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Resumo 

 

 
 

A barbearia Stilo é um novo empreendimento com espírito jovem, liderado 

pela empreendedora Mariana Carvalho, voltado para o público masculino 

corumbaense. Dadas as diretrizes de finalização deste curso de 

Especialização em Educação Empreendedora, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar a situação mercadológica da empresa barbearia 

Stilo, para então propor uma intervenção inovadora, e assim, contribuir 

com a evolução da mesma, de forma séria e equilibrada. Logo, após 

análise situacional, juntamente com aferição de dados de pesquisa 

quantitativa e qualitativa aplicada junto aos clientes da barbearia, este 

trabalho apresenta estratégias empreendedoras e inovadoras que 

possibilitam a empreendedora vencer as barreiras da problemática 

constatada, permitindo-a crescer a sua empresa. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo, barbearia, intervenção inovadora. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal 

desenvolver uma proposta de intervenção empreendedora no 

empreendimento Barbearia Stilo, localizada no município de 

Corumbá/MS, tomando como base as diversas ferramentas 

metodológicas gerenciais estudadas ao longo do Curso de Especialização 

em Educação Empreendedora. 

É estimulante pensar que, após, meses de estudo, o conhecimento 

adquirido poderá auxiliar o trabalho da gestora do empreendimento, 

contribuindo assim para o crescimento consistente de um negócio local. 

Todo o trabalho será realizado, como dito acima, na Barbearia 

Stilo, localizada à rua Monte Castelo, 507, bairro aeroporto, no município 

de Corumbá/MS. Trata-se de um empreendimento pequeno, contando 

apenas com uma funcionária, a jovem Mariana Carvalho, que também é a 

visionária e proprietária da empresa. 

Para isso, a metodologia do trabalho se baseará em diagnosticar o 

cenário atual da empresa, mapeando as fraquezas, potencialidades, 

ameaças e oportunidades, para após planejar ações que minimizem as 

fraquezas e fortaleçam os pontos positivos do empreendimento.  

O tempo de intervenção, compreendido entre análise situacional e 

implementação de práticas inovadoras será de trinta dias, tendo como 

resultado esperado uma melhoria nas práticas gerenciais da empresa, 

aumento no número de pessoas impactadas pelo nome da marca e 

aumento na carteira de clientes. 
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Capítulo 1 - BARBEARIA STILO - CONTEXTO 

 

A Barbearia Stilo é uma empresa jovem, com um ano de abertura. 

Está localizada à rua Monte Castelo, 507, bairro aeroporto, no município 

de Corumbá/MS. Possui apenas uma funcionária, que no caso engloba 

as funções de proprietária, barbeira, administrativa, financeiro e demais 

funções administrativas que diz respeito a uma empresa. 

A Barbearia Stilo é um empreendimento voltado totalmente para o 

público masculino, das classes sociais B e C, tem como diferencial o 

atendimento agendado exclusivo a homens.  

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da 

barbearia Stilo é o código 9602-5/01 - Cabeleireiros e outras atividades de 

tratamento de beleza, subclasse Cabeleireiros, manicure e pedicure.  

As atividades compreendidas nesse código e ofertadas pela 

empresa são: Atividades de lavagem, corte, penteado, tingimento e 

outros tratamentos do cabelo e Serviços de barbearia. 

 

1.1 Missão da Stilo 

 

Cuidar da beleza e da autoestima do homem corumbaense e 

ladarense. 

 

1.2 Visão da Stilo 

 

Crescer com ética, oferecendo serviços de qualidade a um preço 

justo. 

 

1.3 Objetivos da Stilo 

 

São objetivos da barbearia Stilo: 

 Oferecer aos homens da região serviços de barbearia com 

qualidade, conforto, higiene e biossegurança. 

 Implantar em seus clientes a cultura do serviço de barbearia 

agendado. 

 Crescer de maneira séria e equilibrada. 
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1.4 Serviços oferecidos 

 

Corte de cabelo infantil e adulto, design de bigode e barba além de 

químicas capilares de relaxamento e coloração. 

 

1.5 Análise SWOT 

 

 A análise SWOT é uma ferramenta gerencial que colabora com o 

mapeamento das Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças).  

A prática auxilia na execução do planejamento estratégico da 

organização, deixando-a mais assertiva e competitiva em suas ações e 

processos, dado ao cenário empresarial atual de grandes e rápidas 

mudanças. Ou seja, a matriz SWOT é uma ferramenta que irá colaborar 

para que a empresa esteja preparada para sobreviver na dinâmica 

mercadológica atual. Frente a isso temos: Força Stilo, Fraquezas Stilo, 

Oportunidades Stilo e Ameaças Stilo. 

 

 1.5.1 Forças Stilo 

 Serviço especializado, 

 Ambiente totalmente masculino (comunicação visual interna do 

salão), 

 Serviços oferecidos com agendamento prévio, 

 Baixa carga de impostos por ser MEI – Micro Empreendedor 

Individual. 

 

1.5.2 Fraquezas Stilo 

 Localização fora da área comercial, 

 Segurança, 

 Público alvo possui não possui o costume de ir a barbearia com 

hora agendada.  

  

1.5.3 Oportunidades Stilo 

 Existência de linhas de financiamento,  
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 Concorrência oferece serviço de barba com qualidade ruim, 

 Ter e cuidar da barba virou moda, 

 O homem está mais vaidoso com o corte de cabelo e com a barba, 

 É um serviço rápido. 

 

1.5.4 Ameaças Stilo 

 Abertura de concorrência que ofereça um serviço de qualidade, 

 Corumbá e Ladário não possuem mão de obra, barbeiro/a, 

disponível e qualificada, 

 Geograficamente, Corumbá (cerca de 450 km distante da capital 

Campo Grande) desfavorece e encarece a logística da entrega de 

produtos. 

 

1.6 Apresentação do problema 

 

Somente o fato da barbearia Stilo possuir apenas a proprietária 

como funcionária que converge para si todas as funções, do estratégico 

ao operacional, já seria um problema a ser resolvido para que a empresa 

conquiste um de seus objetivos que é crescer de maneira séria e 

equilibrada no mercado corumbaense da beleza masculina.  

Porém este estudo irá focar na seguinte problemática: numa 

cidade onde o costume popular é o do salão com atendimento sem hora 

marcada, o desafio é disseminar entre os consumidores a cultura do 

serviço com hora agendada. 

O problema a priori se apresenta simples, porém, a hora marcada 

vai contra o hábito costumeiro do homem corumbaense quando se trata 

de cuidar do cabelo ou barba. Mas que costume é esse? O homem 

corumbaense, até pelo tipo de empesa que a cidade dispõe, foi 

acostumado quando criança a ir no salão ou barbearia com o pai ou avô. 

Nesse dia, ambos saiam de casa, se dirigiam para o salão e lá 

aguardavam o momento da prestação de serviço. Ao crescer, ele começa 

a ir sozinho, mas o processo não se altera: ir ao salão, aguardar lendo, 

conversando, assistindo futebol... Digamos que esse é o tempo do 
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homem, o tempo que ele tirou para cuidar de si.  

Adiciona-se a essa liturgia, o ler jornal, revistas, por vezes 

encontrar os amigos e conversar trivialidades, como por exemplo futebol, 

política, mulheres, etc. E a hora marcada acaba com todo esse processo. 

Ela prediz economia de tempo, rapidez, agilidade. Ótimo para o cotidiano 

atual, porém dissonante do clima retrô e mais calmo de décadas atrás. 

 

1.7 Objetivo Geral  

 

Contribuir com a evolução da empresa Stilo Barbearia através da 

análise situacional da empresa e proposição de intervenção 

empreendedora e inovadora. 

 

1.8 Objetivos Específicos 

 

 Disseminar a cultura da hora agendada entre os consumidores do 

serviço. 

 Organizar os processos de agendamento e operacional. 

Fidelizar clientes. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – O ato de empreender. 

 

Com exceção das funções vitais, nada na vida o ser humano 

nasceu sabendo. Todo o conhecimento adquirido foi fruto de um 

aprendizado, de um processo de erro e acerto, de verificação, do ato de 

vivenciar experiências e analisá-las, para então ocorrer o processo de 

síntese do resultado o e despertar da aprendizagem.  

E assim também o é com o ato de empreender. Dolabela (2003) 

diz que durante o empreender, o homem “constrói e reconstrói 

ciclicamente a sua representação do mundo, modificando-se a si mesmo 

e ao seu sonho de auto-realização em um processo permanente de auto-

avaliação e autocriação”. Nesse processo ele cria conhecimentos, 

desenvolve habilidades e competências e as transforma em 

oportunidades, que podem ou não ser de negócio, mas que são de vida. 

E nada disso é novo. Dolabela (2006) explica que 

“empreendedorismo não é um tema novo ou modismo: existe desde 

sempre, desde a primeira ação humana inovadora, com o objetivo de 

melhorar as relações do homem com os outros e com a natureza”. 

Dornelas (2008) explica que “empreendedorismo é o envolvimento 

de pessoas e processos que, em conjunto, levam a transformação de 

ideias em oportunidades”. O mesmo autor diz que “o empreendedor é 

aquele que faz as coisas acontecerem, e antecipa aos fatos e tem uma 

visão futura da organização” e que “é um insatisfeito que transforma seu 

inconformismo em descobertas e propostas positivas para si mesmo e 

para os outros. (...) Em suma, alguém que acredita que pode alterar o 

mundo.” 

Logo, fica claro que o ser empreendedor é aquele que tenta a todo 

custo transformar a sua realidade utilizando seu conhecimento, 

aplicando-os em uma oportunidade e trabalhando arduamente para que a 

mesma se torne um sucesso. 
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2.2 – O ser empreendedor. 

 
Sem dúvida alguma, o ser empreendedor, é sobretudo alguém 

motivado. Pois somente com essa energia interna, de buscar, de querer, 

de estar disposto a ser diferente e a correr risco, o indivíduo consegue 

quebrar paradigmas e ir em busca de seu sonho, de sua satisfação. 

Sobre motivação, Chér (2016) diz que: 

“A palavra motivar vem do Latim movere, que significa 
movimento, ação. Em outras palavras, estar motivado enseja 
um impulso para agir, para se mover e realizar. Embora nem 
todo indivíduo satisfeito esteja motivado, o contrario é possível 
afirmar, isto é, podemos supor que alguém motivado também 
esteja satisfeito.”     

 
Mas, além de motivado, o ser empreendedor possui alguns 

comportamentos. Sobre isso, Shapero (1975) explica que inclui: 

“(1) Tomar iniciativa,  
(2) organizar e reorganizar mecanismos sociais e econômicos a 
fim de transformar recursos e situações para proveito prático,  
(3) aceitar o risco ou o fracasso.” 

 

Algo que é importante explicitar é que o empreendedor pode agir a 

partir da percepção de uma oportunidade.  

“O empreendedorismo de oportunidade, onde o empreendedor 
visionário sabe aonde quer chegar, cria uma empresa com 
planejamento prévio, tem em mente o crescimento que quer 
buscar para a empresa e visa a geração de lucros, empregos e 
riquezas. (DORNELAS, 2005, p.28).”   

   

Ou pode ser fruto de uma situação adversa. 

 “O empreendedorismo de necessidade, em que o 
candidato a empreendedor se aventura na jornada 
empreendedora mais por falta de opção, por estar 
desempregado e não ter alternativas de trabalho. (DORNELAS, 
2005, p.28). 

 

 

2.3 – A liderança. 

 

 Geralmente quando se pensa em liderança, uma das imagens que 

possivelmente vem à mente é a de uma pessoa liderando outras, 

repassando ordens, orquestrando movimentos, processos, tempo. Tudo 

com foco em um resultado e baseado em uma estratégia. 
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Para Oliveira (2007, p. 53) 

“A estratégia é a ação ou o caminho mais adequado a ser 
executado para alcançar, preferencialmente desafios e metas 
estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante 
seu ambiente.”. 
 

Mas no caso da liderança a frente da empresa barbearia Stilo, ao 

invés de pessoas, temos uma líder orquestrando processos e clientes. 

Temos uma jovem barbeira arrojada e criativa, que busca desenhar o 

futuro que quer para a sua empresa, assim como definir as melhores 

formas de alcançá-lo.  

Sim. Estamos falando da função administrativa básica da empresa: 

o planejamento. Sobre ele, Chiavenato (2004, p.166-167) diz que ele (o 

planejamento) é : 

“(...) a primeira função administrativa, por ser aquela que serve 
como base para as demais funções. O planejamento é a função 
administrativa que determina antecipadamente quais são os 
objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcança-
los. Trata-se, pois, de um modelo teórico para a ação futura. 
Começa com a determinação futura dos objetivos e detalha os 
planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível.” 

 
 Com o ato de planejar, o líder consegue rascunhar o futuro de 

maneira assertiva e estratégica, definindo objetivos, traçando metas e 

pondo em práticas ações operacionais.  

No caso da barbearia Stilo, a empresa possui objetivos precisos, 

que são oferecer aos homens da região serviços de barbearia com 

qualidade, conforto, higiene e biossegurança, implantar em seus clientes 

a cultura do serviço de barbearia agendado e crescer de maneira séria e 

equilibrada e esse estudo buscará ajudar a líder Mariana Carvalho a 

alcançá-los. 



17 

 

 

Capítulo 3 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 – Pesquisa quantitativa e qualitativa. 

 

Para pautar as intervenções empreendedoras inovadoras que 

buscassem sanar a problemática descrita logo no início deste estudo, 

optou-se por aplicar um questionário de pesquisa misto, com perguntas 

quantitativas e qualitativas, com todos os clientes da barbearia durante 

dois dias seguidos, sexta e sábado, dias de alto fluxo de clientes.  

O protocolo da entrevista seguiu a seguinte ordem: cliente chega 

na barbearia, é abordado pela Mariana, após a abordagem inicial, ele é 

abordado por mim sobre a pesquisa, recebe a explicação sobre o objetivo 

da mesma e sobre o tempo médio despendido, cliente decide se participa 

da pesquisa ou não, após, o cliente é abordado novamente para verificar 

a satisfação quanto ao serviço. 

As entrevistas iniciaram às 9 horas, seguiram até o meio dia, 

pararam para almoço, retornaram às 13 horas e finalizaram na sexta às 

20h e no sábado as 19h. No final do segundo dia, contabilizando o 

número de homens atendidos pela proprietária, resultou-se em 22 

atendimentos, distribuídos entre serviço de corte, serviço de barba ou 

ambos. 

Dos vinte e dois clientes acima citados, 100% aceitou participar da 

pesquisa. Divididos em dias, doze clientes (54,54%) foram atendidos na 

sexta-feira e dez (45,45%) no sábado, conforme mostra a tabela 1, que 

indica a quantidade dos participantes por dia de pesquisa. 

 

Tabela 1. Quantidade de clientes por dia pesquisado 

 Sexta (07/07) Sábado (08/07) 

Nº de clientes 12 10 

 

O público atendido ficou entre o infantil e o adulto, variando as 

idades entre 03 anos a 49 anos. Apesar da variação, a pesquisa mostrou 
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(68,18%) que o público da barbearia é homem jovem, com idade entre 20 

a 39 anos. 

Abaixo, a tabela 2 indica a distribuição dos participantes entre as 

faixas etárias por dia de pesquisa. 

 

Tabela 2. Faixa etária dos homens pesquisados. 

 Sexta (07/07) Sábado (08/07) 

03 a 09 anos 1 - 

10 a 19 anos 3 1 

20 a 29 anos 4 4 

30 a 39 anos 4 3 

40 a 49 anos - 2 

50 a 59 anos -  

60 anos ou mais -  

 

Quando questionados se eram clientes novos ou não, seis 

pesquisados (27,27%) responderam ser clientes novos, conforme tabela 

3 abaixo. 

 

Tabela 3. Clientes novos da Stilo? 

 Clientes novos da Stilo? 

Sim 6 

Não 16 

 

Quando questionados se haviam agendado horário, catorze 

pesquisados (63,63%) responderam não, enquanto oito (36,36%) 

responderam sim, conforme mostra a tabela 4.  
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Tabela 4. Houve agendamento do serviço? 

 O serviço foi agendado? 

Sim 14 

Não 8 

 

Aos seis novos clientes, após o serviço, foi questionado se eles 

gostaram de ser atendidos por agendamento. Dos seis, quatro (66,66%) 

responderam não, um (16,66%) respondeu sim e um (16,66%) respondeu 

indiferente.  

 

Tabela 5. Gostaram de ser atendidos por agendamento? Clientes novos. 

 Gostam de ser atendidos com hora 

marcada? 

Sim 1 

Não 4 

Indiferente 1 

 

A mesma pergunta foi feita aos dezesseis clientes antigos. Deles, 

dez (62,5%) responderam sim, dois (25%) respondeu não e quatro 

(12,5%) responderam indiferente.  

 

Tabela 6. Gostaram de ser atendidos por agendamento? Clientes 

antigos. 

 Gostam de ser atendidos com hora 

marcada? 

Sim 10 

Não 4 

Indiferente 2 

 

A todos que responderam não, foi perguntado o porquê da 

resposta negativa. O primeiro disse “Eu trabalho e não tenho tempo, 
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então, quando dá eu corro aqui e venho. Às vezes dá certo dela me 

atender, como hoje. Mas já houve dia em que ela não conseguiu me 

atender. O certo era agendar, né?”.  

O segundo disse “Costume, né? Eu sei que tenho que agendar 

com a Mari, mas o costume de não marcar sempre fala mais alto.”.  

O terceiro disse “Gosto de chegar, sentar e aguardar. Não vejo a 

necessidade de agendar.” 

O quarto disse “Quando moleque, meu pai me levava e a gente 

sentava e aguardava. Era um tempo nosso, de ver futebol, de ficar ali 

vendo revista, as vezes conversando, as vezes fazendo nada. Hoje eu 

não trouxe o meu filho, porém, quando trago, a gente chega, é atendido e 

pronto. O serviço dela é foda, disso não tem o que reclamar, porém a 

gente chega, é atendido, paga e vai embora.”. Os outros quatro 

questionados disseram ser novos clientes e não sabiam do agendamento. 

Questionada sobre a política de encaixe, a proprietária respondeu 

que é coisa comum dado o costume dos clientes, sobretudo os novos, em 

não agendar. “Não é comum em nossa cidade esse tipo de serviço para o 

público masculino, ser agendado. A gente sempre tenta encaixar e, 

durante o serviço, explicar como funciona. Aos poucos eu estou 

doutrinando.”. 

Quando questionados sobre como tomaram conhecimento da 

barbearia, os pesquisados responderam majoritariamente (54,54%) que 

via facebook, porém foram apuradas respostas como indicação de 

amigos e letreiro na frente da empresa. 

 

Tabela 7. Como tomaram conhecimento da barbearia. 

 Como tomaram conhecimento da 

Stilo? 

Indicação de 

amigo 

4 

Fachada 3 

WhatsApp 1 

Google 2 

Facebook 12 
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Quando questionados se retornariam, 100% respondeu sim.  

 

Tabela 8. Retornariam para novo serviço? 

 Retornariam para novo serviço? 

Sim 100 

Não - 

 

Quando questionados se indicariam a barbearia Stilo para amigos, 

parentes ou conhecidos, 100% respondeu sim.  

 

Tabela 9. Indicariam a barbearia Stilo? 

 Indicariam a barbearia Stilo? 

Sim 100 

Não - 

 

Quando questionados se seguem a página da barbearia no 

facebook, dezesseis (72,72%) disseram que sim e seis (27,27%) 

disseram que não. 

 

Tabela 10. Seguem a barbearia no facebook? 

 Seguem a barbearia no facebook? 

Sim 16 

Não 6 

 

Quando questionados se gostariam de receber promoções ou 

notícias pelo WhastApp, doze (54,54%) disseram não, quatro disseram 

sim (18,18%) e seis (27,27%) disseram ser indiferente. 

 

Tabela 11. Gostariam de receber promoções via WhasApp? 

 Receber promoções pelo WhatsApp? 

Sim 12 

Não 4 

Indiferente 6 
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Capítulo 4 – INTERVENÇÃO EMPREENDEDORA 

INOVADORA 

 

A barbearia Stilo é uma empresa que oferece serviços de corte de 

barba e cabelo e está criando valor para jovens homens, com faixa etária 

entre 20 a 39 anos, no mercado da estética masculina. Este público 

compra os serviços oferecidos por estar a procura de serviço rápido e de 

qualidade. 

Nesse ínterim, podemos segmentar o público-alvo da barbearia 

em:  

1 Estilo de vida: homens que gostam de cuidar da barba e do 

cabelo e entendem que isso melhora a autoestima e faz parte de uma 

experiência de imersão no universo masculino. 

2 Hábitos de consumo: Por se tratar de um serviço com pequena 

vida útil, homens com barba tem o hábito de cuidá-la semanalmente, 

assim como o cabelo masculino curto, exige corte em no máximo trinta 

dias.  

Ao oferecer o serviço de corte de barba e cabelo, a 

empreendedora está focada nos benefícios barba e cabelo cortados com 

rapidez e qualidade, com horários agendados, em um salão masculino, 

voltado estritamente para o público masculino, com forte comunicação 

visual masculina. 

Dois pontos são muito importantes para se analisar a concorrência 

nesse momento. O primeiro é o serviço executado com qualidade. A 

barbearia Stilo tem como concorrente direto a barbearia Monteiro, que 

segue a mesma linha retrô das novas barbearias, porém o serviço 

oferecido é de péssima qualidade. Aliás, segundo relato da 

empreendedora, é muito corriqueiro a transição dos clientes da Monteiro 

para a Stilo.  

A barbearia também tem como concorrentes salões masculinos, 

que tem como aliados uma carteira de clientes antiga e já são 

tradicionais, porém, ou não oferecem cortes modernos, ou não oferecem 

o serviço de barba, ou quando oferece ambos, não possui um salão 
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decorado, novo e confortável.  

E um terceiro concorrente são os salões unissex. Porém esses tem 

como fraqueza o ambiente mais feminino do que masculino, e é nesse 

momento que a Stilo se diferencia, pois a comunicação visual interna é 

totalmente masculina, sendo inclusive uma das forças da mesma. 

Fica claro então que o modelo de negócio da barbearia Stilo é 

moderno, arrojado e totalmente alinhado com o modelo de barbearia 

encontrado em grandes capitais. Ele entrega para o cliente comodidade, 

ambiente masculino, cortes de cabelo e barba atuais, com biossegurança, 

qualidade e rapidez.  

Porém, como dito no início deste estudo, a Stilo sofre com uma 

problemática: os homens corumbaenses não estão acostumados com o 

agendamento do serviço. Dados da pesquisa implementada na empresa 

enfatizam esse problema, dos seis novos clientes, quatro (66,66%) não 

gostaram de ser atendidos por agendamento. E se não bastasse esse 

problema de aceitação do agendamento de serviço pelos novos clientes, 

clientes antigos (25%), também relataram não gostar do agendamento.  

Frente a isso, fica claro que a barbearia Stilo apesar de 

implementar uma inovação de processo (OSLO, 2005, p. 58), que foi o 

serviço por agendamento, deve se preocupar em perpetuá-lo entre os 

clientes já da casa e disseminá-los entre os clientes novos e possíveis 

clientes. 

Para sistematizar a estratégia frente a problemática enfrentada, 

temos as tabelas 12, 13, 14 e 15. 
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 Tabela 12. Situação Problema versus Solução Inovadora – cliente 

antigo. 

Situação Problema Solução Inovadora 

Clientes antigos que não 

gostam do sistema de 

agendamento. 

Além do fato do sistema agilizar o horário do cliente, 
diferencial estratégico não percebido por muitos, o 
agendamento aliado a um cadastro de clientes pode se tornar 
um livro de registro do mesmo, algo como um histórico, onde 
a proprietária poderá buscar informações primárias como data 
de nascimento e endereço para uma possível mala direta, 
mas além disso, ela poderá monitorar os dias chave da 
semana e hora (ou período do dia) em que o cliente sempre 
vem. Fazendo isso, mesmo aquele que não agendou o 
serviço, poderá ter seus dados monitorados e assim ela 
poderá agir pró ativamente e realizar uma ligação propondo o 
agendamento. Algo como: O cliente X sempre chega agenda 
mas sempre reclama. Ela, após monitorar os dados das 
vindas do cliente X, descobre que ele vem sempre nas 
quintas pela manhã ou sexta a tarde. Então, na quarta-feira 
ela pode ligar para o referido cliente e propor agendamento. O 
cliente se sentirá privilegiado e especial. A rotina disso poderá 
fazê-lo compreender como é cômodo tal forma de serviço. 

 

Tabela 13. Situação Problema versus Solução Inovadora – novo cliente. 

Situação Problema Solução Inovadora 

Novos clientes que não 

sabem do sistema de 

agendamento da 

empresa. 

Um dos meios de comunicação que mais impactou os clientes 
segundo a pesquisa implementada, foi o facebook (54,54%). 
Logo, a empreendedora poderia investir em post enfatizando 
o serviço de agendamento e o quão bom ele é para o cliente. 
Palavras chaves como rapidez, agilidade, serviço único e 
especial colaborariam com a efetividade dos posts. 
Posts criados e soltos na fanpage, é interessante que eles 
sejam impulsionados com frequência, ou seja, semanalmente 
ou quinzenalmente, a empresa tem post novo impulsionado 
comunicando sobre o agendamento. 

Após o término do serviço com os novos clientes, a barbeira 
deverá seguir o protocolo: solicitar permissão para fotografar 
o serviço e postar na fanpage da empresa, com o 
consentimento do cliente, fotografar o serviço com o 
smartphone, enviar convite de amizade na plataforma, postar 
a foto citando o nome na legenda, dizer a ele para ver como 
ficou a foto na página, ato que possivelmente o levará a curtir 
a foto e a página. Caso o cliente apenas curta a foto, cabe a 
barbeira enviar em seguida um convite para que o cliente 
possa curtir a página da Stilo. Esse protocolo dura em média 
3 a 5 minutos e o cliente se sentirá especial e por isso estará 
mais tendencioso a curtir a página. Uma vez que o cliente 
curtiu a página, ele poderá ser impactado com mais 
frequência com os posts patrocinados citados na tabela 12.  
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Tabela 14. Situação Problema versus Solução Inovadora – ação 

promocional 

Situação Problema Solução Inovadora 

Clientes que não 

agendam horário, 

mesmo sabendo da 

prática da empresa. 

Mesmo sabendo da prática da empresa, muitos não gostam 
de agendar o serviço ou se esquecem. Aliado ao histórico do 
cliente citado na tabela 12, no final da segunda semana de 
cada mês, a empresa impulsionará um post (durante 6 dias, 3 
na terceira semana e três na quarta semana) com o seguinte 
tema: Agendou ganhou – Agendou sua barba ou o seu corte, 
ganhou .... uma cerveja, desconto, uma escova, etc. Clientes 
tendem a responder bem quando percebem que irão receber 
algum tipo de vantagem. O período do mês foi o escolhido por 
ser fraco em serviços. 

 

Tabela 15. Situação Problema versus Solução Inovadora – Lista de 

transmissão no WhasApp 

Situação Problema Solução Inovadora 

Clientes que não 

agendam serviço. 

Comunicar-se com o cliente é preponderante em uma ação 
de estímulo a mudança de hábito. Logo, mesmo não tendo 
sido um dos canais que mais impactou os pesquisados, o 
WhatsApp é uma ferramenta de comunicação global, gratuita 
e de fácil manuseio. Logo, investir em uma mensagem 
enfatizando o agendamento por semana é muito assertivo e 
colabora com o objetivo de estimular o agendamento dos 
serviços. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O empreendedorismo é um processo muito desafiador. É 

necessária muita energia em prol de um sonho, muito tempo despendido 

planejando ações e muito trabalho para que uma oportunidade se torne 

um modelo de negócio possível, rentável, desejável e que gere 

resultados.  

“O empreendedorismo é o processo de criar algo novo com 
valor dedicando o tempo e esforços necessários, assumindo os 
riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e 
recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação e 
independência econômica e pessoal (Hisrich, Peters, 1986 p. 
29)”.  
  

 Foi esse risco financeiro, psíquico e social que a empreendedora 

Mariana Carvalho, a um ano atrás resolvou correr em prol de um sonho. 

Ser a dona de seu próprio negócio e se tornar a proprietária de uma 

barbearia: a barbearia Stilo. 

 Nassif, Cerretto, Amaral e Soares (2007, p.6) discorrem um pouco 

sobre muitas características dessa empreendedora. Para eles, 

empreendedor seria:  

“(...) uma pessoa realizadora; que muda e transforma a 
realidade; assume o desafio de ter o próprio negócio; ousa 
sonhar e assumir riscos; é inovador; preocupado com a 
sobrevivência do planeta; busca o crescimento sustentável; 
visualiza e aproveita as oportunidades; arregimenta e controla 
os recursos e pessoas.”  

 

Este estudo buscou analisar o modelo de negócio dessa 

empreendedora, verificou através da análise SWOT as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças do negócio e buscou tratar a problemática 

encontrada com propostas de intervenções inovadoras que buscassem 

dar destaque aos benefícios que a empresa busca entregar para os seus 

clientes. 

As intervenções empreendedoras inovadoras propostas foram 

todas com foco na comunicação com o cliente via mídias sociais: 

facebook e whatsApp, por serem modernas, por estarem alinhadas com a 

linguagem do público alvo da barbearia e por serem low budget.  
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Por fim, ser empreendedor é estar atento as várias mudanças no 

mercado e estar propenço a implementar novos projetos e processos, 

buscando ser fiel aos princípios da empresa, à missão, à visão traçando 

objetivos e metas para a obtenção do sucesso. Como diria Frank Loyd 

Wright em suas palavras “I know the price of success: dedication, hard 

work, and an unremitting devotion to the things you want to see happen.”, 

que traduzidas, “Eu sei o preço do sucesso: dedicação, trabalho árduo e 

uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer.”. 
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