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RESUMO
O Brasil detém significativa fatia no mercado mundial de produtos de beleza e
cosméticos, ocupando o terceiro lugar no ranking global. Nesse contexto, tem
grande contribuição a população de baixa renda, mais precisamente pelas mulheres.
Buscando explorar esse tema, esta dissertação teve como objetivo principal analisar
o consumo de serviços nos salões de beleza por mulheres de baixa renda. Foram
identificados os principais atributos valorizados nos serviços, como buscam
informações, os aspectos influenciadores, como selecionam os salões, além dos
serviços mais utilizados. Também foram efetuadas entrevistas com os donos dos
estabelecimentos a fim de verificar sua percepção em relação ao consumo desse
público. Sendo assim, foi realizada pesquisa descritiva de natureza qualitativa com
sete proprietários de salões e 30 clientes desses estabelecimentos. As
consumidoras dos serviços de beleza deveriam pertencer às classes C e D para
participarem deste estudo. Portanto, foi utilizada a classificação a partir do Critério
Brasil. Foram realizadas entrevistas em profundidade por meio de um roteiro semiestruturado, na cidade de Betim, Minas Gerais, a respeito do processo de consumo
de serviços nos salões. Os dados coletados foram gravados em aúdio e
posteriormente transcritos e analisados em seu conteúdo por meio da técnica do
discurso do sujeito coletivo. Identificou-se que, para as consumidoras de baixa
renda, frequentar salões de beleza permite um momento prazeroso em que os
benefícios associados a esse momento são maiores do que suas limitações
financeiras. Os achados também revelaram que a busca de informação e a
avaliação das alternativas tiveram fortes influências recebidas por grupos sociais.
Diferentemente do que pensavam algumas empresas, o requisito preço não foi
considerado critério de seleção na escolha do salão, mas qualidade, bom
atendimento e profissionalismo.
Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Processo de decisão de compra.
Fatores Influenciadores. Baixa Renda e Serviços de beleza.

ABSTRACT
Brazil has significant share in the global market for beauty products and cosmetics,
ranking third in the overall ranking. In this context, it has great contribution to lowincome population, specifically for women. Seeking to explore this theme, this work
aimed to analyze the consumption of services in salons for low-income women. The
key attributes valued in services were identified as seeking information, the influential
aspects such as selecting the halls, in addition to the most frequently used services.
Interviews were also conducted with the owners of establishments to check their
perception of consumption of the public. Thus, descriptive qualitative was performed
with seven owners of salons and 30 customers of these establishments. The
consumers of beauty services should belong to the C and D classes to participate in
this study. Therefore, we used the classification from Criterion Brazil. Depth
interviews were conducted using a semi-structured script, in the city of Betim, Minas
Gerais, about the process of consumption of services in the halls. Data were
recorded on audio and later transcribed and analyzed in its content through the
collective subject discourse technique. It was found that, for low-income consumers,
attending beauty salons allows a pleasant moment in which the benefits associated
with this time are greater than their financial limitations. The findings also revealed
that the information research and evaluation of alternatives had strong influences
received by social groups. Unlike what some companies, the price requirement was
not considered selection criteria in choosing the hall, but quality, good service and
professionalism.
Keywords: Consumer behavior. Process purchase decision. Influencers factors. Lowincome and beauty services.
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1 Introdução

O comportamento

do consumidor é visto como um processo dinâmico e

diversificado que a cada dia tem ganhado destaque para as organizações
entederem melhor seus clientes. O contexto das mudanças tem gerado novas
posturas dos consumidores, tornando-os mais críticos, exigentes e conscientes de
suas atitudes, o que tem estimulado as empresas a buscarem o conhecimento
crescente sobre esses novos costumes. Isso porque o estudo do comportamento do
indivíduo no uso de produtos e serviços vai além do ato de comprar. Ele é amplo,
pois se concentra no modo como se adquirem certas coisas e como essas posses
influenciam a maneira como as pessoas se sentem a respeito de si mesmas e dos
outros (Solomon, 2008).
Ressalta-se que as pessoas estão constantemente em busca de realizar seus
desejos, necessidades e bem-estar (Colaferro & Crescitelli, 2014), haja vista que o
consumidor não restringe suas decisões sempre de forma racional, mas às vezes
por padrões comportamentais (Solomon, 2008). Nesse sentido, o ato de consumir
ajuda a moldar a identidade do indivíduo e evidencia características que podem
contribuir em ofertas mercadológicas mais pontuais pelas organizações.
O consumo é uma das atividades mais básicas do ser humano (Pinto, 2013),
que envolve uma área complexa, desencadeando uma série de atividades antes,
durante e após a compra. Segundo Prado, Brito, Serralvo e Toledo (2014), o assunto
ganha relevância a partir do momento em que se entendem os motivos pelos quais
as pessoas decidem comprar.
Nessa abordagem, Colaferro e Crescitelli (2014) apontam que diversas
pesquisas de marketing propõem métodos para compreender o processo de escolha
do indivíduo, como pensam, agem, o que querem e as influências que existem e
afetam as decisões de consumo.
Além

disso,

há

outros

fatores

que

também

exercem

influência

no

comportamento de compra das pessoas e que merecem ser analisados em
profundidade. São as variáveis: culturais, étnicas, sociais, pessoais, familiares ou
situacionais, que podem ser agrupadas em diferenças individuais, influências
ambientais e processos psicológicos (Blackwell, Miniard & Engel, 2008).
Outro aspecto relevante é apresentado por Chauvel e Mattos (2008) a respeito
das classes sociais. Segundo as autoras, quando se busca investigar o
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comportamento de consumo de algumas classes sociais, tornam-se curiosas as
características da população de baixa renda.
No Brasil, sabe-se muito pouco sobre esses consumidores, evidenciando-se
razoável quantidade de estudos acadêmicos sobre esse tema (Chauvel & Mattos,
2008). Destaca-se que o tema ainda se encontra em fase de desenvolvimento,
existindo algumas lacunas, pois algumas empresas ainda focam mais no público
com maior poder de compra. Além disso, percebe-se também a ausência de
pesquisas e desenvolvimentos para produtos ou serviços voltados para esse público
(Nogami & Pacagnam, 2011). Entretanto, de acordo com Veiga e Souza (2012), o
controle da inflação, a queda no desemprego e a melhoria na renda do trabalhador
contribuíram para o crescimento aquisitivo da população de baixa renda,
despertando o interesse das organizações por esse segmento.
Prahalad (2010) compartilha essa ideia, pois afirma que até algum tempo atrás
esses consumidores eram ignorados e generalizados por terem orçamento
financeiro restrito. Contudo, o autor pontua que esse segmento de mercado possui
grande potencial de compra. Além disso, as características do consumo desse
público vêm sendo desmistificadas por alguns estudos acadêmicos sobre o tema
baixa renda (Barki, 2005; Chauvel & Mattos, 2008).
Ao contrário do que pensavam algumas empresas, esse público tende a pagar
mais caro pelos produtos, gosta de qualidade, é fiel às marcas, gosta de fartura e
valoriza o bom atendimento (Barki, 2005; Chauvel, 2000; Mattoso, 2010; Parente &
Barki, 2005).
Nesse contexto, uma área que tem merecido destaque é o aumento do
consumo desse público por produtos de higiene e beleza, mais especificamente por
parte das mulheres de baixa renda (Livramento, Hor-Meyll & Pessoa, 2011; Silva
Filho, 2013).
O consumo de serviços de beleza é carregado de propriedades simbólicas que
auxiliam na construção da identidade e no processo de socialização do indivíduo
(Fontes, Borelli & Cassoti, 2012). Conforme estudos realizados por Livramento et. al
(2011), embora as consumidoras manifestem dificuldades financeiras, elas se
preocupam com a aparência e gastam significativamente com produtos de beleza.
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1.1 Problematização

O Brasil detém significativa fatia no mercado mundial de produtos de beleza e
cosméticos, sendo que a população de baixa renda tem participação bastante
atuante por meio de gastos nesse segmento.
O setor de cosméticos e produtos de higiene no Brasil é um dos mercados mais
representativos do mundo, ocupando o terceiro lugar no ranking global, ficando atrás
apenas de Japão e Estados Unidos, conforme a Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética (ABIHPEC, 2012).
Nessa abordagem, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Opinião e
Estatística (IBOPE, 2013), o setor de higiene pessoal e produtos de beleza cresce
10% ao ano. No ano de 2012, o consumo nacional de produtos de beleza girou em
torno de R$ 49,65 bilhões, sendo notável o consumo da classe C, que alavancou
esse segmento.
A população de classe C, que representa 53% dos domicílios do país, gera
potencial de consumo maior do que as classes A e B juntas, efetuando gastos em
torno de R$ 24,6 bilhões, o que representa 45% do total do consumo nacional, como
revelam os dados do IBOPE (2013).
Dessa forma, esse público tem se tornado bastante atraente, principalmente
com o aumento do poder aquisitivo das famílias de baixa renda no Brasil (Barone &
Sader, 2008; Barros & Rocha, 2007; Issa, 2004; Rocha & Silva, 2008). Nesse
contexto, fato que chama atenção é o grande interesse no uso de produtos e
serviços de salões de beleza por parte das mulheres.
O setor de beleza gerou, em 2010, mais de 4 milhões de oportunidades de
trabalho, sendo 1 milhão e 800 mil nos salões de beleza, segundo dados da
ABIHPEC (2012). A cada mês são abertos 7 mil novos salões de beleza no Brasil,
segundo pesquisa realizada em 2013, sendo que só em Minas Gerais houve
crescimento de 80,4% na quantidade desses estabelecimentos conforme o Serviço
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2015).
Considerando a importância desse tema, que esta crescendo tanto no ambiente
empresarial quanto no campo dos estudos de marketing, torna-se pertinente
entender o comportamento do consumidor no uso desses serviços. O ato de
consumo reside em identificar como usam os serviços ou produtos, refletindo suas
decisões, o consumo, a avaliação da satisfação e seu descarte. Por isso, o presente
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trabalho pretende responder à seguinte pergunta: Como se configura o consumo de
serviços nos salões de beleza por mulheres de baixa renda?

1.2 Objetivos

A partir do questionamento destacado no problema da pesquisa, foram
definidos os objetivos geral e específicos para esta dissertação.
1.2.1 Objetivo geral

Analisar como se configura o consumo de serviços nos salões de beleza por
mulheres de baixa renda.
1.2.2 Objetivos específicos

a) Identificar os serviços mais utilizados nos salões.
b) Descrever como as consumidoras buscam informações sobre os serviços de
salões.
c) Identificar os principais atributos para a escolha do salão de beleza.
d) Analisar os fatores influenciadores para a compra dos serviços.
e) Identificar os principais atributos valorizados na prestação de serviços pelas
consumidoras.

1.3 Justificativa e relevância do estudo

O estudo do comportamento do consumidor é um campo dinâmico e mutável e
pode ser abordado sob diversas perspectivas. Do ponto de vista empresarial,
Solomon (2008) relata como seria difícil atender às diversas necessidades se não se
entendesse o comportamento de consumo das pessoas.
O consumidor passa por diferentes experiências entre comprar, ser e ter, dessa
forma, quando as empresas buscam o entendimento do modo como se comportam
esses indivíduos, elas conseguem planejar estratégias de marketing mais coerentes.
Ou seja, quando os profissionais consideram o processo de decisões e preferências,
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eles se tornam capazes de predizer a probabilidade de os consumidores reagirem a
vários sinais informacionais e ambientais (Schiffman & Kanuk, 2009).
No campo acadêmico, Mowen e Minor (2003) ressaltam que trazem
contribuições na concepção dos fatores que influenciam o comportamento humano.
Essas contribuições envolvem a Psicologia (no estudo do indivíduo), a Sociologia
(no estudo dos grupos), a Antropologia (na influência da sociedade no indivíduo) e
na Economia (Schiffman & Kanuk, 2009).
O presente estudo justifica-se também pelo parcial desconhecimento dos
profissionais de marketing sobre a baixa renda e pela busca do aprimoramento no
campo de estudos sobre o comportamento desse público. Logo, estudar o segmento
de baixa renda, suas características, consumo e a forma como tomam as decisões
de compra pode contribuir de forma expressiva para as organizações atuarem com
estratégias mais específicas. Como afirmam Nogami e Pacagnan (2011), o modelo
convencional de gestão voltado para a alta renda não se aplica aos consumidores
de baixa renda, pois esse tipo de consumidor possui características peculiares.
Este estudo torna-se relevante em virtude da restrita produção acadêmica
relacionada ao comportamento das consumidoras de classes C e D, especialmente
no que refere ao consumo de serviços em salões de beleza. Dessa forma, poderá
auxiliar em novas descobertas sobre o processo de decisão de compra desse
consumidor que, consequentemente, poderá se tornar fonte de estudo para futuras
pesquisas (Prado et al., 2014).
Assim, Zuppani e Lima (2014) salientam que se torna fundamental saber por
que e como as pessoas tomam suas decisões de consumo, a fim de que empresas
disponibilizem no mercado bens e serviços apropriados às necessidades e desejos
dos consumidores, construindo, assim, uma relação de sucesso.

1.4 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, descritos a seguir.
O capítulo 1 se organiza em introdução, objetivos e justificativa do estudo, além
da descrição de sua estrutura.
O capítulo 2 aborda o referencial teórico no qual se baseará o trabalho,
tratando de temas como comportamento do consumidor, o processo de decisão de
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compra e seus fatores influenciadores, bem como o público de baixa renda e o
consumo de serviços em salão de beleza.
O capítulo 3 descreve a metodologia adotada para a elaboração do estudo.
O capítulo 4 apresenta os dados obtidos na pesquisa e sua discussão à luz do
referencial teórico.
O capítulo 5 traz as considerações finais sobre o estudo proposto, suas
limitações e sugestões para futuros estudos sobre o tema.
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2 Referencial Teórico

Como sustentação para o desenvolvimento da pesquisa e alcance dos
objetivos propostos, serão discutidas as principais teorias acerca dos tópicos
relevantes e dos autores a eles relacionados, no intuito de analisar o consumo de
serviços nos salões de beleza por mulheres de baixa renda.
Inicialmente, serão apresentados os conceitos sobre o comportamento do
consumidor sob a ótica de diversos autores, mostrando a evolução dos estudos
sobre esse tema, o processo de decisão de compra e seus fatores influenciadores. A
seguir, será discutido o comportamento do consumidor de baixa renda, sua
ascensão, seguindo com discussão sobre a definição classificatória do termo e seu
comportamento de consumo. Finalmente, o foco recairá no consumo de serviços de
beleza.

2.1 Comportamento do consumidor, conceitos e modelos

As pessoas vivem em um contexto de pressão em busca de realizar seus
desejos, necessidades e bem-estar. As mudanças têm impactado novas tecnologias,
novos estilos de vida, consumidores mais conscientes (Colaferro & Crescitelli, 2014).
Dessa forma, ganham relevância as diferenças de opiniões, preferências,
influências, os grupos sociais, enfim, as oportunidades de uma análise detalhada
sobre o comportamento das pessoas.
A sociedade do consumo teve como consequência para as organizações muita
concorrência e competitividade. Isso fez com que as empresas percebessem a
importância de se investir em relacionamentos com clientes e de buscar o
entendimento do comportamento de consumo das pessoas. De acordo com Mendes
(2013, p. 15), esse cenário “tornou-se uma necessidade, não apenas para grandes
empresas, mas para todos que desejam sobreviver no mercado”, como forma de
obter vantagens competitivas e permanência nos mercados.
Dessa forma, são perceptíveis empresas buscando um composto de marketing
eficaz, desenvolvendo uma análise de comportamento do consumidor com a
finalidade de atendê-los e avaliá-los a partir de processos mais customizados
(Domingues, 2013). Assim, um produto qualquer não consegue suprir as
necessidades e desejos de todos os consumidores (Paixão, 2009), visto que
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pessoas possuem diferentes tipos de necessidades e comportamentos de consumo
que precisam ser estudados em profundidade. O indivíduo aspira a participar do
consumo, logo, as referências tradicionais como sexo, raça e idade já não se
mostram tão eficazes e outras necessidades surgem na contribuição do
entendimento do consumo (Colaferro & Crescitelli, 2014). Por isso, o campo ganha
cada vez mais espaço, permitindo às empresas entender como indivíduos, grupos
ou organizações selecionam, compram, usam, descartam bens ou serviços, ideais
ou experiências a fim de satisfazer um mercado que evidencia desejos e
necessidades a serem realizados (Blackwell et al., 2008; Colaferro & Crescitelli,
2014; Levy & Queiroz, 2013; Kotler & Keller, 2006; Solomon, 2008).
Os estudos sobre o comportamento do consumidor, apesar de terem sua
origem intelectual antiga, tiveram seus primeiros manuais escritos na década de 60.
Nessa época, o tema era tratado como um campo distinto de estudos, cujo foco
estava na comunicação e no produto. O assunto obteve contribuições de Thorstein
Veblen (1899), mencionando sobre os exageros no consumo, e da Psicologia
freudiana, usada por pesquisadores da motivação sobre anúncios de propagandas.
Também foram usados conceitos emprestados de outras disciplinas, como da
Psicologia no estudo de indivíduos, da Sociologia compreendendo grupos, da
Psicologia Social quanto às reações dos indivíduos dentro dos grupos e da
economia, trazendo contribuições sobre os padrões de consumo (Smith & Trupp,
2003).
Na mesma linha, Pachauri (2002) realça que esses estudos abrangeram dois
períodos, na perspectiva positivista e na simbólica. No primeiro momento, as
pesquisas sobre o consumo tinham enfoque mais racional e utilitarista, em que o
indivíduo comprava um produto de mais utilidade, ou seja, buscava por bons preços
e realização de suas necessidades. Já no segundo momento, no pós-modernismo, a
partir da década de 1980, a vertente se alterou, direcionando para as dimensões
simbólicas e escolhas do consumidor, pois havia outros fatores que poderiam
influenciá-lo no momento da compra, como família, amigos, propaganda ou mesmo
ações por impulso (Caro, 2010).
Diante de várias investigações, percebeu-se que o comportamento das
pessoas abrangia aspectos mais amplos do que a fase de tomada de decisão de
compra de um produto (Blackwell et al., 2008; Mowen & Minor, 2003). Assim, o
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reconhecimento do tema ganhou destaque quando foi criado o conceito de
marketing.
Na literatura, na visão de alguns autores sobre comportamento do consumidor,
o termo pode ser conceituado como atividades que antecedem e sucedem as ações
do consumidor, que envolvem decidir, obter, consumir e ofertar produtos e serviços
(Blackwell et al., 2008). Viana, Silva, Vieira e Boas (2014) trabalham com o mesmo
enfoque, complementando que diz respeito ao estudo dos consumidores no
processo de comprar produtos, serviços e ideais na busca de satisfação de
necessidades.
Em consonância, Churchill e Peter (2012) e Pinheiro, Castro, Silva e Nunes
(2006) afirmam que são processos motivacionais antecipados à conduta de
consumo de bens, produtos ou serviços disponibilizados. Sheth, Mittal e Newman
(2001) e Schiffman e Kanuk (2009) abordam como o consumidor toma a decisão de
gastar seus recursos disponíveis - tempo, dinheiro e esforço.
Na visão de Levy e Queiroz (2013) e Mowen e Minor (2003), o comportamento
do consumidor envolve várias fases no processo de troca. Essas fases envolvem a
compra, uso, oferta de produtos ou serviços e experiências. Por troca entendem-se
recursos que podem ser sentimentos, informações, status, mercadorias, vivências,
conceitos. Nessa mesma abordagem, Solomon (2008) sublinha que a troca é parte
importante, pois enfatiza todo o processo de consumo, o que inclui as questões que
influenciam o indivíduo antes, durante e após a compra. Ou seja, a área abrange o
processo de consumo composto pelas etapas de compra, consumo e descarte de
bens (Levy & Queiroz, 2013).
Ainda nesse aspecto, Sheth et al. (2001) definem o comportamento do cliente
como atividades físicas e mentais realizados por pessoas, que resultam em decisões
e ações sobre como comprar, pagar e utilizar bens e serviços. Churchill e Peter
(2012) sugerem que diz respeito a sentimentos, pensamentos e ações e suas
influências. Centram-se no processo de compra e nas diversas forças que o
modelam.
O processo que envolve o consumo vem agregado de simbolismo, pois “[...]
pessoas podem adquirir um produto para expressar a terceiros certos ideais e
significados a respeito de si mesmas” (Mowen & Minor, 2003, p. 4). Na mesma
óptica, Churchill e Peter (2012) e Blackwell et al. (2008) defendem que troca
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representa valores que buscam satisfazer necessidades com a intenção de que
ambos apresentem ganhos.
Para Colaferro e Crescitelli, (2014) o estudo do comportamento na
administração de marketing é entendido como observação dos consumidores na
forma de decidir, na procura, na aquisição, uso, avaliação, descarte de produtos,
serviços ou ideias que atendam às suas expectativas.
As teorias sobre o comportamento do consumidor percorreram várias escolas,
tendo como início a visão economicista até a contemporânea (Batinga, 2014). A
evolução das teorias de marketing pode ser vista a partir da Tabela 1, por meio de
um levantamanto realizado por Sheth, Gardner e Garret (1988 como citado em
Batinga, 2014), que tem início na década de 1950 e segue até a década de 1980
sobre o assunto.
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Tabela 1
Evolução dos estudos envolvendo o consumidor na disciplina de Marketing
DÉCADA
Década de 1950

CARACTERÍSTICAS
Esta década foi marcada por pelo menos três áreas de pesquisa, assim
distribuídas: a primeira voltada para os “determinantes psicológicos
emocionais e irracionais” do comportamento do consumidor; a segunda aos
“determinantes sociais” do comportamento do consumidor, evidenciando
grupos de referência; e uma terceira, que evidenciava o “comportamento de
compra da família”.

Década de 1960

Essa década foi marcada por pesquisas de lealdade à marca. Eram
utilizadas técnicas para medir respostas psicológicas, desenvolvimento da
teoria do risco percebido e de teorias compreensivas relacionadas ao
aprendizado de compra. Autores que representam essa década: Howard,
Andreasen, Nicosia, Engel, Kollat e Blackwell.

Década de 1970

Deu continuidade aos estudos iniciados na década anterior. No entanto,
estabeleceram-se as primeiras pesquisas sobre o comportamento de
compra nas áreas industrial e organizacional, nos serviços públicos e
sociais, envolvendo aspectos interculturais e internacionais e as diferenças
de culturas internacionais. Essa década foi marcada pela “integração e pela
verticalização”, com destaque para o desenvolvimento tecnológico,
responsável pelos avanços nos métodos de análise de marketing, utilizando
abordagens comportamentais e quantitativas, evidenciando também os
processos de segmentação.

Década de 1980

Apresentou interesse em pesquisas interativas geradas pelos modelos de
multiatributos e processamento de informação, utilizando-se das pesquisas
qualitativas, focadas em aspectos do consumidor que envolviam emoções,
respostas afetivas, humor, envolvimento de consumo, memória e contextos
de consumo.

Década de 1990

Esse período foi reconhecido como a década do marketing de
relacionamento. Intensificaram atitudes sobre atitudes dos consumidores,
relações pessoais, tendências de comportamento, entre outros fatores
socioculturais, analisados observando-se a devida contextualização do
ambiente. Nesse âmbito, surgiu um movimento denominado “pósmodernismo”, que promovia novas reflexões sobre o consumo e diferentes
metodologias para pesquisá-lo.

Década de 2000

Reconhecida como a década da evolução do pensamento do marketing,
pode ser representada pelo desenvolvimento do marketing de
relacionamento. Aqui se estabeleceu uma perspectiva de estudo do
comportamento do consumidor baseada principalmente no marketing
experiencial. As experiências sensoriais, afetivas, cognitivas, físicas e
sociais experimentadas pelos consumidores resgataram questões
socioculturais que passaram a ser investigadas como determinantes no
direcionamento de novos estudos do comportamento do consumidor.
Nota Fonte: Batinga, G. L. (2014). Um estudo sobre o consumo de lazer por mulheres de baixa
renda. Dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte,
MG, Brasil.

Os estudos envolvendo o consumidor tiveram muitas contribuições com o
passar do tempo, por meio de pesquisas e evoluções nos conceitos. Observa-se que
a partir da década de 50 houve contribuições da Psicologia e da Sociologia no
entendimento do comportamento do consumidor. Já na década de 60 o enfoque
recaiu sobre o aprendizado na compra e lealdade a marca.
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A partir da década de 70 surgiram as primeiras pesquisas sobre o
comportamento de compra, utilizando-se métodos de análise de marketing por meio
de abordagens comportamentais e quantitativas. Na década de 80 verifica-se o
panorama do consumo e os aspectos emocionais do consumidor.
Em 1990, registram-se a importância do ambiente, atitudes e tendências de
comportamentos com foco no marketing de relacionamento.
Enfim, no ano 2000, abordava-se o marketing experiencial. Desse modo, as
experiências sensoriais, afetivas, cognitivas e sociais experimentadas pelos
consumidores passaram a ser investigadas como determinantes no direcionamento
de novos estudos sobre o comportamento do consumidor.
2.1.1 Processo de decisão de compra

A decisão de compra se constitui em uma tarefa em que o consumidor se
confronta com a necessidade de escolher entre grandes variedades ofertadas.
Alguns consumidores veem o ato de comprar como esporte ou caça, outros
como chato ou divertido, enfim, cada consumidor enxerga de determinada forma. A
compra pode representar alívio ou sensação de bem-estar (Alfinito & Torres, 2010;
Blackwell et al., 2008; Silva Filho, 2013).
O ato de compra é complexo, pois os hábitos dos consumidores mudam ao
longo do tempo. Nesse processo, também haverá agilidade ou paciência na compra
e infinitas decisões que precisam ser tomadas naquele momento (Alfinito & Torres,
2010; Silva Filho, 2013; Prado, 2008; Solomon, 2008). Por isso, torna-se relevante o
entendimento de vários aspectos que afetam suas decisões de consumo, enfim, o
processo de troca que o consumidor desenvolve no mercado. Zuppani e Lima (2014)
descrevem esses aspectos como sociais, demográficos, culturais, psicológicos,
situacionais e as variáveis do composto de marketing.
Nessa mesma linha, Cricca, Dias, Morais e Minciotti (2014) ressaltam que o
nível de envolvimento do consumidor influenciará na quantidade de esforço que será
efetuado na decisão de compra. Quando ele seleciona uma alternativa pode ocorrer
de duas formas, simples, demandando pouco tempo, ou mais elaboradas, em que o
tempo e esforço são longos (Caro, 2010).
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A Figura 1 representa o modelo conceitual de Hawkins, Best & Coney (1997
como citado em Silva Filho, 2013, p. 29) no entendimento do processo do
comportamento do consumidor.

Figura 1. Comportamento do consumidor.
Nota Fonte: Hawkins, D.I.,Best, R.J.,& Coney, K.A.(1997). Consumer behavior: Implications for
marketing stategy (p. 27). Chacago: Irwin. Como citado em Silva Filho, E. P. (2013). Estudo do
comportamento de serviços de consumo de serviços para tratamento capilar das mulheres de baixa
renda em salões de beleza. Dissertação de Mestrado, Universidade de Salvador UNIFAC, Salvador,
BA, Brasil.

O modelo de Hawkins et al. (1997) evidencia que o processo de decisão de
compra compreende etapas que envolvem desde o reconhecimento do problema,
que estimula a compra, até o comportamento pós-compra. Caro (2010)
complementa que nesse momento o consumidor poderá ser leal ou não à marca.
Ainda nessa abordagem, os autores referem que nesse processo de decidir a
aquisição, o consumidor poderá receber tanto influências externas quanto internas.
Essas influências serão descritas detalhadamente no subitem 2.2. O processo de
decisão de compra é também sugerido por outros autores e de formas semelhantes.
Assim, essas fases são descritas na Tabela 2, dando ênfase a cada etapa,
auxiliando no entendimento do processo decisório de consumo.
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Tabela 2
Modelos de processo de decisão de compra
Autores
Blackwell et al. (2008) Mowen e Minor (2003)

Solomon (2008)

Kotler e Keller (2006)

Reconhecimento de
necessidade

Reconhecimento do
problema

Reconhecimento do
problema

Reconhecimento do
problema

Busca de informação

Busca

Busca de informação

Busca de informação

Avaliação de
alternativas

Avaliação de
alternativas

Avaliação de
alternativas

Escolha

Decisão de compra

Escolha do produto

Avaliação pósconsumo

Comportamento póscompra

Resultados

Avaliação de
alternativas pré-compra
Compra
Consumo
Avaliação pós-consumo

Descarte
Nota Fonte: adaptado de Oliveira, E. C. (2007). Comportamento do consumidor: processo de decisão
de compra de livros pela internet (p.25). Dissertação de mestrado, USP/FEAC, São Paulo, SP, Brasil.

De acordo com Kotler e Keller (2006), Mowen e Minor (2003) e Solomon
(2008), o processo de decisão de compra passa por cinco fases. Alguns autores
mudam as nomenclaturas, mas os sentidos das palavras são idênticos. Assim, de
forma geral, as etapas são classificadas como: a) reconhecimento do problema; b)
busca de solução; c) valiação das alternativas; d) escolha entre as opções; e)
avaliação dos resultados. Contudo, Blackwell et al. (2008) acrescentam mais duas
fases além dessas: f) avaliação pós-consumo; g) descarte.
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A Figura 2 demonstra o processo completo descrito por Blackwell et al. (2008):

Reconhecimento
da Necessidade

Avaliação pósconsumo

Busca de
Informação

Consumo

Avaliação de
Alternativas

Compra

Descarte

Figura 2 - Como os consumidores tomam decisões de compra.
Nota: Fonte: adaptado de Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2008). Comportamento do
consumidor. (p. 72). São Paulo: Cengage Learning.

O modelo escolhido neste trabalho é o de processo de decisão de compra do
consumidor (PDC) proposto por Blackwell, Miniard & Engel (2005).

A) Reconhecimento da necessidade

O reconhecimento da necessidade depende da diferença entre o estado real - a
condição atual do consumidor - e o estado desejado - a condição em que o
consumidor gostaria de estar (Engel, Blackwell & Miniard, 2000; Mowen & Minor,
2003; Sheth et al., 2001). Limeira (2008) complementa que essa fase pode ser
afetada por estímulos internos, como fome ou cansaço, ou externos, como a
propaganda (Churchill & Peter, 2012).
Segundo Hoffman e Bateson (2006), sob a mesma óptica, o processo de
decisão de compra se inicia quando a pessoa recebe um estímulo que pode afetá-la
de tal maneira que deseje realizar uma compra.
De modo geral, essa etapa dependerá do grau de discrepância percebido entre
os dois estados (Figura 3):

31

Figura 3. Processo de reconhecimento de necessidade centrado no grau de
discrepância.
Nota Fonte: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). Comportamento do consumidor (p.
104). São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

Esse estágio do processo de tomada de decisão pode ser iniciado pela
antecipação de uma necessidade futura e essa necessidade precisa ser primeiro
“ativada” antes que possa ser “reconhecida” (Engel et al., 2000; Oliveira, 2007). A
partir disso, uma série de fatores influencia a probabilidade de que uma necessidade
seja despertada. Mowen e Minor (2003) afirmam que esses fatores englobam
cultura, subculturas, grupos de referência e tendências de estilo de vida, entre
outros. Tais fatores têm por função atuar alternando os estados real e/ou desejado
da pessoa (Engel et al., 2000).
No entanto, nem sempre os indivíduos terão suas necessidades e desejos
satisfeitos. Muitas vezes ele abrirá mão, ou seja, sacrificará alguns de seus desejos
em troca de adquirir produtos que satisfaçam suas necessidades, que sejam mais
acessíveis (Blackwell et al., 2008; Glória, 2008).
Existe diferença entre necessidade e desejo, para Kotler e Keller (2006). A
necessidade refere-se a “requisitos humanos básicos”, que exemplificam comida, ar,
água, roupas, abrigo e desejos como “necessidades direcionadas a objetos
específicos que possam satisfazê-las”, como, por exemplo, o desejo de possuir um
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carro Mercedes. Dessa forma, muitas pessoas podem querer um Mercedes, mas
poucas estão dispostas ou têm condições de comprar.
Dessa forma, Sheth et al. (2001) salientam que o consumidor poderá ficar
satisfeito ao adquirir um produto que simplesmente atende às suas expectativas,
pois melhorar uma condição insatisfatória é mais importante do que atender a um
desejo.
Glória (2008, p. 49) complementa: “se o indivíduo é dotado por desejos que o
impulsionam a adquirir produtos ou serviços, nada mais coerente então do que
analisar e estudar o comportamento do consumidor e o que o leva comprar”.

B) Busca de informação

Uma vez reconhecida uma necessidade, o consumidor passa para o segundo
estágio do processo de tomada de decisão, a busca de informações. Nessa fase ele
procura informações a respeito de possíveis alternativas (Hoffman & Bateson, 2006).
O consumidor procura essas informações em fontes internas e externas. As
fontes internas referem-se a informações retidas na memória (Churchill & Peter,
2012), as externas, por meio de consultas a pessoas mais próximas ou profissionais
especializados (Limeira, 2008).
De acordo com Hoyer e Maclnnis, (2011, p. 176), a busca interna refere-se ao
“processo de relembrar informações armazenadas na memória”. Nessa fase,
existem os determinantes de busca, como o conhecimento existente e a habilidade
para capturar o conhecimento armazenado (Blackwell et al., 2005), que auxiliam no
processo de decisão. Nessa mesma linha, Hoyer e Maclnnis (2011) citam que na
memória dos consumidores há grande quantidade de informações, sentimentos e
experiências de consumo que são resgatadas no momento de decidir, exercendo
influência.
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Figura 4. Processo de busca interna.
Nota: Fonte: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). Comportamento do consumidor
(p. 111). São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

Como mostra a Figura 4, muitas vezes uma situação vivenciada no passado é
relembrada, sendo as determinantes da busca interna. Entretanto, quando a busca
interna não é o suficiente, ocorre a busca externa, quando o consumidor irá coletar
as informações no mercado ou dados adicionais no ambiente (Engel et al., 2000;
Schiffman & Kanuk, 2009). A busca externa compreende informações em potencial,
que desempenham o papel crucial na influência de opiniões. Essas informações
podem ser sobre o nome da marca, preços e outros atributos (Hoyer & Maclnnis,
2011). Nesse mesmo enfoque, Churchill e Peter (2012) destacam outras fontes na
busca externa de informação:

a) Fontes de grupos – as informações ocorrem por meio de amigos e familiares.
b) Fontes de marketing – informações por meio de ações de marketing, como,
por exemplo, embalagens, propagandas, vendedores, etc.
c) Fontes públicas – são fontes isoladas que incluem artigos de mídia sobre
produtos.
d) Fontes de experimentação – por meio de experiências em que os
consumidores podem experimentar o produto, cheirando-o, provando-o.
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Blackwell et al. (2008) e Glória (2008) reportam que quando o consumidor é
exposto à informação na fase da busca externa, ele inicia o processo de estímulo,
que pode ocorrer por meio da exposição, atenção, compreensão, aceitação e
retenção.
Segundo Caro (2010), alguns fatores influenciam o grau de busca externa:

a) O risco percebido: que seria a avaliação da perda em caso de uma escolha
errada. Estes podem ser de desempenho, social, psicológico, financeiro e de
obsolescência (Sheth et al., 2001).
b) Envolvimento: diz respeito ao nível de preocupação em relação à decisão de
compra. Pode ser de alto ou baixo envolvimento (Kotler & Keller, 2006).
Nesse sentido, quando a compra é vista pelo consumidor como cara e
arriscada, seria de alto envolvimento. Porém, situações comuns que ocorrem
com frequência relacionam-se ao baixo envolvimento, nesse aspecto; o
consumidor pode ou não atribuir importância às marcas.
c) Familiaridade e perícia: advêm de experiências anteriores, sendo que se
essas experiências foram relevantes, menor quantidade de informação
externa seria buscada (Sheth et al., 2001).
d) Pressão do tempo: a redução no tempo faz com que os consumidores
busquem conveniência e tendem a diminuir a busca de informação na tomada
de decisão (Caro, 2010).

C) Avaliação de alternativas pré-compra

Nessa fase o consumidor avaliará, entre diversas opções, aquela que irá
satisfazer suas necessidades (Churchill & Peter, 2012). Como exposto na Figura 5,
ele procura a melhor alternativa que lhe oferecerá maior valor (Limeira, 2008). A
esse respeito, Hoffman e Bateson (2006) ressaltam que uma vez que a informação
importante é selecionada, o cliente se aproxima de diversas alternativas para
solucionar o problema identificado.
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Figura 5. Processo de avaliação pré-compra.
Nota Fonte: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F.(2005). Comportamento do consumidor. (p.
116), 9. ed., São Paulo: Cengage Learning.

Mowen e Minor (2003) afirmam que quando o consumidor compara as opções
ele pode ser influenciado por crenças, atitudes e intenções a respeito das
alternativas. Essas informações podem estar armazenadas na memória para auxiliar
nas opções que serão consideradas. Portanto, “a habilidade de recuperar essa
informação pode afetar fortemente a alternativa que será escolhida no final” (Engel
et al., 2000, p. 141). Assim, quando não existe esse conhecimento guardado, os
consumidores partem em busca de informação externa para formar a crença a
respeito da performance de uma alternativa.
Durante esse estágio, o indivíduo também pode usar critérios de avaliação
para julgar as alternativas como, por exemplo, preço, marcas, enfim, os vários
atributos considerados entre as opções. Assim, ele começa a levar em consideração
a relevância e a qualidade desses atributos para tomar a decisão para o próximo
estágio.

D) Compra
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A quarta etapa é a tomada de decisão, em que o consumidor irá se deparar
com vários questionamentos sobre se a compra deverá ser efetuada ou não,
seguida por quando, o que, onde e como pagar (Blackwell et al., 2005).
Limeira (2008) aponta que essa fase compreende a escolha de uma opção de
produto, serviço ou marca entre várias opções. E cita que experiências anteriores e
fatores psicológicos como motivação, percepção, aprendizado, personalidade e
atitude afetam todo esse processo de decisão de compra.
Apesar de ter passado por vários estágios, Blackwell et al. (2005) e Churchill e
Peter (2012) acentuam que pode sobrevir de o consumidor não completar o
processo de compra, em virtude de várias situações, como: liquidação na loja
concorrente, falta de confiança no vendedor ou economia de dinheiro, além de
perceber que nenhuma das opções poderá de fato satisfazer sua necessidade.
De acordo com Caro (2010), a seleção das alternativas podem ser simples ou
bem elaboradas. As decisões simplistas demandam pouco tempo e esforço e são
usadas quando o consumidor já possui a rotina de comprar determinado produto ou
serviço, sendo a marca comprada a mesma da aquisição anterior. Assim, as
decisões de baixo envolvimento envolvem mais aspectos:

Podem ser usadas outras regras simples como comprar a marca mais barata
ou, ainda, ganhar tempo comprando a marca disponível. Estas regras são
usadas para escolhas de produtos repetitivos, que têm importância ou
envolvimento baixo (Caro, 2010, p. 26).
As decisões mais complexas abrangem métodos compensatórios ou não
compensatórios, como, por exemplo, um ponto fraco percebido em um atributo pode
ser substituído pelo ponto forte em outro atributo (Caro, 2010; Mowen & Minor,
2003).

E) Consumo

De acordo com Mowen e Minor (2003, p. 218), a fase do consumo pode ser
conceituada como um “conjunto de sentimentos experimentados por uma pessoa
durante o uso do produto ou serviço”. Blackwell et al. (2008) complementam que
essa etapa evidencia alguns pontos, como o momento em que ocorrerá a compra, o
local, a maneia e a quantidade consumida.
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Batinga (2014) salienta ainda que o consumo pode ser visto em diferentes
perspectivas. Na visão mais comum, a econômica, compreende-se como escolhas
racionais por meio de compras, ideais, aquelas em que o produto ou serviço
dispende de máxima utilidade aliada ao mínimo gasto financeiro.
O consumo pode ocorrer de imediato ou posteriormente, sendo que esse
evento pode influenciar na satisfação em relação à aquisição do bem. Essa situação
pode significar que o consumidor pode obter um produto e não consumi-lo. Nesse
sentido, não haverá necessidade de comprar o mesmo produto novamente, sendo
necessária a interveção de empresas em campanhas publicitárias para promover
estímulos no consumidor (Blackwell et al., 2008).
Além disso, outros aspectos são relevantes, como a frequência e o propósito do
consumo. O modo como se usa o produto tem se tornado objeto de preocupação por
parte das empresas, “pois se for indevido pode gerar frustrações e até mesmo
processos judiciais” (Oliveira, 2007, p. 46). Dessa forma, as organizações devem
chamar a atenção para aspectos como; desenvolvimentos de produtos seguros e
informações sobre os efeitos do uso inadequado (Mowen & Minor, 2003).

F) Avaliação pós-consumo

Segundo Hoyer e Maclnnis (2011), as decisões sobre compras nem sempre
são realizadas de forma segura, muitas vezes os consumidores podem ter dúvidas
sobre a escolha ter sido adequada ou não ou até mesmo se arrependerem da
aquisição. Portanto, “uma vez tomada a decisão e enquanto está sendo consumido,
ocorre a avaliação pós-compra” (Hoffman & Bateson, 2006, p. 98). Nessa fase o
indivíduo demonstra satisfação ou insatisfação em relação à compra realizada por
meio de sua avaliação formal ou informal do resultado obtido (Limeira, 2008).
Após ter tomado a decisão de compra, o consumidor pode manifestar a
dissonância cognitiva. Conforme Hoyer e Maclnnis (2011, p. 242), a dissonância
cognitiva é um “sentimento de ansiedade com relação a uma decisão tomada ter
sido correta ou não”, ou seja, a sensação de que seu julgamento ao decidir pela
aquisição esteve equivocado, aparentando não ser tão satisfatório quanto no
momento do investimento.
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Para os autores, o que poderia restringir a dissonância cognitiva, tornar a
alternativa escolhida mais atrativa e a rejeitada menos atrativa, seria a procura de
informações adicionais de fontes como revistas ou especialistas no assunto.
Contudo, quando o consumidor faz uma avaliação positiva, verifica-se a
satisfação, quando são atendidas as expectativas e o produto é de fato usufruído por
ele (Blackwell et al., 2005). Nessa mesma linha, Mowen e Minor (2003) completam
que a satisfação se refere à atitude do cliente após a compra e seu consumo. Com
isso, Churchill e Peter (2012) ressaltam que quanto maior for a satisfação do
consumidor, maior será a possibilidade de se tornarem fiéis às marcas.
Em

relação

à

avaliação

de

desempenho,

o

consumidor

estabelece

comparações a fim de perceber a qualidade do produto. Assim, quando a qualidade
esperada é menor do que a percebida, os consumidores podem sentir emoções
negativas ou indiferentes. Limeira (2008, p. 89) cita que “com base em seu grau de
satisfação ou insatisfação, decide se abandona o produto ou repete a compra”.

G) Descarte

A última fase do processo de decisão de compra consiste no descarte do bem.
Segundo Hoyer e Maclnnis (2011, p. 256), o descarte, em seu nível mais básico, “é
o ato de jogar fora itens insignificantes ou utilizados sem refletir muito sobre a ação,
embora pesquisas mostrem que o descarte é, na verdade, um processo muito mais
complexo e detalhado”. Ele pode acontecer também por meio de troca, doação,
reciclagem ou revenda ou ser alugado ou emprestado (Blackwell et al., 2005; Mowen
& Minor, 2003).
O descarte ganhou relevância a partir do caráter reflexivo sobre os impactos
ambientais causados pelo volume de produtos descartados de modo incorreto.
Assim, percebe-se que as políticas públicas não são suficientes para conter os
desperdícios e a representativa quantidade de lixo criada pelas pessoas que
consomem cada vez mais (Mowen & Minor, 2003; Solomon, 2008).

2.2 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor

Existem vários fatores que influenciam a tomada de decisão de compra do
consumidor. De acordo com Kotler e Keller (2006), Schiffman e Kanuk (2009) e
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Solomon (2008), o consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais
e psicológicos. Entretanto, para Blackwell et al. (2008), essas variáveis que
influenciam o comportamento de compra podem se encaixar em três categorias:
diferenças

individuais,

influências

ambientais

e

processos

psicológicos,

demonstradas na Tabela 3.

Tabela 3
Variáveis que influenciam o processo de decisão
Diferenças Individuais
Demografia, psicografia,
valores e personalidade

Influencias Ambientais
Culturais

Processos Psicológicos
Processamento de
informação

Recurso do consumidor

Classe social

Aprendizagem

Motivação

Familiares

Mudança de comportamento
e de atitude.

Conhecimento

Pessoais

Atitude
Situacionais
Nota Fonte: elaborado pela autora adaptado de Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F.(2008).
Comportamento do consumidor. 9. ed., São Paulo: Cengage Learning.

O estudo das variáveis que influenciam o comportamento do indivíduo no
processo de compra auxilia na tomada de decisões mais certeiras pelas
organizações. Logo, quando o indivíduo toma decisão de compra, apoia-se em
diversas variáveis, sendo que contribuem para formar sua personalidade e
determinar suas escolhas (Mendes, 2013).
O consumidor também recebe estímulos do ambiente externo e do composto
de marketing, conforme explica Caro (2010, p. 30):

Também é estimulado pelo ambiente externo que [...] são de âmbito
econômico, tecnológico, político e cultural, além de estímulos do composto de
marketing: produto por meio de seu conjunto de atributos e vantagens
procuradas, preço representado como custo de aquisição e utilidade,
distribuição como disponibilidade no tempo e no espaço, propaganda e
promoção com informação e persuasão como fator incitante à aquisição em
seguida para pôr um processo decisório que leva à escolha do produto, da
marca, do revendedor, do momento da compra e da quantidade comprada.
Para Paixão (2009), a sociedade exerce o papel de moldar e influenciar as
pessoas no seu meio de convívio, o que gera reações em relação aos outros que o
cercam, como: preferências, percepções e comportamentos. Esses fatores
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influenciam o comportamento de consumo das pessoas e ajudam a determinar seus
padrões de compra e comportamento (Mendes, 2013).
Os fatores influenciadores são propostos por vários autores e, conforme
explicitado anteriormente sobre o processo de decisão de compra, os mesmos
possuem abordagens semelhantes. A Tabela 4 mostra as variáveis que influenciam
o processo de decisão de compra conforme Blackwell et al. (2005), seguido pelos
que são propostos por Mowen e Minor (2003), Kotler e Keller (2006), Solomon
(2008) e Robertson et al. (1984), como citados em Oliveira (2007).
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Tabela 4
Fatores influenciadores do processo de decisão de compra
Blackwell et al.
(2005)

Mowen e Minor
(2003)

Kotler e Keller
(2006)

Solomon
(2008)

1. Como
indivíduos:
-percepção;
-aprendizagem
e memória;
-valores e
motivação;
-papéis do ego
e do gênero;
-personalidade e
estilo de vida;
-atitudes;
-mudança de
atitudes e
comunicação
interativa.
2.Como
tomadores de
decisão:
-influência e
opinião do
grupo.

1.Diferenças
individuais:
-demografia,
psicografia,
valores e
personalidade;
-recursos do
consumidor;
-motivação,
-conhecimento;
-atitudes.

1.Influenciadores
do ambiente:
-situações;
-grupo;
-família;
-cultura;
-subcultura;
-eventos
internacionais;
-regulamentos.

1.Fatores culturais:
-cultura;
-subcultura;
-classes sociais.

2. Influências
ambientais:
-cultura;
-classe social;
-família;
-influência pessoal;
-situação.

2.Influenciadores
individuais:
-processamento
de informações;
-aprendizagem
comportamental;
-motivação e
afeição;
-personalidade e
análise
psicográfica;
-crenças, atitudes,
comportamentos;
-comunicação
persuasiva;
-tomada de
decisão.

2.Fatores sociais:
-grupos de
referência;
-família;
-papeis sociais;
-status.

3.Processos
psicológicos:
-processamento de
informações;
-aprendizagem;
-mudança de
comportamento e
atitude.

Robertson et al.
(1984 como
citado em
Oliveira, 2007)
1. Fatores
psicológicos:
-conhecimento;
-percepção;
-aprendizagem;
-personalidade;
-motivação;
-atitudes.

2.Fatores
sociológicos:
-família;
-membro no grupo;
-influência social;

3.Fatores
3.Subculturas:
3.Fatores
pessoais:
-renda e classe
socioculturais:
-idade e estágio
social;
-classes sociais;
do ciclo de vida; -etnia, raça e
-culturas;
-ocupação e
religião;
-subculturas.
circunstâncias
-idade.
econômicas;
-personalidade e
autoimagem;
-estilo de vida e
valores.
4. Fatores
4.Cultura
psicológicos:
-motivação;
-percepção;
-aprendizagem;
-memória.
Nota Fonte: adaptado de Oliveira, E. C. (2007). Comportamento do consumidor: processo de decisão
de compra de livros pela internet (p.52). Dissertação de mestrado, USP/FEAC, São Paulo, SP, Brasil.
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Ao longo dos tempos, diversos pesquisadores e teóricos realizaram diversos
estudos sobre o comportamento humano no momento da escolha. Dessa forma,
observam-se vários fatores, descritos pelos autores, que influenciam a tomada de
decisão do consumidor. Segundo Blackwell et al. (2005), essas determinantes se
ajustam em três divisões: diferenças individuais, influências ambientais e processos
psicológicos, como descritos a seguir.
2.2.1 Diferenças individuais

As

diferenças individuais

se

constituem

nos seguintes

componentes:

demografia, psicografia, valores e personalidade, recursos do consumidor;
motivação e conhecimento, atitudes e percepção (Solomon, 2008).

A) Demografia, psicografia, valores, personalidade e percepção

De acordo com Churchill e Peter (2012, p. 38), a demografia compreende
“características de uma população humana que inclui, por exemplo, idade, índice de
natalidade, índice de mortalidade, estado civil, crença religiosa, etnia, imigração ou
distribuição geográfica”. Ela auxilia na identificação de um mercado-alvo, sendo
considerado um método eficiente, além de revelar tendências como, por exemplo,
ocupação, estado civil e distribuição de renda, que possibilitam grandes
oportunidades de marketing (Schiffman & Kanuk, 2009).
Na mesma linha, Blackwell et al. (2005) complementam que os dados
demográficos cooperam para antever as mudanças nas demandas de produtos e
serviços a serem ofertados, sendo comum sua combinação com a variável
psicografia para avaliar tendências.
A psicografia se refere à identificação do estilo de vida do consumidor que
retrata suas escolhas. Ela determina para as empresas os produtos e serviços com
mais probabilidade de atrair certos segmentos.
O estilo de vida é representado por atividades, interesses e opiniões (Kotler &
Keller, 2006). Pode também relacionar-se ao “[...] padrão de consumo que reflete as
escolhas da pessoa quanto à forma de gastar o tempo e dinheiro” (Solomon, 2008,
p. 229).
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As pessoas podem ter estilos de vida bem diferentes, mesmo que pertençam a
uma mesma subcultura, classe social e ocupação. Para Solomon (2008) existem
diferenças de comportamentos entre famílias tradicionais e modernas. Nas
sociedades tradicionais, o consumo é ditado pela classe ou família; na moderna, as
pessoas têm liberdade em suas escolhas, que por sua vez criam uma identidade
social que é comunicada aos outros. Desse modo, inúmeras pesquisas psicográficas
são realizadas pelas organizações acerca da influência que o estilo de vida tem
sobre o processo decisório de compra, de modo que seja possível oferecer produtos
ou serviços que atendam às necessidades comuns (Naves, 2012).
A condição financeira também afetará a escolha pelo produto. O consumidor
com renda mais favorável certamente irá gastar com bens ou serviços de maior valor
(Cricca et al., 2014; Kotler & Keller, 2006). Logo, as variáveis ocupação e condições
econômicas definem status e poder aquisitivo e também demonstram com clareza os
produtos a serem consumidos por esse grupo (Naves, 2012).
Outra variável relevante diz respeito aos valores. Estes compreendem crenças
duradouras na avaliação de algo como bom ou ruim, servem como padrões que
guiam o comportamento em situações ou no decorrer do tempo (Hoyer & Maclnnis,
2011). Em uma situação, o modo como se comporta é fortemente influenciado pela
importância que o valor tem na vida da pessoa.
Costa, Mesquita, Castro e Antonialli (2013) salientam que o valor na situação
de consumo relaciona-se à perceção do cliente sobre o

processo de troca e

também à avaliação dos atributos do produto quanto à sua funcionalidade. E
também se a utilização desse produto facilita ou dificulta os objetivos que ele tinha
idealizado.
As características de personalidade também afetam o comportamento de
compra. De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 181), a personalidade compreende
“[...] traços psicológicos distintos, que levam a reações relativamente coerentes e
contínuas a um estímulo do ambiente”.
A personalidade é uma formação psicológica única (Solomon, 2008), é uma
variável útil para conhecer por que o consumidor escolhe determinada marca. A
partir da identificação com a marca, o consumidor atribui a ela uma “personalidade
própria” e usa ou escolhe marcas que são coerentes com sua autoimagem (Kotler &
Keller, 2006).
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No mesmo contexto, Solomon (2008, p. 225) complementa afirmando que a
personalidade da marca “é o conjunto de traços que as pessoas atribuem a um
produto como se ele fosse uma pessoa”. A personalidade inclui vários componentes
como valores, crenças, atitudes, motivos, intenções, preferências, opiniões,
interesses, etc. (Richers, 1984 como citado em Batista, 2013, p. 26). Essa variável
auxilia no entendimento sobre o modo como o indivíduo reage a variadas situações
de consumo.
A percepção é o processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e
interpretam as informações recebidas (Cricca et al. 2014; Kotler & Keller, 2006;
Solomon, 2008). Está relacionada às condições internas da pessoa, estímulos
físicos e o ambiente.
Para Kotler e Keller (2006), a percepção é mais importante do que a realidade
no ponto de vista do marketing, porque exerce influência importante no
comportamento de compra, haja vista que pessoas podem ter diversas percepções
de um único produto.
Conforme Schiffman e Kanuk (2009), a percepção pode ser também
conceituada como um processo de atribuição de significado em que as pessoas
captam os estímulos do ambiente por meio dos cinco sentidos: visão, audição,
paladar, olfato e tato. A interpretação desses dados está relacionada às suas
experiências anteriores e à cultura na qual está inserido o indivíduo (Domingues,
2013).
Desse modo, o tamanho, forma e cor despertam a percepção visual dos
consumidores, atraindo a atenção. Já a percepção auditiva pode ser representada
pelo som, música alta, vozes ou ruídos gritantes, situações que serão mais
prováveis de os consumidores perceberem (Hoyer & Maclnnis, 2011).
Quanto ao paladar, os profissionais de marketing podem, por meio de testes de
sabor, monitorar o gosto do consumidor para descobrir se aquela bebida ou alimento
terá aceitação. Quanto à percepção por meio do olfato, ou seja, o cheiro, produz
respostas fisiológicas e emocionais (Hoyer & Maclnnis, 2011).
Ainda de acordo com esses autores, estudos revelam que o aroma pode refletir
tensão ou relaxamento nas pessoas. Em situações de compra pode gerar um efeito
positivo, incentivando os consumidores a permanecerem mais tempo no local.
Finalizando, o tato diz respeito ao que tocamos ou que sentimos em contato
com nossa pele, sendo um aspecto muito importante na prestação de serviços.
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Pesquisas demonstram que o toque no atendimento ao cliente promove bons
sentimentos e avaliação positiva sobre a loja (Hoyer & Maclnnis, 2011).

B) Recursos do consumidor

Os recursos econômicos são variáveis que explicam por que, o que e quando
as pessoas compram. Na tomada de decisão, as pessoas utilizam os recursos
primários: tempo, dinheiro, recepção de informação e atenção (Blackwell et al.,
2005).
Carvalho (2003 como citado em Glória, 2008, p. 37) preconiza que esses
recursos desempenham importante papel para que as pessoas possam atingir suas
necessidades na formação do valor percebido. Dessa forma, exerce influência no
processo de decisão de compra em todas as suas fases.

C) Motivação

Para Batista (2013), decidir ingressar no processo de compra envolve alguns
passos mentais, em que o consumidor primeiro identifica uma necessidade e logo
após toma consciência dessa necessidade. A motivação explica os motivos que
levam as pessoas à busca da satisfação dessa necessidade. Ela é importante para
direcionar o comportamento de compra dos consumidores com base em suas
escolhas.
Hoyer e Maclnnis (2011, p. 40) conceituam motivação como “um estado de
agitação interna, com a energia direcionada para a concretização de um objetivo”.
Assim, a agitação interna que produz a motivação é decorrente de um objetivo ou
necessidade não satisfeita. Diante disso, quando o consumidor recebe um estímulo
ele se envolve em uma atividade relacionada ao seu objetivo. Esse estímulo ativa
uma necessidade que desperta um estado de tensão pelo qual o consumidor é
impulsionado a reduzir ou eliminar esse desejo (Schiffman & Kanuk, 2009; Solomon,
2008). Nesse sentido, o consumidor está disposto a investir tempo, esforço e
recursos financeiros para atingir seu objetivo.
Na mesma linha, Cricca et al. (2014) citam dois estados de tensão: fisiológicos
e psicológicos. Explicam que algumas necessidades são biogênicas, como fome,
sede ou desconforto, que surgem de estados de tensão fisiológicos. E outras
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surgem de estados de tensão psicológicos, como necessidade de reconhecimento,
estima ou integração.
Existem várias teorias sobre motivação, sendo uma das mais comuns a de
Maslow. Segundo a teoria de Maslow, a motivação está relacionada à busca de
satisfação das necessidades humanas. Os indivíduos possuem necessidades que
são dispostas em uma hierarquia, da mais urgente para menos urgente. Essas
necessidades são as fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e
autorrealização (Kotler & Keller, 2006), de acordo com a Figura 6.

Figura 6. Pirâmide de Maslow.
Nota: Fonte: Kotler e Armstrong, (2003, p. 89), como citado em Naves, F. V. R. (2012). A mulher e a
decisão de compra de automóvel: propósitos e processos. Dissertação de mestrado, Fundação Pedro
Leopoldo. Pedro Leopoldo, MG, Brasil.

A motivação ocorre quando uma necessidade é despertada e o consumidor
busca satisfazê-la (Solomon, 2008). Assim, com essa informação é mais simples
criar produtos e serviços que satisfaçam essas necessidades.
As pessoas empregam energia para satisfazer a necessidade que consideram
mais importante e os profissionais de marketing buscam entender como os produtos
se encaixam nos objetivos pessoais (Kotler & Keller, 2006). Por meio de estímulos
“[...] os consumidores podem ser estimulados a se envolver em comportamentos,
tomar decisões ou processar informações e essa motivação pode ser vista no
contexto de adquirir, usar ou descartar uma oferta” (Hoyer & Maclnnis, 2011, p. 40).
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D) Conhecimento

O conhecimento compreende informações armazenadas na memória, bem
como a quantidade de experiências sobre produtos ou serviços vivenciadas pelo
consumidor (Mowen & Minor, 2003). Essas informações são relacionadas a marcas,
empresas, categorias de produtos, lojas, anúncios, pessoas, como compram ou
usam produtos, e assim por diante (Hoyer & Maclnnis, 2011).
Dessa forma, o consumidor estrutura esse conhecimento, organizando as
informações em categorias a partir de associações sobre coisas semelhantes. Ele
também aplica o conhecimento prévio para entender melhor o que foi categorizado,
relacionando com o que se percebe no ambiente externo (Hoyer & Maclnnis, 2011).
Nesse aspecto, os consumidores podem adquirir conhecimento por meio da
aprendizagem sob três formas: cognitiva, por meio da educação e aprendizagem na
prática (Mowen & Minor, 2003).
A aprendizagem cognitiva relaciona-se ao modo como os indivíduos fazem
associações entre conceitos, usam a memória, resolvem problemas e têm ideias.
Por meio da aprendizagem cognitiva geram-se hipóteses pelas quais as pessoas
ajustam suas crenças para apreender novos dados.
Nessa mesma abordagem, Mowen e Minor (2003) afirmam, ainda, que o
ambiente de consumo faz com que as pessoas adquiram o aprendizado por meio da
educação. Ou seja, implica a obtenção de informações de empresas a partir de
propagandas ou pessoas da área.
Outra forma de conhecimento se constitui em aprendizagem na prática. Ela
ocorre por meio do contato real com os produtos, ocorrendo assim novas
experiências. Nesse contexto, Mowen e Minor (2003) ressaltam que esse é o tipo de
aprendizagem mais eficaz, porque a informação é mais viva, concreta e relevante.

E) Atitude

A atitude relaciona-se a uma reação avaliadora geral ou à quantidade de
sentimentos a favor ou contra um estímulo (Mowen & Minor, 2003). No âmbito do
comportamento do consumidor, Schiffman & Kanuk (2009, p. 167) concordam,
afirmando que a atitude “é uma predisposição, que se aprende, a se comportar de
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maneira constantemente favorável ou desfavorável a respeito de um dado objeto”.
Elas são armazenadas na memória permanente.
Mowen e Minor (2003) e Solomon (2008) atribuem às atitudes quatro funções:

a) Utilitária: refere-se a recompensa e punição. Ela determina que pessoas
expressem sentimentos para elevar ao máximo as compensações e tornar
mínimas as punições, como se fosse uma resposta condicionada operante.
b) Defesa de ego: as atitudes servem para proteger as pessoas das ameaças
externas (realidades desagradáveis) ou de sentimentos internos (verdades
básicas a respeito de si mesmas).
c) Conhecimento: relaciona-se à necessidade de ordem, estrutura e significado,
ou seja, serve para fornecer diretrizes para simplificar a tomada de decisão.
d) Expressão de valor: as atitudes expressam valores centrais das pessoas ou
seu autoconceito perante os outros. As atitudes de expressão de valores são
bastante úteis na análise de estilos de vida por meio da demonstração de sua
identidade social. Ela pode também ser identificada, por exemplo, nos casos
em que as pessoas usam roupas de marca.

2.2.2 Influências ambientais

As influências ambientais que afetam o comportamento do consumidor podem
ser subdividas em cultura, classe social, família, influência pessoal e situação
(Blackwell et al., 2005).

A) Culturais

A cultura diz respeito a crenças, valores e costumes compreendidos pela
sociedade, que influencia de forma significativa o comportamento do consumidor
(Kotler & Keller, 2006; Rohden & Matos, 2013; Schiffman & Kanuk, 2009). Para
Solomon (2008), a cultura se constitui em rituais, normas e tradições compartilhadas.
A cultura tenta explicar por que as pessoas compram por meio da estrutura de
consumo, da tomada de decisão de compra e da comunicação (Mowen & Minor,
2003). As características culturais são usadas para segmentar os mercados globais,
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por meio dos profissionais de marketing quando anunciam e vendem produtos para
diversos mercados (Cricca et al., 2014).
Patterson, Cowley & Prasangsukarn (2006) e Rohden e Matos (2013) acreditam
que se trata de uma das variáveis que exercem influência mais ampla sobre os
comportamentos e desejos de uma pessoa, pois “cada indivíduo percebe o mundo
através de suas próprias lentes culturais” (Schiffman & Kanuk, 2009, p. 280).
Os fatores culturais dividem-se em cultura, subculturas e classes sociais. Elas
são afetadas por elementos como etnia, raça, religião, identidade nacional ou
regional (Blackwell et al., 2008), que são visíveis por intermédio de subculturas.
No âmbito do marketing, a cultura possui dimensões relevantes que influenciam
o comportamento do consumidor (Patterson et al., 2006; Rohden & Matos, 2013).
Levy e Queiroz (2013) ressaltam que a dimensão cultural do consumo influencia na
formação da identidade dos indivíduos. Segundo esses autores, estudos revelam
que culturas diferentes impactam diferentes percepções e reações. Isso demonstra
que as características de cada indivíduo evidenciam suas particularidades (Rohden
& Matos, 2013).

B) Classe social

Diversas classes sociais ocupam espaço na sociedade. As classes sociais
referem-se a um conjunto de pessoas com representações e juízos de valor
similares e que se comportam de acordo com sua posição econômica (Mowen &
Minor, 2003). As pessoas pertencentes a uma classe social apresentam
características similares no comportamento, personalidade, valores, linguagem e
pensamentos (Gade, 2000). Elas também refletem renda, ocupação e grau de
instrução (Batista, 2013).
Ao longo do tempo, as pessoas podem evidenciar mobilidade entre as classes
sociais. De acordo com Schiffman e Kanuk (2009), a classe social pode ser
enfatizada a partir de uma hierarquia de classes distintas em que há separação das
pessoas por status. Desse modo, a tomada de decisão pode ser afetada pelas
condições econômicas dos indivíduos. Assim, pessoas pertencentes à mesma
classe tendem a possuir os mesmos hábitos, tais como ir aos mesmos lugares, ter
apreço por produtos iguais, valores, atitudes, comportamentos que os permitem se
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identificar, ou seja, ter mais aceitação. Por meio desse comportamento homogêneo
das pessoas permite-se fazer uma comparação entre vários grupos (Gade, 2000).
Ainda na mesma linha, Mattoso (2010) defende que o comportamento de
compra das pessoas é capaz de demonstrar determinada posição de status em uma
sociedade, pois a motivação e comportamentos são idênticos em cada classe.
Nesse sentido, a identificação da cultura permite às organizações traçarem
estratégias específicas para alcançarem novos mercados.

C) Família

A família exerce papel relevante de influência no processo de tomada de
decisão de compra devido à convivência e ao consumo de produtos para uso
coletivo ou individual. Conforme Pinheiro et al. (2006), algumas organizações podem
se enganar ao concluírem que a decisão de compra é tomada de forma individual. A
família é considerada um dos principais influenciadores no comportamento de
consumo dos indivíduos, construindo hábitos e costumes (Commuri & Gentry, 2005;
Epp & Price, 2008). Como mostram Kotler e Keller (2006, p. 177), “[...] os membros
da família constituem o grupo primário de referência de maior influência sobre os
consumidores”. O consumo dentro da família resulta de um processo conjunto que
envolve interesses distintos muitas vezes advindos dos filhos e cônjuges (Pinheiro et
al., 2006). Além disso, tem representação importante na economia (Mowen & Minor,
2003). Por isso há estratégias específicas voltadas para esse público.
As decisões de compra individuais são fortemente influenciadas pelos demais
membros da família. Entretanto, diversas mudanças são nítidas no ciclo de vida
familiar tradicional. Pessoas estão adiando o casamento, resultando em domicílios
com maior número de indivíduos não casados. Também se registram domicílios
menores, com um filho por casal ou com apenas um dos pais, chefiados por
mulheres, com casamentos tardios, aumento da idade média, etc. Essas mudanças
evidenciam significativos traços de comportamento de consumo, como capacidade
para viajar, ter móveis de melhor qualidade, serviços de arquitetura, decorações,
enfim, uma renda crescente que implica marcantes mudanças nos hábitos de
consumo (Blackwell et al., 2008).
Entretanto, como realçam Suarez, Cassoti e Mattos (2013), poucos estudos
acadêmicos sobre decisão de compra das famílias tiveram foco em compreender em
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profundidade as interações familiares. A grande maioria considera abordagens
individuais sem levar em conta as dinâmicas de interações dentro da unidade
familiar (Epp & Price, 2008). Na mesma linha, Colaferro e Crescitelli (2014)
ressaltam que a metodologia sobre esse assunto é “limitante e pouco esclarecedora”
sobre os estilos de consumo de uma mesma pessoa, que podem ser alterados
durante as fases de sua vida.
De acordo com Commuri & Gentry (2005), é pertinente considerar as
“transformações” ocorridas na instituição familiar, como participação das mulheres
no mercado de trabalho, aumento da quantidade de divórcios e famílias formadas
por casais homossexuais.

D) Inlfuência pessoal

De acordo com Cricca et al. (2014) e Silva e Pereira (2013), os grupos de
referência têm seu destaque pela influência direta ou indireta que exercem sobre as
atitudes ou comportamentos das pessoas. Podem ser referidos como grupos
primários os amigos, vizinhos, colegas de trabalho e aqueles que têm interação
frequente. Como secundários, grupos religiosos e profissionais e associações de
classe, que possuem menos interação contínua.
Cricca et al. (2014) também propõem outros fatores, chamados pessoais, como
a idade, ocupação e situação econômica, que influenciam no padrão de consumo ao
longo do tempo, uma vez que é comum o consumo das pessoas se alterarem ao
longo da vida.
Kotler e Keller (2006) enfatizam que o mesmo estímulo provocado nos
consumidores resulta em reações diferentes. E que os fatores pessoais são
responsáveis pelo comportamento, atribuindo-lhes grande influência nas escolhas
do comprador. Complementam citando outros elementos, como estágio no ciclo de
vida, circunstâncias econômicas, personalidade, autoimagem, estilo de vida e
valores. Essas variáveis podem ser compreendidas como características que
interferem nas decisões e hábitos de consumo por meio de momentos ou vivências
(Batista, 2013).
Ao longo da vida, as pessoas compram diversos artigos e serviços. Os padrões
de consumo vão se diversificando de acordo com a idade, gênero, quantidade de
membros e família (Cricca et al., 2014; Kotler & Keller, 2006) e suas necessidades e
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desejos se alteram com o tempo. Nesse sentido, Churchill e Peter (2012) e
Karsaklian (2008) abordam sobre o ciclo de vida familiar, que representa vários
estágios por que passa a família, que exerce influência em suas necessidades e na
capacidade de satisfazê-las. Assim, quando uma necessidade no ciclo de vida se
altera, certos atributos de um produto passam a ter ou menos ou mais valor
(Blackwell et al., 2008).
O padrão de consumo pode se relacionar à ocupação, ou seja, à profissão
exercida, que afetará nas escolhas de bens adquiridos pelo consumidor. O emprego
também influencia o padrão de consumo de um indivíduo, afetando o grau de
consumo e escolhas (Cricca et al., 2014). Dessa forma, quem ocupa cargos de alta
posição comprará ternos caros, passagens aéreas, títulos de clubes, por exemplo
(Cricca et al., 2014; Kotler & Keller, 2006). As decisões do indivíduo refletem um
“padrão de vida expresso por atividades, interesses e opiniões” (Cricca et al., 2014,
p. 120), que nesse sentido permitem às empresas ofertarem produtos ou serviços
direcionados a determinado grupo ocupacional.

E) Situação

Os fatores situacionais, conforme Limeira (2008), são aqueles referentes ao
local da compra (ambiente, acesso), interação com vendedor (persuasão,
insistência) e situação do cliente (tempo, humor, recursos financeiros). Churchill e
Peter (2012) e Mowen e Minor (2003) acrescentam a tarefa (os motivos da compra).
De modo geral, todos esses fatores ocorrem no momento da compra e intervêm na
decisão do cliente.
O ambiente físico exerce impacto no comportamento do comprador, porque seu
comportamtento é uma resposta de natureza cognitiva e emocional a estímulos
desse ambiente (Limeira, 2008). Portanto, quando o cliente entra na loja a atmosfera
do ambiente pode afetar os cinco sentidos.
Nesse aspecto, Solomon (2008) salienta que há diversas características
facilmente observárveis no momento da compra, como, o local, o modo como as
mercadorias são expostas, a decoração, iluminação, o ruído e outros. Limeira
(2008), nesse mesmo enfoque, ressalta que algumas características como barulho,
iluminação e temperatura tendem a ser percebidas quando se apresentam em
condições extremas.
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O ambiente social de uma situação referem-se aos profissionais que atuam na
loja e outras pessoas que interagem entre si. Limeira (2008) afirma que qualidade no
atendimento dos vendedores, bem como a maneira como estão apresentados
(uniforme, higiene), a educação e cortesia são fatores observados pelos clientes.
Situações também em que se o espaço da loja está muito cheio ou um vendedor
está debatendo com um cliente podem inlfuenciar consumidores a selecionarem um
produto rapidamento ou abandonarem o local (Solomon, 2008).
Os efeitos da presença ou ausência de tempo influenciam na maneira como
um produto pode ser escolhido. Portanto, se uma pessoa tem o tempo restrito
certamente faria menos compras e levaria em consideração menos marcas e menos
atributos (Solomon, 2008).
Mowen e Minor (2003) acrescentam o quarto elemento situacional, a tarefa, que
se refere ao motivo ou ocasião ideal para consumo. Solomon (2008, p.

172)

também conceitua que “a tarefa inclui os usos para o produto e a identidade da
pessoa que o utilizará”. O real propósito da compra permitirá descobrir as
motivações do consumidor, dessa maneira as empresas precisam encontrar uma
forma de impedir que o produto se torne adequado somente a uma situação de uso.

2.2.3 Processos psicológicos

Os fatores psicológicos como processamento de informação, aprendizagem e
mudança de comportamento auxiliam na compreensão do comportamento do
consumidor, pois os estímulos de marketing penetram no seu consciente,
justificando comportamentos (Blackwell et al., 2008). Assim, essas variáveis têm o
papel de interferir no processo de escolha do consumidor a partir de vinculações
estabelecidas entre produtos e recordações (Solomon, 2008).

A) Aprendizagem

A aprendizagem pode ser definida como mudança na conduta do consumidor,
decorrente de experiências e emoções (Cricca et al., 2014). Assim, essa alteração
no comportamento pode ser determinada pelas experiências (Kotler & Keller, 2006;
Solomon, 2008), ou seja, a aprendizagem é um comportamento aprendido. Ela
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altera o conhecimento sobre determinado produto ou serviço, influenciando na
decisão de compra (Blackwell et al., 2008).
Pode-se aprender por meio de eventos vivenciados por outras pessoas ou por
nossas próprias experiências. Ou também pelo modo como as pessoas estabelecem
associações entre conceitos, memorizam ou resolvem problemas (Mowen & Minor,
2003). Sendo assim, um processo ativado pela prática, de modo que as pessoas
controlam a informação (Oliveira, 2007).
A aprendizagem nasce da interação entre impulsos, estímulos, sinais,
respostas e reforços. O impulso representa um estímulo que leva à ação, já os sinais
determinam quando, onde e como a pessoa reage, chamado de estímulos menores
(Kotler & Keller, 2006). O ser humano está constantemente aprendendo quando é
exposto a estímulos na interação com o mundo:
Nosso conhecimento sobre o mundo é revisado constantemente enquanto
somos expostos a novos estímulos e recebemos contínuos feedbacks que nos
permite modificar o comportamento posteriormente, quando nos encontramos
em situações semelhantes (Solomon, 2008, p. 104).
Se o indivíduo vê o anúncio na televisão e depois encontra o produto no
caminho para o supermercado, a chance de levá-lo para casa será maior do que
aqueles produtos que não despenderam de algum recurso de comunicação ao
consumidor (Mendes, 2013).
Nesse contexto, Kotler e Keller (2006) afirmam que a partir de uma experiência
recompensadora na compra de algo o consumidor generaliza a resposta a um
estímulo semelhante na aquisição de outro produto de mesma categoria. Por
exemplo, quando o indivíduo compra um produto específico e fica satisfeito, há mais
probabilidade de que compre outros produtos da mesma marca, pensando ou
associando a um mesmo retorno positivo.
As teorias da aprendizagem têm sua contribuição para o marketing no sentido
de que “[...] os profissionais de marketing podem criar demandas para um produto
associando-o a fortes impulsos, usando sinais motivadores e fornecendo reforço
positivo” (Kotler & Keller, 2006, p. 186). Permitem, ainda, incentivar os consumidores
a remanejar sua fidelidade ao uso de serviços para marcas semelhantes por meio do
uso dos mesmos impulsos usados pelos concorrentes.
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Entretanto, Mendes (2013) salienta que, apesar de o consumidor passar por
aprendizagem constante, ela se modifica em função de um conhecimento recémadquirido. Seu processo de interatividade com o mundo, por exemplo, o que lê,
discute ou observa será o fundamento para comportamentos futuros (Schiffman &
Kanuk, 2009).

2.3 Comportamento do consumidor de baixa renda
2.3.1 Ascensão da baixa renda

Até há pouco tempo, as organizações ignoravam o público de baixa renda, pois
viam esses consumidores com capacidade financeira insignificante no mercado
(Prahalad, 2010). O pressuposto dominante era de que o mercado não era viável em
função do pobre não ter dinheiro para gastar.
Dessa forma, Prahalad & Hammond (2002), por meio de estudos, propuseram
uma forma diferenciada de se pensar a respeito da baixa renda, que até então era
um público considerado com pouco potencial de compra. Assim, Prahalad (2010)
apresentou dados relevantes, indicando que essa população representa 70% do
total de pessoas e 90% do Produto Interno Bruto (PIB) nos países em
desenvolvimento.
Com isso, os autores identificaram um mercado em potencial inexplorado
denominado “base da pirâmide”, referindo-se aos consumidores de baixa renda.
Esse fato demonstra às organizações “[...] um indicador do tamanho da
oportunidade de mercado na base da pirâmide” (Prahalad, 2010 p. 97). Logo, diante
de seu tamanho e renda, esse segmento da população tem exibido grande potencial
de consumo a ser explorado pelas empresas.
Além da descoberta desse mercado, Prahalad (2010) evoca outros aspectos
sobre a “base da pirâmide”. O autor cita que o problema da pobreza poderia ser
minimizado com soluções baseadas em três pilares. O primeiro pilar refere-se ao
inexplorado e significativo poder de compra da base da pirâmide. Esse mercado, de
mais de quatro bilhões de pessoas, até então ignorado pelas empresas, poderia
impulsionar a lucratividade das organizações na forma de venda de produtos para os
pobres.
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O segundo pilar mencionado pelo autor diz respeito ao combate à pobreza.
Assim, quando empresas vendessem para esse mercado teriam lucratividade e ao
mesmo tempo ajudariam a erradicar a pobreza. Contudo, elas deveriam reconhecer
a baixa renda como consumidores ativos, a fim de realizar ofertas inovadoras e
criativas de acordo com suas necessidades.
O terceiro pilar é o papel das multinacionais que, para Prahalad (2010),
deveriam se tornar líderes no segmento de produtos para baixa renda. Isso porque,
como são preparadas para grandes produções a baixo custo, estariam mais
preparadas para esse tipo de produtividade sem perder a qualidade. Logo, poderiam
extrair todos os benefícios do alto potencial de crescimento desse mercado.
Nessa mesma abordagem, Chauvel e Mattos (2008) afirmam que no Brasil
pouco se sabe sobre esses consumidores, em função de terem sido ignorados por
pesquisas acadêmicas e pelos mercados. Segundo levantamento acadêmico no
campo da administração sobre o tema, realizado por Pinto (2013), o tema vem
sendo construído nos últimos anos e ganhando paulatinamente espaço e relevância
no campo de pesquisas.
Os varejistas não davam importância a esse mercado até o início da década de
1990, entretanto, com a abertura econômica o cenário mudou (Chauvel & Mattos,
2008). No Brasil, o mercado de baixa renda tem se intensificado e, mesmo diante de
um mercado mundial instável, esse segmento tem mantido relevante crescimento no
consumo (Nogami, Vieira & Medeiros, 2012).
Para Barone e Sader (2008), Barros e Rocha (2007), Hemais, Borelli, Casotti e
Dias (2014), Issa (2004), Nogami et al. (2012) e Rocha e Silva (2008), a partir do
Plano Real, em 1994, o consumo no Brasil aumentou, assim contribuindo para a
ascensão da baixa renda. Quanto a isso, os autores citam ainda outros fatores,
como acesso facilitado ao crédito, aumento do emprego formal e do salário mínimo e
programas assistencialistas do governo.
Nesse aspecto, o crescente aumento do poder aquisitivo da família brasileira de
baixa renda atraiu o interesse de várias empresas que até o momento não
conheciam as características desse segmento (Hemais et al., 2014; Nogami et al.,
2012; Parente, Limeira & Barki, 2008; Prado et al., 2014).
As empresas pensavam que os consumidores pobres não compravam produtos
com qualidade, entretanto, segundo a lógica apresentada por Prahalad (2010), esse
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comportamento é desmitificado, pois a limitação financeira desse consumidor
estimula a compra de produtos de grandes marcas.
Adicionalmente, Levy e Queiroz (2013) ressaltam

que os consumidores de

baixa renda gastam com produtos de preços até mais elevados, como uma forma de
minimizar o risco, pois não teriam condições de comprar novamente o mesmo
produto em caso de falha. Dessa forma, as organizações não deveriam se limitar
estrategicamente somente a uma política de preços baixos.
Sheth et al. (2001) mencionam estudos que têm abordado que ignorar a baixa
renda configura-se em uma ideia distorcida, pois mesmo que os recursos financeiros
tornem o poder de compra limitado, quando se analisa o coletivo, o poder de compra
e a participação no mercado ultrapassam as classes A e B.

2.3.2 Estratificação de classes sociais

Outro aspecto relevante sobre a baixa renda envolve as discussões entre
vários autores a respeito da forma como esse público deve ser classificado. Esse
público é referido por diversos nomes na academia como; “popular”, “pobre” ou de
“baixa renda” (Prahalad, 2010). Também pode ser mencionado como classe C,
público da base da pirâmide, consumidor pobre, consumidor emergente, classe
trabalhadora, classe média, população com baixo poder aquisitivo (Batinga, 2014;
Nogami & Pacagnam, 2011). De modo geral, na academia e no mercado, o termo
baixa renda é o mais utilizado (Oliveira & Silva Filho, 2013), portanto, este estudo
optou por utilizar o termo baixa-renda.
A ideia de pobreza é relativa, na concepção de Mattoso (2010), pois diversos
pesquisadores desconhecem a forma adequada de lidar com esse público,
restringindo a sua condição financeira.
Conforme estudos de Sarti (1996 como citado em Mattoso, 2010, p. 4) sobre
esse público, sua pesquisa de campo demonstrou que as pessoas pertencentes à
baixa renda não se definiam como pobres:
[...] em seu estudo de campo não encontrou ninguém que se definisse como
pobre. Nos bairros da periferia de São Paulo os pobres eram os que moravam
na favela: já na favela os pobres eram os que moravam debaixo da ponte. A
autora disse não ter entrevistado os moradores debaixo da ponte, mas que
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certamente se o fizesse estes achariam alguém “inferior” a quem se
comparariam.
Na mesma linha, Barbosa e Giglio (2005 como citado em Mattoso, 2010, p. 4)
afirmam que os pobres se autodefinem como pobres quando envolvem aspectos
sociais ou morais, como, por exemplo, associam pobreza e honestidade: “sou pobre,
mas honesta”. Mattoso (2010) acrescenta que um dos aspectos que retratam falta
de conhecimento sobre as características desse público é a suposição de que as
classes inferiores copiam as superiores. Autores como Mattoso e Rocha (2005)
defendem que a ideia de pobreza é relativa, pois os pobres usam como referência
seus pares. Um exemplo seria de que a adoção de costumes da patroa pelas
empregadas domésticas tem a finalidade de se distinguir no meio em que convive.
Outra questão a ser avaliada é a forma habitual de classificar o público de baixa
renda somente pelo grau de capacidade de compra. Mattoso (2010) e Silva e
Parente (2007) realçam que a variável renda estudada de forma isolada não
consegue explicar o comportamento de consumo desse público. A renda é uma
limitação, pois o estilo de vida desse consumidor pode fornecer informações mais
precisas do que apenas o salário (Nogami & Pacagnam, 2011).
A Tabela 5 mostra como tem sido classificado o público de baixa renda nas
publicações acadêmicas no Brasil, nos Anais do Encontro Nacional da Associação
Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração. Estes dados foram
levantados por Nogami & Pacagnan (2011) por meio de estudo bibliométrico.
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Tabela 5
Classificação da baixa renda em trabalhos de pesquisadores brasileiros
Autores
Schneider (1978)

Classificação
Renda familiar mensal de até 5 salários mínimos

Arruda (1981)
Zamith (1993)
Alves (2006)
Reis (2006)

Renda familiar inferior ou igual a 3 salários mínimos

Giovinazzo (2003)
Issa (2004)
Barki (2005)
Spers e Wright (2006)

Classes econômicas C (renda familiar mensal entre 4 e 10
salários mínimos) e D e E (renda familiar mensal inferior a
4 salários mínimos)

Marques (2004)
Lima, Gosling e Matos (2008)

Classes econômicas C e D

Mattoso e Rocha (2005)
Mattoso (2010)
Castilhos (2007)

Local de moradia

Parente, Barki e Kato (2005)

Renda familiar mensal inferior a R$ 1.200,00. Esse valor
representava, na época do estudo, 4 salários mínimos

Moura et al. (2006)
Ponchio, Aranha e Todd (2006)
Ponchio e Aranha (2007)

Renda familiar abaixo de 4 salários mínimos

Assad e Arruda (2006)

Classes econômicas D e E, com renda familiar mensal
inferior a 4 salários mínimos

Barros (2006)
Barros e Rocha (2007)

Grupo de empregadas domésticas moradoras da Baixada
Fluminense do Rio de Janeiro

Chen (2006)
Classes econômicas C, D e E
Moreira (2006)
Veloso e Hildebrand (2006)
Veloso, Hildebrand e Daré (2008)
Sobral et al. (2006)
Parente, Barki e Kato (2007)

Renda familiar inferior a 10 salários mínimos

Silva e Parente (2007)
Renda familiar mensal entre 2 e 5 salários mínimos
Monteiro, Silva e Ladeira (2008)
Renda familiar inferior a R$ 1.000,00
Nota Fonte: Nogami, V.K.C., & Pacagnan, M. N. (2011). Consumo da base da pirâmide: uma análise
bibliométrica do estado da arte na produção acadêmica no Brasil, Anais do Encontro Nacional da
Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

2.3.3 O consumo da baixa renda

Percebem-se diversos estudos teóricos e empíricos sobre a forma como os
consumidores das classes emergentes vivenciam suas experiências de consumo
(Chauvel & Mattos, 2008; Nogami & Pacagnam, 2011; Pinto, 2013; Rocha & Silva,
2008). Em pesquisas realizadas por Chauvel e Mattos (2008) sobre o tema baixa
renda, evidenciaram-se vários aspectos sobre seu comportamento de consumo,
desmitificando teorias. Nesse sentido, surgiram questionamentos plausíveis a
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respeito da forma como se dá o consumo da baixa renda, tais como as referências
que esse segmento adota.
De modo geral, é perceptível em diversos estudos a variável renda, sendo
determinante de classificação social desse público. Entretanto, a variável renda
analisada de forma independente não consegue esclarecer os determinantes de
classes sociais e suas ligações com o consumo, pois esse público apresenta
características mais amplas (Mattoso, 2010; Nogami & Pacagnam, 2011; Silva &
Parente, 2007). Nesse sentido, é necessário entender o cenário que envolve a baixa
renda, tais como o consumo e identidade, influências, posição social, etc. (Mattoso,
2010).
O consumo pode ocorrer por impulso ou por influência da família, amigos,
propaganda, também pela situação ou emoção (Caro, 2005). Pode se dar, ainda,
pela personalidade, renda, atitude, motivação, recursos, marca, preço, produto,
serviço, ambiente da loja, etc. (Blackwell et al., 2008). Sendo o consumo visto como
um fenomêno cultural, ele pode ser compreendido em relação ao contexto social.
Desde que a sociedade existe, o consumo está presente, pois representa a
cultura de um povo. Para Batinga (2014), o consumo não pode ser reduzido a um
caráter utilitário, pois comunica significados culturais na determinação das relações
entre as sociedades contemporâneas.
Nesse enfoque, Rocha e Barros (2004) afirmam que o consumo expressa
princípios, categorias, ideais, valores e identidade a partir da cultura por um sistema
simbólico. O consumo representa expressão da identidade para as pessoas (Holt,
2002) e também distinção social (Bourdieu, 1979).
Pereira e Ayrosa (2004) citam que o ato de consumir se constitui em
“experiências” e identificação com grupos. No campo gerencial, Solomon (2008)
acrescenta que existem também motivações, desejos, padrões de cultura e outros
elementos que interferem no processo de compra. Os estudos sobre o consumo, de
modo geral, evidenciam as fases do ciclo de vida dos produtos como compra,
consumo e descarte (Levy & Queiroz, 2013).
Contudo, o consumo não se restringe a questões de ordem financeira, de
acordo com Rocha e Barros (2004), pois sua complexidade não consegue explicar
seus significados. Para McCraken (2003), é de ordem cultural e carregado de trocas
simbólicas.
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O consumidor de baixa renda é desmitificado, pois muitas empresas pensavam
que esse público fazia compras tendo como foco somente o preço (Prahalad, 2010).
Desse modo, sobressaem-se muitos outros aspectos que precisam ser analisados
para as organizações ofertarem uma proposta de valor para esse público.
Em estudos realizados por Barki (2005) sobre os hábitos de consumo da baixa
renda no varejo, ao contrário do que pensavam algumas empresas, o consumidor de
baixa renda tende a pagar mais caro pelos produtos que compram. Esse
comportamento é justificado pela dificuldade em realizar compras em grande
quantidade, obrigando-o a comprar com mais frequência e em pequenos lotes,
sendo assim, consequentemente, mais oneroso. Outro fator se relaciona ao acesso,
muitos realizam compras em lojas de bairro, onde a capacidade de negociação é
bem menor.
Além disso, Anderson (2000 como citado em Barki, 2005) alega que a baixa
renda é fiel a marcas em função de seu compromisso com os gastos da família, pois
não há flexibilidade para erros. Salienta-se “[...] forte preferência e fidelidade por
marcas conhecidas e pouco espaço para experimentação, já que o limitado
orçamento doméstico inibe o risco associado a novos produtos” (Barki, 2005, p. 26).
Portanto, não podem se enganar em escolhas que não atendem às suas reais
expectativas e necessidades, corroborando os achados de Prahalad (2010) sobre as
limitações financeiras dos consumidores de baixa renda. O autor ressalta que usam
produtos de marcas conhecidas e preços elevados para reduzir risco de falha, pois
não há condições de adquirir o mesmo produto.
Entretanto, o uso das marcas não é associado somente a qualidade e preço,
mas também ao respeito e status que ele proporciona ao consumidor (Chauvel,
2000). Nessa linha, Barros e Rocha (2007) e McCracken (2003) acrescentam que a
função do consumo é diferenciar socialmente, logo, torna-se um componente de
distinção dentro da própria classe social.
McCracken (2003, p. 119) cita que “todas essas noções culturais estão
concretizadas nos bens e é através de sua posse e uso que o indivíduo as assimila
em sua própria vida”. Ou seja, o consumo vai mais além, supre os indivíduos em
seus ideais.
Nessa mesma abordagem, Castilhos (2007) salienta que as marcas populares
demonstram condição de pobreza para os jovens, por isso seriam evitadas por esse
público. Assim, os jovens de baixa renda utilizam marcas em duas situações, para
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disfarçar sua condição de pobreza diante de pessoas de outras classes sociais ou
como status na sua comunidade (Castilhos, 2007; Levy & Queiroz, 2013). O fato de
serem pobres os leva a se sentirem inferiorizados, podendo ser considerados como
de “segunda classe” (Barki, 2005). Logo, o público de baixa-renda entende que
quando usa marcas de qualidade é tratado com respeito e prestígio (Chauvel, 2000).
O consumidor da base da pirâmide também exibe outras características, tais
como: ser conservador, ter gosto pela fartura, valorizar a dignidade, baixa
autoestima e preferência por lojas da vizinhança devido ao atendimento. O gosto
pela fartura pode ser nítido em diferentes contextos, por exemplo, em ocasiões
como visita de amigos ou festividades (Parente & Barki, 2005) e nos lares, refletindo
abundância de alimentos.
O crédito é a única forma que tem de acesso à grande variedade de bens de
consumo (Rocha & Silva, 2008). Em consonância, Levy e Queiroz (2013)
acrescentam que nas relações entre as pessoas de baixa renda é comum a ajuda
mútua, incluindo o empréstimo do “nome” para vizinhos, amigos ou parentes para
obterem crediário na compra de produtos ou serviços.
Dessa forma, Barki (2005) reconhece que a honestidade é um dos valores mais
importantes considerados pela população de baixa renda, por isso, quando
“emprestam o nome” agem com cautela, temendo a falta de pagamento. Porém,
quando a ajuda aos que pedem é negada, corre-se o risco de serem excluídos dos
grupos sociais da comunidade (Mattoso & Rocha, 2005). Ainda sob esse ângulo,
Mattoso (2010) complementa que as camadas inferiores gostam de “emprestar o
nome” para mostrar que “estou podendo mais que o vizinho”.
De acordo com Mattoso, (2010 p. 4), “o atendimento e o trabalho de visual
merchandising são extremamente importantes na construção de valor”, podendo ser
até mais importantes que preço. Levy e Queiroz (2013) afirmam que o público de
baixa renda tem gosto por lojas com espaços amplos e grandes variedades de
produtos. “Simbolicamente, isso passa a ideia de generosidade e preços baixos ao
consumidor” (Aguiar et al., 2008 como citado em Levy & Queiroz, 2013, p. 4).
Parente et al. (2008) ressaltam que a forma como esses produtos são dispostos
tem por objetivo passar um conceito de status e pertencimento, por isso, diante de
grande variedade, os lojistas mesclam produtos de marca líder acompanhados de
marcas mais baratas.

63

Brandão e Parente (2012) comprovam, explicando a importância do crowding,
que aborda fatores ambientais que influenciam o comportamento de compra. Esses
fatores são descritos como espaço físico da loja, disposição dos produtos,
iluminação, música, atratividade física, fatores sociais, atendimento, etc. (Baker,
Parasuraman, Grewal & Voss, 2002).
O crowding diz respeito ao movimento de clientes na loja ao longo do dia, mais
precisamente concentrando-se em dimensões como quantidade de pessoas
(densidade humana, produtos e coisas) e densidade espacial (Eroglu & Harrell, 1986
como citado em Brandão & Parente, 2012, p. 614), sendo que a densidade da loja
influencia na percepção dos outros fatores. Portanto, o crowding busca entender
como os consumidores reagem em lojas cheias de clientes e abarrotadas de
produtos.
Segundo Baker et al. (2002), a densidade na loja influencia a percepção de
valor e o comportamento de compra do público de baixa renda, principalmente no
tocante ao nível de preço dos produtos. A relação entre densidade e respostas entre
os consumidores pode ser entendida de duas formas: lojas vazias, com poucos
clientes podem incorrer em percepção de preços altos, porém ambientes de compra
lotados podem sugerir preços atrativos, mas também desconforto na efetuação das
compras (Pan & Siemens, 2011).
O visual da vitrine reflete a diferença de percepção do público alvo. Levy e
Queiroz (2013) pontuam que o visual das vitrines e mostruários de lojas voltados
para o público de classes mais baixas é diferente das classes mais altas. Nota-se
grande volume de produtos e diversidade, bem como a existência de promoções.
Parente et al. (2008) esclarecem, ainda, que nesse espaço há predominância de
produtos desarrumados e estrutura física de baixo custo, tendo como foco o baixo
preço.
Contudo, para as classes A e B há nítida diferenciação no visual das vitrines.
Elas são minimalistas, atraindo a atenção para a exclusividade do produto (foco em
diferenciação), as prateleiras são organizadas e têm por objetivo oferecer conforto
aos clientes (Levy & Queiroz, 2013).
O consumo da baixa renda mostra outro aspecto relevante. Esse aspecto se
relaciona ao consumo de serviços e produtos de beleza. De acordo com Livramento
et al. (2011), embora seu orçamento financeiro seja restrito, o consumidor de baixa
renda tem papel relevante no “mercado da beleza” a partir dos gastos efetuados em
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função da preocupação com a aparência. O consumo de produtos de beleza o leva à
busca de um ideal, pois acredita que demonstra inclusão social e se aproxima
daquilo que a sociedade considera como belo (Jordão, 2008).
O contato face a face é valorizado por esse público, que encontra, em salões
de beleza, por exemplo, um local para interação (Barki, 2005). Desse modo, o bom
atendimento possui significado particular. A loja é um espaço importante onde há
sentimentos que podem variar entre satisfação e contentamento a desprezo e
vergonha. Por isso, desrespeito com cliente e postura arrogante são condutas
consideradas totalmente insatisfatórias que afastam esse público (Rocha & Silva,
2008).
Os mesmos autores obtiveram, em seus estudos sobre o consumidor pobre,
que “lojas de bom atendimento eram aquelas em que o pobre não era discriminado,
mas recebia atendimento respeitoso” (Rocha & Silva, 2008, p. 12).
Portanto, há diversas táticas que podem ser utilizadas na construção de
relacionamento e fidelização desse consumidor. Então, entender as necessidades
desse público se torna um aspecto relevante para direcionar estratégias de
marketing mais eficientes (Mattoso, 2010).

2.4 O consumo de serviços em salão de beleza

O conceito de serviços formulado por Lovelock e Wright (2009, p. 5) reside no
“ato ou desempenho, oferecido por uma parte à outra. Embora o processo possa
estar ligado a um produto físico, o desempenho é essencialmente intangível [...]”, ou
seja, na propriedade de nada. O serviço não pode ser estocado, é perecível, não
pode ser trocado, por isso se faz necessário entender a percepção dos
consumidores em relação ao seu uso.
Nesse mesmo enfoque, Turri (2009, p. 29) afirma que “a intangibilidade é
atributo que não pode ser visto, sentido, testado ou tocado da mesma maneira que
um bem”. De modo que, duas das características mais relevantes em relação aos
serviços pessoais são inseparabilidade e heterogeneidade. Os serviços não são
fabricados ou consumidos antes da aquisição do cliente. Ele também tem a
característica peculiar de variar entre as pessoas que o utilizam, logo, torna-se um
processo exclusivo e customizado, pois “as pessoas compram experiências sob
forma de serviços” (Mowen & Minor, 2003, p. 193).
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Kotler e Keller (2006) prelecionam que a aquisição de serviços tem alto grau de
risco. Porquanto, as pessoas valorizam mais as informações boca a boca do que
propagandas. Lionello, Slongo e Alba (2013) concordam e citam que consumidores
leais têm predisposição a usufruir de um bem com mais frequência, o fator “preço”
não é tão importante e percebe-se empenho no boca a boca positivo.
De modo geral, os consumidores de serviços exibem algumas características
exclusivas. Relacionam qualidade e preço, julgam a forma como foram atendidos e
os atributos visíveis e, quando satisfeitos, tornam-se fidelizados (Lionello et al.,
2013). E quando são bem atendidos demonstram postura e atitude positiva em
relação à organização, mesmo diante de várias opções ofertadas pelo mercado.
Nesse aspecto, os serviços de salão de beleza integram-se na categoria de
serviços pessoais e caracterizam-se pela simplicidade, pouco conhecimento
especializado e tecnológico. Em alguns tipos de serviços, como os pessoais, o
consumidor se torna o foco do processo, pela grande interação entre ele e o
prestador de serviço (Turri, 2009). O autor exemplifica no salão de beleza a
recepção, o local de lavagem e do corte, de feitio das unhas e maquiagem
representam o lugar onde ocorre estreito contato entre as partes.
De acordo com Turri (2009, p. 33), “em serviços de salão de beleza a forma do
corte de cabelo e a cor da pintura das unhas ilustram inseparabilidade e a
heterogeneidade”. Reforça, assim, que esse serviço é exclusivo e agregado de
valor. E Bouzon (2010) considera que o salão de beleza é o lugar onde se auxilia o
imaginário das mulheres na busca por atingirem esse padrão de beleza tão
sonhado. Esses locais são utilizados como clínicas, divãs, meio no qual há um
sentimento de inclusão e satisfação perante a sociedade.
Os hábitos de consumo das mulheres de baixa renda nos salões de beleza
apresentam gastos significativos na busca pela aparência “ideal” (Fontes et al.,
2012). As consumidoras observam vários benefícios quando investem em beleza,
tais como camuflar ou omitir características que não são bem vistas pelos outros e
chamar a atenção para aquilo que avalia positivamente. Os autores ainda opinam
que realçar ou evidenciar o belo é ter status e atrair a atenção dos outros.
Além disso, as pessoas compram por vários motivos: necessidade, desejo,
busca de status para atingirem um ideal, serem inseridas na sociedade ou pelo valor
simbólico (Kotler & Keller, 2006; McCraken, 2003; Schiffman & Kanuk, 2009). Assim,
a beleza e a aparência influenciam nos rendimentos dos indivíduos. Por isso:
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A importância [...] do atributo beleza é a possibilidade que todos têm de, com
um “banho de loja” e maior frequência aos chamados “templos da beleza”,
poder melhorar sua aparência física e poder galgar posições melhores no
mercado de trabalho (Dweck, Di Sabatto & Souza, 2005, p. 5).
Há outros motivos que explicam essa busca por estar “bela”. Para McCraken
(2003) e Solomon (2008), o comportamento da consumidora feminina de serviços e
produtos de beleza reside nos significados que elas atribuem a essas práticas de
consumo. Essas práticas são carregadas de significados sociais e culturais.
As propriedades simbólicas no uso desses serviços auxiliam na construção de
sua identidade e no processo de socialização do indivíduo. Isso porque “muitos
padrões de comportamento associados ao homem e à mulher são reflexos das
concepções de gênero produzidas por determinado contexto histórico e social”
(Goldenberg, 2000 como citado em Fontes et al., 2012, p. 404). Assim, investir em
beleza desperta um sentimento de “inclusão”, logo, as pessoas são mais admiradas
pelos indivíduos que as cercam porque “[...] às pessoas atraentes são atribuídas
diversas características de personalidade consideradas socialmente desejáveis,
além de obterem facilidades em suas relações sociais” (Dion et al., 1972 como
citado em Fontes et al., 2012, p. 406).
Para Nagle e Barki (2012), a princípio, o interesse das mulheres pela beleza
estão relacionados a desejos individuais, visibilidade social e melhoria da aparência
física e estética. Entretanto, percebe-se que o que mais importa no panorama das
mulheres de baixa renda são as recompensas emocionais, sociais e materiais
proporcionados pelo culto ao corpo.
Em consonância, Silva Filho (2013) destaca que os estímulos de marketing
levam as mulheres a usarem diversos produtos e os meios de comunicação têm
forte influência na construção do imaginário coletivo. A beleza ganha relevância
quando mulheres comuns buscam como referência modelos e atrizes expostas
pelas mídias. Afirma, ainda, que nesse segmento não existem produtos ou serviços
supérfluos. Por exemplo, a tintura que usam servirá para esconder a idade, plásticas
e tratamentos para corrigir deficiências.
Fontes et al. (2012, p. 406) completam: “na maioria das vezes, os produtos de
beleza utilizados são associados ao aumento da atratividade física e à obtenção dos
benefícios sociais”.
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Segundo Richins (1992 como citado em Fontes et al., 2012), modelos
idealizados pela mídia refletem diminuição da satisfação das pessoas em relação à
própria imagem. A distância percebida entre a realidade e o que é idealizado pelo
indivíduo gera ansiedade, frustração e resulta na redução da sua autoestima
(Bizman & Yinon, 2004). Por isso, mesmo com gastos que estão acima de sua
realidade financeira, as mulheres de baixa renda insistem em cuidar da aparência,
empenhadas na busca para elevarem a autoestima (Livramento et al., 2011).
Na mesma linha de pensamento, Goldenberg (2007) e Holiday & Cairnie
(2007), como citados em Fontes et al. (2012, p. 406), percebem que “o corpo hoje
está sujeito à vigilância, à busca da perfeição estética e à submissão aos modelos
de beleza, consideradas um valor, um capital obtido através de investimento
financeiro”. Assim, observa-se que a sociedade exerce pressão, de maneira que só
é aceito aquele que se encaixa no padrão de beleza idealizado pelos outros.

2.5 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa de campo

No decorrer dos capítulos, foram analisados os conceitos de comportamento do
consumidor, o processo de decisão de compra, os fatores influenciadores, o
comportamento do consumidor de baixa renda e o consumo de serviços de beleza.
Esta parte do trabalho tem como objetivo explicitar, diante de toda a literatura
consultada, quais autores e conceitos serão utilizados como suporte teórico ao
objetivo principal do estudo. O marco teórico utilizado na revisão bibliográfica para
dar sustentação à pesquisa de campo foi composto, principalmente, por Blackwell et
al. (2008), Engel et al. (2000), Mowen e Minor (2003) e Solomon (2008). Todos
discorrem sobre os modelos do processo de decisão de compra a abordam os
fatores influenciadores no processo do consumo. O público de baixa renda foi o
elemento de recorte desta pesquisa, que teve como sustentação teórica as
contribuições de Barki (2005), Chauvel e Mattos (2008), Mattoso (2010), Prahalad
(2010) e Rocha e Silva (2008), entre outros, o que possibilitou a avaliação de sua
ascensão, características, poder de compra e consumo. Dessa forma, este
arcabouço possibilitou a análise do consumo da baixa renda nos serviços de beleza,
colaborando, assim, para os resultados a que se pretendeu chegar.
No próximo capítulo será descrita a metodologia adotada para a efetivação
deste trabalho.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo são apresentadas as técnicas utilizadas na realização da
pesquisa e em sua análise. São abordados o tipo e o método de pesquisa, o
procedimento de coleta de dados e as análises dos dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

O tipo de pesquisa escolhido para esta dissertação foi a pesquisa descritiva. De
acordo com Collis e Hussey (2005, p. 24), a pesquisa descritiva tem por finalidade
descrever “[...] o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter
informações sobre as características de um determinado problema ou questão”.
Os estudos descritivos têm a função de relatar características relevantes dos
grupos, evidenciar as percepções de características sobre produtos, fazer
associações das variáveis de marketing para auxiliar em previsões específicas, além
de contribuir na elaboração prévia de hipóteses de um modelo teórico (Malhotra,
2004).
Quanto à natureza, trata-se de pesquisa qualitativa, em que não há
preocupação com dados estatísticos, ou seja, os eventos não serão quantificáveis.
O método qualitativo “oferece descrições ricas e bem fundamentadas, além de
explicações sobre processos em contextos locais identificáveis” (Vieira & Zouain,
2004, p. 18). Além disso, auxilia na melhor visão e entendimento do contexto do
problema (Malhotra, 2004).
Em relação ao método, adotou-se a pesquisa de campo, uma vez que foram
realizadas investigações em que houve fenômenos que dispuseram de elementos
para explicá-los. Marconi e Lakatos (2007, p. 83) definem a pesquisa de campo
como:
Aquela utilizada com o objetivo de adquirir informações e/ou conhecimentos
acerca de um problema para o qual se procura uma resposta ou de uma
hipótese que se queira comprovar ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as
relações entre eles.
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Esse método contempla as fases como pesquisa bibliográfica, definição de
técnicas de coleta de dados, amostra e registros e, por fim, a coleta de dados
(Marconi & Lakatos, 2007).
Para o levantamento de dados foram realizadas entrevistas em profundidade,
conforme conceito explicado a seguir:

A entrevista de profundidade é não estruturada, direta, pessoal, em que um
respondente de cada vez é instado por um entrevistador altamente qualificado
a revelar motivações, crenças, atitudes e sentimentos sobre um determinado
tópico (Malhotra, 2004, p. 163)
Para Collis e Hussey (2005), os assuntos, perguntas e tópicos explorados
revelam novos aspectos, tornando-se um dos aspectos mais relevantes da
entrevista.

3.2 Unidade de observação

A unidade de observação foi composta de:



30 clientes que frequentam salões de beleza.



7 proprietários desses estabelecimentos.

As consumidoras dos serviços de beleza deveriam pertencer às classes C e D
para participarem deste estudo. Essa classificação foi analisada a partir do Critério
Brasil, para o qual as rendas C e D representam, respectivamente, valores entre R$
2.250 e R$ 600 por domicílio. Nesse aspecto, a classe C é subdividida em C1 e C2,
com rendas respectivas entre R$ 2.250 e R$ 1.350.

3.3 Procedimentos para coleta de dados

Inicialmente, fez-se contato com os responsáveis pelos estabelecimentos e
solicitação de autorização para a realização deste estudo mediante contato pessoal.
Após a confirmação, a pesquisa foi feita em duas etapas, primeiro com os
proprietários e depois com as clientes.

70

As clientes responderam ao questionário de classificação econômica baseado
no Critério Brasil (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP, 2015).
Após a confirmação de que pertenciam ao recorte determinado da pesquisa (baixa
renda), as mulheres foram entrevistadas.
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas elaboradas a
partir de um roteiro tanto para os proprietários quanto para as clientes (Apêndices A
e B). O roteiro de perguntas utilizado na pesquisa com as clientes foi baseado no
modelo do Processo de Decisão de Compra de Blackwell et al. (2008).
As entrevistas foram registradas por meio de gravação em áudio com a
presença desta autora e posteriormente transcritas para as devidas análises. A
pesquisa foi realizada entre os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, na
cidade de Betim, em áreas de predominância de população de baixa renda,
escolhidas por acessibilidade. E foi efetivada nos estabelecimentos localizados em
três regiões de Betim, sendo Imbiruçu, Teresópolis e Norte.
A orientação para estruturação do roteiro de perguntas contemplou as fases a
seguir, de acordo com Blackwell et al. (2008), considerando cada item em um bloco
de perguntas.

a) Reconhecimento da necessidade;
b) busca de informação;
c) avaliação das alternativas;
d) compra;
e) consumo;
f) avaliação pós-consumo;
g) descarte.

3.4 Estratégia de análise dos dados

Os dados gerados pelas entrevistas foram analisados e interpretados por meio
da metodologia do discurso do sujeito coletivo (DSC) – (Lefevre & Lefevre, 2005),
que se constitui numa tentativa de reconstituir o sujeito coletivo como um discurso
natural, mas veiculando uma representação com conteúdo ampliado.
O DSC é uma técnica de tabulação e organização de dados qualitativos que
tem como fundamento a Teoria da Representação Social (Figueiredo, Chiari &
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Goulart, 2013). Essa teoria relaciona-se a esquemas utilizados pelas pessoas no
seu cotidiano, que expressam juízos ou opiniões de uma realidade comum a um
conjunto social (Lefevre & Lefevre, 2010). Dessa forma, os depoimentos são
reunidos sem reduzi-los a quantidades, permitindo que todas as respostas que
formem um ou mais sensos comuns pudessem ser utilizadas para análise de igual
valor.
Pode ser considerada uma técnica inovadora em pesquisas qualitativas, pois
permite abordagem de pensamentos, representações, crenças e valores de um
grupo de pessoas sobre determinado tema. “O DSC é um discurso-síntese
elaborado com partes de discursos de sentido semelhante, por meio de
procedimentos sistemáticos e padronizados” (Figueiredo et al., 2013, p. 130).
Portanto, o uso de questões abertas amplia a real percepção do que pensam as
entrevistadas, permitindo categorizar as respostas e distribuí-las em classes e
ocorrências.

A proposta do DSC é fazer o pensamento coletivo falar diretamente. Isso
implica instituir um sujeito capaz de incorporar nele o discurso do pensamento
coletivo, sendo que ele não é nem o sujeito do depoimento individual, puro,
incapaz por ser individual, de expressar o pensamento coletivo, nem o sujeito
impessoal do conhecimento, da ciência ou da teoria [...] (Lefevre & Lefevre,
2012, p. 24).
Para organizar e tabular os depoimentos, podem ser utilizadas as seguintes
figuras metodológicas: a ideia central (IC); as expressões-chave (EC), ancoragem
(AC) e DSC, expostas a seguir (Lefevre, Lefevre & Teixeira, 2000):

a) Ideia central: é a informação contida na essência do conteúdo.
b) Expressões-chave: são transcrições literais de partes de depoimentos.
c) Ancoragem: quando é possível encontrar no depoimento traços de teorias,
conceitos, ideologias internalizados no indivíduo.
d) Discurso do sujeito coletivo: é a composição de um depoimento que
representa, com suas próprias palavras, a essência da totalidade de todos
eles.

Neste trabalho foram utilizadas três figuras metodológicas: a IC, as ECs e o
DSC. Nesse aspecto, a finalidade do DSC se constitui em:
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Reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebracabeça, tantos discursos-síntese quantos se julgue necessário para expressar
uma dada “figura”, ou seja, um dado pensar ou representação social sobre o
fenômeno. O DSC é, assim, uma estratégia metodológica com vistas a tornar
mais clara uma dada representação social e o conjunto das representações que
conforma um dado imaginário (Lefevre, Lefevre & Teixeira, 2000, p. 19).
A abordagem qualitativa escolhida para esta pesquisa é apropriada ao DSC,
porque “manifesta livremente suas opiniões sobre o tema pesquisado, com todos os
detalhes de tais opiniões, permitindo com isso que sejam revelados os conteúdos,
os argumentos associados a essas opiniões” (Lefevre & Lefevre, 2012, p. 15).
A Tabela 6 sugere duas formas de organizar os depoimentos obtidos para
aplicar a técnica:

Tabela 6
Organização de depoimento para o DSC
Forma
A

Descrição
Analisa-se cada depoimento e extraem-se, de cada um, as diferentes (mas
complementares) ideias centrais e suas respectivas expressões-chave. Em seguida,
agregam-se estas ideias centrais e/ou suas expressões-chave para obter o DSC.

B

Analisa-se cada depoimento extraindo-se as ideias centrais gerais. A partir dessas ideias
centrais gerais, extraem-se as ideias centrais e suas respectivas expressões-chave,
agrupadas em torno das ideias centrais gerais. Em seguida, agregam-se essas ideias
centrais e/ou suas expressões-chave para obter o DSC.
Nota Fonte: Lefevre et al., 2000 como citado em Titton (2006 p.68). Jogos de empresa: decisões de
carteiras em um jogo de banco. Dissertação de mestrado, USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

Assim, quando as ICs diferentes dos vários depoimentos são “agregáveis”
facilmente, recomenda-se a forma A como a mais adequada. Essa possibilidade se
evidencia pelo fato de que as respostas estavam muito coesas quanto às
abordagens, mesmo demonstrando opiniões diferentes.
Entretanto, quando houve divergências de opiniões por meio de blocos distintos
e em contraposição, abriu-se o discurso utilizando-se a forma B, sendo por isso que
na construção dos DSCs dos resultados da pesquisa incluiu-se uma coluna
intermediária, onde se pode nomear a IC geral.
A Tabela 7 apresenta a relação entre os objetivos específicos, os principais
autores utilizados que deram sustentação teórica para o assunto abordado e os
instrumentos de coleta de dados correspondentes.
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Tabela 7
Relação entre os objetivos específicos e os principais autores citados na
dissertação
Objetivos específicos
Identificar os serviços
mais utilizados nos
salões.
Relatar
como
as
consumidoras buscam
informações sobre os
serviços.

Autores
Livramento et al. (2011);
Silva Filho (2013);
Fontes et al. (2012).

Blackwell et al., (2008);
Engel et al. (2000);
Solomon (2008);
Mowen e Minor (2003);
Schiffman e Kanuk (2009);
Livramento et al.,(2011);
Silva Filho (2013).
Descrever
como Blackwell et al. (2008);
selecionam o salão de Engel et al. (2000);
beleza.
Solomon (2008);
Mowen e Minor (2003);
Schiffman e Kanuk (2009);
Livramento et al. (2011);
Silva Filho (2013);
Fontes et al. (2012).
Analisar os fatores Blackwell et al., (2008);
influenciadores para a Engel et al. (2000);
compra dos serviços.
Solomon (2008);
Mowen e Minor (2003);
Schiffman e Kanuk (2009);
Livramento et al. (2011);
Silva Filho (2013);
McCraken (2003).
Identificar os principais Blackwell et al., (2008);
atributos
valorizados Solomon (2008);
nos serviços pelas Mowen e Minor (2003);
consumidoras.
Schiffman e Kanuk (2009);
Rocha e Barros (2004);
Hoyer e Maclnnis (2011);
Chauvel e Mattos, (2008).
Fonte: elaborada pela autora.

Instrumento de
coleta de dados
Entrevista e
pesquisa de campo.

Fonte de dados
Entrevista com as
clientes roteiro (1).

Pesquisa
bibliográfica,
entrevista e pesquisa
de campo.

Referencial teórico e
entrevista com as
clientes roteiro (1).

Entrevista e
pesquisa de campo.

Entrevista com as
clientes roteiro (1).

Pesquisa
bibliográfica,
entrevista e pesquisa
de campo.

Referencial teórico e
entrevista com as
clientes roteiro (1).

Pesquisa
bibliográfica,
entrevista e pesquisa
de campo.

Referencial teórico e
entrevista com as
clientes roteiro (1).
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Resultados da pesquisa de campo

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa, bem como sua
análise. Primeiramente, faz-se uma caracterização dos proprietários dos salões e,
após, das clientes.
4.1.1 Caracterização dos proprietários dos salões de beleza

Foram entrevistados sete proprietários dos salões, como mostram as Tabelas a
seguir. Na Tabela 8 é apresentada a caracterização dos proprietários dos salões
quanto a sexo, tempo no mercado e formação.

Tabela 8
Caracterização dos proprietários dos salões quanto a sexo, tempo no mercado
e formação
Proprietário

Sexo

Tempo no mercado

Formação

1

Feminino

14 anos

Cursos de tratamento capilar, corte e colorimetria

2

Masculino

19 anos

Colorimetria capilar, curso de tratamento com
química, maquiagem, penteados

3

Feminino

5 anos

Corte e colorimetria capilar

4

Feminino

25 anos

Cursos de tratamento capilar, corte e designer de
sobrancelha

5

Masculino

8 anos

Engenharia de corte, maquiagem, penteados e
designer de sobrancelha

6

Masculino

14 anos

Engenharia de corte, mechas, especialização em
noivas e aperfeiçoamento pelo Instituto Técnico do
Cabeleireiro (ITC)

7

Feminino

7 anos

Cursos de maquiagem, sobrancelha, depilação e
de cabeleireiro

Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 8, foram entrevistadas três pessoas do sexo
masculino e quatro do sexo feminino. A maioria possui mais de 10 anos de atuação
no mercado de serviços de beleza. Em relação à formação, todos apresentam
cursos de cortes de cabelo. Dois entrevistados possuem cursos de tratamento com
química, quatro de maquiagem, sendo um deles com especialização em noivas e
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aperfeiçoamento pelo ITC, dois têm curso de penteados, três possuem o curso de
designer de sobrancelha e somente uma de depilação.
De modo geral, todos os salões pesquisados oferecem os mesmos serviços,
tais como escova, hidratação, tratamentos capilares, manicure, depilação, coloração,
designer de sobrancelha, maquiagem e penteados.
Na Tabela 9 foi questionado aos proprietários dos salões por que escolheram a
localização.
4.1.2 Respostas dos proprietários dos salões de beleza

Tabela 9
Como os entrevistados escolheram a localização do salão de beleza
Motivos

Quantidade

Localização (próximo da residência)

6

Convite

1

Total
Fonte: dados da pesquisa.

7

Observa-se que seis dos empreendedores escolheram o salão em função da
localização tanto para os clientes quanto próximo da residência. Apenas um deles
recebeu o convite para trabalhar e depois montou o próprio negócio.
Para essa questão, buscou-se identificar o DSC de forma a verificar,
qualitativamente, as respostas, como demonstra a Tabela 10.
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Tabela 10
Como os entrevistados escolheram a localização do salão de beleza
Sujeito
Sujeito 1

Ideia central
Eu sempre morei aqui no bairro e aqui era um cômodo
do comércio de meu pai, ele faleceu aí eu decidi abrir
aqui mesmo.

Expressão-chave
Sempre morei aqui no
bairro.

Sujeito 2

Não foi escolha, né, tem coisa na vida que acontece e
que você tem que acatar e fazer dessa escolha, meio
que forçada, dar certo. Foi assim que aconteceu
comigo. Eu morava em Rondônia em 1995 e vim pra
Minas. Morei em Belo Horizonte, no começo não
conhecia ninguém, morava em hotel e senti a
necessidade de fazer um curso, porque eu cortava
cabelo, sozinho, sem curso, aí senti essa necessidade,
não quis voltar para casa mais. Aí tive que dar um jeito
na minha vida, fazer um curso, aí um amigo meu
conhecia uma escola logo perto de onde estava o
hotel, aí eu fiz esse curso de cabeleireiro de 30 dias na
Broadway e com 30 dias conheci um rapaz que tinha
um salão aqui no bairro Jardim Teresópolis e ele me
fez uma proposta de vir trabalhar aqui com ele. Então
eu não tinha muito o que escolher, não tinha parente,
não conhecia ninguém, aceitei a proposta e vim
trabalhar com ele. Trabalhei com ele durante 11
meses, após 11 meses abri meu próprio negócio e
comecei a minha vida profissional.

Não foi escolha...conheci
um rapaz que tinha um
salão aqui no bairro... e
ele me fez uma proposta
de vir trabalhar aqui com
ele.
Trabalhei com ele
durante 11 meses, após
11 meses abri meu
próprio negócio

Sujeito 3

Eu já trabalhava aqui.

Sujeito 4

Porque é perto da minha residência.

Sujeito 5

Eu trabalhava em um salão que fica nessa região. Eu
procurei um ponto próximo de onde eu trabalhava, de
acesso mais fácil aos meus clientes.

Procurei um ponto
próximo de acesso mais
fácil aos meus clientes.

Sujeito 6

Foi meio complicado na época quando eu escolhi essa
localização porque quando eu comecei numa loja
pequena, que cabia duas ou três cadeiras e não tinha
espaço para fazer mais nada. Aí, depois de três meses
eu consegui arrumar essa loja, um pouco maior, onde
eu pude oferecer mais opções de serviços. Sempre
morei aqui no bairro.

Sempre morei aqui, e
com o tempo consegui
arrumar essa loja, um
pouco maior.

Sujeito 7

Próximo da minha casa, eu olhei facilidade de
transporte.

Próximo da minha
casa... facilidade de
transporte.

Eu já trabalhava aqui.
Perto da minha
residência.

Fonte: dados da pesquisa.

Conforme demonstrado na Tabela 10, a justificativa para a escolha da
localização reside no fato de que maioria dos respondentes já morava no bairro, ou
seja, ficou evidente a acessibilidade.
Diante disso, o DSC para a justificativa da escolha da localização dos salões é:
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A decisão pela localização foi por um ponto próximo de casa, de acesso fácil
aos meus clientes. Consegui arrumar essa loja, um pouco maior, conheci um
rapaz que tinha um salão aqui no bairro e ele me fez uma proposta de vir
trabalhar aqui com ele.
IC: a decisão pela localização foi por um ponto próximo de casa.

Os entrevistados foram questionados sobre como decidiram abrir um salão de
beleza. As palavras e frases são agrupadas na Tabela 11:

Tabela 11
Como os entrevistados decidiram abrir um salão de beleza
Sujeito

Ideia central

Expressão-chave

Sujeito 1

Desde de pequena que eu gostava de mexer no
cabelo, aí tinha aquele sonho, eu mesma mexia no
meu cabelo. Aí foi indo e eu abri.

Desde de pequena que eu
gostava e se tornou um
sonho.

Sujeito 2

Eu já tinha facilidade de mexer na área, eu aprendi a
cortar cabelo sozinho, só de frequentar o salão de uma
amiga minha. E sempre tive o dom da arte, gostava de
desenho. Eu percebi que mexendo com o cabelo
estaria satisfazendo um ego meu que era gostar de
arte. Que mexer no cabelo é uma arte.

Tinha facilidade de mexer
na área, aprendi sozinho.
Satisfaz meu ego e é uma
arte.

Sujeito 3

Eu fiquei aqui quatro anos, era funcionária e tem um
ano que eu sou proprietária. Eu fiquei sócia 9 meses, aí
a dona saiu e eu comprei a parte dela. E é uma área
que eu amo trabalhar.

Eu fui funcionária depois
virei sócia.

Sujeito 4

Porque eu gosto. Eu gosto de mexer com cabelo. E por
eu ter tido muitas decepções quando frequentava salão
de beleza, resolvi mexer com cabelo.

Porque
gosto
e
por
decepção
com
alguns
salões.

Sujeito 5

Na realidade, eu já trabalhava em outro salão há quatro
anos, conquistei um cartel de clientes bacana e resolvi
abrir meu próprio salão.

Como trabalhava em outro
salão resolvi abrir meu
próprio negócio.

Sujeito 6

Eu comecei em 2001 trabalhando com meu tio.
Trabalhei com ele oito anos. Aí tive a ideia de montar
meu próprio negócio e andar com minhas próprias
pernas. Eu gostei, nunca imaginava ser cabeleireiro.

Trabalhava com meu tio e
tive a ideia de abrir meu
próprio negócio.

Sujeito 7

Pela praticidade, fazer meu horário, tranquilidade e não
ter ninguém mandando em mim.

Pela praticidade, fazer meu
horário, tranquilidade e não
ter ninguém mandando em
mim.

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se na Tabela 11 que os entrevistados relatam sobre terem a
habilidade de manusear cabelos desde pequenos. Devido a essa habilidade natural,
foram surgindo oportunidades de trabalharem em salões de beleza, sendo que,
posteriormente, muitos decidiram empreender, abrindo o próprio negócio.
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Logo, o DSC para a justificativa em abrir um salão de beleza é:
Decidi abrir um salão porque desde de pequena que eu gostava, tinha
facilidade de mexer na área e se tornou um sonho. Satisfaz meu ego e é uma
arte. Como trabalhava em outro salão resolvi abrir meu próprio negócio. Decidi
abrir um salão pela praticidade, fazer meu horário, pela tranquilidade e não ter
ninguém mandando em mim e pelo fato de ter me decepcionado com alguns
salões.
IC: tinha facilidade de mexer na área, como trabalhava em outro salão resolvi
abrir meu próprio negócio.
As frases e palavras que foram mais citadas no DSC pelos entrevistados em
relação à sua avaliação do mercado de beleza em geral podem ser vistas na Tabela
12.
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Tabela 12
Avaliação do mercado de beleza em geral na percepção dos donos dos salões
Sujeito
Sujeito 1

Ideia central

Expressão-chave

O mercado de beleza cresceu muito e se a gente não
tiver um diferencial de atender bem os clientes, de fazer
um serviço bacana, não dá para ficar não.

Cresceu muito, se não tiver
um diferencial, atender
bem, serviço bacana, não
sobrevive.

Sujeito 2

É um mercado que nos últimos anos tem crescido
muito, cada vez o mercado vai ficando competitivo.
Hoje, a mulher depende da beleza, é vaidosa, então é
um mercado bem aquecido, a gente buscou explorar
esse mercado sempre tendo em vista trabalhar com
qualidade. Uma das nossas excelências, graças a
Deus, hoje, nós conseguimos atingir quase 100% de
qualidade. Então a gente tem muito pouca reclamação
do nosso trabalho. A gente procura bem zelar o cliente,
a gente faz acompanhamento, avaliação. Se esse
cabelo não tiver condições a gente vai tratar esse
cabelo, então esse mercado é um mercado que cresceu
muito.

Tem crescido muito, bem
aquecido e competitivo.

Sujeito 3

O mercado da beleza está crescendo muito e é muito
promissor. Está muito bom, é uma área excelente para
se trabalhar.

Muito
promissor,
crescendo, muito bom e
uma área excelente para se
trabalhar.

Sujeito 4

Tem muito salão. Eu conheço poucos profissionais, mas
não sei se são todos qualificados. Creio que sim, né?

Tem muito salão,
poucos profissionais.

Sujeito 5

Tem crescido bastante. Eu acho que é o segmento que
mais cresce hoje em dia. É muito visível o crescimento.
As pessoas sempre procuram. Tem certas coisas que
dá para fazer em casa, mas cabelo é sempre no salão.

É o segmento que mais
cresce hoje em dia.

Sujeito 6

Um cliente meu me disse sobre uma pesquisa que ele
leu, feita pelo Sebrae, que essa é a área que mais
cresce, mas que também “dá errado”. Hoje, o
restaurante é o ramo que mais quebra e o salão é o que
menos quebra. A área de estética cresceu mais de
400%.

É a área que mais cresce,
sendo o ramo que menos
quebra. A área cresceu
mais de 400%.

Um mercado ótimo, excelente, mesmo que tenham
muitos salões, têm muitos clientes, isso não vai faltar
não, mas tá tranquilo.
Fonte: dados da pesquisa.

Mercado ótimo mesmo com
muitos salões, têm muitos
clientes.

Sujeito 7

mas

Conforme mostrado na Tabela 12, os donos dos salões de beleza consideram
um mercado muito bom de se trabalhar e também consideram muito aquecido e
competitivo.
Dessa forma, o DSC para avaliação do mercado de beleza, na percepção dos
donos dos salões, é:
O mercado de beleza é o segmento que mais cresce hoje em dia, está bem
aquecido e competitivo. É um mercado ótimo, mesmo com muitos salões, tem
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muitos clientes, é uma área excelente para se trabalhar. Tem muito salão, mas
poucos profissionais. Devido a esse crescimento, se não tiver um diferencial,
atender bem, um serviço bacana, não sobrevive.
IC: o mercado é bem aquecido e competitivo. É uma área excelente para se
trabalhar.
A seguir, é elaborado o DSC que apresenta as frases e palavras que foram
mais citadas pelos entrevistados na Tabela 13 em relação ao que tem mudado no
mercado de serviços de beleza.
Tabela 13
Percepção dos entrevistados sobre as mudanças nesse mercado
Sujeito

Ideia central

Expressão-chave

Sujeito 1

Tudo, né, perfil dos clientes, valores, eu falo que um
salão de beleza hoje é uma terapia, você tá no salão
você quer ficar bem, você vai entrar feio e sair linda. O
cliente chega e fala, quero ficar linda, quero ficar igual
“fulano”. É um desafio.

O perfil dos clientes e
valores.

Sujeito 2

Infelizmente no Brasil esse é um mercado que não é
fiscalizado, então ele se prostituiu muito também, então
nós que profissionalizamos pagamos um preço muito
alto, porque hoje qualquer um faz um curso de três
meses, abri um salão e diz que é um profissional, aí
aparece um cabelo de tudo quanto é jeito. Cabelo que
você arrumaria em 1 ou 2 horas você acaba gastando 3
e 4 horas consertando, além do conserto você tem que
fazer com seu trabalho apareça em cima, então não é
fácil, às vezes muito desgastante.

É um mercado que não é
fiscalizado, se prostituiu
muito
nós
que
profissionalizamos
pagamos um preço muito
alto.

Sujeito 3

A cada mês, a cada ano, muda demais. Novas
tendências, novos designers. Muda muito. Tem que
ficar muito antenada para não focar para trás.

Novas
tendências
designers.

Sujeito 4

Nossa, tem muita coisa que tem mudado! Na área de
tratamento, né? Novos cortes, novos produtos, muita
marca.

Na área de tratamento,
cortes, produtos e marca.

Sujeito 5

Muita coisa. Inovação, questão de aparelhos, também
os tratamentos sempre estão inovando.

Inovação em aparelhos e
tratamentos.

Sujeito 6

Hoje, as pessoas estão tendo mais acesso à internet,
estão vendo e querendo coisas mais inovadoras. Além
de um preço bom, as pessoas querem mais qualidade
também. E se você não andar informado sobre o que
tem no mercado hoje, você sai fora dele. Se você quer
o diferencial, você tem que correr atrás dele.

As pessoas estão tendo
mais acesso à internet,
querendo coisas mais
inovadoras e qualidade

Sujeito 7

Exigências, acho que hoje em dia, as mulheres estão
mais exigentes, mais vaidosas, sabem o que querem.
Inovação também, porque cada dia que passa vai
melhorando a qualidade, o material, os produtos, né?

As mulheres estão mais
exigentes,
vaidosas,
sabem o que querem.
Muitas inovações, cada
dia
que
passa
vai
melhorando a qualidade,
o material, os produtos.

Fonte: dados da pesquisa.

e
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Percebe-se na Tabela 13 que tem ocorrido muitas mudanças nesse mercado.
Os produtos, novas marcas e as tecnologias renovam-se constantemente. Uma
questão que merece destaque é o perfil exigente das consumidoras.
Desse modo, o DSC para as mudanças que têm ocorrido nesse mercado é:
As mulheres estão mais exigentes, vaidosas, sabem o que querem. Seu perfil e
valores têm mudado bastante. Elas estão tendo mais acesso à internet, vendo
e querendo coisas mais inovadoras. Muita inovação também, cada dia que
passa vai melhorando a qualidade, o material, os aparelhos. Na área de
tratamento, novas tendências, novos produtos e marcas. É um mercado que
não é fiscalizado, por isso ele se prostituiu muito, então nós que
profissionalizamos pagamos um preço muito alto.
IC: as mulheres estão mais exigentes, seu perfil e valores têm mudado
bastante. Muita inovação, cada dia que passa vai melhorando a qualidade, dos
materiais e surgindo novas tendências.
O DSC com as palavras e frases mais citadas sobre a descrição dos
consumidores das classes C e D, na percepção dos entrevistados, encontra-se na
Tabela 14.
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Tabela 14
Como os donos dos salões descrevem os consumidores das classes C e D
Sujeito

Ideia central

Expressão-chave

Sujeito 1

Ele olha muito preço e qualidade, falou que é para
mexer no cabelo, eles são exigentes, é como se
fosse um retrato sem moldura, se o retrato não tem
moldura, não valoriza, né?

Ele são exigentes, olha muito
preço e qualidade.

Sujeito 2

Eu descreveria como um consumidor exigente, ele
gosta de qualidade, de serviços bem feitos e hoje
quem me sustenta é a clientela de classes C e D,
que é umas das classes que cresceu muito nos
últimos 12 anos. É um cliente que no momento ele
está tendo um prazer de usufruir daquilo que é
bom, isso é muito prazeroso, eles fazem questão de
qualidade, um bom trabalho, é um cliente que não
reclama muito de preço, ele quer ser bem atendido
à altura.

É um consumidor exigente que
gosta de serviços bem feitos.
Fazem questão de qualidade,
um bom trabalho, é um cliente
que não reclama muito de
preço, ele quer ser bem
atendido à altura.

Sujeito 3

Eu acho que é uma das melhores classes. São
pessoas que aderem ao nosso serviço, e acho que
é muito melhor do que a classe A. O público é fiel.
São exigentes, mas é mais fácil de lidar. São
pessoas mais humildes e valorizam muito nosso
serviço.

Considero como uma das
melhores classes. São pessoas
que aderem ao nosso serviço
sendo fieis. São exigentes, mas
fáceis de lidar. Também são
humildes e valorizam muito
nosso serviço.

Sujeito 4

Os meus clientes são muito atenciosos e, às vezes,
exigentes. Tem de todo tipo.

São atenciosos e, às vezes,
exigentes.

Sujeito 5

É difícil porque tem de todos os tipos. Tem o
exigente, os flexíveis. Eles querem preço e
qualidade.

Exigentes e flexíveis. Eles
querem preço e qualidade.

Sujeito 6

Ele é exigente e ele tá certo. Por exemplo, se eu
vou a algum lugar e eu não ficar satisfeito... Então
você tem que buscar agradar ao seu consumidor.

Exigentes.

Sujeito 7

São bastante exigentes, sabem a qualidade do
produto, o que querem.

Bastante exigentes, sabem a
qualidade do produto, o que
querem.

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 14 nota-se que os consumidores das classes C e D são bastante
exigentes. Gostam de preço e serviço bem feito, além de um bom atendimento. A
fidelização também foi citada como uma característica inerente desse público.
Logo, o DSC para a descrição dos consumidores das classes C e D é:

Os consumidores das classes C e D fazem questão de qualidade, serviços
bem feitos, um bom trabalho. É um cliente que não reclama muito de
preço, ele quer ser bem atendido à altura. São pessoas que aderem ao
nosso serviço, sendo assim um público fiel. Apesar de serem exigentes
são mais fáceis de lidar e valorizam muito o serviço. Eu acho que é uma
das melhores classes.
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IC: são exigentes e fazem questão de qualidade, serviços bem feitos, um
bom trabalho.
A Tabela 15 apresenta os serviços mais utilizados nos salões pelas clientes.

Tabela 15
Serviços mais utilizados pelas clientes, na percepção dos donos dos salões
Serviços

Quantidade

Hidratação

4

Corte

4

Progressiva

3

Sobrancelha

3

Balaiagem

2

Manicure

2

Escova

1

Relaxamento

1

Total
Fonte: dados da pesquisa.

20

Pela Tabela 15, os serviços mais utilizados pelas clientes, na percepção dos
donos dos salões, são hidratação e corte, citados quatro vezes cada um. Em
seguida, os serviços de progressiva e sobrancelha, mencionados três vezes cada
um pelos entrevistados. Após, balaiagem e manicure (duas). E, por fim, escova e
relaxamento, mencionados uma vez cada um.
A seguir, a Tabela 16 reúne os motivos que o consumidor das classes C e D
tem para frequentar um salão de beleza, na opinião dos donos dos salões.
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Tabela 16
Motivos que o consumidor das classes C e D têm para frequentar um salão de
beleza, na percepção dos donos dos salões
Motivos apontados

Quantidade

Ficar bonita

5

Elevar autoestima

3

Sentir-se bem

2

Ter o cabelo perfeito

2

Praticidade

1

Manter padrão de beleza

1

Se arrumar para os “outros”

1

Ser elogiada

1

Total
Fonte: dados da pesquisa.

16

Ao analisar a Tabela 16 sobre os motivos que o consumidor das classes C e D
têm para frequentar um salão de beleza, na opinião dos donos dos salões, o
mesmos responderam cinco vezes: “ficar bonita”. Em seguida, foi mencionado três
vezes o motivo “elevar autoestima” e duas vezes cada um dos motivos “sentir-se
bem” e “ter o cabelo perfeito”. Enfim, foram citados uma única vez: “praticidade”,
“manter padrão de beleza”, “arrumar-se para os outros” e “ser elogiada”.
A Tabela 17 mostra como as clientes ficaram sabendo da existência do salão
de beleza.

Tabela 17
Como as clientes souberam da existência do salão, na opinião dos donos dos
salões
Palavras destacadas
“Boca a boca”
Amigos
Cartão
Facebook
Panfleto
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
5
3
2
2
1
13

De acordo com a Tabela 17, os proprietários dos salões citaram que as clientes
souberam da existência do salão por meio de diversos canais. Em primeiro lugar,
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por meio do “boca a boca”, mencionado cinco vezes. Em seguida, em três vezes foi
citado “amigos”. Após, cartão e facebook foram mencionados duas vezes. Somente
uma vez aludiu-se ao panfleto como recurso de divulgação do salão.
A Tabela 18 apresenta as palavras que foram citadas sobre as influências que
as clientes recebem em relação aos serviços de beleza, na percepção dos donos.

Tabela 18
Como os donos dos salões percebem as influências que as clientes recebem
em relação aos serviços de beleza
Palavras destacadas

Quantidade

Atrizes
Ambiente
Outras pessoas
Revistas da moda
Atendimento
Qualidade

2
2
2
1
1
1

Total
Fonte: dados da pesquisa.

9

A Tabela 18 exibe que, segundo a percepção dos proprietários, as clientes
recebem várias influências. Os entrevistados afirmaram que as clientes recebem
influência das atrizes, ambiente e outras pessoas, sendo citados duas vezes cada
um. Em seguida, disseram que recebem influências de revistas da moda,
atendimento e a qualidade, citados uma vez cada um.
4.1.3 Caracterização das clientes que frequentam os salões de beleza

Foram entrevistados 30 consumidoras que frequentam salões de beleza.
A faixa etária das consumidoras entrevistadas que usam os serviços de salões
de beleza está abordada na Tabela 19.
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Tabela 19
Faixa etária das entrevistadas
Faixa etária

Quantidade

18 a 21 anos
22 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 49 anos
Acima de 50 anos

3
2
9
13
1
2

Total
Fonte: dados da pesquisa.

30

Em relação à faixa etária, como registrado na Tabela 19, percebe-se que a
maioria das clientes entrevistadas possui idade entre 26 e 40 anos. Os resultados
indicam que 13 pessoas compõem a faixa etária entre 31 e 40 anos e nove na faixa
etária entre 26 e 30 anos. Enquanto cinco integram a faixa etária entre 18 e 25 anos,
apenas uma pessoa tem idade entre 41 e 49 anos e duas acima de 50 anos.
Outro item identificado entre as consumidoras é a região onde estão
localizados os salões frequentados (Tabela 20).

Tabela 20
Distribuição das entrevistadas, por região onde se localizam os salões
Região

Quantidade

Teresópolis
Imbiruçu
Norte

13
11
6

Total
Fonte: dados da pesquisa.

30

A maior parte dos salões frequentados pelas entrevistadas está localizada nas
regiões do Imbiruçu e Teresópolis, de acordo com a Tabela 20. Na região do
Teresópolis localizam-se 13 salões, na região do Imbiruçu 11 e na região norte
concentra-se a menor quantidade de salões frequentados pelas entrevistadas (seis).
A Tabela 21 traz a classe social das consumidoras entrevistadas que usam os
serviços nos salões de beleza. Para classificar as classes sociais, foi utilizado o
Critério Brasil 2015.
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Tabela 21
Distribuição das entrevistadas, segundo a classe social
Classe social
Classe C1
Classe C2
D-E
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
19
9
2
30

Analisando a Tabela 21, verifica-se que a maioria das entrevistadas encontrase nas classes C1 e C2. Ressalta-se, no entanto, que duas pertencem às classes DE.
Na Tabela 22 apuram-se os dados relativos à frequência com que as
consumidoras vão aos salões de beleza.

Tabela 22
Frequência com que as entrevistadas vão ao salão de beleza
Frequência de visita ao salão de beleza

Quantidade

Duas vezes por mês
Três vezes por mês
Quatro vezes por mês
Acima de quatro vezes por mês

2
4
16
8

Total
Fonte: dados da pesquisa.

30

Conforme demonstra a Tabela 23 sobre a frequência em relação à ida ao salão,
16 consumidoras vão ao salão de beleza quatro vezes por mês. Nota-se, ainda, que
oito entrevistadas visitam o salão mais de quatro vezes por mês. Algumas
frequentam três vezes por mês, sendo quatro clientes, e apenas duas consumidoras
vão duas vezes ao salão.

4.1.4 Respostas das entrevistadas

A Tabela 23 informa as ocasiões que levam as entrevistadas a frequentarem o
salão de beleza.
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Tabela 23
Ocasiões que levam as entrevistadas a frequentarem salão de beleza
Ocasiões

Quantidade

Rotina
Eventos especiais

26
4

Total
Fonte: dados da pesquisa.

30

Os resultados da Tabela 23 indicam que 26 entrevistadas vão ao salão de
beleza por rotina, ou seja, fazem parte do hábito. Somente quatro declararam que
vão ao salão de beleza somente em eventos especiais.
A maioria das entrevistadas alegou frequentar os salões de beleza por rotina,
ou seja, é um hábito, sendo considerado como um “momento para fugir da rotina de
casa” ou “um momento para se cuidar” e também como “um momento para distrair”.
Porém, poucas relataram que só vão ao salão quando têm eventos especiais como
“casamentos”, “festas” e “formaturas”.
A Tabela 24 contém os gastos mensais que as entrevistadas efetuam com
serviços de beleza.

Tabela 24
Gastos com os serviços por mês
Valores
R$ 100 a R$ 150
R$ 160 a R$ 200
R$ 210 a R$ 250
R$ 260 a R$ 300
Acima de R$ 300
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
11
5
5
7
2
30

Em média, 11 clientes gastam entre R$ 100 e R$ 150 por mês com os serviços
de beleza (Tabela 24). Em segundo lugar, sete clientes efetuam gastos entre R$ 260
e R$ 300. Em terceiro lugar, 10 clientes consomem em torno de R$ 160 a R$ 250,
cinco delas entre R$ 160 e R$ 200 e as outras cinco em torno de R$ 210 a R$ 250.
Somente duas clientes afirmaram gastar acima de R$ 300 por mês.
Conhece-se a forma de pagamento mais utilizada na Tabela 25.
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Tabela 25
Forma de pagamento
Forma
À vista, em dinheiro
À vista, no cartão de débito
Cartão de crédito
Por mês
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
14
5
3
8
30

A Tabela 25 ressalta que 14 clientes efetuam o pagamento dos serviços de
beleza à vista, no dinheiro. Em segundo lugar, oito clientes afirmaram pagar
mensalmente, ou seja, frequentam toda a semana, mas deixam para acertar no final
do mês. Em terceiro lugar, cinco consumidoras costumam pagar à vista com cartão
de débito e somente três afirmaram utilizar o cartão de crédito.
Os serviços que as consumidoras estão habituadas a usar estão descritos na
Tabela 26.

Tabela 26
Serviços mais utilizados no salão, segundo as entrevistadas
Serviços
Escova
Manicure
Hidratação
Sobrancelha
Progressiva
Corte
Depilação
Pintura
Luzes
Relaxamento
Total
Fonte: dados da pesquisa

Quantidade
25
23
13
10
9
8
5
5
4
3
105

Diversos serviços foram citados pelas consumidoras, conforme a Tabela 26. Os
mais utilizados são escova (25 vezes), seguido por manicure (23), hidratação (13) e
sobrancelha (10). Também foram citados a progressiva (nove vezes) e o corte de
cabelo (oito). Os serviços de depilação e pintura foram mencionados cinco vezes
cada um, pelas consumidoras. Já o serviço de luzes quatro vezes e de relaxamento,
três vezes.
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Ao serem questionadas sobre o melhor serviço utilizado no salão, as
entrevistadas forneceram os seguintes dados (Tabela 27):

Tabela 27
O melhor serviço utilizado no salão, na opinião das entrevistadas
Serviços
Corte
Luzes
Penteado
Progressiva
Pintura
Escova
Manicure
Hidratação
Sobrancelha
Relaxamento
Depilação
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
7
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
30

Pela Tabela 28 sobre o melhor serviço utilizado no salão, sete clientes
consideraram o corte de cabelo. As luzes foram citadas em segundo lugar (quatro
vezes). Em seguida, foram indicados penteado, progressiva, pintura e escova, três
vezes por cada uma das clientes. Já os serviços de manicure e hidratação foram
mencionados duas vezes cada um, pelas consumidoras. E os serviços de
sobrancelha, relaxamento e depilação foram referidos por cada uma das clientes
uma vez.
Ao perguntar às entrevistados se preferiam ir ao salão de beleza ou serem
cuidadas por um profissional da área em casa, foram obtidos os seguintes dados
(Tabela 28):

Tabela 28
Preferência da entrevistadas por irem ao salão de beleza ou serem cuidadas
por um profissional da área em casa
Preferências
Ir ao salão de beleza
Ser cuidado por um profissional da área em casa
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
20
10
30
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De acordo com a Tabela 28, grande parte das consumidoras prefere ir ao salão
de beleza (20). Entretanto, 10 responderam que preferem ser cuidadas por um
profissional da área em casa.
Quando as entrevistadas responderam que preferem ir ao salão, muitas
reportaram alguns motivos relacionados ao ambiente, como “gosto de bater papo”,
“prefiro ir lá do que ficar em casa”, “distrair”.
As que responderam pela preferência por serem cuidadas por um profissional
da área em casa, listaram alguns ganhos: “não tem deslocamento”, “mais cômodo”,
“rápido”.
Os requisitos exigidos na escolha do salão, na opinião das entrevistadas,
encontram-se na Tabela 29.

Tabela 29
Requisitos exigidos na escolha do salão, segundo as entrevistadas
Requisitos
Indicação
Qualidade
Amizade
Atendimento
Profissionalismo
Higiene
Confiança
Ambiente
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
12
11
6
5
5
3
2
2
46

Em relação aos requisitos exigidos na escolha do salão, as consumidoras
abordaram uma série de atributos. De acordo com a Tabela 29, pode-se verificar
que a indicação é citada 12 vezes pelas clientes, sendo, assim, considerado um dos
principais requisitos para a escolha do salão. Em seguida, é citado o requisito
qualidade (11 vezes). Em terceiro lugar, a amizade (seis vezes), atendimento e
profissionalismo (cinco vezes). Após, foram citados aspectos como confiança e
higiene pelas entrevistadas, duas vezes cada um.
Assim, as clientes escolhem o salão por indicação de amigos que usaram os
serviços e ficaram satisfeitos. A qualidade e o atendimento também foram lembrados
com relevância no processo de escolha. Outro aspecto também diz respeito à
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maioria das clientes serem amigas das proprietárias dos salões. A seguir trechos de
entrevistas que confirmam esses achados:

Escolho o salão pela indicação. Eu vi que uma amiga fez [um serviço] e gostei,
então vou lá (Cliente 07).
Também escolho o profissional de qualidade, que me atende bem, que tem um
serviço qualificado, assim não olho o salão em si, mas a qualidade. E também
pela amizade, por causa da amizade que eu tenho com a dona (Cliente 12).
A Tabela 30 destaca quem as entrevistadas consultam para irem ao salão.

Tabela 30
A quem as entrevistadas consultam para irem ao salão
Fontes consultadas

Quantidade

Amigos

18

Familiares

12

Total

30

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 30 demonstra que a maior parte das entrevistadas (18) prefere
consultar os amigos para irem ao salão. Já 12 consultam os familiares.
Geralmente, eu recebo indicação de amigos. Se eu vejo que o cabelo da
pessoa ficou muito bom eu pego e vou ver, ou seja, pessoas que usaram esse
serviço e ficou bom, eu então confio (Cliente 21).
Também consulto minha mãe e minhas tias que já usaram esses serviços
(Cliente 05).

Aos serem questionadas se as consumidoras buscam informações sobre
tendências de moda e serviços de beleza, as mesmas responderam conforme os
dados apresentados na Tabela 31:
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Tabela 31
Se as entrevistadas buscam informações sobre tendências de moda e serviços
de beleza
Se buscam informações

Quantidade

Sim
Não

11
19

Total
Fonte: dados da pesquisa.

30

Verifica-se na Tabela 31 que 11 entrevistadas buscam informações sobre moda
e serviços de beleza. Entretanto, a maioria (19) não possui o mesmo hábito de se
informarem sobre novidades desse setor.
A Tabela 32 acusa onde as entrevistadas se informam sobre tendências de
moda e serviços de beleza.

Tabela 32
Fontes de consulta sobre tendências de moda e serviços de beleza, na opinião
das entrevistadas
Fontes de informação
Internet
Dona do salão
Amigos
Representante de vendas
Blogs
Instagram
Facebook
Whatsapp
Televisão
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
12
5
4
1
1
1
1
1
1
27

A internet foi a palavra mais mencionada pelas clientes como fonte de busca de
informações, sendo citada 12 vezes. Em seguida, pela dona do salão, cinco vezes.
Amigos foram citados quatro vezes pelas entrevistadas. Outras fontes de consulta,
como blogs, instagram, facebook whatsapp e televisão, foram mencionadas uma
única vez (Tabela 32).
Acompanham-se os critérios usados na escolha do salão a ser frequentado
pelas clientes na Tabela 33.
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Tabela 33
Critérios de seleção identificados pelas entrevistadas que as fizeram optar por
esse salão e não outro
Critérios

Quantidade

Qualidade
Amizade
Profissionalismo
Perto de casa
Atendimento
Pertence a família
Inovador
Ambiente
Honestidade
Total

10
9
8
4
2
2
1
1
1
38

Fonte: dados da pesquisa.

Ao analisar a Tabela 33, constata-se que a qualidade foi salientada pelas
entrevistadas, sendo citada 10 vezes como critério de seleção que as fez optar por
frequentar esse salão e não outros. Em seguida, foi mencionada amizade nove
vezes. O profissionalismo foi considerado oito vezes. A localização também foi um
critério, sendo lembrado quatro vezes. O atendimento e pertencer a família foram
apresentados pelas clientes apenas duas vezes. E os critérios como inovação,
ambiente e honestidade foram mencionados uma única vez.
Observa-se que as clientes optaram por frequentar os salões de beleza por
vários aspectos, tais como qualidade, ambiente, amizade, profissionalismo e bons
serviços. Porém, a amizade torna-se bastante importante, demonstrando a relação
de confiança entre a cliente e a dona do salão, coma verificado no relato de uma
entrevistada:
Escolhi esse salão e não outro, por causa da amizade mesmo. Eu gosto do
trabalho dela, primeiro, porque é de uma pessoa que eu conheço. Segundo,
porque eu sei da qualidade dos produtos, eu sei que o serviço dela é bom. E,
terceiro, porque lá tem um ambiente muito bom. Eu já frequentei outros, mas o
serviço começou a não me agradar mais. Vim para esse porque aqui a
qualidade é melhor, pelo profissionalismo, pelo jeito que deixa a gente, né, bem
à vontade, por isso (Cliente 06).

95

As consumidoras foram questionadas sobre os principais atributos que
valorizam em um salão de beleza. As palavras mais citadas pelas entrevistadas são
encontradas na Tabela 34.

Tabela 34
Principais atributos que as entrevistadas valorizam em um salão de beleza
Atributos
Atendimento
Higiene
Qualidade
Bons produtos
Pontualidade
Organização
Profissionalismo
Ambiente
Preço
Localização
Honestidade
Confiança
Responsabilidade
Conforto
Total
Fonte: Dados da pesquisa.

Quantidade
21
17
14
11
7
7
6
3
3
2
1
1
1
1
95

Diversos atributos valorizados no salão de beleza, foram mencionados pelas
consumidoras (Tabela 34). Os mais abordados foram atendimento (21 vezes),
seguido por higiene (17), qualidade (14) e bons produtos (11 vezes). A pontualidade
e organização foram aludidas sete vezes pelas clientes. Já o profissionalismo foi
citado seis vezes. Em seguida, ambiente e preço foram lembrados três vezes. A
localização também foi citada como atributo duas vezes. E, por fim, requisitos como
honestidade, confiança, responsabilidade e conforto foram relatados somente uma
vez pelas clientes.
As entrevistadas ressaltam que o bom atendimento é um fator de extrema
relevância, pois o contrário demonstraria que as mesmas estão sendo ignoradas.
Como exemplo, a falta de atenção, deixá-las esperando muito tempo e atender
várias pessoas ao mesmo tempo são aspectos que as levariam a não voltarem mais
ao salão. Elas também valorizam a organização e a limpeza, observando os
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procedimentos realizados pela prestadora dos serviços. Também são notadas as
marcas e se os produtos têm qualidade.

Primeiramente, o que manda muito é a forma como eles tratam os clientes,
concorda? Eu acho que atendimento para mim é tudo. Não gosto do
profissional que, de repente, tá ali, te larga, faz [um serviço] em outra pessoa.
Ela tem que te dar uma atenção, assim, especializada, ter carinho no cuidado
com o cabelo, por exemplo. É por causa dele (do atendimento) que a gente
volta (Cliente 18).
A higiene, a gente tem que olhar se o salão é limpinho. A organização, como é
feito o serviço e depois, o trabalho deles, a qualidade do produto que é usado
no salão. A pontualidade também porque tem que ter compromisso com o
horário. Isso tudo faz diferença (Cliente 25).
A Tabela 35 traz a principal qualidade que as entrevistadas valorizam em um
salão de beleza.

Tabela 35
A principal qualidade que as entrevistadas valorizam em um salão de beleza
Principal qualidade

Quantidade

Atendimento
Qualidade
Profissionalismo
Higiene
Pontualidade
Confiança
Honestidade
Ambiente

10
7
4
3
2
2
1
1

Total
Fonte: dados da pesquisa.

30

O atendimento é um requisito que 10 clientes acreditam que um salão deve
conter (Tabela 35). A qualidade vem em segundo lugar (sete) e o profissionalismo
em terceiro (quatro). Em seguida, a higiene foi exigida por três clientes. A
pontualidade e confiança foram defendidas por dois clientes. E, por fim, honestidade
e ambiente foram mencionados por um cliente.
Os dados demonstram que as clientes querem receber atenção, cuidado,
respeito no momento em que estão sendo atendidas. A qualidade também se revela
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um aspecto importante, pois só deixariam seus cabelos para serem cuidados se
fossem nas mãos de bons profissionais, nos quais confiassem.

O atendimento, a atenção, a forma como a pessoa me trata, porque é por
causa dele [do atendimento] que a gente volta. Às vezes você vai a um
simplesinho [salão], pequeninho e eles te tratam superbem, você vai num
luxuoso e não é tratado tão bem e não volta mais, igual já aconteceu comigo
(Cliente 02).
Além do atendimento, a qualidade do serviço é primordial para mim. Se for de
qualidade eu vou longe. Bons profissionais acabam passando uma relação de
confiança, eu não posso deixar meu cabelo nas mãos de qualquer um (Cliente
18).
A qualidade do serviço é importante também porque se não ficar do jeito que
eu gosto, se não ficar bom, aí eu tenho que procurar outro lugar (Cliente 09).
Ao serem questionadas sobre como avaliam os serviços de beleza de modo
geral, as entrevistadas relataram as seguintes frases (Tabela 36):

Tabela 36
Como as entrevistadas avaliam os serviços de beleza de modo geral
Palavras destacadas

Quantidade

Uns bons, outros não...
Segmento em expansão...
Tem bastante salão, com o mesmo preço, serviços...
Tem muitas pessoas desqualificadas no mercado
Muita concorrência
Não sabem

8
7
6
5
2
2

Total

30

Fonte: dados da pesquisa.

Essa Tabela demonstra que as entrevistadas avaliam os serviços de beleza, da
seguinte forma: oito disseram que existem salões bons e ruins. Outras sete
afirmaram que é um segmento em expansão. Em seguida, para seis, existem
bastantes salões com o mesmo preço e serviços. A questão sobre a existência de
muitas pessoas desqualificadas no mercado foi declarada por cinco clientes. A
concorrência foi abordada por duas consumidoras e outras duas não souberam
responder.
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Os dados revelam que há muitos salões de beleza com os mesmos serviços e
às vezes os mesmos preços, entretanto, o que difere uns dos outros é o quesito
profissionalismo. Nesse sentido, algumas pessoas não têm sido boas profissionais e
têm prestado serviços insatisfatórios, como inferido em algumas respostas:
O salão de beleza hoje é muito acessível. Tem gente que vai ao salão que é
baratinho, aí a pessoa passa qualquer produto no seu cabelo, aí depois o
cabelo quebra todo... (Cliente 16).
Tá bem concorrido. Têm muitos salões, mas tem salão que “tem jogado cabelo
no chão”. Profissionais são poucos. Existem bastantes salões, mas bom
mesmo, você não consegue “encher uma mão”. Porém, tem profissionais que
buscam conhecimento, tem uma novidade, faz um curso, procuram conhecer
mais, têm outros que não é do mesmo jeito (Cliente 21).
A Tabela 37 demonstra os motivos que levariam as entrevistadas a
acompanharem o salão caso mudasse de endereço.

Tabela 37
Motivos que levariam as entrevistadas a acompanharem o salão caso mudasse
de endereço
Motivos
Gostam dos serviços
Tem profissionalismo
Qualidade do atendimento
Confiança
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
11
9
6
4
30

A Tabela 37 disponibiliza que 11 clientes acompanhariam o salão de beleza se
este mudasse de endereço, porque gostam do serviço. Em segundo lugar, nove
consumidoras acompanhariam pelo profissionalismo. Em terceiro lugar, seis
entrevistadas optaram pela qualidade do atendimento e somente quatro pela
confiança.
Os dados demonstram que as clientes acompanham o salão por diversos
motivos. Elas gostam do ambiente, sentem-se seguras com o profissional e têm
receio de mudar e não se sentirem satisfeitas. Se o serviço está agradando, não
veem motivos para se arriscarem em outros locais, portanto, acompanhariam o salão
frequentado caso este mudasse de endereço, como mostram alguns relatos:

99

Costumo porque quando você confia na pessoa, você não consegue fazer em
outro lugar, quando você gosta do serviço, para onde a pessoa vai, você vai
também (Cliente 19).
Porque eu me sinto bem quando eu vou lá, eu gosto das pessoas de lá. Eu vou
atrás, eu sou fiel, porque quando eu gosto do salão, da qualidade do salão,
principalmente da profissional que tá lidando comigo, eu sou fiel a ele (Cliente
07).
A gente quer sempre estar atrás das pessoas boas, profissionais que agradam
a gente, né? Sou bem fiel quando eu gosto. Quando eu confio, eu fico com
medo de mudar e não gostar (Cliente 01).

Ao serem questionadas se o serviço realizado está de acordo com a
necessidade, as entrevistadas responderam o que a Tabela 38 esclarece:

Tabela 38
Se as entrevistadas verificam se o serviço realizado está de acordo com a
necessidade
Verificam
Sim
Não
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
24
6
30

A maior parte das entrevistadas (24) tem o costume de verificar se o serviço
realizado está sendo feito de acordo com a necessidade. Já seis não possuem esse
hábito (Tabela 38).
Por meio dos dados abstrai-se que a maioria das clientes confere o serviço no
momento em que está sendo executado porque alegam que deve ser dito na hora,
pois não tem como voltar para corrigir. Outra questão é o fato de estarem pagando
para terem um serviço de qualidade, sendo, assim, um direito delas.
Eu confiro se tá bom e, depois, se não tá bom, reclamo. Às vezes ela fica meio
chateada, mas arruma (Cliente 02).
Vou conferindo, para ver se fica do meu agrado, sempre vou olhando, melhor
falar na hora porque não tem como voltar atrás para corrigir. Porque, se eu
estou pagando, eu quero que ele [o serviço] seja bem feito, quero um trabalho
de qualidade, né, não tem lógica. Acho que é um direito seu, preciso saber se
está sendo bem feito, né? (Cliente 14).
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Porém, nesse contexto, percebe-se que algumas clientes contrapõem essa
ideia, pelo fato de que elas não têm tempo para ficarem conferindo e também por
terem uma relação de confiança com a cabeleireira: “Quando eu confio na pessoa,
eu não fico conferindo. Já sou acostumada, sempre faço com a mesma pessoa. A
nossa vida é muito corrida, às vezes a gente liga, outras vezes não” (Cliente 08).
Quando questionadas sobre a reação quanto à insatisfação no uso dos
serviços, as entrevistadas responderam de acordo com os dados da Tabela 39.

Tabela 39
A reação das entrevistadas quanto à insatisfação no uso dos serviços
Reação
Não reclamam e nem voltam mais
Reclamam
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
19
11
30

Caso ficassem insatisfeitas com os serviços utilizados, a maior parte das
entrevistadas (19) não reclama nem volta ao salão. Porém, 11 confirmam que
costumam reclamar (Tabela 39).
Observa-se que as clientes preferem mudar de salão de beleza a reclamar,
pois afirmam que perdem a confiança, como verificado em alguns relatos:
Vou embora, não reclamo, não faço mais e mudo de salão. Não sou de ficar
reclamando. Não falo com a pessoa, é antiético, né? (Cliente 28).
No salão que eu ia antes, eu parei de ir, porque eu já não estava gostando do
atendimento, eu achava que ela dispersava demais, ela não dava a atenção
que eu queria, ela era muito desorientada, então fui para outro (Cliente 01).
Porque perco a confiança é melhor mudar e também indico para as outras
pessoas não irem lá (Cliente 24).
Apurou-se que algumas clientes têm o hábito de reclamar e fazem isso com
tranquilidade, pois a cabeleireira é sempre solícita para consertar, como se
comprova:
Reclamo, mando fazer de novo, eu falo “na lata”, mas não abandono ela, não.
E ela conserta rápido porque eu falo na hora. Sempre a peço para mudar
alguma coisa. Ela é bem educada, ela até pergunta se eu estou gostando. Ela
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não fica com raiva, é muito profissional. Tenho coragem de reclamar na “cara
dura” (Cliente 16).
Ao serem questionadas sobre os motivos que as levariam a não frequentar o
salão, as entrevistadas responderam de acordo com os dados da Tabela 40:

Tabela 40
Determinantes mencionados pelas entrevistadas que as levariam a não
frequentarem o salão
Determinantes

Quantidade

Atendimento ruim
Serviço malfeito
Ambiente ruim
Falta de higiene
Produtos ruins
Atraso
Desorganização
Preço
Incompetência
Cabeleireira malcuidada

14
8
7
6
4
4
2
1
1
1

Total
Fonte: dados da pesquisa.

48

Em relação aos motivos que levariam as consumidoras a não frequentar o
salão, obteve-se uma série de requisitos. De acordo com a Tabela 40, o atendimento
ruim foi citado 14 vezes pelas clientes, sendo considerado um dos principais motivos
para mudar de salão. Em seguida, menciona-se serviço “malfeito” oito vezes. Em
terceiro lugar, o ambiente “ruim”, sete vezes. A falta de higiene foi aludida seis
vezes. Após, foram citados aspectos como produtos ruins e atrasos, quatro vezes
para cada uma das respostas. Foi lembrada duas vezes a desorganização e
somente uma vez preço, incompetência e cabeleireira malcuidada.
Os dados revelam que o péssimo atendimento e serviços malfeitos levariam as
clientes a abandonarem o salão, assim como outros aspectos que se referem ao
ambiente, como salão com muitas pessoas fazendo fofoca, sem higiene e produtos
de má qualidade. Algumas respostas comprovam esses resultados:
Para mim é um péssimo atendimento, você não ser bem tratada, falta de
educação do profissional com o cliente, enfim, o mau comportamento das
profissionais - se houver alguma fala desrespeitosa (Cliente 09).
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Também, demorar demais a atender. Se ela fizer alguma coisa que eu não
gosto, eu estando com horário marcado e eu chegando lá e ela tá com outra
pessoa, né? Porque é ruim você chegar no salão, você marcar um horário e
depois você ser atendida muito tempo depois (Cliente 05).
A qualidade do serviço é muito importante, se ela usar produtos ruins, não
respeitar o meu gosto, ela querer fazer do jeito dela e não do meu jeito, vou
embora (Cliente 09).
A falta de higiene, produtos de má qualidade, porque tem salões, por exemplo,
que a toalha tem mau cheiro, a pessoa não cuida bem, não limpa as escovas. E
você vê que aqueles produtos não são de qualidade, que o salão não é
higiênico, que os produtos não são esterilizados, aí pra mim não dá (Cliente
25).
A Tabela 41 apresenta os serviços que as entrevistadas faziam em casa e
agora optaram por fazer no salão.

Tabela 41
Serviços que as entrevistadas faziam em casa e agora optaram por fazer no
salão
Serviços
Escova
Unha
Hidratação
Relaxamento
Nada
Prancha
Sobrancelha
Depilação
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
11
9
3
2
2
1
1
1
30

Pela Tabela 41 abstrai-se que 11 clientes preferem fazer escova no salão de
beleza a fazê-lo em casa. Em segundo lugar, nove afirmaram que fazem unha. Em
terceiro lugar, três entrevistadas citaram a hidratação; duas disseram relaxamento; e
outras duas afirmaram não fazer algo. Por fim, foram mencionadas prancha,
sobrancelha e depilação, uma vez cada.
Com base nos dados, nota-se que as clientes faziam algumas tarefas em casa,
mas não eram tão viáveis quanto os serviços que são realizados nos salões. Além
disso, elas enxergam diversas vantagens. No salão há profissionalismo, segurança,
mais durabilidade dos serviços, além de conforto e agilidade, o que implica mais
tempo para as clientes se dedicarem a outras atividades.
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Eu prefiro fazer a escova no salão, porque é mais prático, em casa é muito
cansativo. Você vai para lá, sai prontinha, não dá trabalho nenhum (Cliente 17).
Minha mãe escovava o meu cabelo. Ela escovava muito mal, demorava muito e
continuava cheio, não ficava bom e o tempo que eu gastava para ela fazer era
muito. Por isso, só faço aqui no salão, não consigo fazer mais em casa (Cliente
03).
A unha dá muito trabalho e eu prefiro pagar, toma muito tempo, né? Fazer em
casa a gente demora muito. O que você faz em casa em 1h e 30 minutos, lá
você faz em 50 minutos. Como a gente trabalha muito, né, não dá tempo. Ai, no
salão, é mais fácil pra mim (Cliente 02).
O oposto é relatado na Tabela 42: os serviços que faziam no salão e agora
preferem fazer em casa, na opinião das entrevistadas.

Tabela 42
Serviços que as entrevistadas faziam no salão e agora preferem fazer em casa
Serviços
Nada
Hidratação
Escova
Unha
Maquiagem
Prancha
Pintura
Depilação
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
14
6
4
3
2
1
1
1
32

Em primeiro lugar, a maior parte das clientes (14) nada faz em casa e prefere
usufruir de todos os serviços que necessitam no salão de beleza. Em segundo lugar,
seis fazem hidratação. Em terceiro lugar, quatro, mencionaram a escova. A unha foi
declarada por três clientes. Maquiagem foi aludida por duas entrevistadas. Por fim,
foram registradas prancha, pintura e depilação, uma vez de cada (Tabela 42).
Percebe-se que clientes preferem adiantar algumas etapas antes de irem ao
salão. Elas fazem tarefas simples como lavar, hidratar ou escovar cabelo em casa.
Dessa maneira, elas facilitam o processo no salão e economizam tempo e dinheiro.
Isso é comprovado por meio do relato a seguir:
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Eu costumo fazer hidratação, porque indo ao salão com o cabelo hidratado eu
economizo dinheiro. Às vezes a hidratação agiliza o tempo mesmo. Eu estava
tomando banho, passei uma máscara e vim para cá, agora é só lavar e
escovar. Para ganhar tempo mesmo (Cliente 30).
Entretanto, algumas clientes preferem fazer tudo que podem no salão, pois
assim irão usufruir de comodidade, conforto e agilidade. Elas também ressaltam que
a cabeleireira tem um trabalho diferenciado. Por ser profissional, ela conhece os
produtos, o manuseio e possui os equipamentos necessários que em casa as
entrevistadas não teriam.

Não faça nada em casa. Tudo eu faço no salão. Porque aqui no salão tem tudo
que a gente precisa e ela tem todos equipamentos necessários. Ela tem um
trabalho diferenciado, o jeito que ela prepara, o manuseio dos materiais são
diferentes. Ela tem um certo controle de tudo, a gente não. É mais rápido e
confortável, porque ela tem mais prática do que eu (Cliente 27).
Na Tabela 43 listam-se os motivos que levariam as entrevistadas a indicarem o
salão que frequentam para outras pessoas.
Tabela 43
Motivos que levariam as entrevistadas a indicarem o salão frequentado
Motivos
Atendimento
Gosta dos serviços
Profissionalismo
Qualidade
Confiança
Esforçada
Dedicada
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Quantidade
16
7
7
4
4
2
2
42

Sobre os motivos que levariam as entrevistadas a indicarem o salão
frequentado, o atendimento foi mencionado 16 vezes, seguido por gostar dos
serviços e profissionalismo, sete vezes cada (Tabela 43). Qualidade e confiança,
quatro vezes cada, e por fim, esforçada e dedicada duas vezes cada um.
Os dados evidenciam que as clientes consideram o ambiente um motivo para
indicarem às outras pessoas. Elas gostam da forma como são tratadas, das pessoas
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que trabalham nos salões, do atendimento. Também por terem um bom serviço
executado com qualidade.
Com certeza eu indico por causa do atendimento e profissionalismo. As
meninas aqui são muito legais, tratam a gente muito bem. Aqui é um lugar
muito bom. O serviço é ótimo, o atendimento é bom, aqui é bem bacana
(Cliente 10).
Indico também pela relação de confiança. Porque o que tem sido bom pra mim
é bom para os outros, quando você indica você coloca o seu nome à frente,
né? Você está assinando embaixo (Cliente 22).

Já indiquei para algumas pessoas, pelo tratamento, pela pessoa, pelo jeito de
fazer, pelo trabalho dela, muito bem feito. Indicaria várias vezes, como indico.
Por que eles me recebem muito bem aqui e eu acho que as pessoas que
vierem aqui vão gostar (Cliente 17).
4.2 Discussão dos resultados

O primeiro objetivo deste estudo foi “identificar os serviços mais utilizados nos
salões”. Observou-se que os serviços mais utilizados foram os relacionados ao
cabelo, tais como escova, hidratação, corte e tratamentos químicos.
O cabelo se torna um aspecto relevante, sendo assim, percebe-se semelhança
neste resultado com a pesquisa realizada por Silva Filho (2013) com mulheres de
baixa renda sobre o uso de serviços de tratamento capilar em salões de beleza.
Segundo esse autor, esse público reconhece a necessidade de ir ao salão para
tratar dos cabelos quando estão insatisfeitas com o visual, quando se passou muito
tempo transcorrido e pela consideração social, dessa forma frequentando de
maneira contínua.
De acordo com Turri (2009), o serviço é exclusivo e agregado de valor.
Percebeu-se que para a consumidora de baixa renda a ida ao salão não significa o
uso do serviço em si, mas um momento prazeroso, sendo, então, o ambiente
relevante. Os achados desta pesquisa justificam tais pontos quando as entrevistadas
relataram que gostam de ir ao salão por vários motivos, como “gostam de bater
papo”, “melhor do que ficar em casa” e como um “local para distração”. Barki (2005)
concorda, afirmando que o salão de beleza é um local valorizado pelo público de
baixa renda, por ser considerado um lugar de interação e de contato face a face.
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Nesse aspecto, Solomon (2008) acrescenta que as motivações, desejos,
padrões de cultura e outros elementos interferem no uso desses serviços. Mowen e
Minor (2003), no mesmo enfoque, enfatizam que as mulheres compram experiências
em formas de serviços.
O consumo nos salões de beleza apresenta significativos na busca pela
aparência “ideal”, tornando-se um hábito (Fontes et al., 2012). Isso é percebido no
comportamento das clientes, que gastam em torno de R$ 150,00 todos os meses e
vão aos salões toda a semana, caracterizando-se uma rotina. Nessa linha,
Livramento et al. (2011) corroboram que as mulheres de baixa renda, mesmo com o
orçamento financeiro restrito, são empenhadas e insistem em cuidar da aparência
na busca para elevar a autoestima.
Além disso, as pessoas no uso desses serviços buscam realizar desejos,
serem inseridas na sociedade ou adquirirem status (Kotler & Keller, 2006;
McCraken, 2003; Schiffman & Kanuk, 2009). Para Fontes et al. (2012), esses
serviços geram bastantes benefícios, servem para camuflar ou omitir características
que não são bem-vistas pelos outros, realçar ou evidenciar o belo, ter status e atrair
a atenção dos outros.
A percepção dos proprietários dos salões justifica essa abordagem quando
afirmam que as clientes usam os serviços para “ficarem bonitas”, “elevarem a
autoestima” e “sentirem-se bem”.
Nagle e Barki (2012) consideram mais benefícios. A princípio, o interesse das
mulheres pela beleza está relacionado a desejos individuais, visibilidade social,
melhoria da aparência física e estética.
Nesse mesmo enfoque, Silva Filho (2013) acredita que nesse segmento não
existem produtos ou serviços supérfluos. Assim, a tintura que usam servirá para
esconder a idade e os tratamentos para corrigir deficiências.
Entretanto, Nagle e Barki (2012) salientam que o que mais importa no contexto
das mulheres de baixa renda são as recompensas emocionais, sociais e materiais
proporcionadas pelo culto ao corpo. As propriedades simbólicas no uso desses
serviços auxiliam na construção de sua identidade e no processo de socialização do
indivíduo (McCraken, 2003).
O segundo objetivo do estudo foi “descrever como as consumidoras buscam
informações sobre os serviços de salões”. Elas relataram que buscam informações
sobre os serviços oferecidos nos salões por meio de indicações de amigos e
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familiares. Esses achados também se alinham às opiniões dos donos dos salões,
quando opinam que as clientes souberam da existência do salão por meio do “boca
a boca” e da amizade. Verifica-se similaridade com estudo de Silva Filho (2013).
Tais aspectos reforçam a ideia de que o público de baixa renda fundamenta suas
decisões nas relações de confiança entre as pessoas e por meio do contato boca a
boca. O mesmo autor conclui que isso acontece principalmente em situações
quando o indivíduo não tem informações suficientes sobre os serviços.
Hoffman e Bateson (2006) defendem que na etapa de busca de informações o
indivíduo procura dados a respeito de possíveis alternativas. De acordo com Hoyer e
Maclnnis (2011), podem ser sobre o nome da marca, preços e outros atributos sobre
os serviços. Essas informações desempenham o papel decisivo na influência de
opiniões.
Nesse mesmo enfoque, Churchill e Peter (2012) destacam como fonte na
busca de informação os grupos, ou seja, as informações podem ocorrer por meio de
amigos e familiares. Isso reforça os achados da presente pesquisa.
A aquisição de serviços apresenta alto grau de risco, porque é muito comum as
pessoas valorizarem mais as informações boca a boca do que propagandas (Kotler
& Keller, 2006). Lionello et al. (2013) citam que consumidores leais não enxergam o
fator “preço” com importância, mas atribuem valor ao boca a boca positivo.
Ao comprar produtos de beleza, Livramento et al. (2011), comentam que as
mulheres de baixa renda recorrem à opinião da família, amigos, colegas de trabalho.
Dessa forma, essas pessoas representam uma referência em credibilidade e
influenciam o comportamento de consumo (Glória, 2008).
Hoyer e Maclnnis (2011) citam que na memória dos consumidores há grande
quantidade de informações, sentimentos e experiências de consumo que são
resgatados no momento de decidir, exercendo influência, e que são repassados
entre as pessoas.
As informações também podem ser coletadas por meio de consultas a pessoas
mais próximas ou profissionais especializados (Limeira, 2008). Nesse contexto,
verificou-se que algumas entrevistadas, além de buscarem uma referência pessoal,
também consultam a dona do salão e a internet para se atualizarem quanto às
tendências de moda e serviços de beleza.
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Em relação às ações realizadas pelos proprietários dos salões, os mesmos
disseram investir em cartões, panfletos e facebook como forma de divulgação.
Entretanto, somente o facebook foi lembrado pelas consumidoras.
O terceiro objetivo deste estudo foi “ identificar os principais atributos para a
escolha do salão de beleza”. Desse modo, as consumidoras destacaram diversos
critérios de seleção, tais como indicação, qualidade, profissionalismo, higiene,
confiança e ambiente.
Churchill e Peter (2012) consideram a seleção das alternativas o momento em
que o consumidor avaliará, entre diversas opções, aquela que irá atender às suas
necessidades. Nessa abordagem, Limeira (2008) acrescenta que ele procura a
melhor alternativa que lhe proporcionará mais valor, ou seja, atenderá às
expectativas.
Destaca-se que no discurso do sujeito coletivo, quando as entrevistadas
ressaltam que a indicação é importante, querem dizer que viram uma amiga
usufruindo do serviço e, como este gerou bons resultados, partiram em busca do
salão recomendado, sendo, portanto, influenciadas. Desse modo, Mowen & Minor
(2003) realçam que quando o consumidor compara as opções ele pode ser
influenciado por pessoas, crenças, atitudes e intenções a respeito das alternativas.
Outro fator reside na existência da qualidade dos produtos e bons profissionais.
As consumidoras demonstraram avaliar o profissional e o produto que seria passado
no tratamento dos cabelos. Conforme Prahalad (2010), os clientes de baixa renda
são desmitificados, pois muitas empresas acreditaram que esse público fazia
aquisições tendo como foco o preço, mas os mesmos buscam a qualidade.
Diante disso, verificou-se que o requisito preço não foi considerado critério de
seleção. Esse fato evoca outros aspectos que precisam ser investigados sobre o
consumo das mulheres de baixa renda para as organizações ofertarem serviços
mais específicos a esse público.
Da mesma forma, esses achados foram confirmados com as opiniões dos
donos dos salões quando os mesmos citaram que esse público não reclama muito
de preço, mas exige serviço de qualidade e à altura do que paga. Lionello et al.
(2013) confirmam esses relatos, aduzindo que esse público relaciona qualidade e
preço, além de julgar o atendimento e os atributos visíveis. E, quando satisfeito em
relação as esses aspectos, torna-se fidelizado.
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Levy e Queiroz (2013) e Prahalad (2010) ressaltam que os consumidores de
baixa renda usam produtos de marcas conhecidas e preços elevados para
reduzirem o risco de falha, pois não teriam condições financeiras de repetir a compra
do mesmo produto. Em relação ao uso dos serviços de salão, esse fato se justifica
por não terem a opção de correção.
Por meio do discurso do sujeito coletivo observou-se que algumas clientes
conferem se o serviço realizado está de acordo com a necessidade. As mesmas
declararam que, em caso de falha, é mais seguro reclamar no momento em que está
sendo feito o serviço do que corrigir.
Além disso, a exigência pela qualidade revela outros aspectos, como a
importância do valor a ser pago pelo serviço. Muitas disseram que exigem um
serviço bem feito porque estão pagando por isso.
Nesse mesmo enfoque, os estudos de Barki (2005) sobre os hábitos de
consumo da baixa renda no varejo destacaram que o consumidor de baixa renda
pode pagar até mais caro por alguns produtos. Por isso, conforme afirmam
Livramento et al. (2011), mesmo com gastos que estão acima de sua realidade
financeira a mulher de baixa renda deseja que suas reais expectativas e
necessidades quanto ao uso desses serviços sejam atendidas.
O critério apontado pelas clientes em relação ao ambiente reforça os achados
de Barki (2005). A aparência da loja, quanto aos equipamentos e instalações,
reflete-se na percepção de qualidade das consumidoras. Por isso, o fator higiene
também foi mencionado. As clientes relataram que investigam se os produtos foram
esterilizados, se usam descartáveis, toalhas limpas, etc.
O bom atendimento possui significado relevante para as mulheres pesquisadas,
que foi descrito como atenção, educação e a forma como a cabeleireira cuida dos
cabelos. Nesse sentido, Rocha e Silva (2008) acham que o desrespeito e postura
arrogante são condutas consideradas totalmente insatisfatórias que afastam esse
público. Isso é explícito no DSC quando as clientes destacam que não frequentariam
um local onde os outros disseram que foram mal atendidos, ignorados ou que houve
atrasos.
Outro objetivo desta pesquisa foi “analisar os fatores influenciadores para a
compra dos serviços”. De acordo com a percepção dos donos dos salões, as
clientes recebem diversas influências, como as do ambiente, de atrizes, revistas da
moda e de outras pessoas, para o consumo de serviços de beleza.
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De acordo com Caro (2005), o consumo pode receber influências da família, de
amigos,

propaganda,

também

pela

situação

ou

emoção.

Como

também

acrescentam Blackwell et al. (2008), pela personalidade, renda, atitude, motivação,
recursos, marca, preço, produto, serviço, ambiente da loja, etc.
Quanto às influências de atrizes, Silva Filho (2013) preconiza que os estímulos
de marketing têm forte impacto na construção do imaginário coletivo. Logo, a beleza
ganha destaque estimulando mulheres comuns a buscarem como referência
modelos e atrizes expostas pelas mídias. Isso é evidente quando um dos
cabeleireiros relata que “às vezes as mulheres buscam na internet ou na televisão
uma referência, mas às vezes tem diferença, às vezes não combina com o ângulo
do rosto ou com o perfil da pessoa”, tornando-se, assim, um grande desafio.
Dessa forma, Fontes et al. (2012) explicam que esses modelos idealizados pela
mídia refletem redução da satisfação dessas mulheres em relação à própria
imagem.
Outro aspecto é sugerido por Jordão (2008) sobre o consumo de produtos de
beleza. Segundo o autor, o uso intenso desses serviços leva as mulheres de baixa
renda à busca de um ideal, pois acreditam que estarem bonitas as aproxima daquilo
que a sociedade considera belo, logo, obtendo inclusão social. Fontes et al. (2012)
citam que muitas vezes são também associados ao aumento da atratividade física e
à obtenção dos benefícios sociais.
Os grupos de referência são tidos como de forte influência sobre as atitudes ou
comportamentos de uma pessoa (Cricca et al., 2014; Silva & Pereira, 2013). Esses
grupos referem-se aos primários, constituído por amigos, vizinhos, colegas de
trabalho, aqueles com quem as pessoas têm constante interação. Nessa linha,
Limeira (2008) pontua que os grupos sociais partilham características, interagem
entre si, além de compartilharem uma identidade comum, considerada uma forma
fundamental de associação humana.
Verificou-se, ao longo desta pesquisa, que em diversas situações as clientes
alegaram receber influência de amigos e familiares nas tomadas de decisão. Essas
variáveis foram mencionadas nas fases de busca de informação e na avaliação das
alternativas, inseridas nas duas fases do processo de decisão de compra (Blackwell
et al. 2008; Mowen & Minor, 2003; Solomon, 2008).
A influência de familiares também é abordada com a mesma relevância. De
acordo com Commuri & Gentry (2005) e Epp & Price (2008), a família é um dos
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principais influenciadores no comportamento de consumo dos indivíduos, devido à
convivência e consumo de produtos de uso coletivo ou individual.
A atitude também foi um fator influenciador identificado nos relatos das
consumidoras quando se referiram aos motivos que as levariam a não frequentar o
salão. No DSC obteve-se, em alguns relatos, o péssimo atendimento, a falta de
educação do profissional com o cliente, mau comportamento das profissionais,
serviço malfeito, fala desrespeitosa, atrasos, etc.
Mowen e Minor (2003) afirmam que a atitude se relaciona a uma reação
avaliadora geral ou à quantidade de sentimentos a favor ou contra um estímulo. Na
mesma abordagem, Schiffman e Kanuk (2009) referem que é um comportamento
favorável ou desfavorável a respeito de um dado objeto. Desse modo, muitas
clientes disseram que nessa situação não reclamariam nem voltariam a frequentar
mais o salão.
Nesse mesmo enfoque Cricca et al. (2014) destacam que essa postura do
consumidor se tornaria uma experiência decorrente da aprendizagem, que altera o
conhecimento sobre determinado produto ou serviço, influenciando na decisão de
compra (Blackwell et al., 2008). Sobre isso, evidenciaram-se relatos de clientes que
disseram que não indicariam para amigos os salões em que tiveram experiências
malsucedidas.
Outro aspecto relevante é destacado pelas exigências das mulheres de baixa
renda por produtos de qualidade. Chauvel (2000) sugere que o uso de produtos de
marcas não é associado somente a qualidade e preço, mas também ao respeito e
status que eles proporcionam ao consumidor.
Acentua-se, ainda, o ambiente, que diz respeito ao local da compra, interação
com vendedor (persuasão, insistência) e situação do cliente (tempo, humor, recursos
financeiros), que são constantemente avaliados pelas consumidoras (Limeira, 2008).
A esse respeito, registraram-se alguns relatos positivos das clientes sobre os
aspectos visíveis no ambiente que frequentam, tais como “amizade”, “qualidade dos
produtos”, “ambiente agradável”, “se sentir à vontade”.
De modo geral, todos esses fatores inlfuenciadores ocorrem no momento da
compra e intervêm na escolha do cliente (Limeira, 2008).
O último objetivo foi “identificar os principais atributos valorizados na prestação
de serviços pelas consumidoras”. Inferiu-se que foram: atendimento, higiene,
qualidade, bons produtos, organização, pontualidade e ambiente, entre outros.
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Conforme McCraken (2003) e Schiffman e Kanuk (2009), as pessoas compram
por diversos motivos: necessidade, desejo, busca de status, para atingirem um ideal,
serem inseridas na sociedade ou pelo valor simbólico. Desse modo, as
consumidoras de baixa renda identificaram os atributos mais importantes nesses
serviços a fim de atingirem essas expectativas.
Em consonância, Costa et al. (2013) propõem que no processo de troca, que
nesse âmbito seriam o serviço e o resultado esperado, o indivíduo realiza a
avaliação dos atributos do serviços quanto à sua funcionalidade. Ou seja, se a
percepção sobre a utilização desse produto facilita ou dificulta os objetivos que ele
tinha idealizado.
A qualidade no atendimento dos atendentes, a educação e cortesia são fatores
observados pelos clientes (Limeira, 2008). Essa situação se confirma por meio de
relatos das entrevistadas, quando mencionaram que o atendimento é essencial, pois
é por causa dele que elas voltam. Esses depoimentos reforçam as ideias de Lionello
et al. (2013), quando entendem que o bom atendimento permite aos clientes
demonstrar postura e atitude positiva em relação à organização, mesmo diante de
várias opções ofertadas pelo mercado, sempre retornando ao local onde foi bem
atendido.
Além dos serviços de beleza proporcionarem benefícios sociais (Fontes et al.,
2012; Livramento et al. 2011; Nagle & Barki, 2012; Silva Filho, 2013), as clientes
evidenciaram a ida ao salão como um momento exclusivo para cuidar de si e ao
mesmo tempo descontrair. Em algumas respostas constatatam-se: “gosto de
conversar com as profissionais do salão”, “é um local para desabafos”, “elas são
engraçadas” e também “é bem legal o ambiente”. Bouzon (2010) assegura que os
salões de beleza são utilizados como “clínicas”, “divãs”, meio onde há sentimento de
inclusão e satisfação perante a sociedade.
Verificou-se no DSC que as clientes consideraram o bom ambiente um motivo
para indicarem o salão às outras pessoas. Elas gostam da forma como são tratadas,
da atenção especializada, carinho com o cabelo, das pessoas que trabalham nos
salões. Hoyer e Maclnnis (2011) acreditam que o toque no atendimento ao cliente
promove bons sentimentos, sendo um aspecto muito importante na prestação de
serviço, permitindo, assim, uma avaliação positiva sobre a loja.
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5 Considerações Finais

Esta dissertação procurou, a partir das entrevistas com as clientes e
proprietários dos salões de beleza, atingir o seguinte objetivo geral: analisar como se
dá o consumo de serviços nos salões de beleza por mulheres de baixa renda.
O perfil das consumidoras de serviços de salões de beleza está assim
caracterizado: compreendidas na faixa etária entre 26 e 40 anos; frequentam os
salões localizados nas regiões de Teresópolis e Imbiruçu, comparecem nos
estabelecimentos quatro vezes por mês, gastam em torno de R$ 100,00 a R$ 150,00
por mês no uso desses serviços e integram a classe C.
Na percepção dos donos dos salões de beleza, as entrevistadas exibem as
seguintes características: são muito exigentes, gostam de qualidade, muito
atenciosas, humildes, flexíveis, valorizam muito os serviços e constituem um público
fiel.
A partir desta pesquisa, verificou-se que frequentar salões de beleza permite às
mulheres de baixa renda um momento prazeroso em que os benefícios associados a
esse momento são maiores do que suas limitações financeiras.
Percebe-se que as mulheres de baixa renda evidenciam diversos motivos que
justificam o uso desses serviços. O primeiro aspecto pode ser revelado pela busca
de um ideal, um padrão exigido pela mídia e pela própria sociedade. As
consumidoras acreditam que ser bela aumenta a obtenção de benefícios sociais, tais
como inclusão social, status, serem valorizadas pelos outros.
O segundo aspecto relaciona-se ao bem-estar proporcionado pela ida ao salão.
Conforme relato das entrevistadas, é um momento para sair da rotina, para se cuidar
e para distração. O salão de beleza pode ser considerado um divã, mas também
como um lugar onde é realizado o padrão de beleza idealizado por essas mulheres.
Isso porque nesse local existe a possibilidade de se elevar a autoestima e de saírem
mais bonitas.
Outro lado relevante reside nas influências recebidas de grupos sociais. Ficou
evidente que as consumidoras buscam informações sobre a escolha do salão e dos
serviços nele oferecidos, por meio de indicações de amigos e familiares. Dessa
forma, constatou-se que as mesmas fundamentam suas decisões nas relações de
confiança entre as pessoas, atribuindo a elas credibilidade, exercendo forte
influência no comportamento de consumo.
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Um ponto que merece destaque diz respeito ao comportamento desse público,
descrito pelos proprietários dos salões e que corroboram os relatos das clientes.
Assim, esse público foi descrito como bastante exigente, que gosta de serviços bem
feitos, buscam por bons produtos e ótimo atendimento e relaciona qualidade e
preço.
Dessa forma, verificou-se que o requisito preço não foi considerado critério de
seleção na escolha do salão, mas qualidade, bom atendimento e profissionalismo.
Concluiu-se que há outros aspectos que precisam ser analisados em profundidade
sobre o comportamento de consumo das mulheres de baixa renda nos salões de
beleza.

5.1 Considerações gerenciais

Como contribuição gerencial, é importante esclarecer que a consumidora de
serviços de beleza busca qualidade. As mesmas avaliam serviços bem-feitos, os
produtos utilizados, o atendimento e a qualidade.
Outro aspecto relevante refere-se à busca de informação quanto ao uso desses
serviços. As consumidoras leais atribuem mais valor ao boca a boca positivo do que
outros canais de comunicação. Elas buscam referências de amigos ou familiares,
portanto, o bom atendimento é lembrado como uma experiência satisfatória. Assim,
investir em qualidade no atendimento se torna primordial.
Outro fator importante diz respeito ao ambiente físico. Nos relatos das
entrevistadas ficou evidente que as mesmas observam a limpeza, organização, os
equipamentos utilizados, as conversas. O ambiente é importante, pois as
consumidoras de baixa renda apreciam a atenção, o cuidado com os cabelos, a
educação e também a pontualidade.
Diante disso, o mercado de beleza voltado para a baixa renda tem se mostrado
bastante promissor, o que se justifica pelo aumento do poder aquisitivo das classes
C e D. As consumidoras estão ávidas por novidades, tendências ao uso desses
serviços e têm efetuado gastos representativos nesse setor.
Sendo assim, empresas que estudarem a fundo o comportamento desse
público alcançará mais vantagem competitiva por meio da oferta de serviços nesse
segmento, uma vez que esse público não deve ser limitado somente à sua renda,
mas a características mais amplas.
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5.2 Limitações da pesquisa

Considerando que toda pesquisa possui limitações, apresentam-se aqui as
restrições do estudo, que estão concentradas na possibilidade de ampliar os
resultados da investigação, uma vez que se tratou de pesquisa qualitativa e o uso de
amostras quantitativas permitiria maior aprofundamento nas questões e respostas.
Outra limitação relaciona-se a outros serviços consumidos pelas consumidoras
de baixa renda que não foram contemplados no presente estudo, como, por
exemplo, massagem corporal, tratamentos de pele, mega-hair, etc.
Outro limitador ocorreu durante a coleta dos dados, que foi realizada nos salões
em momentos de grande movimento. O ambiente é agitado e cheio, tendo ocorrido,
em alguns momentos, dificuldades em conseguir consumidoras dispostas a
responder às entrevistas. Por esse motivo, não houve divisão igualitária entre os
respondentes dos salões, ocorrendo as entrevistas por acessibilidade. Percebeu-se
também que algumas consumidoras de baixa renda não compreendiam as
perguntas, sendo necessária, várias vezes, a explicação da entrevistadora.

5.3 Sugestões para futuras pesquisas

Diante dos resultados obtidos, entende-se que o estudo pode servir de
referência para outras pesquisas relacionadas ao consumo de mulheres de baixa
renda nos serviços de beleza.
Vale ressaltar que este trabalho limitou-se apenas ao gênero feminino, no
entanto, recomenda-se uma pesquisa cujo foco seja o público masculino de baixa
renda. Ainda nessa linha, seria pertinente abordar pesquisas comparativas entre o
comportamento de consumo desses serviços entre a classe alta e a de baixa renda.
Sugere-se também uma investigação com amostragem maior e mais
abrangente, o que permitiria conhecer com mais riqueza de detalhes o
comportamento desse público no uso desses serviços, bem com ampliar a área
geográfica, que aqui ficou restrita à cidade de Betim-MG.
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APÊNDICES E ANEXOS

Apêndice A - Pesquisa para determinar a Classe econômica Critério Brasil

A- Pesquisa para determinar a classe econômica - Critério Brasil
Nome do respondente:
Data da entrevista:
Total de pontos:
Posse de itens (bens)
0

Itens

1

2

3

Banheiros
Empregados
domésticos
Automóveis
Microcomputador
Lava louça
Geladeira
Freezer
Lava roupa
DVD
Micro-ondas
Motocicleta
Secadora de roupa
Total

Grau de instrução do Chefe da Família
Instrução
Analfabeto/ até a 3a série do 1° grau
Até a 4°série do 1° grau
1° grau completo / fundamental completo
2° Grau completo
Superior completo
Total

Marcar “X”

4 ou
mais
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Apêndice B – Roteiro de entrevistas direcionado para os donos dos salões

Nome do salão:
Tempo no mercado:
1.Por que decidiu abrir um salão de beleza?
2.Como escolheu a localização?
3.Quais os serviços que oferece?
4.Qual é a sua especialidade?
5.Como você percebe o mercado de beleza em geral?
6.O que tem mudado neste mercado?
7.Como você descreveria o consumidor das classes C e D?
8.Quais os motivos que o consumidor das classes C e D têm para frequentar um
salão de beleza?
9.Quais os serviços mais utilizados por esses clientes?
10.Como eles ficaram sabendo do seu salão?
11.Que tipo de influência que você percebe que eles recebem em relação aos
serviços de beleza?
12.Quais as facilidades e ou dificuldades para lidar com esse tipo de cliente?
13.O que eles levam em consideração para escolher os serviços e também o salão,
na sua percepção?
14.Como eles se comportam quando gostam ou não dos serviços?
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Apêndice C – Roteiro de entrevistas direcionado para as clientes

Modelo de Processo
de Decisão de
Compra de Blackwell
et al. (2008)
Reconhecimento da
necessidade

Busca de
informação

Avaliação das
alternativas

Compra

Roteiro de Entrevista

Objetivos específicos

1. Com que frequência você usa os serviços
de salão de beleza?
2. O que você faz no salão consegue também
fazer em casa?
3. Em que momentos você prefere ir ao salão
de beleza?
4. Você prefere ir a um salão de beleza ou
ser cuidado por um profissional da área em
casa?

5. Como você escolhe o salão que vai
frequentar?
6. A quem você consulta para ir a um salão?
7. Você acompanha tendências de moda
sobre serviços de beleza?
8. Onde você busca informações sobre o
salão ou o que esta na moda?
9.Como você ficou sabendo da existência
desse salão de beleza?

10. Por que você escolheu frequentar esse
salão de beleza e não outro?
11.Quais são os principais fatores que você
valoriza em um salão de beleza?
12.Quando você vai decidir sobre o salão o
que considera mais importante?

Analisar os fatores
influenciadores para a
compra dos serviços.
Verificar como as
consumidoras buscam
informações sobre os
serviços.

Verificar como
selecionam o salão de
beleza.

Identificar os principais
atributos valorizados
nos serviços pelas
consumidoras.

13.Quanto em média costuma gastar por
mês com uso dos serviços de beleza?
14. Qual a melhor forma de pagamento para
você?

Consumo

15. Quais os serviços que mais utiliza?
16. Você costuma verificar se o serviço
realizado está de acordo com sua
necessidade? Por quê?
17. Descreva para mim o melhor serviço que
ja foi prestado para você? Por quê? E o
melhor salão? Por quê

Identificar os serviços
mais utilizados nos
salões.
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Avaliação pósconsumo

18. Como você avalia os serviços de salão
de beleza?
19. Se não gosta, o que você faz?
20. Você costuma acompanhar o salão se ele
muda de endereço? Por quê?
21. Você indicaria esse salão de beleza para
outras pessoas?

Descarte

22.

Quais motivos o(a) levaria a não
frequentar um salão de beleza?
23. O que você costumava fazer em casa e
que prefere agora fazer em salão?
24. O que você fazia em salão de beleza que
agora faz em casa?
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Anexo A – Critério Brasil
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