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RESUMO 

 

 Este projeto representa a evolução e inovação na estrutura e serviços no segmento de 

beleza em Belém do Pará. Utilizando estratégias de mercado e comunicação para a marca Fast 

Beauty, se fomentou o lançamento do primeiro quiosque a oferecer serviços Express de 

qualidade, ainda não vistos na região. Com a criação de um novo modelo de negócio que 

priorizara a relação entre o tempo e estar belo (a), o espaço de beleza Fast Beauty é totalmente 

diferentes dos salões tradicionais, com baixo custo, esse projeto justifica-se com base da 

necessidade de serviços inovadores, em lugares de fácil acesso e grande circulação de 

pessoas. Pesquisar vários salões e profissionais da beleza que atendem as classes A, B, C e D, 

trouxe para este estudo formas de como trabalhar de maneira criativa e inovadora a estrutura e 

os serviços de beleza para o público-alvo, constituído por mulheres das classes B e C. Para 

isso, se utilizou pesquisa exploratória e descritiva de caráter quantitativo com questionário 

contendo perguntas fechadas, para identificar o comportamento do consumidor e a opção de 

aceitação do quiosque Fast Beauty, mensurando através de gráficos e resultados matemáticos. 

  

Palavras chave: quiosque; beleza; inovação.



 

ABSTRACT 

 This project represents the evolution and innovation in the structure and services in 

the segment of beauty in Belém/ Pará. Using strategies of market and communication for the 

brand Fast Beauty, it fomented the launch of the first kiosk to offer services Express of 

quality, not yet seen in the region. With the creation of a new business model that prioritized 

the relationship between time and be beautiful, the beauty space Fast Beauty is totally 

different from traditional salons, with low cost, this project is justified on the basis of the need 

to innovative services, in places of easy access and great circulation of people. Researching 

various salons and beauty professionals that meet classes A, B, C and D, brought to this study 

ways to creatively and innovatively work the structure and beauty services for the target 

audience, made up of women of the classes B and C. For this, we used a quantitative 

exploratory and descriptive research with a questionnaire containing closed questions, to 

identify consumer behavior and the acceptance option of the Fast Beauty kiosk, measuring 

through graphs and mathematical results. 

 

 

Keywords: kiosk; beauty; innovation. 
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1            INTRODUÇÃO                                                                                                                     

 Este projeto foi desenvolvido baseando-se em duas premissas: a primeira é a de que 

as pessoas, na era da imagem, buscam constantemente estarem em dia com a sua aparência e 

autoestima. A segunda demonstra que a velocidade imposta pelos tempos atuais acelerou a 

dinâmica da vida (agora é percebida e está presente em nosso cotidiano diverso, no meio 

rural, sobretudo no meio urbano), e fez com que as pessoas procurassem soluções capazes de 

otimizar seu próprio tempo, utilizando-o de maneira mais inteligente. Literalmente, em dias 

modernos, parte do que somos parece cada vez mais estar associado à imagem que temos 

sobre si mesmos, que, de maneira direta ou indiretamente, reflete em nosso comportamento 

individual e/ou coletivo, no convívio em sociedade.  

Existem serviços, produtos, aplicativos digitais das mais variadas ordens de serviço e 

utilidade, surgem, prometendo dar suporte a essa nova exigência, objetivando alinhar 

qualidade e custo baixo. Nesse contexto que a combinação entre velocidade, beleza, qualidade 

e custo reduzido que este projeto se localiza. A proposta do presente trabalho visa 

implementar um projeto de quiosque unissex, sendo o primeiro a ser lançado em Belém do 

Pará, contendo serviços completos oferecidos nos salões de beleza, entretanto, com estrutura 

diferente e inovadora, trabalhando com rapidez e praticidade com a criação de um novo 

modelo de negócio que priorizara a relação entre o tempo e estar belo, o espaço totalmente 

diferentes dos salões tradicionais. Além de atender a demanda masculina, o público alvo 

principal são as mulheres. A missão do quiosque é “seguir seus clientes onde quer que 

estejam”, porém, não quer dizer que este será um projeto de um salão itinerante, nos moldes 

de um negócio assemelhado a uma eterna ação promocional. Na verdade a proposta é não se 

fixar como uma loja comum, mas sim abordar especialmente seus clientes em locais 

inusitados de grande fluxo. Logo, existem modelos já comuns em outros tipos de atividades 

comerciais, como perfumarias, revistaria camisaria, esmaltaria e produtos voltados para 

cabelo. Assim, a opção por estruturar quiosques em corredores de shoppings, aeroportos, 

pontos turística, supermercados, entre outros, se justificam exatamente por entender ser essa a 

única forma de entregar aquilo que este projeto promete: rapidez, preço adequado e qualidade 

em serviços de beleza. A médio e longo prazo se pretende ser referência neste segmento da 

beleza. Após a consolidação de nossas atividades no mercado belenense, o plano é a expansão 

como modelo de negócio da Fast Beauty, com investimentos provenientes de franquias e 

empreendedores gabaritados. Para isso, o planejamento estratégico adotado para este 
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quiosque, deve ultrapassar o nível de satisfação que nossos clientes esperam, prestando 

excelentes serviços de qualidade, com profissionais especializados em diversas áreas, tanto 

em cabelo como estética, sobrancelha, manicure e outros. 

 O tema proposto é de grande relevância para muitas pessoas que gostam, cuidam e 

investe em si mesmas, na sua aparência e bem estar. A elaboração, construção e resultados, 

desta pesquisa tem forte relação pessoal com a autora deste projeto, que se interessa por 

artigos de beleza, procurando serviços estéticos e visitando com frequência esses espaços de 

beleza (salões) e claro, de como seria trabalhar este mercado de forma inovadora em Belém. 

Logo, surgiu a ideia de criar um espaço diferente dos salões tradicionais, um espaço menor 

que posa aliar qualidade, baixo custo e proporcionar satisfação aos clientes. Então surgiu o 

projeto Fast Beauty, com atendimento Express, diferenciado dos oferecidos pela concorrência. 

  Esse projeto justifica-se com base da necessidade de um serviço inovador, em 

lugares de fácil acesso e grandes movimentos. Criando um ambiente especialmente para o 

nosso público, com isso se percebeu a necessidade de serviços práticos e rápidos. As 

mulheres, hoje em dia, tem uma vida tripla: cuidam de casa, dos filhos e trabalham. E nesse 

corre-corre acabam por não ter tempo para cuidados pessoais, e, grande parte das vezes, dos 

cabelos.  Assim, levando em conta casos como este, bem como centenas de outros 

semelhantes, que este projeto de pesquisa se fundamenta na sua elaboração e 

desenvolvimento. Em especial, se resolveu olhar para o público feminino belenense devido 

sua beleza exótica, em muitos momentos, prejudicada durante o dia, uma vez que as cidades 

de Belém do Pará costumam a apresentar elevadas temperaturas térmicas, o congestionamento 

diário e intenso nas metrópoles, e consequentemente, o desafio das mulheres em se manterem 

produzidas durante o dia, do sair de casa ao chegar a seus destinos finais, o calor acaba por 

danificar parcial ou totalmente o cabelo, a maquiagem, interferindo inclusive nas roupas, por 

conta da transpiração. Tendo em vista esses fatores climáticos e estruturais, se observou a 

importância de implantar este projeto em locais de grande movimento como: shoppings 

centers, aeroportos, terminais rodoviários, pontos turísticos e de lazer, desse modo, levando 

serviços de qualidade e, com praticidade, para satisfazer a demanda ocupada com suas 

atividades cotidianas e com pouco tempo disponível, que exige esse cuidado com visual, com 

o bem- estar, e que procura e precisam de um atendimento eficaz e de qualidade.  
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A respeito da motivação mercadológica, como citado acima, segue problematizada 

de maneira mais aprofundada à medida que análise mercadológica realizada avança ao 

decorrer deste trabalho. O referido projeto também se justifica pela relação pertinente ao 

tema. A beleza e a estética é algo que sempre fez parte de nossas vidas, e está relacionada em 

vários âmbitos, inclusive no profissional, onde é necessário estar sempre cuidando da 

imagem, que por sua vez reflete na comunicação. A imagem é tão essencial que, em algum 

momento das nossas vidas, queremos ou vamos querer registrar momentos que já vivemos ou 

iremos vivenciar em lugares marcantes, fotografando por onde passamos e, compartilhando 

nas redes sociais, afinal, quem não quer passar uma boa aparência diante das câmeras? 

Como lançar um modelo de negócios no ramo da beleza e da estética pessoal que 

reúna ao mesmo tempo agilidade na prestação do serviço, praticidade, baixo custo e 

qualidade? Partindo de grandes desafios, no mercado de Belém, se analisou a concorrência 

entre os salões de beleza, e foi constatada, a preferência de alguns salões tradicionais pelo 

público, devido à estrutura, espaço e ambiente onde os clientes se sentem mais à vontade no 

qual os serviços não são expostos ao público.  

Lançar um espaço de beleza na cidade de Belém que reúna, ao mesmo tempo, 

agilidade na prestação do serviço, praticidade para o consumidor, baixo custo e qualidade, 

levou a identificar, na pesquisa, modelos de negócio semelhantes no mercado da beleza, e 

utilizá-los como benchmarking. Determinar o tempo médio na prestação de serviços em um 

salão tradicional, bem como os principais serviços oferecidos manicure, maquiagem, cabelo e 

corte para demonstrar todas essas conveniências, objetivou descobrir os principais 

argumentos de comunicação utilizados pelos maiores e mais importantes players do mercado 

local. Unir em um único argumento promocional os conceitos de agilidade, praticidade, preço 

baixo e qualidade, para o lançamento de um quiosque de beleza expresso. Este projeto é de 

grande relevância para lugares onde há elevado fluxo de pessoas.  Relacionado os salões de 

beleza em Belém do Pará, se procurou saber e descobrir os principais lugares onde esse 

modelo de negócio (quiosque) poderia ser trabalhado com velocidade, preço baixo e 

agilidade. Crescer no mercado e se tornar referência no segmento de beleza, investir em 

campanhas publicitárias e conquistar um novo público através das redes sócias são metas 

concretas, através de um bom e rigoroso planejamento. 
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 Na presente pesquisa se utilizou como procedimento técnico o levantamento, uma 

vez que visa extrair, sem manipulação, características de interesse do (a)s participantes 

levantados (a)s, portanto, pretende determinar práticas ou opiniões de uma população 

específica, neste contexto, no mercado da beleza. Para isso, foi aplicado questionário de perfil 

quantitativo, contendo perguntas fechadas, uma vez que estas objetivam analisar mensurações 

tanto gráficas, numéricas, matemáticas, quanto identificar o perfil de comportamento do 

consumidor em relação à pesquisa sobre este projeto. Nessa primeira etapa, em nível de 

pesquisa exploratória, dados importantes foram obtidos via internet, em sites, blogs, redes 

sociais de salões de beleza. Nesta fase foram identificadas pesquisas feitas pela ABIHPEC 

(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) onde se 

obtiveram dados sobre o mercado da beleza no Brasil, e das principais regiões, nos locais em 

que esse mercado cresce a cada ano. Na segunda etapa foi realizada pesquisa descritiva em 

dois salões de Belém do Pará, um no Shopping Center Grão Pará, e outro na Rua Diogo Móia, 

nº 351, no bairro do Umarizal, cujo movimento é constante e várias pessoas passam pelo local 

diariamente. Observou-se em ambos a procura por serviços rápidos e a atenção e preferência 

que os clientes têm por esses espaços de beleza.  No dia 18.05.2017, na Rua Diogo Móia, em 

Belém, foi feita a entrevista com o Sr. Laury, proprietário do salão Laury Cabeleireiros, que 

falou sobre a localidade, seus serviços, clientes, e suas estratégias para conquista-los. Em 

22.05.2017, no Shopping Grão Pará, o empresário Cassius Martins relatou que seus processos 

e estratégias são similares ao descrito acima sobre o espaço Laury Cabeleireiros, entretanto, 

com público um pouco diferenciado. Foram feitas também pesquisas com profissionais 

avulsos e em salões de pequeno e médio porte localizados vias/ espaços com grande 

circulação e movimentos de pessoas. Os dados obtidos foram de extrema importância para 

conhecer o mercado da beleza local, no qual estão inseridos. 

Em decorrência disso, se utilizou a pesquisa descritiva, de caráter quantitativo, 

usando métodos essenciais, com um roteiro contendo perguntas fechadas em relação à estética 

e beleza, a identificação dos perfis do consumidor, e da aceitação dos serviços que este 

projeto tem a oferecer. Foi abordado e aplicado questionário às pessoas em pontos turísticos, 

terminais rodoviários, aeroporto, shoppings e locais com grandes fluxos e movimentação de 

pessoas, além de ter feito entrevista com os dois principais profissionais referências no 

mercado da beleza em Belém. Entrevistou-se 25 pessoas com idade de 18 a 40 anos, todas 

mulheres, pois são as que mais consomem serviços de beleza.  



 
 

 
1 
Livro: Comunicação Empresarial (NEVES, 2014). 
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2         CAPÍTULO I - ANÁLISE DO MERCADO DA BELEZA 

              Com exponencial crescimento de clínicas de estéticas e espaços de beleza abertas em 

território nacional e internacional, houve uma representativa propulsão de demanda – 

especificamente o público feminino – por estes serviços oferecidos. A força da estética e tão 

importante para as relações sociais por cada vez mais envolver trabalhos que exigem uma boa 

imagem e/ou que lidam diretamente com o público. Na autoestima, pessoas que nascem com 

imperfeições faciais buscam na estética uma solução. As mulheres enfrentam a cada instante o 

desafio dos patrões de beleza constantemente renovados, a necessidade de melhorar a 

aparência. Em produções artísticas, musicais, a beleza para os brasileiros, estrangeiros e 

modelos, além de somar o útil ao belo, o encantador nesse segmento é que a imagem acaba 

sendo colocada como principal porta de entrada no mundo da aparência e do estilo, aonde 

pessoas vivem de estética, condicionando aspectos políticos, econômicos e convívio social 

como um todo. 

 

      2.1 Mercados internacionais da indústria da beleza 

 Há diversos exemplos no mundo identificados e utilizados neste estudo, nos quais se 

tentou reunir dados e informações de maneira que permita chegar a um consenso geral tendo 

por base a pesquisa sobre o segmento voltado para beleza e, verificou-se nos relatos seguintes, 

dados do mercado da beleza por continente. À exemplo, a América Latina tem como 

características muito fortes suas paisagens, etnia, cultura, e também apresenta alto 

crescimento a indústria da beleza, onde fazem parte as três maiores empresas latino-

americanas: Brasil Natura, Peru Belcorp e a Norte-Americana Avon, que vedem produtos da 

estética a higiene pessoal. Elas lideram um determinado setor que, com as estatísticas da 

indústria, cresceu 314%, segundo Conselho de Associações da Indústria Cosmética Latino-

Americana – CASIC –, nos últimos tempos, assim, tornando-se uma das maiores extensões do 

mundo, com número de vendas de produtos de beleza, chegando ao faturamento de R$80 

bilhões de acordo com dados do (CASIC). É evidente que este mercado está em período de 

crescimento
1
. Durante esses registros, se observou grandes mudanças do quadro deste 

segmento profissional auferindo números desse setor de mercado em desenvolvimento, para 

gerar resultados inseridos na realidade local ou regional. Por outro lado, na Europa, no mesmo 

segmento de estética e beleza, os dados da Associação Europeia de fabricantes de cosméticos



 
 

 
2 
Fonte: http://www.abc-cosmetologia.org.br/cosmeticos-halal-em-alta-no-mercado-asia-pacifico/, acesso em 2 

de novembro de 2017. 
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de fabricantes de cosméticos -Cosmetics Europe - revelam que o mercado europeu é um dos 

principais fornecedores de produtos de beleza do mundo, investindo e representando 

anualmente cerca de 29 bilhões de euros da economia europeia. Este mercado cotidianamente 

atende uma população de aproximadamente 500 milhões de consumidores que buscam 

qualidade de vida na estética para alcança melhores resultados, associada ao bem estar da 

autoimagem pessoal que buscam diariamente. A pesquisa da associação revela ainda que o 

avanço e sucesso da indústria da beleza, em especial tratando-se de cosméticos e produtos 

para cabelo, se devem ao fato de parceria e acordos entre grandes e pequenas empresas, entre 

estas, estão os salões de beleza. A procura pelos produtos no segmento da beleza aumenta em 

todo o planeta, consequentemente, a indústria da beleza cria estratégias de mercado para 

identificar os perfis dos consumidores, e com isso, após fideliza-los, essas indústrias e 

mercados se fortalecem a cada ano.  

 Seguindo o âmbito da pesquisa, temos o continente Asiático, com mercado da beleza 

crescendo nos territórios aonde o consumo vem se destacando. O site da Associação 

Brasileira de Cosmetologia traduz para diversos países o conteúdo em relação ao comércio da 

beleza, que compreende Ásia – Pacífico. Segundo fontes da Cometics Design Ásia, a indústria 

da beleza tende à expansão para as tendências e perfis da Indonésia, que possui a maior 

população de mulçumanos do planeta, sendo que de 250 milhões de habitantes, 90%
2 

são 

mulçumanos. Essa população exige que os produtos sejam de certificação Halal, palavra árabe 

que significa permitido, dessa forma, os produtos para comercialização como cremes para o 

rosto, batons, perfumes e xampus não podem conter em sua fabricação álcool ou ingredientes 

de origem animal. Identificar as necessidades do público e ter conhecimento da sua cultura 

fomenta segurança para vender serviços ou produtos. Para Weinstein (1995, p.18), a 

segmentação tem como método no mercado o planejamento, cujo principal objetivo é 

reconhecimento do público alvo na colocação técnica do produto no mercado. Neste ambiente 

o desenvolvimento de segmentação é essencial a criação de um plano de marketing totalmente 

eficaz. O comportamento dos consumidores nestes países influência diretamente na sua 

cultura o processo de identificação de grupos de consumidores potenciais, com necessidades 

ou características equivalentes, e, provavelmente, exibirão comportamento de compra similar.  

 Ainda, sobre outro aspecto do oriente, embora muitas partes da região africana 

apresentem condições que necessitem de investimentos básicos e estruturais, a África do Sul 

por ser uma cidade turística, concentra o maior fluxo de produtos e serviços, e está em 



 
 

3
Fonte: djembecommunications, http://www.djembecommunications.com/language/pt/o-crescimento-prospero-

da-industria-da-moda-beleza-africana/. 
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processo de expansão sob o angulo da indústria da beleza, as mulheres sempre foram 

prioridade dos serviços estéticos e moda, mas esse público vem mudando, conquistando os 

homens negros, pois houve aumento no poder econômico do continente africano, o segmento 

vem se favorecendo desse consumidor ainda pouco habituado a cuidar da aparência, já 

conhecido pelas mulheres. O marketing é uma das soluções para o objetivo profissional, para  

Kotler (19980), metas atendidas e esforços eficientes para se tornar um grande talento em 

competência, possibilita a concentração no foco da organização para reconhecer os desejos do 

público alvo, de modo a ofertar produtos que consiga se encaixar de acordo com as leis, 

culturas e tendências particulares de cada território. Essa relação entre a beleza e a moda, 

adereços, cabelo, elegância, possibilita a sustentação dessa identidade africana. Helen 

Jennings
3
, autora do New African Fashion afirmou que “a moda de África é tão diversa como 

qualquer outra moda de qualquer continente e não pode continuar a ser particularizada ou 

remetida para uma categoria especifica”. 

 Com todas as informações e pesquisa feitas sobre referências internacionais sobre a 

indústria da beleza, procurou-se descobrir se havia um modelo igual ao projeto descrito neste 

trabalho, a Fast Beauty, que oferece atendimento Express, com todos os serviços de um salão 

de beleza, e não foi encontrado. Tomou-se como exemplo inicial o atendimento  express nos 

Estado Unidos, entretando, os profisisonais estadunidenses o utlizam em salões tradicionais, 

para atender a demanda que dispõe de pouco tempo para realização de atividades e cuidados 

pessoais que envolvem a estética e beleza. Se encontrou um modelo semelhante e esse 

projeto,  localizado em Nova York, e da Elizabeth Whitman e Katerina Mountanos, que 

fundaram o BeautyBar.com, voltado para  serviços de manicure e cabelo, levando às mulheres 

que não tem tempo de ir ao salão ou no seu merecido descanso em um sábado. Segue abaixo a 

imagem da cliente usando serviços da BeautyBar, com a ilustre produtora de filmes Neda 

Armian, trabalhando em seu escritório doméstico enquanto seu cabelo é feito.                                                   

Figura 01: clientes usando serviços BeautyBar 

 

Fonte: Site - folha de São Paulo
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A companhia trabalha através de e-mails para marcar horários com seus clientes, 

assim eles recebem visita dos profissionais. "Tudo está estruturado para que o serviço seja 

descomplicado, mas também relaxante e divertido", diz Whitman, proprietária do 

BeautyBar.com. Ainda em Nova York, se verificou que o Brasil é referência em qualidade de 

serviços de beleza. As irmãs brasileiras Jocely, Jonice, Janea, Joyce, Juracy, Jussara e 

Judeseia Padilha são donas de um salão famoso na importante cidade estadunidense, 

considerado o símbolo da beleza brasileira na América Latina, dentro dos EUA. O espaço 

atrai celebridades americanas como atrizes Naomi Campbell, Cameron Diaz, Lindsay Lohan, 

Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker. 

 

        Figura 02: imagem interna do salão J.Sisters                               Figura 03: imagens das irmães brasileiras    

                                 

                     Fonte: http://jsisters.com/                                            Fonte: site- <https://www.acheiusa.com 

 

O salão J.Sisters, foi tema de grandes reportagens no Brasil, no Globo Repórter e, na 

América do Norte, no programa da famosa apresentadora Oprah Winfrey, considerada a 

maior e mais rica celebridade do entretenimento.  

Com os dados que obtivemos nessa pesquisa, vemos que a beleza se tornou um 

critério primordial nas vidas das pessoas, que se preocupam cada vez mais com a imagem, 

numa sociedade que exige determinados padrões de beleza, as mulheres são as maiores 

consumidoras de serviços de salão. Elas se encontram passando por amplas modificações de 

comportamentos culturais e sociais, com a nova identidade feminina sendo inserida no 

mercado de forma tão determinante e com empoderamento maior de levar o desenvolvimento 

desse segmento. 

http://jsisters.com/
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 2.2 Indústrias da beleza no Brasil 

Figura 04: comercial Coloroma dos anos 70 

                                                                                 

 
 

 

                                                                         

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=xampu+colorama> 

"Ei, você se lembra da minha voz? Continua a Mesma. Mas os meus cabelos, 

quanta diferença..." Propaganda do xampu Coloroma. Como não se lembrar-se da clássica 

propaganda dos anos 70 no Brasil. Podemos declarar a década que alavancou o capitalismo da 

moda, da maquiagem exuberante, dos cabelos longos, crespos e armados. A construção da 

beleza vem, desde o gabo e elegância nos primeiros anos da Republica, até atual procura das 

cirurgias plásticas, a história da beleza no Brasil trata de grandes transformações, que com o 

passar do tempo e avanço da tecnologia, em uma sociedade ligada aos padrões estéticos e aos 

cuidados com o corpo, cabelos e pele, se preocupa constantemente em driblar o 

envelhecimento. O Livro História da Beleza no Brasil, da autora Denise Bernuzzi de 

Sant`Anna, se refere a condição feminina de um mundo que cobra imagem, onde o fascínio 

pelos cosméticos, os números nos anúncios publicitários reforçam o segmento da moda, 

tendência e estética. Nas últimas décadas no Brasil, o setor da beleza vem crescendo, a visão 

do entendimento acerca do belo e com o aumento de uma população que deseja cada vez mais 

estar cuidando da imagem. Importantes estudos comprovam nas pesquisas de mercado que o 

Brasil é um dos mais influentes no mundo neste segmento, abrangendo várias áreas dentro de 

estética e beleza. O último estudo divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), aponta que a venda dos produtos de 

beleza e higiene cresceu 15,62% em 2012. Segundo a associação, o mercado de beleza 

mantém seu crescimento anual na fai a dos      h  alguns anos. E a tend ncia é aumentar 

esses números. De acordo com os dados da Pyxis Consumo, ferramenta do Ibope Inteligência, 
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o Brasil gastou em 2013, R$ 36,24 bilhões com produtos e serviços relacionados à beleza e 

bem estar. A classe C representou 42,6% desses gastos. Entretanto em 2014 e 2015 o 

comércio de cabelos registrou um consumo de 90% nas categorias de condicionadores, 

colorante e xampus. Em uma comparação ao ano anterior, os recursos gastos apontam um 

faturamento acima dos 21 bilhões só em 2014, com crescimento 11%. O Brasil ainda 

permanece como o terceiro mercado global da beleza, sustentando-se após China e dos 

Estados Unidos, tendo uma queda nas vendas, que foram de 6,7% do setor no ano de 2014 e 

2015, o brasileiro reserva 2% da sua economia para adquiri produtos de beleza e higiene. 

ABIHPEC apresentou um aumento médio deflacionado perto a 11,4% durante os últimos 20 

anos, passando um faturamento “E -Factary”, o liquido de imposto de vendas, era de R$ 4,9 

bilhões (ABIHPEC) em 1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015 (ABIHPEC). Muitos fatores vêm 

contribuindo para este excepcional crescimento no setor, nos quais foram destacados.  

                                           Gráfico 01: panorama do setor 2015 

Fonte: https://apihpec.org.br 

 

A importância da pesquisa de marketing no setor industrial gera bilhões de dólares ao 

ano, e é responsável por conceder dados essenciais aos grandes fabricantes e fornecedores de 

produtos e serviços. Segundo Malhota (2005), os empreendedores buscam essas informações
 

no sentido de crescimento, construindo e mantendo vantagem competitiva. Esta pesquisa foi 

feita com a intenção de agrupar experiências voltadas para os serviços de espaços de beleza, 

https://www.sinonimos.com.br/excepcional/
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em especial, referente novas expertises em serviços utilizados pelos profissionais da beleza e 

oferecidos ao público transeunte. Em países como Estados Unidos que trabalham com 

atendimento Express forte, o conceito sobre rapidez e conforto foi especialmente criado para 

clientes com pouco tempo disponível, essa forma de trabalhar serviços dentro de salão 

começou a ganhar força no mercado brasileiro, espelhando profissionais nos segmentos de 

cabelo, unha e sobrancelha. 

Na pesquisa referente ao território brasileiro voltado para o segmento da beleza, não 

foi encontrado, especificamente, um quiosque com atendimento Express, que contenha todos 

os serviços completos oferecidos por um salão. Portanto, o presente projeto pode ser 

considerado o primeiro espaço de beleza em forma de quiosque, com todos os serviços de um 

salão, com estrutura diferente e inovadora. Como ponto de partida, foram encontrados os 

Beauty Trucks, que são os modelos itinerantes que começaram nos Estados Unidos, 

inspirando vários países, incluindo o Brasil, hoje predominantemente em vários estados 

brasileiros. Um exemplo e modelo de Beauty Truks próximo em uma unidade federativa 

brasileira, no estado de Manaus, a cabeleira Sandra Saldanha se inspirou nos atendimento 

Express e modelo de negócio de uma norte-americana.  

        Figura 05: Sandra Saldanha e seu salão móvel                   Figura 06: salão interno da cabelereira Sandra 

 

Fonte: revistacabelos.uol.com.br                                          Fonte: revistacabelos.uol.com.br                                           

Sandra aproveitou a oportunidade quando obteve o automóvel no lugar da rescisão 

de trabalho, reformou todo o ônibus, pesquisou tudo sobre equipamentos para facilitar o dia-a-

dia de um beauty trucker, então começou a circular de segunda a sábado pelas ruas de Manaus 

e, nos pontos principais da cidade como: empresas do polo industrial, estacionando nos pontos 

estratégicos do centro. “O ônibus chama mais atenção e garante faturamento maior que no 

imóvel”, diz Sandra, dona do Salão Universo da Beleza. Em se tratando de inspiração em 

modelos inovadores, há a história de Jose Valente, com uma ideia que nasceu no ano de 2015, 
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depois de um desabafo de um cadeirante que procurava um local onde conseguisse adentrar 

com sua cadeira de rodas para usufruir do serviço de corte de cabelo. Diante disso, José 

pesquisou e encontrou raríssimos lugares com acesso para pessoas especiais, foi então que ele 

decidiu passar uma semana em treinamento, no instituto Sarah Kubisteck. Vendeu seu ponto 

fixo e, investiu em equipamento para atendimento em domicilio, prestando serviços de salão de 

beleza. O resultado de seu projeto teve impacto na mídia, uma vez que conseguiu unificar 

casas sociais paralelamente ao mercado de trabalho, associando uma oportunidade de negócio, 

e, incentivando os espaços comerciais a “abrirem as portas” para o público especial. Abaixo, 

na figura 07, José Valente demonstra seu modelo de negócio apoiado pelo SEBRAE. 

Figura 07: salão móvel acesso acessibilidade 

 

Fonte: revistacabelos.uol.com.br                                           

Com todas essas informações, a níveis internacional e nacional, especificamente 

sobre este segmento de mercado no Brasil, o crescimento de salões tem sido muito grande, e 

os empreendedores vêm inovando cada vez mais seus negócios. Como no caso da cabeleireira 

Alexandra de 38 anos que trabalhou por 10 anos em salão Fixo e resolveu investir em algo 

inovador. 

                   Figura 08: imagem do salão móvel da cabelereira Alexandra 

                              

                                   Fonte: gauchazh.com.br/salãodebelezamovel
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Em Porto Alegre, levando conforto até o cliente, praticidade nos serviços a 

domicílios, seu salão móvel é todo equipado com lavatório, espelho, cadeira giratória, mesa 

de manicure, esterilizador de alicate e todos os acessórios que um salão tradicional tem. Como 

visto, o número de salões não param de crescer, e com isso, os cursos de inovação em 

estratégias para serem reconhecidos neste mercado, que está sendo muito desenvolvido no 

referido segmento. 

 Novas modalidades de salões de beleza começam a tomar forma e ganhar espaço no 

mercado: são os salões sustentáveis ou "salões verdes". Um exemplo de sustentabilidade vem 

de Natal (RN): Fabiana Gondim é proprietária da empresa Chic Coiffeur, criou um método 

inovador, chamado Hair SIZE, que mede a quantidade de produto a ser utilizado nos cabelos 

dos clientes, analisando o comprimentos dos fios.  

      Figura 09: imagem externa do salão Chic Coiffeur                       Figura 10: práticas sustentáveis  

                                                                                          
 

            Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org                     Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org  

 

 

O método evita excessos de produto no cabelo e diminui o desperdício. Em um mês 

já é possível reduzir de 60% a 70% do consumo de produtos e água - uma medida econômica 

e ecologicamente correta. Essas novas formas de trabalhar vem ser fortalecendo cada vez 

mais no mercado, colocando a sustentabilidade em seu negócio, demonstra a responsabilidade 

com o meio ambiente e com o bem-estar dos clientes. As matérias produzidas em mídias 

digitais e impressas voltado acerca de oportunidades de negócios para serviços e produtos de 

beleza reforçam as estatísticas de que a população latina mesmo frente às dificuldades 

ocasionadas pela recessão da economia mantém aquecido o mercado da beleza, seja na 

vertente do empreendedorismo quanto do consumo próprio. Isto explica a importância da auto

https://www.facebook.com/tgchic
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imagem pessoal em termos singulares e coletivos, uma vez que individualmente ou em grupo 

as pessoas desejam a sensação de bem estar. 

O Jornal Hoje da TV globo no dia 08.06.2016 realizou uma matéria, disponibilizada 

no site do g1, dispondo sobre o mercado da beleza no presente cenário de volatilidade 

econômica no Brasil, apontando que apesar da aparente crise do mercado brasileiro, o número 

de salões vem crescendo, como uma das formas de economia alternativa, que sem um breve 

planejamento em algumas circunstâncias pode ocasionar riscos para o empreendedor. Uma 

informação relevante consta que o segmento de beleza, mesmo com criação de mais espaços 

para fornecer serviços de estética e cosmética, foi o que obteve menor queda em relação a 

outros mercados e negócios brasileiros. Durante a reportagem o especialista e superintendente 

Bruno Caetano, diretor do SEBRAE, relata: “A cada m s 9 mil estabelecimento abertos nos 

últimos quatro anos quadruplicou, segundo as pesquisas do SEBRAE em Abril 2012 eram 

 55.    e, em Maio 2  6, 595.   ” (SEBRAE). Ante a economia que vivenciamos a dica de 

que na pressa para ter um empreendimento sem planejamento gera resultados indesejados. 

Bruno ainda complementa: “De cada     empresas abertas 24 fecham antes de 2 anos...Uma 

pessoa que se prepara para abrir um novo negócio consegue ter uma redução de despesa da 

ordem de 40% com água, luz, telefone, com produtos químicos utilizados, então se preparar 

bem tanto você quanto seu funcionário vai fazer com que gaste menos e sobre mais dinheiro 

no final do m s”. Com análise feita do macroambiente e microambiente, observada por 

PINHEIRO (2011), no mercado as condições do setor econômico, as leis, as novas 

tecnologias, ambientalismo, as políticas, questões culturais e sociais; se estima a partir do 

fortalecimento do mercado do consumidor, através da análise intermediária, do 

desenvolvimento do mercado, da demanda por cada segmento, da diferença de cada região; e 

com o surgimento e aumento do recente no comercio e competição entre produtos e serviços. 

Um exemplo de empreendedorismo é a empresaria Cristiana Arcangeli, atuante no 

ramo de cosméticos desde 1986. Com iniciativa, sucesso, a empresária, consultora de beleza e 

qualidade de vida, multimídia, é uma das mulheres que mais influenciou e contribuiu para o 

desenvolvimento do mercado da beleza, estimulando o bem estar no Brasil. Fundadora de 

marcas como Phytoervas, Éh Cosméticos e Beauty In, tem inovado constantemente no 

mercado da moda, trabalho pelo qual foi reconhecida com diversos prêmios nos últimos anos. 

O resultado da pesquisa, planejamento e análise de mercado para vender produtos ou serviços, 

com o intuito de crescer, tem como importância ter o profissionalismo e competência. Isso 

Cristiana sempre levou nos seus negócios e, principalmente, com inovação, onde ela costuma 
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a ser líder nata e, com isso, fez as suas empresas chegarem a um alto nível empresarial, 

participando inclusive de ações sociais. Em uma entrevista realizada para o site VIXI, a 

empresaria respondeu perguntas relacionadas às mulheres que vivem escravizadas pela 

apar ncia. “Eu acho uma pobreza de espírito tremenda. Eu acho que a beleza é uma coisa 

importante, mas é uma coisa de dentro para fora, que você faz pra você mesma. E tem que ter 

um equilíbrio. A idade chega pra todo mundo, beleza é uma coisa que hoje você tem, mas 

amanhã não tem mais. É uma coisa que tem que estar dentro de você e é preciso lidar com ela 

de uma forma tranquila. Eu não gosto de ninguém que seja escrava de coisa nenhuma”, afirma 

Cristiana Arcangeli. Com a crescente e inevitável vida moderna, sobretudo agitada, provoca 

muitos casos de estresse coletivo, então Arcangeli usou sua experiência com intuito de passar 

informações sobre beleza e saúde, escreveu um livro chamado Como Viver Mais e Melhor, no 

ano de 2006, sempre focando em melhoras em uma imagem, não só da beleza, mais da vida, 

com disposição e qualidade. Mediante tudo que foi analisado, se nota a importância da 

imagem nos dias atuais, logo, as empresas não querem se preocupam somente em vender 

produtos de beleza ou serviços, mas em conquistar e conhecer seu público, favorecendo a 

interatividade saudável por meio de dicas de bem estar e beleza.  

No meio Jornalístico, a jornalista Bruna Tavares, dona do blog pausaparafemenice 

tem uma paixão por make up, cabelo, estética e moda, mesmo na correria do dia a dia, ela não 

abre mão de uma pausa para femenice. Na sua página ela dá dica de beleza voltada para as 

madeixas, unhas, maquiagem, tutorial para as suas seguidoras, se dedica totalmente a esses 

assuntos na da mídia digital, falando das melhoras marcas e serviços de beleza no mercado, 

dos mais baratos aos mais caros. Sempre a par das tendências e observando as mudanças das 

celebridades, a blogueira busca inspiração para os textos de como vai trabalhar na consultoria 

voltada a esse segmento da beleza. No seu blog, faz merchandising de grandes marcas de 

produtos para cabelo, dos lançamentos, das linhas de produtos, de cada de tipo de cabelo, de 

como usar, cores que estão na moda, de vídeos com dicas de cortes e, redes sociais dos 

grandes cabeleireiros do país e do mundo, fazendo links das empresas em forma de 

propaganda no seu blog.  

 

    2.3 Análises no mercado da beleza em Belém  

Já no mercado paraense, nos últimos anos, o comercio da beleza vem se destacando, 

com este fato, a ideia e possibilidade de lançar um quiosque, com uma estrutura ainda não 
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vista em Belém do Pará, que ofereça serviços superiores, competindo com os salões de beleza 

modernos. Tomou-se como bases para iniciar esta pesquisa dois salões, cujos locais 

apresentam públicos-alvo diferentes. O primeiro, o espaço Laury Cabeleireiros e, o segundo, 

o salão Cassius Martins. Posteriormente, foram tomados como objetos de análise 

complementar para reforçar este trabalho, o salão Alternativo e Novo Realce, localizados 

próximo do terminal rodoviário, no bairro de São Brás. No bairro do comércio foram 

observadas práticas empreendedoras de serviços de beleza por profissionais autônomos/ 

avulsos que agregam informações relevantes a este trabalho. 

Encontrou-se, no dia 18.05.2017, para a continuidade desta pesquisa sobre o mercado 

da beleza em Belém, o salão Laury Cabeleireiros, considerado um dos melhores espaços de 

beleza da cidade, possuindo estrutura moderna com designer externo glamoroso, e ambiente 

interno confortável, disponibilizando inclusive garagem a seus clientes. Consideravelmente 

seu público são as classes A e B. Trabalhando com qualidade, vende produtos da linha 

L’Oréal considerada pelo profissional de beleza a melhor marca se tratando de cabelo. O 

proprietário não possui site, e sim redes sociais, como facebook e instagram, nos quais são 

divulgados fotos dos clientes, dicas de moda, cabelo, maquiagem, esmalteria, promoções e, as 

novidades do mundo dos famosos como corte de cabelo e últimas tendências da moda e 

beleza. O salão de três andares fica localizado Rua Diogo Móia, 351, no bairro do Umarizal. 

 Figuras 11: imagem da logo marca Laury Cabelereiros        Figura 12: imagem externa.Laury Cabeleleiros 

                                    

            Fonte: instagram: @laurycabelereiros                              Fonte: instagram: @laurycabelereiros 

Figura: 13: imagem interna do salão Laury Cabeleleiros       Figura 14: Rede social instagram Laury Cabeleiros 

                                      

          Fonte: instagram: @laurycabelereiros                                Fonte: instagram: @laurycabelereiros 
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                             Figura 15: imagem da rede social Facebook do salão Laury Cabelereiros 

 

Fonte: m.facebook.com/omundoanotandovoce 

 

Figura 16: publicação do facebook Laury Cabelereiros   Figura 17: publicação do facebook Laury Cabelereiros 

 

             Fonte: m.facebook.com/omundoanotandovoce             Fonte: m.facebook.com/omundoanotandovoce 
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Na pesquisa feita com o Laury, ele relatou que a sua meta é ser um salão modelo para 

o mercado da beleza, falou também que seu espaço tem muitas facilidades como: acesso aos 

portadores de necessidades especiais, ar-condicionado, estacionamento gratuito, segurança e 

wi-fi. Tudo para seus clientes se sintam à vontade durante o atendimento. Os serviços mais 

procurados são: escova, manicure/pedicure, design de sobrancelhas, maquiagem e processos 

capilares e tratamentos estéticos. 

No dia 22.05.2017, foi realizada a pesquisa no Shopping Grão Pará, se entrevistou o 

empresário Cassius Martins, se destacando nos meios de comunicação, principalmente, 

revistas nacionais e jornais locais. Relatou sobre seu público, serviços e do posicionamento de 

sua marca. Está no mercado de beleza há 19 anos, possui dois salões em Belém, um no 

Shopping Grão Pará, outro na Rua Bernaldo Couto, próximo ao Shopping Boulevard.  

A entrevista no Shopping Grão Pará, onde atende ao público de classe A, fica 

localizado próximo ao aeroporto de Belém e, seus serviços mais procurados são muito 

relativos, dependendo de cada cliente. Uns é pela confiança no profissional da beleza, outros, 

estão de passagem à espera de um voo, e, procuram por serviços rápidos, como manicure e 

escova, além de vender produtos de alta qualidade, no seu salão, para seus clientes, 

reforçando os cuidados com as madeixas.  

Figura 18: imagem da externa do salão Cassius Martins        Figura 19: imagem interna do salão Cassius Martins 

       

                    Fonte: imagem feita pela autora                           Fonte: https://www.google.com.br/casssiusmartins 
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   Figura 20: publicação do facebook Cassius Martins       Figura 21: publicação do facebook Cassius Martins                                                                           

 

        Fonte: m.facebook.com/salaocassiusmartins                   Fonte: m.facebook.com/salaocassiusmartins        

    

                                             Figura 22: imagem do facebook salão Cassius Martins 

Fonte: m.facebook.com/salaocassiusmartins 
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Figura 23: imagem do instagram salão Cassius Martins   Figura 24: imagem da reportagem salão Cassius Martins

  

                 Fonte: instagram - @cassiusmartins                      Fonte: m.diarioonline.com.br/como-reduzir-custos 

 

Ao chegar a Belém, Cassius Martins observou a necessidade de um salão de alto 

padrão, e a necessidade de trabalhar com a sustentabilidade, respeitando a natureza. Bem 

posicionado no mercado, sua logomarca tem duas asas, produzida por ele mesmo, que 

significa “Anjos da Beleza”. A estrutura do salão é inspirada na cultura paulistana, com 

paisagismo e luz solar. O projeto social que sua empresa realiza, incentiva os clientes a 

cortarem os cabelos e doarem à Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidentes de Motor 

(ORVAM). Ele se utiliza as mídias digitais para divulgação de seu espaço.  Lançou o 

aplicativo com uma estratégia de fidelizar o cliente, disponibilizando os serviços, horas, 

dentre outros. 

No dia 14.09.2017, participou da pesquisa a proprietária Siarlen, do espaço de beleza 

Alternativo, localizando dentro do terminal rodoviário de Belém. Seu público é a classe C e 

D, com maior frequência do público masculino nos serviços de estética, manicure, pedicure e 

podologia. Foi relatado que o público feminino procura por serviços básicos como: escova, 

manicure, corte e depilação.  
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Figuras 25: imagem externa do salão Alternativo 

 

Fonte: imagem feita pela autora 

 

Figura 26, 27 e 28: imagens internas do salão Alternativo 

 

    Fonte: imagem feita pela autora        Fonte: imagem feita pela autora        Fonte: imagem feita pela autora                                                                                                       

 

Figura 29: imagem do facebook salão Alternativo 

 

              Fonte: m.facebook.com/salaoesteticaalternativo 
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Figura 30: imagem do instagram salão Alternativo 

Fonte: instagram - @salãoeesteticaalternativo 

 

Com isso, a dona do estabelecimento pretende retirar os serviços de salão e, torna-lo 

um ponto de estética, devido a maior procura por esses serviços. Para divulgação de seus 

serviços utiliza as redes sociais, panfletagem para captação de novos clientes, e, irá fazer pela 

primeira vez um projeto social para ajudar uma casa de idosos e oferecer seus serviços 

gratuitamente. Para fidelização de seus clientes, a estratégia é uma promoção “Faça uma 

limpeza de pele e ganhe desconto em outra”. Os dias de maiores flu os de demanda são por 

épocas comemorativas, feriados, e, devido a sua localização muitos clientes que ficam à 

espera do horário para viajar vão até o salão para serviços rápidos, segunda feira é um dia 

bastante movimentado, devido às pessoas estarem chegando de viajem, e, para ir ao trabalho, 

precisam estar confiantes em sua aparência. 

Abordando a continuidade desta pesquisa de mercado de beleza em Belém, no dia 

16.09.2017, foi encontrado o salão Novo Realce, no qual foram entrevistados dois dos sócios, 

dona Sandra de Souza, cabeleireira, e o barbeiro João Alves. Ao todo, são 9 pessoas 

associadas ao espaço de beleza. O salão completa 35 anos de atividades, e bem conhecido 

pelos mais velhos. 
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       Figura 31: imagem externa do salão Novo Realce         Figura 32: imagem interna do salão Novo Realce                                                                      

   

                      Fonte: imagem feita pela autora                                    Fonte: imagem feita pela autora 

 

Na entrevista com Sr. João, ele disse que o maior público frequentador são os homens, 

e os serviços mais procurados são barba, corte e tintura. A Sr.ª Sandra explicou que o público 

feminino não é grande e, os serviços oferecidos para as mulheres são: selagem, marroquina, 

luzes, corte e escova. O espaço está localizado próximo ao terminal rodoviário, aonde o fluxo 

de pessoas é muito grande, com uma parada de ônibus na frente do salão e lojas ao lado. Não 

utilizam redes sociais, nem cartão de visita para divulgação. Por serem muito conhecidos, não 

buscam investir no planejamento e expansão de suas atividades. 

 No dia 09.11.2017, na Rua Manoel Barata, bairro da cidade velha, situado na cidade 

de Belém, descobriu-se um determinado atendimento diferente e inusitado nas ruas do 

comércio, embora não sendo o público alvo deste projeto de pesquisa, se notou a 

oportunidade de observar o grande fluxo de pessoas pelo local e de como estratégias simples 

cativam o cliente. 

  Foi entrevistada a empreendedora Geiza Santos, que realiza seus trabalhos a 

aproximadamente seis meses, de forma criativa e bastante ágil. Trata-se dos serviços de 

sobrancelha e henna cílios e aplicação, depilação egípcia no buço (região inferior do rosto) e 

limpeza de pele, cobrados a preços populares. Geiza complementa que fez cursos para 

trabalhar no mercado da beleza, então viu a oportunidade de ser dona do seu negócio próprio 

ao identificar no grande fluxo de pessoas que percorrem diariamente o comercio belenense, a 

necessidade do público em ter um profissional disponível mais próximo de si para realizar 
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serviços básicos de beleza sem enfrentar longas e demoradas filas nos salões de beleza 

tradicionais.                          

 

   Figura 33: imagem do da rua do comercio/Belém          Figura 34: imagem da Geiza fazendo serviços de beleza 

           

  Fonte: www.portaldoxingu.com.br/comercio-de-belem                         Fonte: imagem feita pela autora 

     

 

Figura 35: imagem do banner com serviços e valores                   Figura 36: imagem dos serviços na rua                                

       

                  Fonte: imagem feita pela autora                                            Fonte: imagem feita pela autoral 
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Com estrutura simples e cadeiras de plástico, o atendimento chega no máximo trinta 

minutos, o maior público é o feminino. Os serviços mais procurados são design de 

sobrancelha, henna e cílios. Já os homens procuram para correção do excesso ou ajuste da 

sobrancelha. Como uma das estratégias de promoção para cativar o público, faz-se duas 

sobrancelhas por quinze reais. Há combinação entre os concorrentes quando se trata de atrair 

clientes, assim outras profissionais também fazem estratégias para reduzir preços, utilizando o 

banner como destaque. Nas ruas são várias moças aplicando o mesmo serviço, mesmo sendo 

concorrentes umas das outras. Nas proximidades do local, se entrevistou Ronara Magalhães, 

também umas das profissionais que realizam esse serviço específico, finalizando em vinte 

minutos, mantendo a mesma qualidade. Ronara relatou que usa as seguintes estratégias de 

divulgação: cartão de visita, anúncio na OLX, banner, chamando os clientes oferecendo os 

serviços e fazendo nela mesmo na rua e, assim as pessoas que passam olham. Dessa forma ela 

consegue muitos clientes.  

 Figura 37: imagem da cliente no momento do serviço                         Figura 38: imagem das cadeiras  

                        

           Fonte: imagem feita pela autora                                                Fonte: imagem feita pela autora                                                                 

 

            Figura 39: imagem do banner                                               Figura 40: cartão da Ronara Magalhães 

                                

             Fonte: imagem feita pela autora                                               Fonte: imagem feita pela autora                                                                                                                                                                                                     
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Para Las Casas (2009, p.42), essa nova modalidade de profissional e abordagem na 

forma de trabalhar ao realizar serviços é estabelecida de maneira que “ele passa a preocupar-

se cada vez mais com o objetivo e planejamento da empresa, exigindo novas estruturas 

organizacionais”. Numa rua adjacente a pesquisada anteriormente, encontrou-se uma cliente, 

a senhora Dirlene, que estava na espera para fazer sobrancelha e disse que gostou da novidade 

na rua e do atendimento, que acredita ser prático e rápido, pois nos salões tradicionais são 

demorados, e ela, dona de casa, geralmente na sua agenda tem dia e cheio de compromissos, 

logo diz dispensar filas e esperas. 

A região Norte vem apresentando significativos sinais de expansão no mercado da 

beleza, grandes eventos do segmento vieram para a cidade de Belém, em destaque a feira 

Estética Hair, a primeira edição começou em 2013 e, neste ano de 2017 foi a 5º edição no dia 

8 a 9 de maio oferecendo cursos para cabeleireiros, estética, lançamentos de novas tecnologias 

para beleza e tendências que profissionais buscam, vários distribuidores de marcas 

consolidadas no mercado se fizeram presentes, o representante da Henafix, e Vinicius 

LeFerrati, diz: “Feiras como a estética hair são essências para divulgar a marca no mercado 

local”.  

Figura 41: imagem do anuncio no site Estética Hair Pará 

 

 

Fonte: www.guiasadudebeleza.com 

 

Figura 42: publicação do instagram Estética Hair Pará                                                                              

 

Fonte: instragram, @5_estéticahairpara 
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Figura 43: imagem do evento Estética Hair Pará 

 

Fonte: instragram, @5_estéticahairpara 

          

O organizador do evento, Wlamir ressalta: “o Par  tem um mercado da beleza 

enorme a ser explorado, e que segue em expansão”. “Na região metropolitana de Belém, por 

exemplo, temos aproximadamente 14 mil empreendimentos no ramo, entre clinicas de 

estéticas, salões e entre outros”. Frente à pesquisa feita sobre dados referentes ao segmento de 

beleza voltado ao setor mercadológico, em Belém, não obtivemos dados específicos 

direcionados aos profissionais da beleza e esteticistas. Porém, os resultados apontados após 

busca sobre salões cadastrados no Google, através de sites de busca e redes sociais, constam 

93 salões de beleza, onde se encontrou três dos principais e mais conceituados pelo público: 

Cassius Martins, Laury Cabeleireiros e Estúdio da Praça. Notou-se que estes oferecem poucos 

serviços no que se refere a atendimento Express, e, ainda, com análise feita sob esse âmbito 

mercadológico, percebe-se que alguns salões em Belém do Pará possuem estrutura 

tradicional, atendimentos similares e não aprimoram o seu benchmarking, mantendo o número 

de funcionários ociosos em relação à produtividade.  

A seguinte fase se trata da apuração dos dados da pesquisa descritiva, que teve com 

procedimento técnico o levantamento, e meios utilizados livros, artigos, revistas, sites, fontes 

idôneas e ferramentas como o aplicativo Microsoft Excel, para tabulação de dados. Como o 

exposto nas partes supracitadas deste presente trabalho, se utilizou nesta pesquisa o 
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questionário, contendo dez (10) perguntas de perfil qualitativo, visando identificar o 

comportamento e hábito dos consumidores belenenses de serviços de beleza. Procurou-se 

reunir neste questionário quesitos que envolvem o perfil, cotidiano e situações nas quais as 

pessoas se correlacionam, e desta forma, perceber, na pesquisa, a intenção do público de 

aceitar ou recusar um modelo de negócio que lhes forneça serviço diferenciado de 

atendimento e procedimentos em beleza.  

Esta análise minuciosa se dividirá em duas partes: a primeira, das perguntas 1, 2, 3, 4 e 

5 se refere em conhecer um pouco mais do tempo disponível do público de Belém do Pará e 

observar seus comportamentos, restrito à ótica mercadológica. A segunda, que abrange as 

questões 6, 7, 8, 9 e 10, é voltada para o projeto deste estudo, explanando sobre estrutura, 

preços, atendimento, lugares e situações hipotéticas sobre as quais o consumidor tem o poder 

de decidir através das alternativas, apontando ou não sinais para a implantação da Fast 

Beauty. Obteve-se o total de 25 pessoas pesquisadas, 7 no terminal rodoviário de São Brás, 9 

no Shopping Boulevard, localizado na Visconde de Souza Franco, 5 na Estação das Docas, na 

Av. Presidente Vargas, e 3 no aeroporto internacional de Belém, com localização na Av. Júlio 

César, bairro de Val-de-Cãns. Para melhor exemplificar, à rigor da confiabilidade desta 

pesquisa, se optou em analisar questão por questão, expressando através de gráficos e 

comentários pertinentes ao público, a temática da beleza, e ao projeto desta pesquisa em 

questão.  Abaixo segue a transcrição das perguntas do questionário nos dias 9, 10, e 11 do 

mês de novembro de 2017.  
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1) Quando você pensa em serviços de estética e beleza, qual a primeira coisa vem a sua 

cabeça? 

a)  Moda  

b) Maquiagem 

c) Cabelo        

d) Manicure/Pedicure        

e) Perda de tempo e dinheiro 

 

Essa pergunta teve como intuito observar o público vê e se relaciona, com maior 

afinidade, com alguns itens da beleza. Foi constatado que das 25 pessoas pesquisadas, 10 

optaram pela alternativa C, referente ao cabelo, seguido de 7 pessoas que escolheram o item 

A. O gráfico a seguir ilustra melhor este resultado. 

 

 
Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre estética e beleza 

 

 

Em termos percentuais, quarenta por cento das pessoas entrevistadas valorizam o cabelo 

como item principal em se tratando de assuntos de estética e beleza. Fatores climáticos de 

Belém e regiões metropolitanas favorecem essa preocupação, pois as fortes chuvas e bruscas 

mudanças de térmicas de temperatura causam nas madeixas (fios de cabelo). No calor, as 

mulheres louras naturais ou com coloração, as morenas que possuem cabelos lisos, e, 

sobretudo aquelas de fios crespos ou cacheados, sofrem com o ressecamento e frizz, o “cabelo 

 28 % 

24 % 

 40 % 

4% 

 4% 
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B
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E

Gráfico 02: reposta por alternativa mais votada 
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armado”, com a oleosidade, provocada pela transpiração em relação ao aquecimento que o 

ambiente apresenta e as repentinas chuvas, geralmente no período que se estende de dezembro 

a março. O segundo item mais votado pelos pesquisados foi moda, isso reflete o cuidado com 

imagem pessoal e profissional que as belenenses transmitem a sociedade.  Visto que Belém há 

muitas lojas nos shoppings alinhados com os padrões da moda que atendem a esse público, e 

também no atacado e varejo, aonde há constante procura por roupas e calçados.  

 

 

 

2) Você se considera vaidoso (a): 

a)  Muito. Não saio de casa sem me olhar pelo menos umas 3 vezes no espelho. 

b) Eu não. Nem ligo pra aparência. 

c) Razoável, quando sou convidado (a) para eventos ou ocasiões importantes  

d) Pouco, vez ou outra para sair  

e) Não me considero vaidoso (a) 

 

Em relação ao quesito vaidade, o público mensurou as respostas nas alternativas A e 

C, quase havendo empate em ambas. Quarenta por cento das pesquisadas se dizem muito 

vaidosas com sua aparência, sendo que quarenta e quarto por cento afirmam ser razoáveis 

neste aspecto. 

 

 
Pesquisa acadêmica: respostas do público acerca da vaidade 

A B C D E
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Gráfico 03: reposta por alternativa mais votada 
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 Entre os dois itens se percebem o paralelo existente nos extremos do que pode ser 

considerado exagero ao normal, pois, neste caso, levando em consideração a rotina, clima e 

analisando a diversidade de serviços/ trabalhos existentes em Belém do Pará, podemos notar 

que em quase senão a maioria das ocasiões, as pessoas precisam expressar uma imagem 

sociável para melhor aproveitar oportunidades profissionais e de relacionamento, como 

network. Ou seja, pessoas muito ou razoavelmente vaidosas necessitam na maioria das vezes 

de serviços de estética e beleza, ora para expandir sua rede de contatos, ora passar maior 

credibilidade e confiança ao círculo social que pertencem, ou simplesmente, para se sentirem 

bem consigo mesmas. A imagem passou a ser tão importante que comumente está associada à 

autoestima pessoal e aceitação em algum grupo ou credo social. Isso se deve ao fato que de 

indivíduos semelhantes compartilham de um mesmo ideal, embora a vaidade não seja um 

ideal, maior parte das mulheres a compartilham como referencial próprio de beleza. 

 

 

 

3) Sobre a sua vida atual, marque a frase que melhor representa o seu dia a dia: 

a) Agitada, vivo correndo (ocupado (a)) de um lado para o outro, tenho dificuldade de 

organizar meu tempo para cuidados pessoais e lazer 

b) Relativamente agitada, até consigo organizar meu tempo, mas preciso recorrer a 

serviços de conveniência o tempo inteiro;  

c)  Moderada, consigo equilibrar minha rotina com cuidados pessoais e lazer 

d)  Normal, meu cotidiano permite algumas vezes que eu tenha lazer e tempo para 

cuidados pessoais 

e)  Tranquila, meu cotidiano não é agitado  

 

O gráfico 04 diz respeito a como o consumidor se identifica com a disponibilidade de seu 

próprio tempo. Foi observado que quarenta por cento das pessoas entrevistadas relataram que 

têm um dia a dia moderado, conseguindo igualar as obrigações pessoais e/ou profissionais de 

sua rotina com a manutenção de seu bem estar próprio e lazer. A alternativa C representou 

quase o dobro da A, evidenciando que apesar dos muitos compromissos e afazeres, o público 

belenense consegue reservar um determinado intervalo de tempo para si mesmo. Logo, os 
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itens B, C, D e E satisfazem a vantagem para implantação de um espaço de beleza que atenda 

que atenda e realize serviços de beleza no formato Express.  

 

 

Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre o cotidiano 

 

Essa informação indica que se o público consegue distribuir adequadamente seu tempo ao 

decorrer do dia, há grandes possibilidades de realizar um ou mais serviços que a Fast Beauty 

oferece. Este resultado combina com a quarta questão, na qual a seguinte pergunta foi:  

4) Você cuida da sua imagem de que forma? 

a) Vou ao salão uma vez por semana   

b) Todos os dias faço escova em casa  

c) Quinzenalmente          

d) Compro          

e) Uso 
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Gráfico 04: reposta por alternativa mais votada 
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Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre o tempo de cuidado com a imagem pessoal 

 

Na qual o público responde sobre a frequência com que cuidam da autoimagem. É 

importante frisar que na alternativa A, vinte quarto por cento, quase metade da alternativa C, 

frequenta serviços de beleza em salões uma vez por semana. Segundo as análises 

exploratórias e descritivas anteriormente expostas neste trabalho, ficou evidente que o público 

das classes C, D e E consomem serviços de beleza mais do que o público classes A e B. A 

explicação para isso se deve ao fato de que os salões populares, além do fator demanda, os 

preços são atraentes para o consumidor. Em virtude da economia brasileira, muitos salões de 

pequeno e médio porte foram abertos como forma de negócio e economia alternativa própria. 

Como a concorrência neste segmento e para este público é grande, os preços ofertados tendem 

a ser menores. Em salões de grande marca ou porte, os serviços são especificamente mais 

caros, entretanto cobrem os eventuais custos com funcionários e manutenção de equipamentos 

e produtos.  

A quinta questão se refere qualitativa e quantitativamente ao tempo gasto em cuidados 

e/ou reparos pelos consumidores em detrimento de sua imagem pessoal. As alternativas nos 

permitem além de conhecer melhor e detalhadamente o comportamento e perfil do público 

pesquisado, para que se aufiram informações relevantes ou não a respeito do consumo de 

serviços de beleza.  
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Gráfico 05: reposta por alternativa mais votada 
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5) Em relação ao valor e ao tempo gasto com sua imagem, marque a resposta que 

melhor representa você: 

a) Perco o dia todo no salão e gasto boa parte do que ganho com isso. 

b) Razoável, gasto tempo com minha imagem quando sou convidado (a) para ocasiões 

importantes  

c) Suficiente, alterno os dias para cuidar da imagem, independe da ocasião  

d) Pouco, uso o básico em ocasiões extremamente necessárias  

e) Não me considero vaidoso (a) 

 

 

 

                                Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre o tempo de cuidado com a imagem pessoal 

 

 

Como demonstrado, no item B, sessenta e quarto por cento das pessoas responderam 

que cuidam da imagem quando são convidadas para ocasiões especiais. A expressão utilizada 

na alternativa C não se restringe apenas em eventos profissionais, mas abrange as ocasiões 

como um todo, como circunstâncias sociais, de lazer ou pessoais, sejam quais forem. Na 

pergunta seguinte, da questão 6, se iniciam os levantamentos e inferências sobre o público em 

relação a empresa desta pesquisa, a Fast Beauty. 
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Gráfico 06: reposta por alternativa mais votada 
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6) Especificamente sobre salões de beleza, indique os três principais problemas que 

comumente você encontra nesses locais:  

a) Estrutura 

b) Atendimento 

c) Qualidade e Higienização dos acessórios utilizados para os serviços  

d) Preços 

e) Serviços sempre muito demorados 

 

  Diferente das questões antecessoras, esta questão apresenta três opções de escolha. 

Durante a tabulação dos dados, foi verificado que as alternativas B e E se igualam, ambas 

apresentando trinta e um por cento, ou seja, das vinte e cinco pessoas pesquisas, sessenta e 

dois por cento apontam que os principais problemas encontrados nos salões e serviços de 

beleza são o atendimento e os serviços demorados. Uma das pequenas dificuldades iniciais 

da Fast Beauty seria se houvesse uma demanda muito expressiva além do estipulado pela 

empresa, que apesar do excelente atendimento e realização Express dos serviços de beleza, 

poderia ocasionar filas devido a muitos clientes principais. Há possibilidade em análise 

para criar um aplicativo, após 15 dias de implantação e início de atividades, no qual os 

usuários cadastrados acompanham e agendam em tempo real para desfrutar de um dos 

serviços oferecidos. Durante esse período será observado e analisado, estatisticamente a 

procura pelos serviços Express. 

 

Gráfico 07: reposta por alternativa mais votada 

 

Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre principais problemas nos salões 

A B C D E
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Foi interessante notar que nos itens A, D, e, em especial o C, que trata da higienização 

dos acessórios utilizados no serviço de beleza, não houve resultados expressivos. 

Empiricamente, se visualizado sob a perspectiva do senso comum, sem cuidadoso 

levantamento de dados, os resultados apontariam para as alternativas C e D, uma vez que as 

mídias e meios de comunicação em geral divulgam periodicamente sobre doenças graves, 

como o vírus HIV, hepatite, anomalias e infecções transmitidas por contato direto com 

aparelhos, como tesouras, alicates, serrinhas contaminadas. Em relação a esse assunto que 

envolve a saúde e prevenção coletiva, a Fast Beauty é bastante rigorosa. Em relação ao preço, 

conforme a visualização no gráfico ficou claro que o público almeja mais pela qualidade do 

pré e pós-atendimento do que pela quantidade em níveis de estrutura e valores.   

 

 

7) Considere o cenário a seguir e marque, entre as alternativas disponíveis, aquela que 

melhore representa a sua atitude. 

 

“Fui almoçar e enquanto ainda estava a caminho do restaurante, meu chefe ligou 

dizendo que eu precisaria participar, no lugar dele, de uma reunião com a 

diretoria da empresa com grandes investidores. Disse que essa reunião ocorreria 

em apenas 1 hora. Fiquei enlouquecida, porque meus cabelos, unhas e 

maquiagem não estavam adequados para essa reunião.”:  

 

Qual seria sua atitude se acontecer com você? 

 

a) Iria ao salão de beleza de confiança, mesmo que ele fosse longe 

b) Pararia no primeiro salão que eu vise  

c) Diria uma desculpa para o meu chefe e não iria à reunião 

d) Correria em casa e me arrumaria rapidamente 

e) Ligaria para uma amiga 
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Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre situações hipotéticas na utilização de serviços de beleza 

 

Esta pergunta foi elaborada de maneira sutil e inteligente, na qual se utilizando de uma 

situação hipotética onde se procurou extrair informações importantes, para esboçar 

possibilidades de como as entrevistadas agiriam, o que fariam e qual solução optariam para 

resolver a circunstância inesperada. Quatorze das vinte e cinco pessoas pesquisadas, que 

corresponde a cinquenta e seis por cento, relataram que nessa ocasião extrema utilizariam 

serviços do espaço de beleza mais próximo que encontrassem. Em continuidade a linha de 

raciocínio da sétima questão, na oitava pergunta foi posto em questão o nível de fidelidade 

que implica no poder de escolha que o consumidor tem, através da decisão, diante de uma 

novidade. 

 

 

8) Em se tratando de atendimento rápido, você iria a um espaço de beleza diferente do 

usualmente frequentado por você? 

a) Sim, tenho certeza 

b) Sim, por curiosidade  

c) Sim, mas não tenho certeza 

d) Não, pois prefiro meu cabeleireiro (a) 

e) Não, pois não frequento salão  

0 % 

56 % 

4 % 

28 % 

12 % 

A B C D E

Gráfico  08: reposta por alternativa mais votada 
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Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre opções de serviços de beleza 

 

Como visto no gráfico, quarenta por cento do público retrata estar disposto a 

frequentar um espaço de beleza diferente do habitualmente utilizado. Indica que o público 

belenense não tem receio à novidade, desde que atenda suas exigências e expectativas. Do 

ponto de vista de concorrência e mercado, a Fast Beauty se destaca, pois apesar do baixo 

custo de implantação, a dinâmica dos seus serviços de beleza somados à estrutura arrojada se 

torna atrativa ao consumidor, com isso, a empresa está à frente da concorrência, inclusive em 

termos de produtos, visto que em muitos pequenos salões de beleza não podem dispor de 

muitos produtos de marca, pois necessitam pagar pela manutenção do espaço, dos 

equipamentos e algumas vezes altos gastos com limpeza e serviços de reparo, uma vez que 

grande parte das cadeiras nos espaços de beleza não tem uma estrutura moderna, sendo de 

material estofado, que, portanto, acumula manchas e/ou começam a apresentar poros e 

buracos em sua textura.  

 

 

 

 

9) Quais das opções você mais se identifica quando está em shoppings, aeroportos, 

terminais rodoviários, pontos turísticos ou espaços de cultura e lazer? 

a) Diversão  

b) Viagem 
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Gráfico 09: reposta por alternativa mais votada 
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c)   Trabalho 

d)   Beleza  

e)   Entretenimento 

 

 

 

Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre o tempo de cuidado com a imagem pessoal 

 

O espaço ou local que mais se aproxima do item A, que corresponde à maioria de 

quarenta por cento do total pesquisado, são os shoppings centers, pois estes oferecem 

alternativas de lazer e compras, e englobam em parte, mas não totalmente o trabalho, o 

entretenimento e beleza, mencionados nas alternativas C, D e E. A alternativa B, com 

dezesseis por cento, descreve acerca do turismo e negócios, tanto estrangeiros quando 

brasileiros no embarque e desembarque nos aeroportos, em muitas ocasiões precisam de 

serviços de beleza para seguir imediatamente para uma reunião importante da empresa, um 

momento especial com a família e amigos, ou simplesmente, para se adaptar à moda e beleza 

local do público paraense.   

 

 

 

10) Você utilizaria serviços de beleza de um quiosque em locais como shoppings centers, 

aeroporto, terminal rodoviário e pontos turísticos? 

a)    Sim, com a mesma qualidade de um serviço tradicional 

b) Sim, levando em consideração a privacidade 

A B C D E
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Gráfico 10: reposta por alternativa mais votada 
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c) Sim, levando em consideração o atendimento e praticidade 

d) Não sei responder  

e) Não 

 

 

Pesquisa acadêmica: respostas do público sobre utilização de quiosque de beleza em lugares inusitados 

 

Ao serem questionadas sobre utilizar serviços de um quiosque, as pessoas informaram, 

conforme apontado no gráfico, com cinquenta e dois por cento de votos, com respostas 

positivas, o sim, levando em consideração a privacidade. Na formulação dessa pergunta se 

levou em consideração a seguinte suposição: o que seria necessário ter em um quiosque para 

que possa atrair e/ou fidelizar um cliente, de forma que este se relacione com o gosto e perfil 

do consumidor. O fator privacidade foi mais relevante que as variáveis serviço tradicional, 

atendimento e praticidade, das alternativas A e C. Isso deixa evidente que o público anseia por 

um espaço de beleza inovador e prático, que atenda com discrição. A Fast Beauty oferece 

além da privacidade, por meio do seu designer estrutural inteligente, atendimento ágil e 

personalizado.  

Para sistematizar as informações do questionário, se resolveu alocar os dados de forma 

que possam explicar, de maneira sucinta, toda a conjectura da pesquisa, então, para melhor 

expressar essa mensuração, se utilizou a análise SWOT. Esta ferramenta demonstra as 

ameaças e oportunidades externas intrínsecas de um negócio ou empresa, combinados com os 

pontos fortes e pontos fracos que a organização possui, seja ela iniciando ou já em plena 

A B C D E
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Gráfico 11: reposta por alternativa mais votada 
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atividade mercado, em fase de ajustes. A partir disso, se cruzou informações relevantes entre 

as perguntas e alternativas desta pesquisa. 

As questões que abrangem as perguntas de 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 mostram mais 

especificamente a identidade e perfil do cliente em relação aos serviços de beleza, nas 

questões 6, 9 e 10 são voltadas para aspectos da Fast Beauty. Foram definidos 3 critérios para 

valorar as oportunidades, 3 para ameaças, 3 para forças e 3 para fraquezas, totalizando 12 

critérios para fazer a correlação, de forma sistêmica, desta pesquisa. Cada informação 

correlacionada corresponde a um valor numérico mencionado na legenda, o qual é atribuído 

determinado nível relevância, conforme demonstrado abaixo: 

 

Tabela 01: Análise SWOT da Fast Beauty 

 

 

Fonte: tabela elaborada pela autora - relação na análise SWOT entre forças/ameaças e fraquezas/oportunidades 

ANÁLISE 

SWOT 

Oportunidades Ameaças 

Disponibilidade 

de tempo do 

cliente 

Principal 

serviço 

mais 

procurado 

Interesse 

do cliente 

em cuidar 

da imagem 

pessoal 

Frequência 

que o 

cliente vai 

ao salão 

Nível de 

fidelidade 

do cliente à 

concorrência 

Deslocamento/ 

aceitação do 

cliente para ir 

a um novo 

espaço de 

beleza 

F
o
r
ç
a
s 

Estrutura, 

aparelhos e 

produtos    
2 1 1 

Atendimento, 

preços e 

serviços    
2 1 1 

Localização 
   

1 0 0 

F
r
a
q

u
e
z
a
s 

Superlotação 0 3 0 
   

nº de 

funcionários 

reduzidos 
0 2 1 

   

Manutenção 

do Quiosque 
0 0 0 

   

Legenda: 0 – Irrelevante 1-Pouco Relevante 2- Relevante 3- Muito Relevante 
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                                                       Tabela 02: analise SWOT da Fast Beauty 

 

                             Fonte: tabela elaborada pela autora - análise força x ameaças Fast Beauty 

 

 

Tabela 03: analise SWOT da Fast Beauty 

                                                                                

           Fonte: tabela elaborada pela autora - análise fraquezas x oportunidades Fast Beauty 

Estratégias definidas 

de acordo com as 

pontuações descritas 

na legenda                    

(Forças x Ameaças) 

2 
 

Como mensurado nos resultados gráficos das perguntas 2 e 4, 

o público frequenta os salões de beleza 1 vez por semana ou 

quinzenalmente. Utilizar estratégias atrativas de atendimento e 

pós venda; oferecer ao cliente brindes, chaveiros etc., 

personalizados com a marca da empresa, para que ele 

frequente mais o espaço, fazendo indiretamente o “marketing” 

da Fast Beauty, com network. 

1 

 

Como demonstrados nos resultados gráficos das questões 7 e 

8e 10, a proposta do cliente frequentar um espaço diferente do 

habitual é expressivamente maior que o nível de fidelidade à 

concorrência, a tornando pouco relevante. 

Estratégias definidas 

de acordo com as 

pontuações descritas 

na legenda              

(Fraquezas x 

Oportunidades) 

3 

 

Como mensurado no gráfico 07, após 15 dias de observação, 

investir em aplicativo no qual o cliente possa acompanhar e 

agendar hora para os serviços de beleza; controle estatístico; 

estudar e analisar os períodos de pico. 

 

2 

 

Facilitar a rotatividade de funcionários para manter a 

excelência do atendimento Express, dos serviços e atender a 

alta demanda. 

 

1 

 

Aprimorar o atendimento conforme a particularidade de cada 

cliente (maquiagens, eventos, combo de serviços de beleza 

etc). 
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Em consonância com o questionário, os critérios foram formulados a partir da 

compactação dos resultados das respostas das pessoas pesquisadas, expressadas por meio da 

percentagem nos gráficos apresentados neste trabalho. Como observado acima, os escores 

(valores numéricos atribuídos) qualificam o nível de relevância ou não para cada par de 

critérios relacionados. Resolveu-se comparar as forças com as ameaças a fim de obter uma 

visão das potencialidades internas da Fast Beauty em relação às variáveis externas que o 

ambiente apresenta, como concorrência, perfil e comportamento do público, entre outras. 

Quanto menor o escore, mais força a empresa tem de contornar ou eliminar as ameaças. No 

quadro a respeito das fraquezas versus oportunidades, se entende que identificando as 

fragilidades da organização e percebendo as oportunidades de mercado, é possível ajustar e 

corrigir falhas, elaborado estratégias eficazes para a empresa atingir máximo desempenho e 

resultado. Nessa análise, quanto maior o escore, maior a fragilidade em relação às 

oportunidades. Ao agrupar todas as estruturas e dados dos resultados, é notável que a Fast 

Beauty possua mais vantagens do que desvantagens, pois conforme a correlação, os pontos 

fracos (fraquezas) internos e ameaças externas do ambiente competitivo de mercado se tratam 

preferencialmente apenas em oferecer e aperfeiçoar cada vez mais o atendimento e serviço 

para o cliente, não sendo necessário, neste momento inicial, fazer profundo sobre a 

concorrência, uma vez que se identificaram no processo de benchmarking as estratégias e 

táticas dos principais salões referência de beleza em Belém do Pará.   
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3  CAPÍTULO II - A FAST BEAUTY  

Um dos modelos de negócio e estratégias tomadas como exemplo para a Fast Beauty 

foi o PVD Unhas Express, uma empresa carioca que trabalha com serviços de beleza 

específicos: manicure e pedicure. A iniciativa da ideia conquistou espaço nas cidades do Rio 

de Janeiro, pois em m curto período, a Unhas Express se expandiu em forma de franquias, 

chegando inclusive a registrar sua marca própria em esmaltes. No mundo digital, as redes 

sociais são grandes ferramentas aliadas à empresa para “trazer” o público ou, torna-lo mais 

próximo possível da marca da organização. Sob essa ótica, o PDV investiu em textos curtos e 

fases de efeito para envolver o público dos aplicativos nos meios digitais. O facebook, 

instragram e whatsapp, são canais correntemente usados pelo público e internautas, aonde o 

profissional e pessoal algumas vezes se conglomeraram. 

 

 

      3.1 Referência de benchmarking 

Entre os perfis para este projeto de pesquisa, se buscou inspiração em modelos de 

negócio com estrutura moderna, oferecendo serviços de manicure/pedicure com atendimento 

rápido.  Um deles trata- se da empresa Unhas Express, que começou na cidade de Niterói, no 

estado do Rio de Janeiro, em um shopping. O espaço é exclusivo para pessoas que procuram 

serviços práticos e de fácil acesso. O grupo “Unhas E press” tem como diferencial um PDV 

(Ponto de Distribuição de Venda) se tornando franquia em alguns estados e regiões 

metropolitanas no Rio de Janeiro. Trabalhando com várias marcas de esmaltes, diversificando 

do básico ao mais elaborado e com novas técnicas de pintura, investir nesse segmento pode 

significar boa margem de retorno, pois a correria do dia - a- dia leva os clientes valorizarem 

ainda mais esses serviços, que oferecem economia de tempo, mantendo a qualidade.  

 Pesquisando mais sobre a empresa, foi discriminado que suas ações de marketing 

trazem resultados positivos a curto e médio prazo, na estrutura física há poltronas modernas e 

confortáveis, os setores administrativos são organizados com planejamento e, o atendimento 

Express atende de forma excelente a perspectiva dos clientes. Não trabalham com hora 

marcada, e sim por ordem de chegada, realizando os serviços com agilidade. O layout externo 

com cores neutras e iluminação própria para o ambiente, facilitando o destaque do nome da 

marca, uma estratégia convidativa e, ao mesmo tempo, atrativa para o público que passa nos 

corredores e espaços do shopping center.  
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        Figura 44: logomarca da Unhas Express 

   

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                   

  

 

Fonte: facebook – m.facebook.com>unhasexpressoficial 

 

                                                                           

     Figura 45: imagem externa do salão Unhas Express 

                                                     

Fonte: facebook – m.facebook.com>unhasexpressoficial  

 

Como e plicado por Araújo (2   , p.  85) “todas as vezes que um estudo de 

benchmarking surgir, o processo ser  enfatizado”. Com isso é importante que toda equipe 

esteja envolvida no projeto, para assim obter resultados satisfatórios através de planos e metas 
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estabelecidos ou implementados após mudanças na estratégia de mercado da empresa. As 

empresas perceberam que a rotina das pessoas muda e, os serviços e produtos de beleza 

precisam acompanhar essas modificações.  

A primeira loja da Unhas Express, da proprietária Sr.ª Vanessa Moraes, surgiu em 

2007, na cidade de Niterói, e três na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente possui quatro redes 

próprias. Em uma das filiais no Rio, foi feita a comunicação via telefone com a gerente 

comercial Rafaela Mayrink, relatando que devido à rapidez e crescimento do negócio, 

decidiram fazer expansão em forma de franquias que começou em 2008, somando até o 

presente momento 23 franquias, incluindo no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Ainda 

sobre a conversa, Rafaela responde que na estratégia de divulgação se utilizam as grandes 

redes sociais como facebook, instagram e o site da empresa, sendo reforçada com as 

atividades de panfletagem e marketing de guerrilha. 

 

   Figura 46: imagem interna da Unhas Express                        Figura 47: movimento interno da Unhas Express 

                

   Fonte: m.facebook.com>unhasexpressoficial                           Fonte: m.facebook.com>unhasexpressoficial 

 

A moderna estrutura da Unhas Express apresenta diferencial dos tradicionais salões de 

beleza, pois em forma de PDV oferece serviços voltados para mãos e pés, com vários opções 

de cuidados como: cutilagem e pintura de unhas, unhas postiças, unhas de silicone acrigel e 

fibras, Esfoliação com parafina, hidratação de unhas, banho de cálcio, tratamento de SPA na 

mãos e pés e, embelezamento das unhas, todos atendidos e realizados por dez ou quinze 

profissionais experientes.                       
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Figura 48: print do instagram da Unhas Express 

 

Fonte: https://www.instagram.com/unhasexpress 

 

        Figura 49: clientes da Unhas Express                                  Figura 50: esmaltes da Unhas Express  

                                                  

Fonte https://wwww.instagram.com/unhasexpress                  Fonte: https://www.instagram.com/unhasexpress 

 

A fundadora da marca faz parceria com outras empresas que trabalham no segmento 

da beleza que vem crescendo no mercado e, com isso, fortalecendo troca de conhecimento e 

clientes. Nos serviços feitos nas mãos e pés dos clientes na Unhas Express, a empresa 

fotografa e divulga as imagens do pós-serviço nas suas redes sociais e sites. O público do Rio 

https://wwww.instagram.com/unhasexpress
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de Janeiro, por ser uma cidade de grande fluxo de pessoas, produtos, serviços e turismo, 

sempre busca expressar uma boa imagem, as mulheres modernas e empresárias estão 

constantemente em ocasiões importantes, com isso, além do cabelo, pele e maquiagem, elas se 

preocupam também com pés e mãos bem cuidadas, e preferem um local especializado, onde 

usam cores da moda, marca de esmaltes brasileiros e importados. As jovens se inspiram em 

artistas e estímulos visuais transmitidos pelas mídias e redes sociais. Há também os diversos 

estilos presentes nas variedades de músicas que influenciam na escolha de um determinado 

padrão de beleza. Por exemplo, o sertanejo, funk, pagode, entre outros gêneros musicais têm 

como característica em comum para e com o público feminino a vaidade e necessidade de 

estar bonita.  

De acordo com Kotlher e Keller (2005), a satisfação do cliente é resultado do 

sentimento de prazer ou de desapontamento de ter sido bem atendido. Esses sentimentos 

resultam da comparação que o cliente faz do desempenho percebido de um serviço e suas 

expectativas. Diante dos dados mercadológicos analisados, viu-se a possibilidade de ótimas 

condições para levantar um negócio viável neste segmento cada vez mais forte e reconhecido 

pelo público, atendendo suas necessidades e desejos. 

 

                                           Figura 51: print da pagina Unhas Express 

 

Fonte: m.facebook.com>unhasexpressoficial 
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          Figura 52: publicação da Unhas Express                    Figura 53: publicação  dos serviços na Unhas Express  

          

         Fonte: print da fanpage da Unhas Express                           Fonte: print da fanpage da Unhas Express 

 

 

Figura 54: linha de esmalte da Unhas Express 

 

Fonte: print do site da Unhas Express 
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Figura 55: print do site da Unhas Express 

 

Fonte: www.unhasexpress.com.br 

 

Para La Combe (2016), a meta do benchmarking é responder a vontade dos 

consumidores, avolumar a produtividade e a concorrência. No mundo globalizado onde o 

capitalismo é cada vez maior, as pessoas tem o desejo de consumo, isso faz com que a 

produção aumente. Logo a empatia dos clientes é voltada para o melhor produto ou serviço 

em termos de qualidade e excelência, em especial do atendimento. Para isso, é necessário que 

as empresas se adaptem às inovações tecnológicas e mercadológicas que o mercado global 

determina.  Com isso, a empresa usa os meios de comunicação digital para fazer propaganda 

de maneira bem pratica e interativa com seus clientes, a Unhas Express mostra ao público o 

serviço de qualidade e atendimento ágil para mulheres que procuram praticidade, sem 

necessidade de agendamento. O site oferece informações importantes como: serviços, 

localização de todas as lojas no Rio de Janeiro e em outros estados, fotos, tudo para deixar o 

público bem informado.  
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      3.2 Estratégias de implantação  

 No presente subcapítulo é apresentado os objetivos e metas da Fast Beauty, a missão e 

visão da empresa, assim como as estratégias de implementação e possíveis ajustes, de modo a 

aumentar paralelamente a sinergia da marca no cenário da beleza bem como consolidar sua 

expansão no mercado belenense. Será explicado também sobre como se identificou o público 

alvo, os pontos de distribuição dos serviços, o estudo feito sobre a concorrência para que se 

formulassem preços e valores atrativos para nossos clientes. A dedicação para o lançamento 

dessa marca foi inspirada em minha paixão pelo mundo da beleza, sobretudo, os benefícios 

que ela tem a oferecer positiva e exponencialmente a toda sociedade. Pretende-se demonstrar 

como esta empresa pode agregar valor à vida das pessoas e a nós (marca da empresa e a 

autora deste projeto-Alida), desde o início de suas atividades. A Fast Beauty terá início das 

suas atividades no shopping Boulevard, situado no bairro do Reduto, em Belém do Pará. Os 

valores dos serviços serão formulados a partir de preços médios, mantendo a qualidade na 

realização do atendimento e trabalho. Vendo a possibilidade de crescer e sempre inovando 

mercadologicamente nesse segmento, as estratégias expostas aqui foram de acordo com os 

resultados da pesquisa descritiva e exploratória no mercado da beleza em Belém do Pará, 

diante da pesquisa com o público alvo nos shoppings, pontos turísticos, terminal rodoviário e 

pontos de grande fluxo onde possam ser colocados os serviços Express. Criamos também as 

estratégias da empresa para mídias sociais e seu posicionamento, apresentando a persona da 

marca com padrão para redes digitais. 

A Fast Beauty é um projeto ousado no setor da beleza em Belém, chegando para 

revolucionar o atendimento aos clientes, com uma estrutura diferenciada, saindo dos padrões 

tradicionais dos espaços de beleza. Será implementada nos corredores de shoppings, terminal 

rodoviário, aeroporto, e pontos turísticos da cidade, como a Estação das Docas. Em virtude 

disso, viu-se a oportunidade de lançar uma empresa de pequeno espaço que agregue valor ao 

serviço prestado, somada à alta qualidade numa estrutura arrojada, fornecendo serviços 

rápidos, visando à maximização de clientes em um curto intervalo de tempo. A iluminação do 

quiosque é atrativa, para combinar com locais situados com intenso fluxo de pessoas. A Fast 

Beauty apresenta designer moderno e inteligente, completamente diferente dos salões 

tradicionais, deixando nossos clientes mais à vontade, tendo visão para o lado de fora do 

espaço. De acordo com as pesquisa com o público alvo, as pessoas preferem agendar serviços 

de beleza em um quiosque que prime pela privacidade. Para isso, a Fast Beauty terá uma 

estrutura que proporciona aos seus clientes uma visão panorâmica para lado de fora do 
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quiosque, porém as pessoas externas ao espaço de beleza não poderão enxergar 

completamente quem está dentro da Fast Beauty. Ao mesmo tempo em que a estrutura 

projetada no layout da empresa atende a comodidade e privacidade dos clientes, desperta a 

curiosidade do público externo em visitar, para descobrir como é estar no quiosque, que está 

localizado em meio ao grande fluxo de pessoas. Os serviços oferecidos são de forma rápida, 

ágil e de qualidade. O quiosque será utilizado também para vender marcas de produtos que 

estão bem posicionadas no mercado da beleza, como os produtos da L’Oréal Paris, que são 

reconhecidos por bons profissionais há bastante tempo no mercado, dando dicas de beleza. 

Também será apresentado um projeto social incentivando as clientes a todas as vezes que 

cortarem seus cabelos, doarem seus para Organização dos Ribeirinhas Vítimas de Acidentes 

de Motor (ORVAM) ajudando as mulheres que sofreram acidentes de escalpelamento, 

objetivando com isso aumentar a autoestima delas.  
Uma das metas em curto prazo é o desenvolvimento do aplicativo Fast Beauty. 

Através do mundo digital, estaremos levando ao cliente uma forma rápida de agendamento 

por meio de um aplicativo que irá facilitar seu tempo, caso o quiosque esteja sem vagas para 

aquele determinado horário. Esse aplicativo indicará quanto tempo resta para o próximo 

atendimento. Nossos profissionais são altamente qualificados em diversas áreas, tanto em 

cabelo quanto em maquiagem, para anteder e oferecer serviços com qualidade e excelência 

aos clientes, mantendo sólidas relações no pré e pós venda. Nosso maior diferencial é no o 

tempo do serviço. A utilização de técnicas e agilidade dos profissionais na realização dos 

serviços de beleza são um dos critérios que a Fast Beauty se compromete em fornecer.  

Segundo Degen (2008, p. 4), “os candidatos a empreendedores precisam planejar seus 

negócios, considerando as oportunidades que o mercado global informatizado oferece... [...]”. 

A interatividade também faz parte de nossa marca. Ao final de cada serviço, o quiosque 

dispõe de um painel com a logomarca da empresa, aonde se convida o cliente para tirar selfies 

com a equipe de profissionais. O (a) convidado (a) pode fotografar (opcional) e postar nas 

redes sociais. A todas as pessoas que consomem nossos serviços, será disponibilizado 

diariamente um código de sorteio para concorrer quinzenalmente a um prêmio. Haverá uma 

hashtag em nossa página virtual, onde melhor foto escolhida pelo público, a Fast Beauty irá 

premiar o autor (a) com um serviço de beleza totalmente gratuito. Desse modo, é possível 

desenvolver um merchandising sem grandes custos, e ao mesmo tempo, mostrar nossa marca, 

despertando o interesse a cada visualização na publicação.  
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Os serviços oferecidos pela Fast Beauty são manicure/pedicure, tratamento específico 

para mãos e pés como (SPA das mãos e pés, esfoliação das mãos e pés), hidratação, escova, 

corte, maquiagem social e airbrush, massagem capilar, sobrancelhas, limpeza de pele, 

depilação facial e coloração dos cílios. Todos os serviços são cronometrados e feitos com 

qualidade a cada cliente. Comparando com tempo que fazem nos Estados Unidos, aqui o 

nosso desafio por exemplo, um serviço escova em salões na América do Norte, dura em 

média 30 minutos, em nossa empresa, a meta é realizar o mesmo procedimento em tempo 

inferior, 20 ou 25 minutos, dependendo do volume e tamanho das madeixas, contando com o 

menor número de funcionários possíveis. Dessa forma, acumularemos de 5, 10 ou até 15 

minutos de sobra para outros serviços ou, no mesmo, conforme a demanda diária. Na 

hidratação mais profunda nos cabelos, que lavaria tradicionalmente 1h 30 minutos, nosso 

compromisso é realizar em 1h, com isso ganhamos mais agilidade nos procedimentos de 

secagem e na chapinha, além de atender a cortes cabelo masculino e feminino e penteados. 

Para nosso público alvo e clientes que vivem o agitado cotidiano das metrópoles, além de 

ofertar os serviços supracitados, oferecemos também massagem capilar diariamente, para que 

nossos clientes possam usufruir de um ótimo relaxamento, diminuindo o estresse, cansaço, e 

proporcionam o bem estar, relaxando toda região da cabeça e estimula circulação sanguínea. 

 Em relação à manicure/pedicure e os tratamento citados acima que duram cerca de 1h 

e 30 minutos, usualmente feitos por um (a) único (a) atendente nos espaços de beleza 

tradicionais, nosso desafio é finalizar esta tarefa em 30 ou 45 minutos, com 2 profissionais 

trabalhando simultaneamente, um nas mãos, e outro, nos pés. Ainda em nosso diferencial, 

oferecemos também serviços voltados para design de sobrancelhas, nos quais o cliente pode 

optar na escolha design ou rena. Sobre maquiagem, a Fast Beauty pretende categorizar em 

maquiagens airbrush, é uma conhecida técnica bastante usada em grandes salões de beleza, 

sendo uma pistola ligada a um compressor de ar, produzindo pequenos e finos jatos de tinta 

que são lançados ao rosto do cliente, um procedimento totalmente rápido e prático, fazendo 

com que a pintura de ajuste à face da pessoa. A maquiagem que levaria em média 30 minutos 

com a técnica Express, agora é realizada em apenas 5 minutos. Os resultados são uma pele 

uniforme make bem elaborada. Já para eventos sociais (casamentos, festas, formaturas, entre 

outros), o airbrush será utilizado de forma diferente, durando um pouco mais de tempo, cerca 

de 40 minutos, para manter a qualidade. Os modelos de make airbrush são demonstrados em 

mostruário próprio.  

Os serviços de estética e beleza costumam a ser demorados nos espaços e centros 

tradicionais de beleza. Para isso, a Fast Beauty apresenta ao cliente alternativas compactas de 
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tempo para realização desses serviços, sem perder a qualidade e eficácia nos procedimentos e 

expertises da beleza. A limpeza de pele Express, em apenas quarenta minutos, elimina cravos 

e impurezas, sem dor e marcas. Este processo de higienização hidrata e regenera a pele, 

deixando-a sem oleosidade, desobstruindo os poros e reequilibrando o PH, facilitando uma 

pele com aparência mais uniforme e saudável, resultando bem estar aos nossos clientes. A 

depilação facial e de buço, feminina e masculina, é feita com produtos exclusivos de alta 

qualidade, que em quarenta minutos deixa a pele limpa e afeiçoada. Os cílios são muitos 

importantes para mulher, pois quando bem tratados e cuidados com produtos adequados, 

destacam o olhar feminino, o deixando mais atraente. Para isso, oferecemos coloração para os 

cílios, trazendo brilho para o olhar, a técnicas é chamada de permanência de cílios, sendo 

realizada em 30 minutos, com resultados que duram cerca um mês.  

 O espaço da Fast Beauty é arrojado e atraente. O espaço interno terá decoração de 

acordo com a estrutura da Fast Beauty, aconchegante transformando- o em um ambiente com 

comodidade para seus clientes, piso com tons de uma única cor, e para ajudar a aumentar o 

espaço, móveis multifuncionais, que ajudam na organização do ambiente. Há investimento em 

materiais apropriados para o quiosque, lavatório com descanso para os pés, poltronas e luz, de 

acordo com o ambiente. As paredes internas são de cor lilás, com acabamentos sutis que 

favorecem a privacidade do cliente, ao mesmo tempo destacando os tons de cores roxa e 

levemente o lilás da marca da empresa Fast Beauty. A tonalidade branca dos móveis faz parte 

da decoração, com cadeiras confortáveis para quem desejar o atendimento express. 

Certa vez, (SALIM, HOCHMAN, et al., 2005), citou a frase de “Alice no País das 

Maravilhas” onde a personagem pergunta ao gato que caminho ela deveria seguir. “Isso 

depende de para onde voc  vai”, responde o gato. “Todos os caminhos são v lidos para quem 

não tem para onde ir”. Conforme as informações advindas de assuntos diversos sobre viagem, 

lazer, trabalho e similares, envolvendo grande fluxo de pessoas que possuem cotidiano 

agitado, muitas vezes ocasionado pelos diversos compromissos profissionais e pessoais, e 

com isso procuram cada vez mais praticidade em serviços de beleza, a pesquisa descritiva foi 

realizada em pontos de grande fluxo nas regiões metropolitanas de Belém, como a Estação 

das Docas, um dos principais complexos turísticos e culturais da capital, onde se encontram 

lazer e entretenimento. Segundo a página oficial da Companhia Estação das Docas do Pará 

(CDP), o movimento de pessoas diário chega a quase 3.500 mil visitantes por dia. Logo é 

interessante para a temática e assunto desta pesquisa sintonizar a relação entre o expressivo 

número de pessoas e suas exigências em termos de serviços de beleza, em particular, do 
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atendimento e serviços demorados. Diariamente, nos corredores dos shoppings centers 

Boulevard e Pátio Belém transitam milhares de pessoas, grande parcela delas com objetivo 

claro de fazer compras. A intenção é que a Fast Beauty seja implantada em saguões largos e 

de fácil acesso, para estrategicamente o quiosque atender o público transeunte. 

 Conforme dados do site Rodoviária Online Belém/PA, pessoas que chegam de 

viagem ou estão viajando via transporte rodoviário com partida ou destino em Belém do Pará, 

já passam de mais de 2,5 milhões de passageiros ao ano. Durante a pesquisa foi observado no 

terminal rodoviário, localizado no bairro de São Brás, em frente à praça do operário, que o 

movimento de pessoas é intenso, então se viu a possibilidade lançar uma unidade da Fast 

Beauty nesse local. Nos saguões do espaço aeroviário do aeroporto internacional de 

Belém/PA há grande circulação de pessoas possuem renda e poder aquisitivo um pouco mais 

elevado. A espera pelos voos algumas vezes demoram, esse tempo de sobra pode ser 

aproveitado se investido na própria beleza, por meio da realização de um serviço de beleza, no 

formato Express, seja para uma ocasião pessoal ou profissional. Os lugares relatados neste 

projeto são decisivos para o sucesso do quiosque, a localização, o ambiente, o público alvo e 

como ele se associa ao espaço, nos indicam quais estratégias a serem utilizadas e determinar 

quais diferenciais são possíveis oferecer aos clientes.   

 Em pé no ônibus lotado em um transito, no calor e na chuva do dia-a-dia. Sim! Belém 

é um desafio para as mulheres paraenses que gostam de se produzir e vestir bem. Após a 

preparação da maquiagem e do cabelo, ao saírem de casa ou de um salão, enfrentam todos os 

dias o desconforto da temperatura e a umidade para chegar a tempo no trabalho, na faculdade, 

no shopping ou outro lugar. Segundo Kotlher (2005, p.03) “o marketing envolve a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais”. Por este motivo o público-

alvo são as mulheres, visto que a demanda é maior na procura por serviços de beleza. A Fast 

Beauty oferece às mulheres que conquistaram e estão conquistando seu espaço no mercado de 

trabalho. São empresárias, mães, donas de casa, e sempre precisam manter uma boa imagem, 

visto que muitas das vezes que nosso clima não é tão favorável. Durante a pesquisa descritiva 

muitas mulheres relatam que sempre precisam estar belas pelo trabalho que elas ocupam, 

especialmente em profissões de vendedora, gerente, recepcionista e donas de escritório. Para 

elas, o tempo durante a semana é curto para ir aos salões de beleza, pois os serviços demoram 

muito, então o quiosque pode suprir essa necessidade, fornecendo serviços rápidos e com 

qualidade.  
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Na sociedade, a nova mulher é tão contundente que está elevando o crescimento do 

mercado da beleza, e os espaços de beleza que oferecem esses serviços se modernizam e 

evoluem numa estrutura diferente, projetado para o que o cliente deseja consumir. Foi 

observado na pesquisa de campo que, donos de salões de beleza reforçam cada vez mais esse 

olhar do consumidor, particularmente, do público feminino e sua exigência pela prestação de 

serviços de beleza rápidos e eficazes. Em uma das fases da pesquisa feita em um shopping da 

cidade de Belém - o Grão Pará, se averiguou que as mulheres aos passarem pelos corredores, 

apenas olhavam para as lojas de roupas, entretanto, ao passar pelas de maquiagens, elas 

entram e fazem compras, com a intenção de realizar um serviço de beleza. Mediante os 

resultados apontados nas análises descritivas e fontes na pesquisa exploratória, se definiu que 

o público alvo deste projeto são mulheres das classes B e C.  

Visto que o quiosque é um modelo de negócio utilizado em vários segmentos, e pela 

primeira vez, a Fast Beauty é o primeiro quiosque com vários serviços de salão de beleza, se 

trata de um modelo que traz diversas vantagens. Pensando num projeto inteligente capaz de se 

“conectar” com o público, na pesquisa descritiva efetuada nos salões beleza belenenses, 

colhendo dados importantes, o melhor salão apontado pela pesquisa, sob condições de 

estrutura e de qualidade em Belém, é o Cassius Martins, onde o cabeleireiro trouxe para 

cidade um espaço com a cultura paulista, observando que em Belém ainda não havia uma 

estrutura que houvesse trabalhado o paisagismo e luxo num espaço de beleza. Seus serviços 

são marcados pela alta qualidade, h  vendas de produtos de uma única marca L’Oréal Paris, 

considerada uma das melhores do mundo. O proprietário tem carisma com seu público alvo, 

mesmo tornando suas atividades com valores altos no mercado, tendo os serviços mais 

procurados como: design de sobrancelhas, cortes de cabelo masculino e feminino, cílios, 

manicure/pedicure, limpeza de pele, maquiagem, escova, hidratação, massagem capilar, 

custando em média quarenta reais a duzentos e sessenta reais, e outro, como mechas/ luzes 

por mil trezentos e dez reais. O autor Marques (2009, p. 62) descreve sobre preço, “[...]. 

Independentemente do tamanho da empresa, seja ela muito pequena ou uma das gigantes 

deste país, a correta formação dos preços é questão fundamental para a sua sobreviv ncia.”. A 

política de preços da Fast Beauty é trabalhar razoavelmente os preços dos serviços de beleza 

oferecidos no mercado, ou seja, ponderar entre preços acessíveis e ao mesmo tempo agregar 

valor ao serviço express de qualidade prestado, dessa forma, valorizando nosso cliente e nossa 

marca. Devido a seu baixo custo de implantação, distinto dos salões tradicionais, o quiosque 

tem a vantagem de formular preços atrativos ao público e ainda manter a qualidade dos 
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serviços, ainda que em lugares muito movimentados, sem que isso represente um gasto 

elevado. 

 A Fast Beauty tem por objetivo ser um grande conceito inovador de espaço de beleza 

de seu segmento, no formato express. Foi necessário trazer à Belém uma estrutura 

diferenciada de serviços no mercado de beleza belenense, de maneira a combinar aspectos que 

o consumidor de serviços de beleza espera: agilidade no atendimento, no serviço, resultados 

rápidos e satisfatórios. A paixão em criar e recriar soluções capazes de suprir as necessidades 

e exigências do público, de modo especial, o feminino, é o que inspirou este projeto, tanto nas 

suas dimensões físicas quanto na acessibilidade aos serviços de beleza. 

 A inauguração será no shopping Boulevard no primeiro piso no dia dez de outubro de 

dois mil e dezoito, no corredor direito do shopping. Para o lançamento será produzido o vídeo 

da marca Fast Beauty, mostrado durante três semanas antes do evento, compartilhado nas 

mídias sociais o conceito de maneira pratica e persuasiva. A participação do evento de 

lançamento do quiosque contará com artistas paraenses referências na beleza e na música, e 

duas blogueiras locais, palestrando sobre beleza, dicas de moda para mulheres paraenses, 

interagindo com suas seguidoras nas redes sociais e público geral. Será um evento no estilo 

Talk Show, com momentos de entretenimento e lazer para os convidado (a)s e seus ouvintes, 

com brinde para público.  

No início e final, utilizando meios eletrônicos e digitais, a Fast Beauty fará o 

cadastrado das pessoas interessadas nos serviços Express. Para garantir cada vez mais 

clientes, a empresa passara a usar Mailing List, um sistema que trabalha com banco de dados, 

assim colhendo informações de amigos, familiares e detalhes em geral, como nomes, 

endereços, aspectos do consumidor, quais serviços mais procurados, data do cliente, 

familiares, telefones, e-mails e todas as prioridades possíveis de informações para fidelização 

dos consumidores. Para Kotlher (2005, p. 619), afirma que “marketing de relacionamento é 

baseado na premissa de que os clientes importantes precisam receber atenção continua.”. Com 

esse cadastro a Fast Beauty enviará mensagem através de aplicativo e redes sociais como 

facebook, whatsapp e e-mails, fazendo divulgação dos eventos de inauguração, mostrando a 

importância dos cuidados com a beleza, oferecendo promoções nos serviços express, 

destacando a agilidade. 

 A intenção é atrair a atenção e olhar do público para o quiosque. Com a realização de 

sorteios, os ganhadores (a)s irão desfrutar dos serviços express praticado pelos profissionais. 
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Com a permissão do cliente, pode-se fazer uma dinâmica do antes e depois, de maneira 

envolvente e digital, para que este se sinta à vontade. Utilizaremos redes sociais, cartões de 

vista, e no desenvolvimento do aplicativo da empresa, serão mostrados as lista de serviços, 

promoções, dicas de como cuidar dos cabelos, fotos do quiosque, com a permissão dos 

clientes, demonstrar o antes e depois dos serviços efetuados. Para Mackenna (1992, p.06), 

“hoje o marketing não é uma função [...]. É integrar o cliente à elaboração do produto e 

desenvolver um processo sistemático de integração que dará firmeza à relação”. No pós 

venda, haverá pesquisa trimestral com os clientes, através de ligações, para verificar o nível 

qualidade dos serviços e atendimento, dando uma numeração com escalas de 0 (insatisfeito) a 

5 (muito satisfeito). A opinião do consumidor é de suma importância para empresa, para 

obtenção de informações que possam ajudar e aprimorar as atividades prestadas. As sugestões 

e/ou reclamações poderão ser feitas também via internet, na central de relacionamento com o 

cliente, no site ou skype.  
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4         CAPÍTULO III - PLANO DE COMUNICAÇÃO  

Neste capitulo foi desenvolvido a campanha de lançamento da empresa Fast Beauty 

com o Briefing, que consiste em um documento muito importante e essencial para o conceito 

da marca. O tema foi aperfeiçoado durante o trabalho de conclusão do curso. Levando em 

consideração esses aspectos, o plano de mídia se realizou de acordo com público alvo 

identificado, ou seja, as mulheres das classes B e C. Para isso, foram selecionadas mídias 

mais eficazes conforme as características da marca, de maneira a evidenciar a identidade 

visual da Fast Beauty sob conceito, padrão de design, fonte e cores que se interliguem ao 

público. As peças analisadas utilizadas estão alinhadas com o segmento apontado nesta 

pesquisa sobre o mercado da beleza em Belém do Pará. 

 

      4.1 Brienfing da campanha de lançamento da Fast Beauty 

a) Cliente 

Fast Beauty é uma empresa que possui estrutura inovadora, sendo o primeiro quiosque 

com lançamento no mercado da beleza em Belém do Pará, com os serviços de beleza e 

atendimento express. Oferecendo serviços com qualidade, Fast Beauty se propõe a cumprir as 

pontualidades no tempo dos serviços oferecidos aos seus clientes, buscando a credibilidade e 

confiança de cada cliente, ouvindo suas necessidades e aperfeiçoando o trabalho para atender 

cada vez mais e melhor seus consumidores. Lançar um espaço para o público que necessita de 

serviços express é uma oportunidade para se fortalecer no mercado e no empreendedorismo. 

A Fast Beauty trabalha estratégias de promoções, alinhando a excelência dos serviços express 

prestado e fortalecendo seu relacionamento com o público.  

 

b) Serviços  

Com o lançamento da Fast Beauty e realizados os estudos sobre o mercado da beleza, 

se percebeu com visibilidade que o público almeja por serviços rápido de qualidade e eficácia. 

Cuidando de cada cliente com carinho e dedicação, os serviços do espaço de beleza que Fast 

Beauty oferece os seguintes serviços: hidratação, manicure/pedicure, tratamento específico 

para mãos e pés como (SPA das mãos é pés, esfoliação das mãos e pés), escova, corte, 

maquiagem social e airbrush, massagem capilar, sobrancelhas, limpeza de pele, depilação 

facial e coloração dos cílios. As tarefas dos profissionais de beleza envolvem agilidade e 
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rapidez, presenteando com comodidade aos clientes no quiosque, e claro, cumprindo o tempo 

determinado pela Fast Beauty em cada serviço. Por conseguinte, diferente de projetos de 

serviços ou produtos de beleza que requerem altos custos em campanhas publicitárias e 

merchandising, é possível unificar alto desempenho em serviços, baixos custos de 

implantação e excelência em atendimento e fidelização de clientes.  

  Como falado em outros momentos neste trabalho, o aplicativo da Fast Beauty ordena 

as informações sobre os serviços de beleza express oferecidos, como tempo e disponibilidade, 

para os clientes que estejam próximos, no shopping ou no local no qual tenha uma unidade da 

Fast Beauty. Assim, tanto clientes internos aos espaços onde o quiosque se encontra, quanto 

clientes externos podem acessar o aplicativo e verificar quantas pessoas ainda farão 

determinado serviço, a disponibilidade de cada profissional da Fast Beauty e quanto tempo 

em média é feito o trabalho. A interação nas redes sociais é diferente da interação que ocorre 

no aplicativo, pois este funciona como controle e organização, entretanto nos canais digitais o 

relacionamento é baseado em troca de conhecimentos, interatividade e assuntos de beleza, 

enquetes, prêmios e votações. A Fast Beauty entende seus clientes não são apenas 

consumidores de serviços ou produtos de beleza, representam primeiramente uma grande 

família.  

   

c) Consumidor  

  O público-alvo da Fast Beauty é construído por mulheres que trabalham, tem filhos ou 

não, são independentes e trabalham em profissões que exigem o contato direto com o público, 

e que, portanto se fazem necessárias a boa aparência e alinhamento aos padrões estéticos. 

 Classificação de consumo: São mulheres com idade de 18 a 45 anos em média, classes 

sociais B e C. 

 Perfil socioeconômico: mulheres que são independente, donas de empresas ou 

administradoras, advogadas, médicas, contadoras, publicitárias, recepcionistas, 

atendentes, funcionárias de shoppings, promotoras de venda e outras profissões em 

que as ocasiões predominam a boa aparência na beleza e estética. A renda média 

auferida foi de R$ 1.600,00 a R$ 4.685,00, das mulheres quem residem em Belém, e 

regiões metropolitanas próximas. 

 Aspectos comportamentais: consumidores que procuram serviços express com 

qualidade, geralmente esperam preços mais conta. O que eles veem nas redes sociais 
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sobre beleza chama atenção. Com convivência no segmento de beleza, se nota que os 

números de pessoas em filas de caixas nas lojas de cosméticos adquirindo produtos de 

beleza estão lá não apenas pelas constantes exigências do mercado de trabalho, e sim, 

pela sua autoestima, para estarem bem e bonitas. Com isso, procuram muitos serviços 

nos salão de beleza, ou estão em algum shopping passeando, no aeroporto para viajar, 

no terminal rodoviário ou ponto turístico da cidade passeando com família ou, indo 

para o trabalho. A oportunidade de criar uma empresa nos lugares aonde “o público 

vai” é uma revolução na prestação de serviços no mercado da beleza em Belém. 

 

 

d) Mercado  

  Diante da pesquisa exploratória que foi feita no capitulo I, viu-se que o mercado da 

beleza vem crescendo cada vez mais no Mundo, Brasil e no estado de Belém do Pará é com 

surgindo novos produtos e serviços nos seus segmentos de espaço de beleza, tendências pra os 

fios, estéticas e aparelhos que facilitam a utilização de serviços para os clientes. 

  A procura do público feminino por serviços e produtos de beleza vem crescendo a 

cada ano, visando à manutenção da boa aparência e bem-estar, e consequentemente, da alto-

estima. Absolutamente, a criatividade ligada à inovação traz expressivos ganhos para as 

empresas, neste caso específico dos espaços e serviços de beleza, o atendimento e 

relacionamento são primordiais para proporcionar fortes laços com os clientes.  

 

e) Concorrentes 

A Fast Beauty tem como concorrente direto no Shopping Boulevard o salão Up To 

Date e, como concorrentes indiretos, dois salões na região de Belém, o salão Cassius Martins 

e o espaço Laury Cabeleireiros, modelos que inspiraram a Fast Beauty. Estas duas grandes 

marcas de salões de beleza (Cassius e Laury) apresentam atendimento tradicional, usam os 

meios digitais para consolidar uma boa comunicação aos seus públicos. Possuem grande 

número de seguidores nas suas fanpages, exceto o espaço Up To Date, que apesar de ter a 

fanpage do salão e publicações diárias, seu atendimento não é satisfatório, visto que no início 

desse projeto, se procurou pessoalmente três vezes informações no espaço de beleza, e não 

houve gentileza no atendimento e/ou retornos positivos sobre serviços prestados, público- 
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alvo e estratégias. Foi perguntado a algumas pessoas que frequentaram o espaço Up To Date e 

as respostas avaliadas foram negativas. Elas disseram que são ex-clientes da empresa por 

conta da demora e precariedade no atendimento somado a falta de profissionalismo.  

Em contraste com o mensurado acima, os concorrentes indiretos por sua vez, Cassius 

Martins e Laury Cabeleireiros, possuem atendimento extraordinário, com valores de serviços 

elevados se comparados com os da Fast Beauty. Seus públicos são numericamente 

expressivos nas redes sociais e há considerável frequência pelos serviços de beleza em seus 

espaços. Eles investem em propagandas de alta qualidade nos meios digitais para alavancar a 

atenção e carisma do público, conquistando-o de maneira criativa e ética. 

 

f) Estratégia para Mídias Sociais 

Pesquisando as redes sociais dos concorrentes citados no texto, se percebeu como 

funcionam as estratégias de comunicação utilizada por eles. Essa cautelosa averiguação 

possibilitou a elaboração e formato distinto da fanpage da Fast Beauty, aspirando à 

prospecção de clientes via facebook, whatssap, instragram, pessoal e cordialmente através de 

atendimento, serviços de beleza Express, brindes e cartões de visita. Como estratégias visuais, 

serão utilizados textos curtos e interativos, de forma a aproximar o público ao espaço Fast 

Beauty, estreitando o relacionamento empresa-cliente.  

 

g) Objetivos da campanha 

Será apresentada ao público uma marca que veio para ficar, a concepção de sempre 

estar perto dos seus clientes e consumidores, interagir e evoluir com eles, oferecendo serviços 

de beleza express com qualidade, demonstra o quanto a empresa se preocupa com a 

autoestima, saúde e satisfação dos seus clientes nos momentos mais importantes e/ou 

marcantes de suas vidas como em lazer, profissão, família e muitos outros. A Fast Beauty 

deseja acompanhar e fazer parte do cotidiano de seu público aonde quer que ele esteja.   

 

h) Peças sugeridas  

Com intuito de fazer a Fast Beauty um espaço de beleza atrativo para nossos clientes 

teremos produtos de marca à venda e dicas dos profissionais da Fast Beauty para pessoas 
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sobre qual melhor e mais indicado produto de beleza utilizar em suas madeixas, na pele, e 

quais cores de esmaltes são preferíveis para determinadas ocasiões. Nesse ponto irá se aliar a 

beleza e etiqueta, parte do conteúdo será disponibilizada na fanpage e instragam da Fast 

Beauty.   

 

i) Obrigatoriedades e limitações 

A Fast Beauty traz algo para conquistar o público que procura por serviços de beleza, 

que se encanta pela estrutura com cores delicadas e pelo atendimento diferenciado. Assim, 

como nossas maiores clientes, o público feminino, as peças publicitárias expressam 

qualidades fortes, combinando a delicadeza do designer da logomarca com cores vibrantes, 

representando a ascensão, determinação e evolução dos nossos serviços para com o público, 

se tornando uma relação única entre ambos. 

 

j) Marca Fast Beauty 

  A marca Fast Beauty tem como símbolo a borboleta que representa a liberdade, 

leveza, delicadeza, cor, personalidade e transformação. Ela é inserida em cima do “f” 

significando o toque de feminilidade, pois a marca traz, em sua criação, esse carinho e 

cuidado, pensado em seus clientes.  A tipologia com tons lilás, de contornos circulares e 

singelos foram inseridas na cor roxa, sendo o tom mais escuro do lilás, está associada à 

intuição, velocidade, otimismo e alegria. Essa nuance de cores ocasionam o interesse do 

público à marca. Assim como a borboleta sai do casulo e voa, experimentando uma nova 

realidade, a Fast Beauty tem a capacidade para identificar novas formas inovadoras em 

serviços de beleza e estrutura, sendo leve, bela e ágil.  

 

  

      4.2 Manuais da Identidade Visual  

Adiante será apresentado o Manual de Identidade Visual da marca Fast Beauty. 

“Todas as empresas lutam para estabelecer uma marca sólida – ou seja, uma imagem de 

marca forte e favorável.” (KOTLER e KELLER, 2005, p.33). 
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4.3 Peças e conteúdo interativo. 

   A ação de lançamento começara com quatro funcionários e um supervisor no 

quiosque, todos vestindo camisa personalizada com a marca da Fast Beauty estampada para o 

evento, onde irão recepcionar o público que passa pelo corredor do shopping, fazendo 

demonstrações dos serviços express como sobrancelha e escova. Desta maneira, a tendência 

do público é sentir-se atraídos pelo espaço. Com música ambiente, utilizaremos o 

telemarketing ativo do shopping Center, fazendo o seguinte anúncio a todos os interlocutores 

presentes: “Boa tarde a todos! Hoje acontece o lançamento do espaço Fast Beauty no primeiro 

piso, com serviços de beleza Express para você que anda com pouco tempo disponível e 

sempre precisa estar com a beleza impecável. Fast Beauty serviços de beleza Express, aguarda 

você!”. Como se trata de uma estrutura pequena, a Fast Beauty terá controle em relação à 

quantidade de pessoas para entrar e conhecer o espaço, onde serão distribuídos brindes, que é 

uma amostra de produtos para cabelo dentro de um recipiente menor de xampu, e outro, 

condicionador dos produtos que estão à venda na vitrine. Ao gostar, o cliente pode além de 

fazer o serviço, comprar os produtos de beleza. Quanto aos materiais personalizados com a 

logomarca da Fast Beauty são: camisa, alguns objetos e produtos de beleza como esmaltes, e 

toalhas. 
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     4.4 Plano de mídia, plano de postagem  

  Hoje as mídias sociais representam uma forte comunicação para empresas que 

planejam não arcar com grandes custos ou com outros meios de comunicação massiva de 

campanhas com valores elevados para divulgação, seja de produto ou serviços. Por trabalhar 

textos curtos e objetivos, evitando mensagens prolixas, a mídia é um meio que conquista 

novos clientes, anuncia novos produtos, serviços, novas promoções, consegue fundamentar o 

relacionamento com clientes, mantendo contato da marca com seus seguidores. A Fast Beauty 

utilizará essa estratégia para expandir seu crescimento no mercado e mostrar seu 

posicionamento nas redes digitais. A seguir é apresentado o plano de postagem nas redes 

sociais da Fast Beauty, com início de três semanas antes da inauguração, com publicações e 

programações definidas na data do mês de setembro à semana que antecede o lançamento do 

quiosque no evento, no mês de outubro. Este trabalho será realizado por um profissional 

social mídia, que usará estratégias digitais para o conteúdo não ser repetitivo ou prolixo. Este 

profissional tem o papel de despertar a curiosidade do público em ir ao lançamento da Fast 

Beauty. 

   

Tabela 04: plano de postagem da Fast Beauty 

 Manhã Tarde Noite 

2ª 

Tx apresentando a Fast 

Beauty (logomarca) 

Face e Inst 

Video de inauguração da        

Fast Beauty 

Face e Inst 

Marcas de esmaltes e 

variação de cores (Imagem) 

Inst 

3ª 

Lista de serviços 

(Layout com a marca) 

Face e Inst 

Tx curto (imagens 

internas da Fast Beauty) 

Face e Inst 

 

4ª 

Anúncio da inauguração 

(Layout convite para 

comparecer 10/10/2017 

Face e Inst 

 Fotos 

Externas da Fast Beauty 

 

Face e Inst 

5ª 

Tx curto sobre a Fast 

Beauty e produtos 

(imagem dos produtos) 

Face 

Fotos da equipe 

da Fast Beauty 

 

Face e Inst 

Tx curto e imagem das 

marcas de esmaltes e variação 

de cores 

Face e Inst 

6ª 

Frases para visitar o 

espaço (logomarca)  

Face e Inst 

Tx curto sobre a rapidez 

nos serviços e qualidade 

express 

Face e Inst 

 

Sab 

Video de serviços de 

beleza express 

 

Face e Inst 

Video de anúncio 

da inauguração da Fast 

Beauty 

Face e Inst 

 

 

Fonte: tabela elaborada pela autora - plano de postagem do dia 24.09.2018 a 10.10.2018 – facebook e instagram 
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Sendo assim a Fast Beauty, pretende alcançar seus objetivos de maneira interativa e 

precisa, tendo visão estratégica no espaço digital, organização de publicação antes e depois do 

evento, com as mudanças que irão ocorrer após a inauguração, no dia-a-dia do movimento do 

público para quiosque. Abaixo se encontram as tabelas do orçamento da campanha e do 

quiosque. 

 

                                                   Tabela 05: orçamento da campanha Fast Beauty  

Orçamento da campanha 

Especificações Qtd Preço 

Unitário 

Preço 

Total 

Brindes - amostra de produtos em 

embalagem personalizada 

 

70 und R$ 2,00 R$ 140,00 

Camisa para o evento 5 und R$ 20,00 R$100,00 

Uniforme personalizado com a 

marca 
5 und R$ 45,00 R$ 225,00 

Impressão de etiqueta para os 

produtos 
200 und R$ 0,55 R$ 110,00 

Cartão de visita 500 und R$ 0,30 R$ 150,00 

Envelope personalizado 50 und R$ 1,25 R$ 62,50 

Sacola de papel personalizada 200 und R$ 3,00 R$ 600,00 

Arte da logomarca para publicações 1 und R$ 40,00 R$ 40,00 

Vídeo de lançamento da Fast Beauty 1 und R$ 300,00 R$ 300,00 

Toalhas personalizadas para o salão 

50 und 

1 toalha =R$ 4,00 

1persn =R$ 3,00 

 

R$ 150,00 

(personalização) 

+ R$ 

200,00(toalhas) 

R$ 350,00 

Plano de postagem até o dia 

10.10.2018 (Social Mídia) 

1 und 

(17 dias de 

publicação ate a 

data do evento) 

R$ 250,00 

 

R$ 250,00 

 

TOTAL  
R$ 2.327,50 

 
 

Fonte: tabela elaborada autora - orçamento da campanha
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                                                 Tabela 06: orçamento do quiosque  

Orçamento do quiosque 

Especificações Qtd Preço 

Unitário 

Preço Total 

Quiosque (estrutura) da Fast Beauty und R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 

Lavatório luxo 2 und R$ 1.890,00 R$ 3.780,00 

Cadeira para salão 2 und R$ 830,00 R$ 1.660,00 

Secador profissional silenciador 3 und R$ 570,00 R$ 1.710,00 

Chapinha profissional  4 und R$ 350,00 R$ 1.400,00 

Escovas  4 und R$ 50,00 R$ 200,00 

Tesoura profissional 4 und R$ 20,00 R$ 80,00 

Material unhas 16 und R$ 15,65 R$ 250,00 

Móveis manicure 2 und R$ 300,00 R$ 600,00 

Esterelizador manicure 2 und R$ 290,00 R$ 580,00 

 

                                              Fonte: tabela elaborada pela autora – orçamento do quiosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Diante dos resultados obtidos nas análises da pesquisa, estudados as principais 

técnicas dos profissionais autônomos e dos salões de beleza de Belém do Pará, se verifica que 

existe concreta e real viabilidade de implantação da Fast Beauty, um espaço totalmente 

inovador em atendimento e serviços completos de beleza. Na decodificação das informações 

reunidas, houve massiva aceitação do público, que consultado, respondeu positivamente às 

propostas e mudanças que o projeto fornece. 

  Existe a mística de que a criatividade é fazer a mesma coisa que já existe, porém de 

maneira diferente. Inovar, por sua vez, é criar algo totalmente diferente do daquilo já 

existente. Construído com bastante afinco e muitas horas de estudo, averiguações qualitativas 

e quantitativas, pesquisando sobre perfil e comportamento do consumidor, estruturas 

modernas e conteúdo de beleza, este projeto combina o elo entre criatividade e inovação, 

possibilitando além do baixo custo de implantação para início de suas atividades, proporciona 

satisfação a uma demanda de consumidores que almejam por atendimentos e serviços de 

beleza diferenciados nas cidades belenenses. Este trabalho de pesquisa está à disposição para 

futuras pesquisas acadêmicas, publicitárias e mercadológicas.  

 A partir de tudo que foi pesquisado e analisado, o trabalho foi estruturado em capítulos 

e subcapítulos. No primeiro capitulo se apresentou o segmento da beleza e da estética no 

mercado nacional e internacional, e de como esse mercado da beleza faz parte na vida dos 

consumidores que procuram por serviços e produtos para consumo próprio ou para trabalho. 

Foram obtidos dados mercadológicos dos continentes nos quais a expansão no setor da beleza 

vem crescendo, abrangendo desde cosméticos, serviços de estética e beleza até a moda. No 

subcapitulo se explanou sobre o mercado da beleza no Brasil, e de como se tornou referência 

em qualidade de serviços de beleza no exterior. Foi encontrado um modelo de negócio similar 

a ideia da Fast Beauty, porém pouco limitado. As pesquisas mercadológicas refletem a 

tendência do crescimento para o consumo de acabamentos e serviços de beleza, existindo 

inclusive eventos, dada sua tamanha importância.  

 O resultado das entrevistas realizadas com profissionais da beleza e das análises sobre 

a aceitação do quiosque Fast Beauty pelo público, relevou respostas coerentes, de acordo com 

os problemas em atendimento e serviços encontrados em Belém do Pará. Ainda não há uma 

forte e difundida cultura empreendedora e suficiente na região belenense capaz de atender as 

expectativas do público. Há poucos profissionais capacitados ou experts em beleza. A 



 

  

privacidade e o atendimento foram pontos cruciais demonstrados pelas pessoas durante a 

pesquisa. 

 O segundo capítulo abordou o benchmarking, se tomou como exemplo a empresa 

Unhas Express, como uma das referências em atendimento Express, estrutura, estratégia de 

comunicação, ações de marketing e planejamento para Fast Beauty. Procurou-se focar em 

como criar e modelar uma estrutura arrojada para atrair o público ao quiosque. Por fim, foi 

mostrada a Fast Beauty, uma empresa ousada em criatividade e inovação nos serviços de 

beleza. Os meios e mídias que utilizou para conquistar e fidelizar clientes, como o Mailing 

List, promoções, sorteios, pesquisas de satisfação pós-venda, entre outros. 
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Apêndice 

Pesquisa acadêmica aplicada ao público 

1) Quando você pensa em serviços de estética e beleza, qual a primeira coisa vem a 

sua cabeça? 

a)   Moda  

b)   Maquiagem 

c)   Cabelo        

d)   Manicure/Pedicure        

e)   Perda de tempo e dinheiro 

 

2) Você se considera vaidoso (a): 

a)   Muito. Não saio de casa sem me olhar pelo menos umas 3 vezes no espelho. 

b) Eu não. Nem ligo pra aparência. 

c) Razoável, quando sou convidado (a) para eventos ou ocasiões importantes  

d)   Pouco, vez ou outra para sair  

e)   Não me considero vaidoso (a) 

 

3) Sobre a sua vida atual, marque a frase que melhor representa o seu dia a dia: 

a)  Agitada, vivo correndo (ocupado (a)) de um lado para o outro, tenho dificuldade de 

organizar meu tempo para cuidados pessoais e lazer 

b) Relativamente agitada, até consigo organizar meu tempo, mas preciso recorrer a 

serviços de conveniência o tempo inteiro;  

c) Moderada, consigo equilibrar minha rotina com cuidados pessoais e lazer 

d)  Normal, meu cotidiano permite algumas vezes que eu tenha lazer e tempo para 

cuidados pessoais 

      e)  Tranquila, meu cotidiano não é agitado  

 

4) Você cuida da sua imagem de que forma? 

a)  Vou ao salão uma vez por semana   

b)  Todos os dias faço escova em casa  



 

  

c)  Quinzenalmente          

d)  Compro          

e)  Uso 

 

5) Em relação ao valor e ao tempo gasto com sua imagem, marque a resposta que 

melhor representa você: 

a) Perco o dia todo no salão e gasto boa parte do que ganho com isso. 

b) Razoável, gasto tempo com minha imagem quando sou convidado (a) para ocasiões 

importantes  

c) Suficiente, alterno os dias para cuidar da imagem, independe da ocasião  

d) Pouco, uso o básico em ocasiões extremamente necessárias  

e) Não me considero vaidoso (a) 

 

6) Especificamente sobre salões de beleza, indique os três principais problemas que 

comumente você encontra nesses locais:  

a) Estrutura 

b) Atendimento 

c) Qualidade e Higienização dos acessórios utilizados para os serviços  

d) Preços 

e) Serviços sempre muito demorados 

 

7) Considere o cenário a seguir e marque, entre as alternativas disponíveis, aquela 

que melhore representa a sua atitude. 

 

“Fui almoçar e enquanto ainda estava a caminho do restaurante, meu chefe ligou 

dizendo que eu precisaria participar, no lugar dele, de uma reunião com a 

diretoria da empresa com grandes investidores. Disse que essa reunião ocorreria 

em apenas 1 hora. Fiquei enlouquecida, porque meus cabelos, unhas e 

maquiagem não estavam adequados para essa reunião.”:  

Qual seria sua atitude se acontecer com você? 



 

  

 

a)    Iria ao salão de beleza de confiança, mesmo que ele fosse longe 

b)    Pararia no primeiro salão que eu vise  

c)    Diria uma desculpa para o meu chefe e não iria na reunião 

d)    Correria em casa e me arrumaria rapidamente 

e)    Ligaria para uma amiga 

 

 

8) Em se tratando de atendimento rápido, você iria à um espaço de beleza diferente 

do usualmente frequentado por você? 

a) Sim, tenho certeza 

b) Sim, por curiosidade  

c) Sim, mas não tenho certeza 

d) Não, pois prefiro meu cabeleireiro (a) 

e) Não, pois não frequento salão  

 

 

9) Quais das opções você mais se identifica quando está em shoppings, aeroportos, 

terminais rodoviários, pontos turísticos ou espaços de cultura e lazer? 

a) Diversão  

b) Viagem 

      c)  Trabalho 

      d)  Beleza  

      e)  Entretenimento 

 

 

10) Você utilizaria serviços de beleza de um quiosque em locais como shoppings 

centers, aeroporto, terminal rodoviário e pontos turísticos? 

a) Sim, com a mesma qualidade de um serviço tradicional 

b) Sim, levando em consideração a privacidade 

c) Sim, levando em consideração o atendimento e praticidade 

d) Não sei responder  

e) Não 


