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“Proporcionar satisfação às pessoas 

nas coisas que eles forçosamente devem
usar é uma das grandes tarefas do design.”

WILLIAM MORRIS
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37.000.000.000
 

37 bilhões de faturamento anual do setor

4,444%
Gasto mensal das
famílias aumentou

maior mercado

do mundo

3º 10%
Segmento cresceu

na última década milhões de empregosem 6 anos.
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49% Compra porque está com a baixa
auto estima ou insatisfação com
a aparência.

48% Ansiedade

32% TPM

27% Insatisfação / problema no trabalho

26% Problemas de relacionamento familiar

Pesquisa: Instituto Data Folha

PORQUE AS
MULHERES 
CONSOMEM?
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Outro aspecto que tem levado a diversas mudanças é a 
relação do consumidor com o tempo que deseja passar 
no salão para a execução do serviço. Um mesmo cliente 
pode, em determinado momento, optar pela realização do 
serviço no menor tempo possível, mas em outro desejar 
exatamente o oposto, pois considera a ocasião uma opção 
de relaxamento e bem-estar. Assim, o grande desafio
dos empreendimentos é encontrar o ponto de equilíbrio 
entre o rápido e o lento, com um cardápio de opções com 
gradações de serviços que possam atender aos anseios 
dos consumidores. 

VALOR
X TEMPO 

RÁPIDO OU EXPRESS

>>  Busca a conclusão do serviço o mais rápido possível.

>>  O consumidor está disposto a pagar mais pela entrega rápida 

do serviço.

>>  A oportunidade para os pequenos negócios está nas 

esmalteriais.

MÉDIO

>>  Espera a entrega do serviço no tempo padrão.

>>  O consumidor está disposto a pagar o preço médio pelo serviço.

A oportunidade para os pequenos negócios está na fidelização
do cliente e na relação com o profissional.

>>  

LENTO

>>  Espera a entrega do serviço no tempo padrão ou mais lento 

desde que seja entremeado por massagens. 

>>  O consumidor está disposto a pagar um extra pelo serviço 

premium  desde que tenha a sensação de bem-estar.

>> A oportunidade para o pequeno negócio está na venda de combos 

de bem-estar com serviços variados.
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Outro aspecto que ganha potência dentro dos 
empreendimentos de beleza é a experiência do 
consumidor, que busca não apenas um serviço que 
o torne mais bonito, como também um momento de 
satisfação e prazer. Neste aspecto, muitos salões têm 
aberto espaço para o diálogo com a equipe e criado 
maneiras de potencializar a vivência do cliente com 
cuidados simples, como oferecer uma bebida, fazer 
uma pequena massagem ou mesmo ter uma música 
suave tocando durante o serviço. 

Experiência
no consumo Segmentação

O segmento de beleza vive um ponto de ruptura 
por exigência dos consumidores e pelo próprio 
modelo de negócio que foi se aperfeiçoando, 
transformando e especializando com o passar dos 
anos. De um lado, estão os grandes salões que 
reúnem serviço premium  em um ambiente de alta 
classe com preços valorizados. De outro, surgem 
os espaços segmentados, como as esmalterias 

tempo marcante. 

Há ainda os salões que adotam o posicionamento 
de “boutique”, em que a qualidade da experiência 

os diferenciais. Esse modelo de negócio soma 
serviços de “SPA”, “nailbar”, cabelo e maquiagem em 
um atendimento personalizado com produtos de 

apenas na execução direta dos serviços, mas em 
uma consultoria de beleza.

e as lojas de escovação dos fios, que priorizam
um serviço eficiente, com a relação entre preço e

e o atendimento por múltiplos profissionais são

alto valor agregado e profissionais que atuam não
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opostos: o da especialização e o do visagismo. O primeiro aspecto está 
relacionado ao aumento das espefificidades nas profissões de colorista,
especialista em longos ou curtos etc. Já o visagista é aquele capaz de conectar 

único e exclusivo para cada cliente. 

Especialização e visagismo

nas mãos daquele que executa o serviço e não no estabelecimento em si, ainda que o espaço seja 
reconhecidamente premium  ou que congregue um grande número de possibilidades de atendimento.

Para os pequenos negócios, isso implica em criar relações que vão além dos percentuais de rendimento 
ou comissão, criando um ambiente em que os profissionais sintam-se parte de uma equipe que atua
em conjunto na obtenção dos melhores resultados, dialoga para encontrar soluções e novas formas de 
atendimento e inova para oferecer continuamente novidades para o público. 

CONSUMIDORES seguidores

O PAPEL DO PROFISSIONAL DE BELEZA

O papel do profissional vem mudando significativamente para dois eixos

vários serviços e diferentes profissionais na criação de um projeto visual

consumidor com o profissional de sua preferência. Isso significa que a fidelidade do cliente continua
Se de um lado o perfil dos colaboradores do seetor mudou, por outro continua estática a relação do



“O DNA DE UMA EMPRESA 
É FUNDAMENTAL PARA 

INFORMAR A PROPOSTA 
E OS IDEAIS AO 

PÚBLICO...”

Revista Gestão & Negócios

DNA
DA MARCA



Detalhismo
pontualização  /  meticulosidade  /
minuciosidade  /  planejamento  /
profissionalismo  /  excelência



Amizade  /  preocupação  /
  cuidado  /acompanhamento  /

delicadeza  /  atenção

Sensibilidade



Sofisticação
elegância / requinte /
sutileza / distinção /
glamour  /  primazia



O
Conceito
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a tipografiaNecia
Sólida . Limpa . Clara . Leve  .  Objetiva . Legível . Personalidade
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Marrom cro
mát
ica

significa conforto, segurança e simplicidade.

A cor marrom transmite uma sensação de calma, conforto físico e 
qualidade. No entanto, como acontece com várias cores, também 
pode ter ligações negativas. Neste caso, o marrom é associado por 
algumas pessoas a mesquinhez ou falta de requinte.  

Também é muitas vezes associado à segurança e prosperidade ma-
terial, com a aquisição de bens. Segundo a cultura ocidental, o 
marrom representa a seriedade, maturidade, estabilidade e re-
sponsabilidade.

ouro velho
ourado simboliza vibração elevada, vigor, inteligência superior e 
nobreza.

É a cor da opulência, da luz e da prosperidade. Traz charme e con-
strói confiança, dá poder, persuasão, energia e inteligência.



Apresentação do
Projeto de Identidade Visual

Loianny Queiroz

PROCESSO
DE CRIAÇÃO o DiamanteSim

bólis
moO diamante é uma pedra de enorme valor, não somente no sentido 

monetário, mas como a representação da magia que se esconde na 
própria vida. A sua luz brilhante pode brindar-nos com a recordação  
e a demonstração da alquimia interna que permite também ao 
homem chegar aos cumes mais altos.

cro
mát
ica

lapidação, brilho, pureza,
dureza com leveza



Sim
bólis

mo
Enfim

A marca
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