar de fornecedor, percebendo um 

aumento no custo da mudança (BERRY, 2002). Em relação às definições apresentadas, 

percebe-se que o marketing de relacionamento está atrelado a conceitos como os de 

colaboração, parceria, co-produção, personalização, interação e tem o cliente como fator 

chave de sucesso do negócio. 

O conceito de marketing, que insta a empresa em colocar o cliente em foco, faz 

parte da gestão de marketing, mas tem sido difícil de implementar (GUMMESSON, 2002). O 

fato de existir um relacionamento com o cliente não significa que isso seja marketing de 

relacionamento (SHETH; PARVATIYAR, 2002). Para Fournier, Dobscha e Mick (1998), o 

marketing de relacionamento é poderoso na teoria, mas é conturbado na prática. 

Faz-se algumas críticas ao marketing de relacionamento pela escassez de 

pesquisas que permitam se chegar a conclusões definitivas a seu respeito (LOURENÇO 

et al., 2008).  Outra crítica advém dos relatos de pessoas sobre suas vidas como 

consumidores, suas queixas sobre a ausência de elogios por parte de seus chamados 

parceiros corporativos, gerando o questionamento sobre a real existência de um 
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relacionamento. Em vez disso, ouve-se falar sobre o mercado confuso, estressante, 

insensível e manipulador em que se sente preso e vitimado (FOURNIER; DOBSCHA; 

MICK, 1998). 

Talvez não se entenda o que a criação de um relacionamento realmente 

significa, isto é, como os clientes veem confiança e fator de intimidade nas conexões que 

estão tentando forjar (FOURNIER; DOBSCHA; MICK, 1998). 

Assim, envolto em defesas e críticas, o marketing de relacionamento tem se 

consolidado no campo da administração, de maneira geral, e da administração 

mercadológica, em especial, como um ‘tema da hora’, imerso nesse grande discurso que 

parece institucionalizado que é o da primazia do cliente. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caráter qualitativo. 

Neste tipo de abordagem, a delimitação e a formulação do problema possuem 

características próprias e exigem a imersão do pesquisador no contexto que será 

analisado (GODOI et al, 2010). A tipologia da pesquisa é descritiva, pois busca expor 

características de um determinado fenômeno (VERGARA, 2013). 

A técnica de coleta utilizada foi a entrevista semiestruturada, com a qual se 

tinha em vista explorar as formas de pensar, agir e sentir dos sujeitos de pesquisa a 

respeito do objeto de estudo (DENZIN, 2001). A entrevista foi baseada em um roteiro 

semiestruturado com o objetivo de dar ao entrevistador flexibilidade para ordenar e 

formular perguntas durante a entrevista (GODOI et al, 2010). 

A pesquisa de campo foi realizada com proprietários, gerentes e clientes de 

três salões de beleza. Foram realizadas nove entrevistas, sendo três com proprietários e 

gerentes das empresas e as demais com clientes das mesmas empresas. A maioria dos 

entrevistados possui grau superior completo, são casados e a faixa etária varia entre 24 e 

46 anos. Em relação aos representantes dos salões, a média de tempo na empresa é de 

oito anos. O detalhamento desses dados consta no quadro 1. 

Para análise das falas, empregou-se a técnica da análise temática de 

conteúdo, que “consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo 

analítico visado” (MINAYO, 2004, p. 209). 
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Quadro 1 – Dados dos Entrevistados 

Nome Idade Estado Civil Educação Formal Profissão 

Paula 31 Casada Superior completo Advogada 

Eliana 31 Solteira Superior completo Dentista 

Vera 26 Solteira Mestrado Farmacêutica 

Jéssica 24 Solteira Superior completo Mestranda 

Lisa 28 Casada Superior completo Eng. De Produção 

Nara 32 Casada Superior completo Estudante 

Isabel 44 Casada Superior completo Proprietária do Salão 

Suzana 35 Casada Segundo grau completo Gerente do Salão 

Lia 46 Casada Superior completo Gerente do Salão 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Para o processo de categorização temática do conteúdo, todas as 

entrevistas foram integralmente transcritas. Operacionalmente, todos os integrantes da 

equipe de pesquisadores envolvidos elaboraram uma tabela de categorização temática 

composta por três seções: i) falas (trechos literais extraídos das narrativas);  

ii) palavras/expressões/frases (núcleos de sentido das falas) e iii) temas. O resultado 

desse processo é socializado na seção a seguir com a apresentação dos temas 

identificados por meio dos núcleos de sentido. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A análise temática foi realizada tendo em vista socializar as perspectivas das 

empresas e dos clientes. 

 

4.1 PERSPECTIVAS DOS SALÕES DE BELEZA 

Na narrativa totalizante dos representantes dos salões de beleza, foram 

identificados quatro núcleos de sentido, a saber: foco no cliente, atendimento, satisfação e 

relacionamento. 

 

Núcleo de Sentido 1 – Foco no cliente 

 

Como esperado, o núcleo de sentido Foco no Cliente emergiu com bastante 

expressividade no discurso dos gestores dos salões, que recorrentemente falavam da 

importância do cliente para a empresa e de como dirigiam sua atenção e esforços para os 

mesmos. Como exemplo, a gestora Lia promove ações e eventos para prestigiar as 

clientes.   
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“Nós temos vários mimos que fazemos aqui dentro da clínica. Datas especiais 

como o dia das mães, dia da mulher, outubro rosa, então, tudo isso, é voltado para 

o cliente, no sentido que ele realmente se sinta acolhido e se sinta naquele 

momento prestigiado.” (Lia) 

 

Desta forma, percebe-se que o cliente é o imperativo estratégico no discurso 

dos salões, por isso, todas as ações são para satisfazê-los. Pode-se perceber que este 

discurso influi diretamente na gestão e na cultura organizacional da empresa. As 

contratações, os treinamentos dos funcionários, as inovações e as decisões gerenciais da 

empresa visam a melhoria do serviço para agradar o cliente. 

“O cliente é o que realmente importa para a gente, porque tudo isso é feito para 

ele, todos os treinamentos, tudo o que a gente ensina, tudo que as pessoas 

buscam em aprender é para levar aos clientes. Então o cliente é fundamental. O 

cliente é realmente tudo de que precisamos e de mais importante também.” 

(Suzana) 

 

“O cliente pra mim ele é tudo, porque sem ele (cliente) eu não existo, sem ele 

(cliente) o negócio não existe, então os encantamentos, tudo que existe tem que 

ser voltado a ele (cliente) e ao meu profissional, não ao dono, porque se eu tenho 

um cliente satisfeito e um profissional satisfeito, o dono com certeza vai estar, 

então quem tem que se valorizar é o cliente e o profissional de quem cuida do seu 

negócio.” (Lia) 

 

Núcleo de sentido 2 – Atendimento 

 

Associado à noção do foco no cliente, atendimento foi um indicador que 

emergiu com expressividade nos discursos das empresas. Isabel, por exemplo, expressa 

sua visão de que o cliente é alguém que espera desenvolver uma relação de completude 

com a empresa. Ela narra sobre as procuras do cliente em termos totalizantes e com 

valorações positivas como: tudo, perfeito, bom. Esse discurso coloca o bom atendimento 

como uma necessidade percebida pela gestão dos salões, embora não deixe claro que 

mecanismos utiliza para dar conta dessa demanda de bom atendimento de seus clientes. 

“A cliente é uma pessoa que quando ela chega aqui ela procura tudo, né? Ela 

procura um espaço bom, ela procura um atendimento perfeito.” (Isabel) 

 

Lia, por sua vez, especifica o que para ela seria prestar um bom atendimento 

aos seus clientes, evocando dimensões como pontualidade, qualidade e simpatia. Como 

gerente, ela articula tais dimensões com o gerenciamento da mão de obra que está na 
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linha de frente, na prestação de serviço ao cliente. Suzana, por sua vez, faz uma relação 

do atendimento do serviço com o pós-venda, em que este último atuaria como uma 

ferramenta de controle de qualidade do atendimento. 

“Nosso foco realmente aqui é que o cliente seja atendido na hora, com qualidade e 

sempre com um sorriso a qualquer hora. Então a gente cobra muito isso das 

funcionárias.” (Lia) 

 

“Noivas, a gente sempre liga para saber como foi dia dela, um pós-venda para 

saber o que acontece no atendimento.” (Suzana) 

 

Núcleo de sentido 3 – Satisfação 

 

Este sentido de conferência da qualidade do serviço também emergiu de 

maneira expressiva no núcleo de sentido satisfação, pelo qual os entrevistados externam 

uma preocupação se o serviço prestado pelos salões está sendo realmente eficaz e se 

está agradando o cliente. Esta dimensão se mostrou muito valorosa para os salões, 

principalmente como um indicador para saber se o cliente voltará ou não. Isso se justifica, 

por exemplo, no discurso de Lia, pois ela valora as interações com o cliente para saber o 

que acharam do serviço. 

“Realmente eu trabalho no gerenciamento e atendimento, tanto eu atendo na parte 

funcional, como trabalho com o cliente, onde estou sempre buscando saber se a 

excelência está acontecendo naquele momento, se na saída do cliente, ele está 

saindo satisfeito, as informações que ele tem que me dar, então às vezes eu cobro 

muito do próprio cliente, eu tenho essa liberdade de perguntar “você gostou?”, 

Você não gostou?”, porque eles são os olhos da gente para que possamos 

desenvolver um bom trabalho.” (Lia) 

 

Percebe-se que neste discurso, Lia, como gestora e responsável pelos 

processos de qualidade dos serviços vai até os clientes para dialogar e entender um 

pouco mais da sua clientela. Ela argumenta que este tipo de atitude é imprescindível para 

desenvolver um bom trabalho, pois só quem poderá avaliar o serviço é o próprio cliente. 

Pensando na melhoria dos processos para satisfação dos clientes, os salões 

formulam estratégias para que este tipo de ação ocorra de forma sistemática, isto pode 

ser relacionado com o pós-venda das empresas que, além de buscar gerar um 

relacionamento com os clientes, também serve como uma ferramenta para melhoria dos 

serviços. 
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“A gente tem um trabalho que iniciamos há pouco tempo, um trabalho de 

satisfação, a gente tem também essas pesquisas de opinião, deixamos no próprio 

caixa. Não todo mês, mas a gente tem uma telefonista especifica para escolher 

alguns clientes para ligar e saber alguma coisa, saber se foi bom, se foi legal, por 

exemplo, tem um trabalho muito realizado com a noiva, aquelas noivas que eu 

atendi, na mesma semana a moça liga para saber, ela vai ligar para saber a 

satisfação na depilação, na unha, no cabelo, como foi o dia dela, como foi que ela 

se vestiu, como ela passou o dia, então, tudo isso, a gente tem o retorno do cliente 

através dessa pesquisa.” (Lia) 

 

Núcleo de sentido 4 – Relacionamento 

O tema relacionamento, quando abordado de maneira direta pelos 

entrevistados, foi identificado de forma esparsa nas falas dos representantes dos salões. 

O que se vê em algumas empresas é algo mais pontual com uma relação momentânea, 

fortuita; ou, algumas vezes, uma simples prestação de serviço. Lia, por exemplo, acredita 

que qualquer tipo de contato com seus clientes configura um relacionamento: 

“Existem mil e uma maneiras de a gente se relacionar, né? A questão mesmo do 

próprio cadastro em si, é um relacionamento, que eu acho que você ter um mailing 

de uma clientela é bacana, você tem que ter, exercer um relacionamento, tem os 

próprios cartões de aniversário que são distribuídos, mimos que são feitos dentro 

da clínica, datas especiais, tudo são relacionamentos.” (Lia) 

“Nós temos um marketing que trabalha buscando esse cliente, fazendo um pós-

venda, muita Internet também, a gente tem uma rede social que busca muito esse 

relacionamento com cliente.” (Suzana) 

 

 

No discurso de Suzana, a rede social e a prática do pós-venda são meios 

para se obter o relacionamento com os clientes. Nas duas falas, que, por sinal, são as 

duas únicas em que os próprios sujeitos evocam diretamente o tema em questão, 

relacionamento não é algo que requer compromisso ou permanência, são apenas ações 

que buscam o contato, direta ou indiretamente, com os clientes.  

 

Perspectiva dos clientes 

 Os temas identificados nas entrevistas dos clientes foram: 

atendimento, relacionamento, profissionalismo, serviço e satisfação.  
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Núcleo de sentido 1- Atendimento 

Todas as clientes entrevistadas mencionaram a unidade de sentido 

atendimento e não apenas de forma pontual. Foram catalogadas dezenove frases que 

continham relação com essa unidade de sentido e possuíam caráter significativo para as 

análises. Isso nos dá uma clara visão sobre a importância atribuída a esse tema por parte 

das clientes entrevistadas. Para Jéssica, por exemplo, o bom atendimento está 

relacionado ao cliente ser bem tratado. 

“Tratar bem o cliente é um dos principais aspectos, até por que existe salão 

disponível aí na cidade inteira, e se você é maltratado, você vai em outro salão.” 

(Jéssica) 

 

 

Dentre as unidades de sentido que emergiram, podemos ver uma repetição 

das falas relacionadas com qualidade, atenção, seriedade, preocupação, prioridade e 

agilidade no atendimento. Isso demonstra que os discursos analisados são bastante 

similares em relação aos pontos considerados mais importantes e sobre a definição de 

atendimento. Em relação ao desempenho existente nas empresas, nota-se uma certa 

heterogeneidade de práticas. 

Os relatos nos mostram situações desiguais em relação ao tratamento 

recebido nos salões, e isso denota que o bom atendimento, apesar de ser considerado 

tão importante, ainda não ocorre da maneira desejada. Paula relata como se sente bem 

atendida no salão em que frequenta, que se considera acolhida e lembrada pelos 

funcionários da empresa. Entretanto, já teve problemas com outros salões e o motivo da 

ruptura foi o atendimento. 

“Sempre que a gente chega lá eu sinto que sou muito bem recebida, que sou bem 

tratada, as vezes eu demoro para ir ao salão, ainda assim eu sou lembrada.” 

(Paula) 

 

“É mais do que educação, passa daquela educação formal, eles são bem 

carinhosos, bem acolhedores, fazem questão de saber se eu estou sendo bem 

atendida, se eu estou precisando de uma água, de um café, e eu acho isso bem 

legal.” (Paula) 

 

“Eu já frequentava há muito tempo, cerca de uns dez anos, esse salão, e algumas 

coisas do atendimento eu já não estava mais gostando e decidi procurar outro 

salão.” (Paula) 
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Outro ponto evidenciado nas falas foi a diferença do atendimento dado a 

clientes contínuos e a clientes eventuais. Duas entrevistadas citaram que sentiram essa 

diferença e que ficaram bastante insatisfeitas com isso. 

“Porque tem salão que eu já tive essa sensação, ahh eles só dão prioridade, só 

dão atenção para aquelas clientes que já são clientes fiéis, você que é uma cliente 

avulsa ele te deixa um pouco de lado.” (Lisa) 

 

“Às vezes em alguns salões é meio amadorismo, assim, a pessoa não se sente 

como...não veem a gente como cliente em potencial, mesmo que seja só pra uma 

informação, não vê a gente como cliente em potencial, acaba fazendo com má 

vontade, ou não tendo tanta atenção com o cliente.” (Eliana) 

 

 

Núcleo de sentido 2- Relacionamento 

O núcleo de sentido relacionamento emergiu de uma maneira bem disforme 

em relação aos clientes. Não se nota nas falas uma homogeneidade sobre o que é o 

relacionamento para eles. Os clientes acreditam que relacionamento é apenas uma boa 

relação com as empresas ou até mesmo um bom atendimento. 

“A relação deles com os clientes é boa, porque os clientes são sempre os 

mesmos, é o pessoal que mora aqui próximo, ou trabalha aqui próximo [...] eles 

têm uma relação agradável com os clientes.” (Jéssica) 

O que se mostra nas falas é que não existe um relacionamento, algo mais 

duradouro e estável, e sim apenas o contato com a empresa, e em muitos casos até 

mesmo esse contato, ou essa relação, não é algo positivo. Por exemplo, Eliana acredita 

que o salão busca apenas a prestação de serviço momentânea, sem se preocupar com a 

permanência do cliente. O mesmo acontece com Vera, que não nota no salão uma 

preocupação em fidelizar ou premiar os clientes da empresa.  

“Eu vejo muito assim de 'estou aqui prestando um serviço mesmo, venham e 

tchau.” (Eliana) 

 

“Não vejo muita preocupação em, tipo, fidelização, em acompanhar os clientes, 

como outras empresas fazem. Tipo de perguntar a data de aniversário e ligar no 

aniversário.” (Eliana) 

 

“Eu acho que lá poderia ter algum tipo fidelidade, por exemplo, eu já fiz lá o 

mesmo procedimento várias vezes e nunca tive nem um bônus por isso, então eu 

acho que às vezes falta.” (Vera) 
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Não foram unânimes as falas negativas, algumas clientes comentaram 

positivamente sobre os relacionamentos que mantêm com a empresa. Como, o exemplo, 

de Nara, que considera ter uma ótima relação com o salão. Para ela, o tempo que 

frequenta o salão e o fato de ter realizado seu “dia de noiva” no estabelecimento gerou 

uma boa relação com a empresa. Como evidência de uma boa relação ela cita o fato de 

conhecer as pessoas que trabalham lá e de sempre ter um contato com a proprietária. 

Mesmo com conotação positiva da fala da cliente, pode-se notar que o relacionamento foi 

reduzido à comunicação e ao atendimento. 

“A relação é boa porque, não sei se é pela quantidade de tempo que já estou lá, 

então assim, eu já conheço as meninas, a dona sempre fala comigo, a dona que 

fez o meu dia de noiva no dia do meu casamento, então assim, eu tenho uma 

ótima relação.” (Nara) 

 

Núcleo de sentido 3 - Profissionalismo   

Em destaque no discurso dos clientes, mas ausente no discurso dos salões, 

o núcleo profissionalismo traduz a importância desse quesito para o serviço prestado nos 

salões de beleza. O profissionalismo, na concepção dos clientes, é algo que tanto está 

presente quanto falta nos salões. Dessa maneira, observa-se tanto discursos que 

enfatizam a presença de elementos relacionados ao profissionalismo, como também a 

falta deles.   

“Pontualidade no atendimento, conhecimento do produto que usa, conhecimento 

do trabalho que está executando, você percebe que as pessoas que trabalham lá 

são realmente bem treinadas e tem o conhecimento inclusive do produto que ele 

está utilizando.” (Paula) 

 

 

Nessa fala, a cliente coloca a pontualidade, o conhecimento do produto e do 

trabalho como diferenciais, demonstrando, através da repetição, o quanto conhecer o 

produto é importante para o cliente e passando a ideia de confiança no trabalho 

executado. Os salões prestam serviços que impactam diretamente nas pessoas, logo, a 

falta de qualidade, de conhecimento com relação aos produtos e ao próprio serviço pode 

trazer prejuízos tangíveis como é citado no seguinte discurso: 

“Já teve salão que eu fui fazer penteado que o cara acabou meu cabelo. Porque 

ele foi enrolar e ele enrolou com a prancha e passou um produto que ficou assim 

acabado. Então assim, esse é um salão que nunca mais eu volto e não indico, 

entendeu?” (Lisa) 
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Outro ponto que emergiu foi a existência de salões com serviço e 

atendimento ineficientes e que estão no mercado por uma questão de sobrevivência, em 

que a preocupação com o cliente não é prioridade. Os clientes traduzem alguns serviços 

prestados como algo sem compromisso. 

 
“Os profissionais de lá não são tão profissionais assim [...], são muito 

desatenciosas, então eu acho o serviço que eles prestam não são tão eficientes 

como poderiam ser, poderia ter uma atenção maior com os clientes.” (Vera) 

“E muitos desses salões pequenos não tão nem aí para isso, tão ali mesmo para, 

alguns até para sobreviver, algumas funcionárias mal pagas que não te dão 

atenção, que você vê que tão ali fazendo mesmo no automático, às vezes 

insatisfeitas até com o que estão fazendo, mal pagas.” (Lisa) 

 

 

Através da fala da Vera, emerge a falta de atenção com o cliente, traduzida 

também em ineficiência e desatenção. Já Lisa cita salões pequenos que precisam 

sobreviver, no entanto, não possuem o cuidado com o cliente. Lisa associa a falta de 

atenção ao cliente com remuneração inadequada do profissional. Esse discurso mostra a 

consciência da cliente com relação ao custo e aos benefícios de um serviço, uma vez que 

para pagar bem as funcionárias, pode estar implícita a necessidade de ter preços mais 

elevados para o cliente. Tal relação custo-benefício de um serviço bem prestado também 

é elaborado por Vera. Para ela, esse profissionalismo eleva os custos do salão que 

acabam retornando para os clientes com o aumento de preços. 

 
“Tem outros que tem uma atenção maior, mas isso pesa no custo do serviço, 

quanto mais os profissionais são mais capacitados e tem treinamentos, maior é o 

custo do atendimento, do serviço que você faz.” (Vera) 

 

Através da presença do item custo-benefício, demonstra-se a relação entre 

serviço de qualidade, feito com profissionalismo e custo do serviço.  

 

Núcleo de sentido 4 – Serviço  

Através dos discursos das clientes emergiram alguns serviços que são 

considerados importantes, como o dia de noiva, massagens corporais e corte de cabelo. 

Salienta-se que esses serviços são buscados através de indicação, “boca a boca”, e que 

podem ser o início de um relacionamento com o salão, caso haja satisfação. Portanto, a 

execução dos serviços é fator-chave para a permanência do cliente no salão. 
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“Começou com o meu dia de noiva, que tinham me indicado o salão Alfa, que 

tinha um bom atendimento, mas eu não conhecia. Aí eu fui conhecer o salão, 

comecei a fazer alguns procedimentos... e acabei fazendo meu dia de noiva lá...e 

foi daí que eu comecei a usar o salão.” (Paula) 

 

“No salão você tem a limpeza de pele, o tratamento e a preocupação em servir o 

cliente com produtos naturais.” (Paula) 

 

No primeiro discurso, a cliente fala do dia de noiva como um serviço de 

iniciação no salão, algo importante para o qual ela pediu indicações e decidiu por um 

salão a partir de um “boca a boca” positivo com relação ao serviço dele. Ela resolveu 

experimentar alguns serviços antes do dia de noiva e decidiu por continuar no salão. Além 

disso, a mesma cliente também mostra que os salões apostam na variedade dos serviços 

citando alguns deles como a limpeza de pele.  

Da mesma forma que as clientes indicam serviços com os quais ficaram 

satisfeitas, elas também demonstram insatisfação. Nesse caso, a cliente especifica os 

motivos que a levaram a considerar o serviço mal feito e coloca pontos de contato com a 

pessoa que presta o serviço, bem como características do próprio serviço, como 

indicadores da má qualidade. 

“Unha, que as vezes você vai e tem aquela manicure ‘com a cara desse tamanho’, 

com a maior má vontade possível, que faz de qualquer jeito ali e você assim.... sai 

com canto torto, ou com o canto mal feito. Assim, tem várias situações assim que 

eu já presenciei, né?” (Lisa) 

 

Na análise desse núcleo de sentido, percebe-se que existe uma consciência 

forte por parte das clientes dos tipos de serviços prestados, dos elementos que indicam a 

qualidade ou não desses serviços e da importância que é dada ao serviço para o início e 

a manutenção do relacionamento com o salão. As clientes sabem avaliar os serviços, e 

isso pode impactar na decisão da cliente em permanecer ou não naquele salão de beleza. 

 

Núcleo de Sentido 5 – Satisfação 

No discurso do cliente percebe-se que a qualidade do serviço é um indicador 

para a percepção de satisfação com o salão. Eliana deixa claro que a dimensão da 

qualidade é essencial para que ela se sinta satisfeita. Isto também pode ser observado no 

discurso da cliente Nara, que prefere até pagar mais caro por um serviço de maior 

qualidade e sair satisfeita, do que pagar mais barato e correr o risco de não gostar do 

resultado, e se sentir insatisfeita. 
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“Pelo menos no serviço que eu procuro é um serviço de qualidade, sempre fico 

satisfeita.” (Eliana) 

 

“As coisas que você faz lá, você se sente satisfeita, às vezes eu vou pro outro 

salão, tento, por ser mais barato e não gosto, volto insatisfeita. Lá (salão que 

frequenta) eu vou, é mais caro, mas eu vou e sempre gosto da qualidade.” (Nara) 

 

Um dos fatores que levam à satisfação dos clientes e que foi percebido no 

discurso dos mesmos é a interação entre o salão e a clientela. Isto se dá pois os clientes 

se sentem valorizados quando os gestores ou os responsáveis pelo atendimento do salão 

lhe dão atenção e é percebido que há uma preocupação para que sejam bem atendidos. 

“Diversas vezes a própria dona do salão vai nos clientes, pergunta, conversa e 

pede a opinião, isso demonstra que ela se importa com seus clientes.” (Paula) 

 

“Eu acho que lá a gente sente um pouco da preocupação dele (salão) em 

satisfazer o cliente, não só no serviço, mas agregar outras coisinhas, outros 

detalhezinhos, uma balinha que tem lá por cima geralmente, é...não sei, tentar 

fazer com que o cliente se sinta bem lá no salão, eu acho que eles têm essa 

preocupação.” (Lisa) 

 

As clientes também percebem que existem alguns serviços extras para 

agradá-los e melhorar sua satisfação. No discurso da cliente Lisa ela destaca a expressão 

"satisfazer o cliente", para demonstrar a preocupação do salão. 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Percebe-se que o núcleo de sentido atendimento emerge como um dos 

sustentáculos estratégicos das empresas. A maioria das ações e práticas das 

organizações são voltadas para se ter um bom atendimento. Muitas vezes esse 

atendimento surge como resposta ao desejo dos clientes, ou até mesmo como um efeito 

mimético em relação às práticas da concorrência.    

A relação empresa-cliente advém, na maioria dos casos, do reflexo desse 

bom atendimento, ou seja, o fato de algumas empresas atenderem bem seus clientes traz 

o sentido para estes da existência de uma relação. Essa relação existente muitas vezes é 

confundida com relacionamento, ou até mesmo com marketing de relacionamento. 

Apesar de o reforço de relações ser um dos pilares do marketing de relacionamento, ele 

não se traduz como o próprio (BERRY, 2002).  
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Embora o termo “relacionamento” tenha emergido nos discursos, não se 

pode falar, a priori, sobre marketing de relacionamento, pois este é algo mais complexo. 

Nem todos os relacionamentos em marketing podem ser considerados marketing de 

relacionamento (SHETH; PARVATIYAR, 2002). Nos discursos, tanto dos gestores quanto 

dos clientes que emergiram no núcleo de sentido relacionamento, observou-se a 

existência de relações pontuais, esparsas e fortuitas. Alguns clientes citaram 

relacionamento como sinônimo de atendimento. 

O núcleo de sentido profissionalismo emergiu unicamente nas entrevistas 

com os clientes e foi muito citado relacionado com o núcleo serviço, visto que as clientes 

associam diretamente, em muitos trechos de seus discursos, o profissionalismo à 

qualidade do serviço. Além disso, as clientes descrevem com riqueza de detalhes os 

casos em que houve a falta de profissionalismo nos serviços, e o quanto isso impactou na 

permanência ou no rompimento da cliente com o salão. 

As clientes também citaram a expressão custo-benefício e mostraram-se 

conscientes com relação aos custos que os salões têm ao oferecer serviços 

profissionalizados. Esse tipo de observação elucida a consciência das clientes da relação 

entre a qualidade do serviço e os custos envolvidos. Esse tipo de percepção pode 

direcionar ações gerenciais e estratégias de melhoria da qualidade dos serviços em 

salões, mesmo com o aumento do custo, uma vez que as clientes mostram-se 

conscientes disso. 

Já o núcleo serviço, na perspectiva das clientes, aparece como algo que 

elas conhecem muito bem, pois descrevem com riqueza de detalhes os serviços. Na 

representação das clientes, o serviço é avaliado a partir do “boca a boca” e é fator chave 

para um possível relacionamento. Investir em serviço de qualidade é estratégico para os 

salões, uma vez que o serviço que não foi bem feito tornou-se memória forte e presente 

na fala de uma das consumidoras nesta pesquisa, podendo transformar-se em um “boca 

a boca” negativo e em fator para não haver relacionamento. 

De acordo com Fournier, Dobscha e Mick (1998), as empresas estão 

tentando satisfazer clientes a cada desejo, esta preocupação com a satisfação do cliente 

foi um tema presente nos discursos dos responsáveis pelos salões de beleza, nos quais 

foi percebido que esta preocupação gera ações a fim de buscar saber o quão satisfeito o 

cliente saiu do salão e quais melhorias podem ser feitas no serviço prestado. Foi 

percebido também, no discurso dos clientes, que eles percebem essa preocupação dos 

salões e que se sentem valorizados com esta atenção.   
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Por fim, o foco no cliente foi um termo percebido somente no discurso dos 

gestores dos salões, em que eles enxergam os clientes como o principal pilar estratégico 

da organização, isto converge com Bernoff (2011) de que não se trata do pensamento 

"centrado no cliente" ou "o cliente tem sempre razão", em vez disso, significa que o foco 

no cliente importa mais do que qualquer outro imperativo estratégico. 

Apesar de nos discursos dos gestores ter emergido o núcleo de sentido do 

foco no cliente, as falas presentes no núcleo de relacionamento tanto dos gestores como 

dos clientes divergiram do que é considerado na literatura como marketing de 

relacionamento (BERRY, 2002). Tal resultado contribui teoricamente com o campo de 

conhecimento do marketing de relacionamento no setor dos salões de beleza, apontado 

para a necessidade de mais pesquisas na área que contribuam na compreensão entre 

discurso e prática de marketing de relacionamento no ramo da beleza. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

O estudo teve como objetivo compreender comparativamente os discursos 

empresariais e da clientela sobre as práticas de marketing de relacionamento com o 

cliente no segmento de serviços da beleza. Os resultados permitem afirmar que não fica 

claro na fala dos representantes dos salões o detalhamento da concepção e do 

desenvolvimento de estratégias específicas que possam representar um relacionamento 

propriamente dito com o cliente. Mesmo emergindo valores relacionados à importância 

dos clientes no discurso dos salões, não foi possível perceber práticas objetivamente 

planejadas e estruturadas com a finalidade de implantar estratégias conscientes de 

marketing de relacionamento.   

Não houve elementos nos discursos de permanência e continuísmo, e sim 

relações pontuais, momentâneas e frágeis. Semelhantemente, percebe-se que a própria 

visão da clientela sobre o relacionamento com a empresa ainda é algo bastante 

incipiente, tendo em vista que algumas clientes acreditam que por serem bem atendidas 

possuem um bom relacionamento com as empresas. Esse pensamento minora a 

importância e a necessidade de algo mais completo e realmente focado nos 

clientes.           

Conclui-se que, embora a prática de marketing de relacionamento ainda não 

esteja institucionalizada, existe uma mobilização nesse sentido. As empresas já 

despertaram para a importância dos clientes e, isso pode, ser notado considerando as 
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palavras que mais emergiram: satisfação e atendimento. Ainda há muito o que ser 

implementado para a realização de um marketing de relacionamento e, 

consequentemente, a efetividade da Era do Cliente.  

 Os clientes também demonstraram a importância da boa relação com as 

empresas, através da busca em manter um relacionamento mais efetivo que derive, 

inclusive, em fidelidade entre os clientes e a empresas. Conclui-se, portanto, que práticas 

efetivas que colocam o cliente como o foco da empresa ainda estão em processo de 

construção no segmento da beleza. 

Como limitações desse trabalho, podemos citar a resistência de alguns 

salões para discorrer mais sobre a realidade vivenciada dentro dessas empresas. Alguns 

representantes preferiram enfatizar coisas positivas e não falar sobre problemas na 

relação empresa-cliente. Outra limitação foi a falta de uma definição mais clara por parte 

dos clientes sobre o que seria um relacionamento com uma empresa, pois mesmo a 

palavra sendo citada, notava-se que ela não possuía uma conotação adequada. 

Como proposta para futuros estudos, sugerimos ampliar a abordagem para o 

gênero masculino, tendo em vista que todos as pessoas entrevistadas eram do sexo 

feminino e observa-se que o público masculino tem apresentado cada vez mais interesse 

nesse tipo de serviço. 

Salienta-se que os resultados aqui apresentados não podem ser 

generalizados, já que as instituições e pessoas pesquisadas possuem características 

singulares com resultâncias específicas.  
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