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“Botando fogo nas regras dessa sociedade. Vai falar mal, mas 

vai assistir a nossa liberdade! Vamos assistir você ouvindo a 

nossa realidade, tirando nossas capas de invisibilidade! ” 

 

(Harley, QUEBRADA QUEER, 2018) 



 

RESUMO 

 

Vivemos em uma sociedade cercada de minorias que por muitos anos foram 

silenciadas. Atualmente, em meio a globalização e aos movimentos socioculturais 

criando voz, podemos ver que cada vez mais empresas tem se reposicionado para 

melhor atender aos mais diversos nichos. “Empoderamento Feminino e Visibilidade 

dos Cachos: Um estudo sobre o reposicionamento da Marca Salon Line” é uma 

pesquisa que busca mostrar a evolução do que é conhecido hoje por movimento 

crespo e cacheado e analisar a marca Salon Line que, com muita inteligência, vem 

captando uma oportunidade de juntar-se a esse processo, se reposicionando no 

mercado e conquistando confiança e credibilidade de um nicho que, até então, era 

desamparado e incompreendido pelas marcas. Aqui, o leitor irá se debruçar sobre o 

reposicionamento da empresa, objetivando diagnosticar a aceitação do público diante 

das ações executadas pela marca em evidência. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Representatividade. Empoderamento. Reposicionamento. 
Salon Line. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

We live in a society surrounded by minorities that for many years have been silenced. 
Today, amidst globalization and socio-cultural movements creating voice, we can see 
that more and more companies have repositioned themselves to better serve the most 
diverse niches. "Feminine Empowerment and Visibility of Cachos: A study on the 
repositioning of the Salon Line Brand" is a research that seeks to show the evolution 
of what is known today by curly and curly movement and analyze the Salon Line brand 
that, with great intelligence, has been capturing an opportunity to join this process, 
repositioning itself in the market and conquering the trust and credibility of a niche that 
until then was forsaken and misunderstood by brands. Here, the reader will focus on 
the repositioning of the company, aiming to diagnose public acceptance of the actions 
performed by the brand in evidence. 
 
KEY WORDS: Representativeness. Empower. Repositioning. Salon Line. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No decorrer dos anos, crianças, adolescentes e adultos foram reprimidos pelo 

padrão imposto pela sociedade. Vimos essas pessoas sendo alvo de crítica e pré-

conceito por sua cor de pele, tipo físico e cabelo. Os padrões foram mudando e ficando 

cada vez mais “europeus” e o que fosse considerado diferente dele passou a ser 

fortemente discriminado.  

Crianças cada vez mais novas eram submetidas à tratamentos químicos em 

salões de beleza ou em casa, sendo incentivadas e até forçadas por seus familiares 

para mudar a textura de seus fios que precisavam ser sempre lisos e estar sempre 

alinhados, sem nenhum frizz, volume ou qualquer outro sinal de “rebeldia”.  

Era comum ter dificuldade de encontrar representatividade ao folhear revistas 

e assistir programas e novelas na TV. Nem mesmo os comerciais de shampoo se 

livraram desse padrão, já que eram produzidos por agências estrangeiras e 

distribuídos para os países que comerciasse tal marca. Os mesmos sempre eram 

voltados para quem tinha cabelo liso natural ou por meio de química, ou para controlar 

os cabelos crespos e cacheados, vulgo “cabelo rebelde”. Ou seja, não havia 

representatividade em nenhum meio de comunicação, em casa, nas ruas, na escola 

ou em qualquer outro lugar.  

Atualmente, em meio a globalização e aos movimentos socioculturais, com as 

marcas mudando seu posicionamento, com a ajuda de toda a informação que a 

internet proporciona e influenciadoras digitais fora do padrão imposto pela sociedade 

e campanhas publicitárias voltadas apenas para esse novo público, vemos as 

pessoas saindo dos padrões, se sentindo cada vez menos oprimidas e mais à vontade 

para se libertar das químicas e utensílios para alisar o cabelo e usando-os ao natural.   

Marcas como a Salon Line viram uma oportunidade de entrar num novo nicho 

e captar clientes fiéis a sua marca por serem atenciosos as necessidades do seu 

público, além da criatividade e variedade de produtos e da linguagem utilizada em 

suas embalagens, campanhas e mídias sociais. 

A oportunidade desse projeto se deu pela necessidade de explorar o 

reposicionamento da marca Salon Line já que ela veio a se tornar uma das pioneiras 
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e querida pelo público durante o auge do movimento de empoderamento1 crespo e 

cacheado. Considerando também os nichos da marca, segmentação, linguagem, 

público, preço e acessibilidade, como também a aceitação pelo seu público-alvo. 

Levando em consideração a delicadeza e a necessidade de resistência do 

movimento negro e crespo, os temas abordados no presente trabalho são de extrema 

importância para a construção das temáticas trabalhadas em quatro capítulos. O 

primeiro deles, aborda uma visão sobre marketing e os tipos de estratégias utilizados 

pela empresa em questão, como por exemplo o Inbound marketing. Além de 

conhecermos as redes sociais da marca e a importância da presença das webs 

celebridades para atrair a confiança do cliente final e consequentemente aumentar as 

vendas. 

Seguido do segundo capítulo, no qual nós teremos oportunidade de conhecer 

a marca Salon Line, seu histórico e suas linhas de produtos, bem como identificar 

alguns pontos de suas estratégias de reposicionamento em relação a outras marcas. 

O terceiro capítulo trata-se de um estudo sobre empoderamento feminino, o 

valor dos movimentos socioculturais com foco em crespas e cacheadas para o 

incentivo de reposicionamento das marcas de cosméticos e para a vida das pessoas, 

a importância da presença de pessoas comuns nas campanhas da empresa. E por 

fim, o quarto capítulo apresentará a análise sobre o reposicionamento da empresa, 

bem como a aceitação do público diante das ações da marca. 

Dentre desses quatro capítulos, temos como objetivo geral discutir a evolução 

e a importância da representatividade e empoderamento do movimento crespo. 

Temos como objetivos específicos identificar quais são as estratégias de 

reposicionamento da marca em questão, identificar a eficácia dessas estratégias e 

aceitação do público alvo. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Do verbo “empoderar”. Referente ao ato de reconhecer o seu próprio poder ou de outra 

pessoa. 
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1. MARKETING 

O marketing é uma ferramenta de estratégias usadas para agregar valor à 

marca, compreender e atender as necessidades do cliente de modo que, se bem 

estruturado, o cliente se tornará fiel e o produto se venda sozinho bem como os 

produtos desse objeto de estudo.  

Tal fato pode ser verificado nas palavras de Kotler (1996, p.31) "marketing é a 

atividade dirigida para a satisfação de desejos, através do processo de troca”. Ainda 

sobre o assunto, Kotler e Armstrong (2003, p. 3) afirmam que "marketing é um 

processo administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam, por meio de criação, oferta, troca de produtos e valor com os 

outros".  

Diante os contextos, percebe-se que os autores confirmam que é atualmente 

por meio do marketing que as marcas e empresas procuram explorar, entender e 

satisfazer o consumidor afim de suprir suas necessidades e desejos, fazendo desse 

diferencial um ponto forte para manter-se um passo à frente de seus concorrentes,  

tornando os consumidores fiéis a marca, a ponto de fazê-la ser sempre a primeira 

opção na mente dos mesmos, como corrobora Kotler (2000, p55) “Já não basta 

simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los.” Conselho que a marca em 

evidência segue à risca. 

 

1.1 Cliente 

Com o crescimento e aceitação das redes sociais, as empresas vem buscando 

cada vez mais estarem próximas de seu público, buscando sua preferência e lealdade.  

É por meio do vínculo que é criado com os mesmos que a Salon Line consegue 

a aproximação necessária e desperta o desejo em quem tem o poder de compra, 

demonstra empatia pela causa, pela diversidade, além de fazer questão de mostrar 

que valoriza e escuta o seu público, buscando sempre satisfazer suas necessidades. 

GOMES E ZAMBON (2012, p.2) informam que “Um produto tanto pode estar 

relacionado a uma mercadoria (tangível) como a um serviço (intangível) ”.  

BRETZKE (apud DIAS 2003. p.38) deixa claro que “O termo cliente refere-se a 

pessoas que assumem diferentes papéis no processo de compra, como o 

especificador, o influenciador, o comprador, o pagante, o usuário ou aquele que 

consome o produto.” 
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E Kotler e Armstrong (1999, p.11) afirmam que “um cliente é a pessoa mais 

importante da empresa em pessoa ou por carta”. Portanto, o maior foco das marcas 

são, com toda certeza, os seus clientes.  

A Salon Line, por sua vez, é umas das marcas que mais leva em conta a opinião 

dos seus clientes. Não só as cacheada, mas também o público de todas as suas 

linhas. A marca usa suas redes sociais como uma de suas ferramenta para 

compreender quem são seus clientes, comportamento, colher opiniões e sugestões 

para seus produtos. 

 

1.2  Marketing de conteúdo 

 

Marketing de conteúdo é atualmente a estratégia utilizada pelas marcas para 

ganhar visibilidade por meio de conteúdos criativos e informativos geralmente 

postados em suas redes sociais. O intuito dessa estratégia é captar novos clientes e 

cativar, para mostrar ao seu público alvo o que ele quer e precisa, o que auxilia no 

processo de compra e fidelização à marca. 

Desde sempre a Salon Line tem esse tipo de marketing como peça chave para 

a eficiência do seu (re)posicionamento. É desta forma que a mesma consegue estar 

presente no dia a dia de suas clientes por meio de vídeos ao vivo, tutoriais, jogoss, 

posts informativos e interativos entre outros tipos de conteúdo.  

A marca que começou claramente captando o que era debatido em fóruns nas 

plataformas digitais, hoje tem suas redes sociais como um fórum com tudo que seu 

público precisa para manter seus cabelos “perfeitos”, além de sempre mostrar seus 

produtos criando uma concepção positiva e ter um número de vendas cada vez maior. 

 

1.2.1 Inbound marketing 

 

O Inbound Marketing tem sido um dos métodos mais utilizados na atualidade 

pelas empresas que buscam atrair um nicho específico, principalmente por meio de 

redes sociais e ferramenta de buscas. 

Essa estratégia consiste em executar ações que, por sua vez, terá como 

resultado o reconhecimento do público diante da marca e, a partir desse contato, a 

empresa passa a desempenhar ações para criar um vínculo especial com o seu nicho, 

visando aumentar as vendas.  
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"O Inbound marketing é uma estratégia que busca atrair o consumidor, 
fornecendo conteúdo útil: ajudar no lugar de vender. O Inbound marketing se 
sustenta em cinco pilares para funcionar: produzir conteúdo; entregar 
conteúdos diferentes em momentos diferentes, conhecer melhor o público, 
atuar em diferentes canais. " (Gomes, 2017,p. 28) 

Ou seja, o cliente sempre vai até a marca e nunca a marca até o cliente, a 

única ação da empresa é prender a atenção do público, fazendo-os se tornar 

consumidores e, até mesmo, fãs da marca e seu conteúdo. 

 

1.2.1.1 Página no facebook #todecacho 

 

Com mais de dois milhões de seguidores, a página “Tôdecacho” no facebook 

atua como fórum e fonte de busca para o seu público alvo. Além dessa, a marca possui 

apenas uma fã page batizada com o nome da empresa e também a Salon Line PRO. 

E cada página possui um conteúdo específico.  

"O Inbound Marketing tem como objetivo compreender que pessoas 
diferentes precisam de métodos diferentes e que as que interagem com sua 
marca precisam ser atendidas de forma diferenciada em cada etapa.” (Rock 
Content, 2017) 

A fã page Salon Line possui mais de dois milhões e seiscentos mil seguidores 

e é voltada para a divulgação de todas as linhas de produtos da marca. A página que 

possui o total de 4.5 das 5 estrelas, disponibiliza conteúdo de informação sobre cada 

linha ou produto, memes¹ interativos, fotos das consumidoras, tutoriais de cuidados 

capilares estrelados por suas embaixadoras, além de muita diversidade. 

É possível identificar que as ações e campanhas de todas as linhas são feitas 

por modelos (digitais influencers em sua maioria) de todos os tipos e cores de cabelos, 

todos os tons pele, mostrando sua real preocupação com a representatividade. A 

página ainda disponibiliza pautas como amor próprio, liberdade, empoderamento 

feminino e outros assuntos que estão cada dia mais em evidência.  
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Figura 1 – Conteúdo da fã page de Salon Line.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Já a página de Salon Line PRO possui conteúdo totalmente voltado para 

profissionais. Com divulgação de seus produtos eletrônicos, tinturas, alisamentos e 

todos os seus produtos da linha PRO, além de dicas e motivação para os profissionais 

da área da beleza. Diferente das outras duas páginas, o visual desta possui 

neutralidade e sofisticação, além de linguagem formal. Como diria Kotler (2000, p.28) 

“A tarefa do marketing é encontrar meios de ligar os benefícios do produto às 

necessidades e aos interesses naturais das pessoas.” 

 

Figura 2 – Conteúdo da fã page de Salon Line PRO.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 



18 
 

A fã page TODECACHO foi criada no ano de 2015 e possui mais de dois 

milhões de seguidores e é a única linha da marca com uma página recheada de 

conteúdo pensado especialmente para o cliente final pois percebe-se que desde o 

início a marca passou a executar estratégias como o Inbound marketing. 

 

 

Figura 3 – Conteúdo da fã page de #TÔDECACHO. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Nela são disponibilizados conteúdos exclusivos, é executada as mais diversas 

ações publicitárias, há temporadas de vídeos ao vivo com conteúdo específico afim 

de promover a interação e maior conhecimento sobre o universo crespo e cacheado, 

tutoriais de penteados para diversas ocasiões, além de abusar de cores e utilizar 

linguagem informal como por exemplo gírias, bordões e gifs.  

Analisando a página podemos ver que desde o primeiro semestre do mesmo 

ano a marca já disponibilizava conteúdos com blogueiras, tais como imagens sobre 

suas experiências com a transição capilar e também vídeos de cuidados capilares. 

Mas só em novembro do mesmo ano, após o lançamento da Casa #Todecacho, 

é que a imagem de blogueiras começou a ser mais presente nas redes da marca. A 
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ideia dessa casa foi promover uma imersão de conhecimentos sobre cabelos crespos 

e cacheados. Foram escolhidas dez blogueiras para esse final de semana onde 

houveram palestras, troca de conhecimento além produzirem conteúdos para seus 

canais e também para a marca que patrocinou o evento. 

Esse evento deu início a veiculação da imagem dessas blogueiras com a marca 

e a fã page passou a promover lives para falar sobre todos os assuntos envolvendo 

esse universo, inclusive com presença de profissionais como psicólogas. Os 

conteúdos desses vídeos ao vivo variavam entre como cuidar de cada tipo de 

curvatura, cabelos coloridos e descoloridos, auto aceitação, transição capilar2, big 

chop3, cuidados com cabelos das crianças e outros conteúdos similares. Essa ação 

durou entre dezembro de 2016 e junho do ano seguinte. 

Além de utilizar blogueiras como sua ponte entre os produtos e cliente final, a 

marca também iniciou uma parceria com a cantora Ludmila em abril de 2017 onde foi 

realizado um videoclipe com todos do seu casting de embaixadores com a direção de 

Kondzilla que é atualmente a maior produtora de funk ostentação do Brasil. Também 

foi lançado o clipe da música “Cheguei” da mesma cantora e contou com a presença 

dos embaixadores de todas as linhas da marca, além de mostrar produtos da linha 

#TÔDECACHO durante o clipe. 

 O clipe para o canal do Kondzilla teve uma letra repleta de linguagem utilizada 

por cacheadas e crespas, além de citar vários bordões que estão nas embalagens 

dos produtos da Salon Line. Os vídeos  conquistaram números altos de visualização, 

fazendo com que a empresa fosse conhecida por um novo público além do seu nicho. 

Devido a resposta do público, no início do mês de setembro de 2018 a marca 

desvinculou sua parceria com a cantora Ludmila e anunciou que sua nova 

embaixadora seria a cantora Iza.  

 

 

 

 

                                                 
2 Termo utilizado para quando uma pessoa está deixando o seu cabelo crescer para deixá-lo ao natural, 
seja se livrando de alisamentos ou tinturas. 
3 Vem de “Grande Corte”. Ato de tirar toda a parte com química do cabelo, independentemente do 
tamanho que ele esteja. 
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1.2.1.2 Embaixadoras Salon Line: a importância de veicular 

a marca a imagem de digitais influencers como estratégia 

de vendas. 

 

As webs celebridades 4  começaram a se tornar importantes para as vendas 

das empresas de diversos segmentos por volta de 2012, quando as companhias 

notaram que as blogueiras conquistavam cada vez mais público em suas redes sociais 

e que conseguiam vender bem os produtos que eram mostrados em seus posts. 

Passou a ser muito comum as empresas procurarem essas blogueiras para lhe 

enviar produtos e as mesmas mostrarem em seus vídeos ou produzirem posts em 

seus blogs e, com isso, aumentar a visibilidade de seus lançamentos e também 

alavancar suas vendas.  

No início de tudo, há mais ou menos seis anos atrás, era muito comum que as 

digitais influencers 5  tivessem mais seguidores e mais interação em suas redes 

sociais do que um ator famoso na televisão, fazendo com que hoje em dia muitos 

atores passassem a produzir conteúdo para a internet na tentativa de se aproximar do 

público e voltar para o mailing das marcas. 

Kotler (2017) em sua obra sobre marketing 4.0 reforça a atualidade da liderança 

de opinião dentre os consumidores na internet. "A maioria pede conselhos a estranhos 

nas redes sociais e confia mais neles que na publicidade e nas opiniões de 

especialistas". Isso acontece por que, a internet é um local democrático onde existem 

pessoas de vários tipos de cabelo, cor, corpo, idades, realidades, opiniões e por isso 

os blogueiros passavam a sensação de serem pessoas comuns, mas que, de alguma 

forma, eram porta voz para um nicho específico e seus seguidores se sentiam mais 

próximos deles do que um ator da Globo, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Termo utilizado para nomear pessoas que ficaram famosas por meio de internet. 
5 Celebridades da internet que possuem poder de influência sob seus seguidores. 
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2. SALON LINE  

Nascida há pouco mais de 20 anos, a Salon Line é uma empresa genuinamente 

brasileira no segmento de beleza no mercado nacional que a princípio era conhecida 

apenas por fabricar produtos profissionais e que, a pouco mais de três anos, se 

posicionou no mercado em busca de um novo nicho e lançando produtos com a 

intenção de descomplicar os cuidados capilares em casa no dia a dia. 

Os produtos que carregavam sua marca eram eletrônicos de alta performance 

(dentre eles chapinha, modeladores, secadores, cortadores de cabelo) e também 

cosméticos como alisamento, permanente afro e coloração.  

Após o reposicionamento, hoje em dia eles também se tornaram adeptos aos 

“produtos de farmácia” 6, tendo mais de 400 produtos circulando nas prateleiras do 

mercado e adicionando uma média de 100 novos produtos por ano em seu portfólio. 

Atendem a todos os públicos, sejam profissionais, homens, mulheres (naturais ou com 

química), pessoas em transição e até crianças e hoje distribui produtos para cabelo e 

pele. 

A Salon Line entende que dentre o seu público há uma variedade de pessoas 

que são diferentes umas das outras e que cada tipo de cabelo e pele precisa de 

atenção especial e se preocupa em incluir todos em suas campanhas e lançamentos. 

É uma das marcas mais atenciosas com o seu público, mantendo um 

relacionamento estreito por meio das redes sociais que, por sua vez, colaboram para 

que a empresa estude as necessidades dos seus clientes. Bem como também 

defende a beleza natural, seja ela lisa ou cacheada, a liberdade e ousadia. Incentiva 

a auto aceitação, amor próprio e empoderamento, promovendo não só uma mudança 

externa como também interna. 

 

2.1 Reposicionamento 

 

Reposicionamento consiste em mudar o posicionamento da marca que quer se 

colocar numa nova posição. Pode ser necessário em momentos de crise como 

também em momentos em que a empresa sente necessidade de criar uma nova 

identidade e linguagem para atingir novos públicos e se comunicar com os 

consumidores que passarão a enxerga-la de maneira diferente.  

                                                 
6 Termo utilizado para tratar de produtos baratos e de fácil acesso em farmácias e supermercados. 
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Com a mudança do comportamento dos consumidores, temos assistido o 

reposicionamento de marcas de diversos nichos para melhor atender e representar 

os seus clientes. Por isso que para um reposicionamento ser bem recebido, a empresa 

precisa dispor de tempo e dedicação para estudar os movimentos atuais e ter a 

sensibilidade de perceber quem é e como se comporta o seu cliente, para então ter 

uma boa aceitação de seus produtos e ações. 

A abordagem básica do posicionamento não é criar algo novo e diferente, 
mas manipular aquilo que já está dentro da mente, reatar as conexões que já 
existem. O mercado de hoje já não reage mais as estratégias que deram certo 
no passado. Há produtos demais, empresas demais e barulho de marketing 
demais. (RIES; TROUT, 2009 apud, PEREIRA; GARCIA,2014 p. 3). 

Para um reposicionamento eficiente, a marca que era apenas de produtos 

profissionais para salão de beleza, viu a oportunidade de expandir e captar novos 

públicos, por isso buscou entende-lo para então atender às necessidades de cada tipo 

de cabelo.  

Visando a melhor aceitação pelo seu novo público alvo, apostaram em uma 

gama variada de produtos, preço acessível, qualidade, ações e campanhas 

publicitárias, embaixadoras (digitais influencers e cantoras) e linguagem atual, vindo 

a se tornar referência e uma das mais queridas marcas brasileiras do seguimento de 

cabelo cacheado atualmente no mercado nacional. Para Kotler e Keller (2006, p. 305), 

“a ação de projetar o produto e a imagem da organização, com o fim de ocupar uma 

posição diferenciada na escolha de seu público-alvo”. 

Estudar bem o novo desafio que vinha pela frente foi o diferencial da Salon 

Line, que conseguiu sucesso no seu reposicionamento e se manteve até hoje, 

diferente de outras marcas e tornando relevante a comparação com outras “marcas 

de farmácia” já conhecidas de todo o público como Seda, Dove, L’oreal e Novex que 

tentaram um reposicionamento na mesma época e nem o produto e nem a campanha 

foram bem aceitos, fazendo com que eles começassem a tentar um novo 

reposicionamento ano após ano e sendo fadados ao fracassando. 

Diferente do nosso objeto de estudo, essas marcas expandiram suas linhas 

criando o produto para cabelo cacheado e dando uma nova embalagem, mas ainda 

usando aquele discurso de que o produto vai controlar o cabelo, além de também 

pecar no conceito da campanha que foi considerado por muitas mulheres que estavam 

desmerecendo quem tinha cabelo liso e valorizando quem tinha cabelo cacheado. 
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Figura 4 - Campanha polêmica da Garnier em 2015.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Outra marca que vem tentando se reposicionar ano após ano é a SEDA. Porém 

permaneciam com os mesmos produtos, apenas mudando a embalagem e investindo 

um pouco mais em propagandas para o público crespo. E, mesmo assim, não foi bem-

sucedido pois mantinha o mesmo discurso preconceituoso e conservador habitual. 

Desde 2015 eles tentam cada vez mais ganhar esse nicho. Inclusive investindo 

no público da internet que são os mais engajados quando o assunto é cabelo. Mas 

fazer campanhas adotando blogueiras e apresentando meninas com vários perfis de 

beleza ainda não foi o suficiente para se tornar sucesso. Podemos ver abaixo a foto 

que mostra o início dos produtos para tal finalidade, a primeira ação com blogueiras 

em 2016 e a sua última tentativa em 2018 que ainda está sob avaliação do público. 
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Figura 5 – Campanhas de SEDA em 2016 e 2018.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Outro ponto importante que aponta claramente o erro de muitas empresas é 

que, ao se reposicionar, a empresa não deve se colocar em constante mudança visto 

que o cliente final precisa de um tempo para conhecer e reconhecer o produto e 

também reconhecer e se familiarizar com o propósito da marca para com o público. 

Se faz necessário uma segmentação para que possa compreender melhor o público 

para então entender o que fará com que o seu produto se destaque diante do cliente 

final. 

“Para que um produto seja bem-sucedido no mercado, o ideal é que os 
profissionais de marketing definam a estratégia de posicionamento do mesmo 
em sua fase de lançamento e, atingindo a fase da maturidade, pode ser que 
seja necessário que a marca sofra um reposicionamento, ou seja, uma 
mudança no modo de se mostrar aos consumidores-alvo.” (OLIVEIRA, 2005, 
p.10) 

 

Com o auxílio de Inbound marketing e branding, a Salon Line desde sempre 

possuiu conhecimento sobre seu público, visto que desde o começo soube o que fazer 

para atingir seu público de maneira assertiva e impactante, quais produtos eram 
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necessários e qual linguagem utilizar para manter laços estreitos com o cliente final, 

bem como fazer com que os mesmos se tornassem fãs além de consumidores. 

 

2.2 Hashtagh tô de cacho ( Linha #tôdecacho) 

 

Impulsionada por pessoas que necessitavam de produtos diferenciados e 

sempre se mostrando atenta ao comportamento do público online, a marca que antes 

era voltada para profissionais, viu então uma oportunidade de se reposicionar no 

mercado e por volta de 2015 lançou a linha #TÔDECACHO para suprir as 

necessidades de um nicho que antes era tão desamparado não só de produtos, mas 

também de informação.  

“A abordagem básica do posicionamento não é criar algo novo e diferente, 
mas manipular aquilo que já está dentro da mente, reatar as conexões que já 
existem. O mercado de hoje já não reage mais as estratégias que deram certo 
no passado. Há produtos demais, empresas demais e barulho de marketing 
demais”. (RIES; TROUT, 2009 apud, PEREIRA; GARCIA,2014 p. 3). 

Neste mesmo ano a marca começou a se destacar e conquistar a preferência 

de seu público por lançar produtos com os mesmos efeitos das tão famosas receitas 

caseiras que circulavam entre os grupos, além da criatividade do design da 

embalagem serem parecidos com os itens que eram utilizados, coisa que nenhuma 

outra marca tinha feito até então.  Temos como exemplo a maionese, amido de milho 

e as gelatinas. 
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Figura 6 – Produtos Salon Line; inspirados em tratamentos caseiros.  

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Como corrobora Churchill e Petter (2000, p.223), “para que um 

posicionamento tenha sucesso, os clientes potenciais precisam conhecer o 

produto e as necessidades ou desejos que ele pretende suprir. Isso envolve 

uma comunicação eficiente com o mercado-alvo.” 

A Salon Line foi a primeira marca a lançar produtos inspirados em receitas 

caseiras, com embalagens criativas, que servissem para cada etapa do cronograma 

capilar7 (hidratação, nutrição, reconstrução), óleos vegetais puros, além de lançar 

produtos exclusivos para quem está em transição capilar, e ser uma das poucas 

marcas de farmácia a disponibilizar produtos livres de parabenos, silicones, petrolátos 

e sulfatos (especiais para técnicas nopoo e lowpoo8), também se preocupar com os 

veganos e sem testar em animais.  

 

 

 

                                                 
7 Tratamento minucioso para todos os tipos de cabelo. Tem como finalidade recuperar cabelos 
extremamente danificados ou manter os cabelos saudáveis.  
8 Com tradução livre de “nenhum-xampu” ou “pouco-xampu”. Ambos são métodos de lavagem capilar 
que se propõem a cuidar dos cabelos da forma mais natural possível, geralmente feitos com bálsamos 
suaves em vez de xampu tradicionais. 
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2.2.1 Extensão de Linha 

 

A extensão de linha se dá quando a empresa decide ampliar seu portfólio e 

lançar produtos dentro do mesmo segmento, com características semelhantes, mas 

para uma outra demanda. Diferente de extensão de marca que é quando a empresa 

lança produtos sem uma relação. No caso da Salon Line, ao invés de lançar novos 

shampoos, ela lançaria um desodorante para cada tipo de derme. Seria a mesma 

embalagem, cores e linguagem, mas ainda sim seria um novo produto e uma 

demanda diferente.  

Com o decorrer de seus lançamentos e campanhas, a marca notou outro nicho 

que também não tinha atenção. A empresa percebeu o engajamento da figura negra 

masculina dentro dos movimentos, fóruns, blogs e eventos e que também queriam 

assumir seu blackpower, mas não tinha amparo das marcas para conseguir resultados 

capilares satisfatórios.  

Os homens engajados no movimento cacheado e crespo que também tinham 

a intenção de assumir a cabeleira passaram então a usar os produtos da linha jovem 

feminina. Porém o resultado não era o mesmo, muitas vezes por quê, mesmo sendo 

a mesma curvatura do cabelo feminino, a textura é diferente. Pensando nisso, a marca 

também lançou a linha #Tôdecacho MEN.  

Dentro desses fóruns também haviam muitas mamães que não sabiam cuidar 

do cabelo de seus filhos. Muitas vezes por não saber cuidar do próprio cabelo que já 

era alisado há anos. Essas mães tinham dúvidas se podiam usar os mesmos produtos 

no cabelo das crianças, reclamavam que o efeito não era o mesmo e por isso a marca 

desenvolveu produtos também para crianças que é chamada de #TÔDECACHINHO 

para bebês e crianças, lançada em 2016.   
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Figura 7 - Produtos da linha feminina de #TÔDECACHO e suas extensões, #TÔDECACHINHO e 

#TÔDECACHOS MEN.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Hoje em dia alem da linha #TÔDECACHO voltada para o público jovem 

feminino e suas extenções #TÔDECACHINHO BABY e #TÔDECACHINHO KIDS 

para bebês e crianças, a #TÔDECACHOSMEN para homens, a marca também tem 

em seu portfólio a linha SOS CACHOS voltada para o público feminino adulto, a MEU 

LISO para as que possuem cabelos alisados natural ou com química, a linha de 

crescimento capilar S.O.S BOMBA,  a linha MARIA NATUREZA que é para todos os 

tipos de cabelos e 100% vegana, a linha HIDRA que consiste em produtos de 

hidratação potente, além de outras linhas de cuidados capilares, dermatológicos e 

coloração, e os convencionais produtos profissionais e eletrônicos. 
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Figura 8 – Algumas linhas da marca Salon Line.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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3 A BUSCA PELA REPRESENTATIVIDADE 

O Brasil é repleto de cultura, pessoas, costumes, crenças e cores diferentes, 

mas que, mesmo não se considerando racista, é um país onde ainda é trabalhado a 

passos de formiguinha a conquista pelo espaço da figura negra nos mais diversos 

ambientes como por exemplo revistas e televisão, escola, faculdade e trabalho. 

Adultos e crianças viveram por anos sem ter onde buscar representatividade, 

já que a mídia não dava espaço para nada que não fosse "branco" ou dentro do 

padrão. Mesmo que em 2009, o IBGE tenha divulgado que o Brasil possuía  negros 

em 50% da sua população, segundo a pesquisa de Carlos Augusto de Miranda e 

Martins, com o título: Racismo Anunciado: o negro e a publicidade no Brasil (1985-

2005), produzida na ECA/USP em 2009, verificou-se que 7% dos anúncios 

proporcionam representatividade ao segmento afrodescendente, tornando 

praticamente nula a possibilidade das pessoas se encontrem e, até mesmo, se 

aceitarem e trabalhar em seus filhos o empoderamento e o orgulho de ser quem é. 

Por muitos anos a única solução para os "cabelos rebeldes" era o alisamento. 

Os penteados da moda eram todos com pessoas brancas e de cabelos lisos, fazendo 

com que muitas mulheres usassem ferros de passar roupa ou placas de ferro 

aquecidas com fogo para conseguirem o efeito de cabelo liso. Com o passar dos anos 

foram criadas outras ferramentas como secadores e chapinhas, os alisamentos com 

produtos químicos mais variados para cada tipo de cabelo e resultado. 

Essa fixação por “ter o cabelo como o da TV” fez muitas crianças crescerem 

sem conhecer sua identidade, sem saber como era o seu cabelo. Muitas pessoas já 

estavam acostumadas a precisar passar uma tarde inteira sentindo aquele cheiro forte 

do formol dos produtos para alisamento no dia de manutenção e a precisar passar 

secador ou chapinha várias vezes na semana para sair de casa com o cabelo 

totalmente alinhado e sem nenhum defeito. 

Essa realidade já era tão comum, que muitas pessoas ainda hoje em dia acham 

esquisito quando uma pessoa decide começar a transição capilar. Chegando a 

ofender, dizer palavras pesadas e racistas, até mesmo oferecer dinheiro para que a 

pessoa volte a alisar, assimilando a vontade de se libertar do padrão a ser pobre e 

sem dinheiro para "cuidar" do cabelo. É muito comum ouvir as pessoas dizerem que 

alguém que não alisa o cabelo é descuidado, quando essa pessoa na verdade vive 

para passar químicas e pranchar o cabelo sem se preocupar com a saúde dos fios, 
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sem nem ao menos fazer hidratação ou usar protetor térmico antes de o expor ao 

calor das ferramentas de alisamento, enquanto muitas crespas usam produtos caros 

para tratar seu cabelo, fazem cronograma capilar, entre outros cuidados para fazer 

com que seus cabelos permaneçam saudáveis. 

Era difícil encontrar na mídia pessoas de cabelo crespos e cacheados, 

principalmente como protagonistas de alguma situação. Mesmo hoje em dia, depois 

de anos de luta, negros são colocados como papel secundário numa novela ou desfile 

de moda e, seu cabelo sempre é modificado para ficar mais comportado na tela. Os 

cabelos que vemos na TV muitas vezes não são efeitos de babyliss e outros utensílios 

que auxiliam a alcançar esse cabelo perfeito. 

Desde pequenas, as crianças não encontravam representatividade ao folhear 

revistas e assistir programas e novelas na TV. Na televisão todas as famosas seguiam 

um padrão: cabelos sempre alisados ou não seriam consideradas bonitas e, até 

mesmo, atraentes. Os comerciais de shampoo sempre eram voltados para as pessoas 

com cabelo liso natural ou por meio de química, ou para controlar os cabelos crespos 

e cacheados, vulgo “cabelo rebelde”. Ou seja, não havia representatividade em 

nenhum meio de comunicação, em casa, nas ruas, na escola ou em qualquer outro 

lugar.  

As referências famosas eram Ana Paula Arósio para as adultas e Debb 

Lagranha da Turma do Didi para as crianças, o que ainda era uma realidade diferente 

já que ambas eram brancas de olhos claros e cabelos ondulados. As poucas atrizes 

negras tinham sempre papeis secundários, muitas vezes representando papéis de 

escravos e seus cabelos estavam sempre alisados, amarrados ou escondidos. 

Temos um exemplo claro disso ao citarmos a novela Segundo Sol exibida em 

horário nobre durante o ano de 2018 na emissora Rede Globo. A trama se passava 

na Bahia e, mesmo assim, não havia nenhum negro como protagonista e 

pouquíssimos negros no elenco geral. Causando muita polêmica e até sendo 

boicotada por muitos militantes que não queriam dar audiência a uma novela que 

poderia dar visibilidade a tantas minorias como negros, nordestinos, explorar a 

diversidade brasileira, principalmente a nordestina, mas se manteve em um elenco 

padrão que, inclusive, tinha dificuldade em produzir o sotaque baiano que era 

necessário para executar o papel. 

Muitas propagandas também dão preferência a usar modelos brancas e 

produzir o cabelo com o efeito cacheado, ao invés de utilizar modelos que já possuem 
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esse cabelo. Também é muito comum que, caso utilizem modelos negras, os 

produtores tenham preferência pelas que possuem traços mais próximos de pessoas 

brancas. E essas pessoas não fazem a menor ideia da disforia de imagem que 

provocam em pessoas que não são representadas ali e acham que para serem 

bonitas e aceitas, elas precisam ser exatamente como aquelas pessoas. 

Mesmo após as marcas começarem a trabalhar com pessoas reais, como as 

blogueiras, ainda é muito comum o costume de querer modificar a aparência destas. 

Em dois vídeos postados em outubro de 2017 no canal do Youtube da influencer Maju 

Silva com a presença das também youtubers9 Nina Gabriella e Nathalie Barros, as 

mesmas contam as situações constrangedoras que passaram ao participar da 

produção de campanhas as quais foram contratadas com a proposta de passarem 

algo real para os clientes da marca, mas que os produtores insistiam em modificar a 

aparência delas, bem como força-las a entrarem em roupas que não cabiam e 

modifica-las de maneira excessiva no tratamento de imagem, fazendo com que suas 

seguidoras chegassem a questioná-las sobre a credibilidade das mesmas em relação 

a estarem com uma marca que as modificam tanto para poder apresentar um 

resultado satisfatório. 

 

 

Figura 9 – Campanha SEDA hashtag Vai que vai pra lista #VaiQvaiPRALISTA.   

Fonte: Redes sociais da marca (2016). 

                                                 
9 Termo utilizado para pessoas que produzem vídeos para a plataforma digital Youtube. 
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Figura 10 - Campanha SEDA hashtag Vai que vai pra lista #VaiQvaiPRALISTA.  

Fonte: Yutube SEDA (2016). 

 

Por isso a importância dos fóruns nas redes sociais, de blogueiras militantes e 

também de eventos sociais, para que essas pessoas que não encontram apoio na 

mídia possam encontrar apoio e representatividade umas nas outras. Na internet 

para que elas possam chegar até jovens que precisam ser empoderadas e que 

precisam compreender quem são, para que consigam se colocar no mundo e fora da 

internet para conseguir chegar nessas pessoas e também nas mães de família, nas 

pessoas que não tiveram tanta oportunidade, que não se conhecem, que tem 

vergonha de si mesma e suas raízes, que não sabem que está tudo bem em fugir 

dos padrões que foram impostos já que eles não existem de verdade. 

 

3.1 Grupão das Cacheadas: Importância dos fóruns no Facebook. 

 

Por volta de 2012 o Facebook passou a ser a ferramenta de busca e troca de 

informações por meio de grupos com integrantes de todo o Brasil (e do mundo) e com 

foco em cabelos ondulados, cacheados e crespos. Os grupos do Facebook era como 

um blog gigante com conteúdo variado, em que as blogueiras eram pessoas comuns 

que tinham seus próprios “segredinhos” para cuidar das madeixas.  Esses grupos 

existem até hoje e lá podemos encontrar as dicas mais variadas de dicas de cuidados 

capilares. 

A partir desses grupos várias meninas iam se destacando por suas histórias 

com o cabelo, por serem criativas quanto aos cuidados capilares e muitos outros 
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motivos, o que fez com que dali surgissem várias youtubers que hoje estão na mídia 

como por exemplo Ninna Gabriella, Carol Martins, Carol Maprim, Larissa Vieira, as 

alagoanas Camilla Vieira e Rayza Nicácio e outras que foram viralizando10 com a 

ajuda desses grupos. 

O conteúdo desses grupos e dos vídeos e blogs eram ensinando como 

reconhecer a textura de seu cabelo, dicas de cuidados capilares utilizando produtos 

caseiros, forma ideal de cortar cada textura, finalização capilar com fitagem e 

dedoliss11, como lidar com a transição capilar, entre outros temas do mundo das 

crespas e cacheadas. 

Essas e outras meninas começaram a ter números enormes de visualização, 

além de terem poder de influenciar suas seguidoras que sempre almejavam ter 

cabelos “perfeitos” como o delas. O que trouxe mais visibilidade para o movimento e 

atraindo a atenção das marcas. 

Os grupos nunca deixaram de existir e neles muitas meninas aprenderam e 

ainda aprendem a se conhecer e se amar. Esses fóruns servem para que muitas 

mulheres compreendam como lidar com o seu cabelo e com a sua autoestima.  

Foi fazendo esse “barulho” e conquistando cada vez mais militantes que se 

libertavam desses padrões, que o movimento chamou atenção de marcas como a 

Salon Line, que se predispôs a atender todas as necessidades desse nicho. E também 

de pessoas que sentiram que se era possível mudar tantas vidas por meio de grupos, 

os efeitos de encontros seriam tão maravilhosos quanto, foi quando surgiu a ideia de 

criar um evento voltado para essas pessoas. 

 

3.2 Evento Encrespa Geral 

 

 O Encrespa Geral é um evento criado pela carioca Eliane Serafim no ano de 

2014 iniciado na cidade de São Paulo e que foi e ainda é realizado por todo Brasil e 

até no mundo, em mais de vinte países como Portugal e Alemanha. 

A ideia do evento surgiu a partir da manifestação “Vem pra rua” que foi 

motivado pelo aumento de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo e logo 

depois se espalhou por todo Brasil. A ideia principal era que “o gigante acordou e não 

                                                 
10 Tornar viral; fazer com que algo seja compartilhado e visualizado por um grande número de 
pessoas 
11 Técnicas de finalização utilizadas para melhorar a definição do cabelo após a lavagem. 
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era só pelos 20 centavos”, então Eliane decidiu fazer um evento voltado para as 

crespas e cacheadas e não era só pelo cabelo. 

O Encrespa Geral se tornou um marco na vida de muitas meninas que tinham 

auto estima baixa, que não assumiam os seus cabelos e não tinham aceitação de 

seus familiares e companheiros e por isso não se aceitavam também, fazendo com 

que muitas se libertassem ali, no próprio evento. 

Hoje é muito comum encontrarmos pessoas com os mais variados tipos de 

cabelos e que assumem o seu volume, mas até poucos anos atrás era muito raro. Se 

uma crespa precisasse pegar um ônibus, por exemplo, e antes de passar na catraca 

observasse as pessoas que estavam ali sentadas, era fácil que a única pessoa do 

cabelo volumoso naquele ambiente fosse ela e mais ninguém. Hoje já podemos ver 

muito mais pessoas que se aceitaram e se assumiram e é fácil encontrar um equilíbrio 

ao olhar ao redor antes de passar pela catraca. 

Além do evento, o Encrespa Geral também é um portal com várias 

colaboradoras além da própria Eliane. Esse projeto é “um instituto de promoção 

humana de desenvolvimento social e cultural voltado à diversidade racial e cultural 

brasileira, primando pelo empoderamento feminino por meio da valorização de uma 

estética brasileira plural e diversa, entendendo a importância do reconhecimento e do 

protagonismo de mulheres negras na sociedade brasileira. ”  

 

4.2.1 Encrespa Geral em Alagoas 

 

Por muitas vezes Alagoas foi visto como um local atrasado em várias questões. 

Uma delas era a falta de eventos que promovessem o debate a temática de 

empoderamento negro feminino, cabelos crespos e cacheados. Mas ao invés de 

reclamar, Tamires Melo resolveu trazer para a capital alagoana eventos que mudaram 

as vidas de muitas mulheres. 

Tamires era uma figura popular nos grupos de cacheadas em Alagoas. Dona 

do blog Cabeleira Crespa que foi criado em 2012 a partir da necessidade de passar 

informação para outras pessoas que, assim como ela, também precisavam se 

conhecer e se libertar dos padrões e recuperar sua autoestima a partir do ato de 

assumir as curvas naturais de seus cabelos e que, por muitas vezes, não tinham 

acesso a informações e dicas sobre cuidados que ela tinha. 
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Com o sucesso do blog e com a quantidade de pessoas que a paravam na rua 

para perguntar sobre seu cabelo, um ano depois Tamires veio a iniciar a “Assessoria 

dos Cachos”, que consistia em ir até a casa de pessoas que a contratassem e ensinar 

ao cliente na prática tudo o que era ensinado em seu blog sobre os cuidados 

necessários com o seu cabelo e realizar os famigerados big chop e o corte a seco12. 

Com o sucesso do serviço a domicílio, no ano de 2015 a assessora resolveu abrir um 

espaço para receber as pessoas com uma melhor estrutura.  

Por ser uma figura que se tornava liderança e referência no assunto em 

Alagoas, Tamires foi a responsável por trazer para Maceió o evento Encrespa Geral 

que teve duas edições realizadas no ano de 2014 e uma edição em 2015. O evento 

acontecia na Praça Centenário e contava com uma programação recheada de 

debates, conhecimento, cultura, arte, histórias e muito cabelo.  

A importância da realização do Encrespa Geral para a comunidade Alagoana 

é notória já que no estado nunca havia acontecido um evento dessa dimensão que 

levantasse as questões que eram abordadas e que promovesse uma comoção geral 

nas pessoas que participavam. 

Durante o evento muitas pessoas chegavam de cabelos amarrados e saiam de 

lá mais confiantes. Muitas dessas pessoas nunca tinham se quer usado o cabelo solto 

antes e depois de se ver rodeada de outras pessoas iguais e com o mesmo propósito, 

se sentiam a vontade e menos envergonhada de se permitir liberar as madeixas. 

Muitas pessoas em transição capilar, inclusive, faziam ali mesmo o seu big chop por 

se sentirem motivados naquele ambiente mágico para uns e extremamente 

necessário para todos. 

O Encrespa Geral tem um poder de fazer com que as pessoas se sintam 

representadas e motivadas a mudar seu comportamento e visão em relação aos seus 

cabelos, soltando as amarras do preconceito que priva as pessoas de serem quem 

elas são. 

O evento faz o trabalho de formiguinha de tocar de pessoa em pessoa e ensinar 

a aceitação e a amar as características herdadas pelos nossos ancestrais. A 

compreender que a textura do cabelo e a cor de pele não é uma dor e que esses 

traços precisam ser amados e assumidos com carinho e não escondidos por 

vergonha. 

                                                 
12 Tipo de corte de cabelo recomendado a pessoas que usam cabelo ondulado, crespos e cacheados. 
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Também é importante para a comunidade em geral para que as pessoas 

possam entender a mistura que é o Brasil. Fazer com que todos respeitem e 

compreendam que o país é rico e miscigenado é de extrema importância no processo 

de empoderamento que vem a partir da estética 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

A etapa de coleta de dados foi importante no o avanço deste trabalho para que 

fosse possível averiguar os objetivos específicos propostos no início deste obtiveram 

o resultado esperado. Iremos observar os resultados e eficácia das estratégias de 

reposicionamento da marca em questão e a aceitação do público alvo diante desta. 

A coleta desses dados foi realizada por meio de um questionário ao qual se 

obteve cento e sete respostas que serão importantes para a compreensão dos 

resultados da marca após seu reposicionamento. 

Este questionário foi aplicado em meio de 2018 em três grupos do Facebook 

aos quais são abordados assuntos relacionados a cabelo cacheado e crespos e foi 

divulgado nas redes sociais da autora do trabalho já que os três grupos têm mais 

integrantes mulheres do que homens e havia o interesse de coletar respostas dos dois 

gêneros. Dois dos três grupos tem integrantes do Brasiel e exterior, enquanto um é 

voltado para o público residente no estado de Alagoas. 

É importante salientar que o aplicativo utilizado para a pesquisa disponibiliza 

apenas cem das cento e sete respostas coletadas, portanto foram descartadas sete 

respostas e será utilizado apenas o restante. 

 

4.1 Identificação dos usuários 

 

Para compreender o poder de influência da marca para com os seus clientes, torna-

se pertinente verificar a idade de seu público para então interpretarmos as análises 

posteriores. 
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Gráfico 1 – Faixa etária dos entrevistados.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 2 – Divisão de sexo dos entrevistados.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Gráfico 3 – Estado em que os entrevistados residem.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Pudemos perceber que das 100 pessoas, 55% possuem de 19 a 25 anos, 

portanto já dispõe de poder de compra e são participativas quanto a escolha de 

produtos relevantes para consumir. E também que a maioria é composta por mulheres 

que, por sua vez, é o maior foco da empresa em questão. No gráfico 3 é possível 

identificar que a maioria do público desse questionário é residente do território 

Alagoano.  

Após conhecer o público, região e a faixa etária determinantes, as perguntas a 

seguir tem o intuito de compreender se essas pessoas são possíveis clientes e reais 

consumidores da marca e correspondem ao público representado neste trabalho. 

 

Gráfico 4 – Gráfico sobre o tipo de cabelo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Gráfico 5 – Gráfico sobre transição capilar. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Dentre as respostas obtidas, podemos afirmar que 72,72% dos entrevistados 

assumem a textura crespa de seus cabelos enquanto 22,22% ainda utilizam métodos 

para estarem dentro dos padrões de cabelos alisados, como mostra o gráfico 4. 

Contrapartida, o gráfico 5 mostra que mais da metade desse público já passou ou está 
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passando pelo processo de libertação (transição capilar), usam ou pretendem usar 

seus cabelos ao natural. A parcela de pessoas que nunca passaram pela transição é 

quase igual a de pessoas que já passaram, o que comprova que muitos desse público 

já utilizavam o seu cabelo ao natural, o que não significa que necessariamente o 

natural seja cacheado já que a pergunta abrangeu todas as texturas naturais. 

 

 

Gráfico 6 – Pessoas que já utilizaram produtos Salon Line  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição de produtos da marca. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

As questões anteriores são importantes para avaliar se as pessoas já 

consumiram algum produto da marca e se eles têm fácil acesso a esses produtos já 

que a proposta da empresa é ser uma marca de fácil acesso.  

Constatou-se no gráfico 6 que os produtos mais consumidos pelo público desse 

questionário são a linha de crescimento capilar e a linha para cabelos cacheados 

#TODECACHO. Já no gráfico 7 pôde-se confirmar que, mesmo sendo um número alto 

de pessoas que encontram fácil esse produto, ainda há 31% de pessoas que não tem 

fácil acesso aos produtos da marca e seria interessante que a marca procurasse 
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chegar até essas regiões, bem como as perfumarias e supermercados precisam se 

interessar em comercializar esses produtos. 

 

 

Gráfico 8 – Pessoas que já utilizaram a Maionese capilar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

Gráfico 9 – Opinião sobre embalagem da Maionese capilar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A Maionese Capilar é um produto que divide opiniões já que possui um design 

curioso e que muitas pessoas possuem certa resistência na utilização. Mesmo que 

seja ainda uma receita caseira muito famosa e utilizada, ainda existe a rejeição 

também ao produto capilar semelhante ao alimentício pois as pessoas acreditam que 

podem ficar com mal cheiro no cabelo, que não vai dar um bom efeito, entre outros 

motivos.  

Já no gráfico 9 podemos ver que há uma porcentagem similar de pessoas que 

acreditam que não seja possível confundir esse produto já que ficam em seções 

opostas e em casa são guardados em locais diferentes. Mas acreditam que é perigoso 

as vendas com tão fácil acesso já que nem todos tem acesso a internet e redes 

sociais, como idosos, homens e crianças, e os mesmos podem vir a comprar e se 
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confundir, chegando a ingerir o produto por não diferenciarem a embalagem e por não 

saber que se trata de um produto capilar. 

 

 

Gráfico 10 – Sobre confundir marcas com embalagens semelhantes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A necessidade dessa pergunta se dá pelo motivo da marca ter iniciado um estilo 

diferente de layout de embalagens, além de linguagem criativa, fazendo com que em 

seguida muitas marcas lançassem produtos com propostas e embalagens 

semelhantes, se tornando fácil de muitas pessoas se confundirem no ato da compra. 

 

Figura 11 – Comparação das marcas Novex e Salon Line.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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O gráfico 10 aponta que 63 pessoas nunca confundiram as embalagens de 

marca, mas o número em seguida é de 16 pessoas que já confundiram com a marca 

Novex, uma marca que evidentemente comercializa produtos praticamente idênticos 

ao da Salon Line, criando uma polêmica e fazendo com que muitos consumidores se 

confundam, virando pauta em muitos posts de grupos e blogs.  

A figura 21 consegue mostrar claramente os motivos, já que a marcas utilizam 

cores e formatos de embalagens parecidos ou iguais, tornando fácil a confusão no 

momento de compra. Desde que a Novex lançou seus produtos muitas pessoas que 

se atrapalham na hora de comprar e existem muitos blogs e grupos que levantam 

esse tema, já que, ao confundir-se no ato de compra e ao utilizar o produto, as 

pessoas percebem que os efeitos são diferentes e só então constatam que são 

marcas diferentes. 

Um dos elementos que torna fácil a diferenciação é, além da fidelidade do 

cliente, a linguagem utilizada pela Salon Line já que, além de seus produtos com essa 

embalagem terem sido lançados primeiro, a marca possui linguagem própria, 

lançando embalagens e campanhas com bordões e gírias utilizados por esse público. 

 

4.2 Resposta do público ao reposicionamento da marca 

 

O posicionamento da marca se tornou mais cauteloso por atender a um nicho 

específico e não um público geral. Fazendo com que a empresa precisasse ouvir o 

cliente para então corresponder as espectativas desse nicho por isso a empresa 

afirma que “para cuidar de verdade de todas as belezas é preciso conhecer do que se 

cuida e nós conhecemos. Para isso estamos sempre perto de você, procurando 

entender o que você quer e o que você busca na hora de se transformar na versão 

mais linda de si. ” 

 

4.2.1 Primeira campanha utilizando imagem de digitais influencers  

 

A empresa obteve resposta positiva a esta campanha por ter utilizado pessoas 

reais e que já tinham confiança do público que eles desejavam atingir. Além de obter 

aceitação por ter utilizados termos que elevavam a imagem e auto estima sem 

precisar denegrir outros tipo de mulheres e belezas, como vinha acontecendo com 

outras marcas. 
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Figura 12 – Primeira campanha em que a marca utilizou a imagem apenas de blogueiras.  

Fonte: Facebook da Marca (2018).  

 

4.2.2 Resposta do público em relação a escolha de cantoras como embaixadoras da 

marca 

 

No ano de 2017 a marca iniciou uma parceria com a cantora de funk Ludmilla. 

Em seguida, aos 25 de abril a Salon Line postou em seu canal no youtube um vídeo 

intitulado “Vem pra festa #todecacho! Ludmilla nova Embaixadora Salon Line” e aos 

26 dias de abril foi postado o mesmo vídeo com o título “Ludmilla – Festa das 

cacheadas #TÔDECACHO” no canal da maior produtora de funk no Brasil atualmente, 

KondZilla.  

Somando as visualizações do vídeo nos dois canais do youtube, o vídeo que foi 

produzido em parceria com a famosa produtora de funk conta com 23.819.000 de 

acessos, tornando possível o objetivo da marca de ter a linha #TÔDECACHO sendo 

reconhecida por novos públicos. Porém, no canal da KondZilla o vídeo recebeu muitas 

críticas pelo fato do público não estar acostumado a ver propagandas explicitas no 

canal em questão, já que a letra da música falava apenas da linha para cacheadas e 

seus produtos, usando muitos bordões e frases de efeitos durante toda a música. 

Outro fato que contribuiu para que o público recusasse a cantora como 

embaixadora foi a questão da mesma usar com frequência perucas de diferentes 

estilos de cabelo e, ao fazer o anúncio que estaria em transição capilar, a mesma fez 

uma aparição repentina com o cabelo cacheado crescido. Também pelo fato da 

cantora possuir junto com a mãe uma loja de perucas importadas e um salão de beleza 

que não dispõe de tratamentos para evidenciar a beleza dos cabelos afros e sim 

mudar a textura dos mesmos, utilizando de tratamentos com  químicas fortes incluindo 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23todecacho
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formol. Além disso, Ludmilla não fala abertamente sobre essa temática em suas redes 

sociais e entrevistas. 

Outra questão que foi levantada foi o uso de perucas tanto no clipe “Festa das 

cacheadas” como em seu próprio clipe “Cheguei” onde, inclusive, a cantora passa um 

produto da Salon Line em um dos diversos modelos de cabelos que ela utilizou. Todos 

esses fatos fizeram com que o público ficasse em dúvida sobre a veracidade da 

campanha e a parceria entre a cantora e a marca, causando rejeição. 

Visualizando o comportamento do público, a marca evitou mais ações 

utilizando a imagem da cantora e apenas em setembro de 2018 divulgou a presença 

de uma nova cantora no time de embaixadoras da marca, a Iza. A cantora vem tendo 

boa aceitação com o público já que é militante assumida do movimento negro, crespo, 

canta essas temáticas em suas canções e faz questão de falar sobre isso em suas 

entrevistas e redes socais, trazendo a representatividade que o público tanto 

necessita. O clipe lançado em 3 de setembro de 2018 possui boa avaliação e uma 

fotografia diferente da primeira campanha, com ar mais sofisticado, música num ritmo 

mais leve e com a letra num estilo mais enxuto e “chiclete”. 

 

Figura 13 – Cenas do clipe “Festa das cacheadas”. Ludmilla para Salon Line #Tôdecacho por Kondzilla. 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

Figura 14 – Cenas do clipe “Cheguei” da cantora Ludmilla, com participação de blogueiros e 
embaixadores Salon Line. 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Figura 15 – Cenas do clipe “Esse mundo é seu”. Iza para Salon Line #Tôdecacho. 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer dos anos da graduação a autora deste projeto se viu a observar 

diversas ações da marca e o comportamento dos consumidores por meios das redes 

sociais e levando esse assunto a sala de aula em discursões e trabalhos acadêmicos.  

Além de vivenciar a evolução no que se diz respeito a encontrar representatividade 

nos meios de comunicação e marcas, tanto com o olhar de estudante de publicidade, 

como também com olhar de consumidora. 

Os conteúdos abordados neste trabalho foram relevantes para compreender 

os problemas do nicho em questão e também compreender como a marca se 

posicionou em relação a esse público, conquistando não só fãs como também 

provocando outras marcas que já estavam há anos no mercado e não tiveram a 

iniciativa de se reposicionar sem que antes houvesse um concorrente brigando pela 

preferência do público. 

A mídia por sua vez, ainda está abrindo as portas de forma lenta para esse 

público o que ainda torna difícil o acesso a representatividade, mas se faz importante 

que os debates online e presenciais bem como os encontros sejam cada vez mais 

frequentes para que possamos resgatar as pessoas da prisão que é a sociedade e 

suas inúmeras imposições que não condizem com a realidade brasileira.  

É importante levar a frente essas discussões não só com onduladas, 

cacheadas e crespas, mas também com pessoas de fora desse grupo para que elas 

entendam que é preciso haver respeito, que o Brasil é um país miscigenado, que 

existem seres humanos diferentes e que é preciso quebrar esse preconceito que é 

tão violento, que maltrata, machuca e mata. 

Pode-se dizer que as minorias estão ganhando voz, mesmo que aos poucos e, 

que cada vez que os militantes de reúnem, é possível alcançar mais e mais pessoas 

que precisam desse resgate a sua herança, cultura e ao amor próprio. Tornando válido 

o intuito inicial deste trabalho que tem como objetivo mostrar como um público que 

antes era esquecido, passou a se reconhecer e a ser reconhecido pela sociedade, 

pela mídia e pelas marcas. 

A sociedade ainda caminha a passos largos para aceitar essas mudanças, 

espaço e linguagem utilizada para as pessoas de cabelo crespo e cacheado, mas as 

empresas e a publicidade caminham de mãos dadas com o seu público em busca 

desse espaço fazendo-se entender cada vez mais e inovando sempre. 
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