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resumo 
 

 

Esta dissertação tem como objetivo, compreender o comportamento de 
compra do consumidor de cosméticos, com um foco nos cosméticos 
sustentáveis, considerando a relevância e crescimento deste setor no mercado 
de cosméticos. Para tal recorreu-se a uma metodologia de natureza 
exploratória tendo por base uma abordagem quantitativa e descritiva com 
recurso a um questionário online, dirigido a uma amostra de 302 pessoas no 
Brasil. 
Através de uma análise de comparação entre grupos relizada por meio de 
regressão logística, verificou-se algumas relações entre o perfil dos 
respondentes e fatores de decisão de compra com a utilização de cosméticos 
sustentáveis. Sendo que, foram analisadas as variáveis estatísticamente 
significativas. O que indica, nesta pesquisa que, as mulheres dispõem de 
maior tendência ao consumo de cosméticos sustentáveis, quando comparado 
aos homens, e da mesma forma, à medida que a idade aumenta, a 
probabilidade deste consumo diminui, portanto as pessoas mais jovens estão 
mais propensas a utilizar cosméticos sustentáveis. Quanto ao preço, à medida 
que o preço aumenta, a probabilidade de consumo diminui. No que diz respeito 
à identificação com a marca, ao aumentar, aumenta a probabilidade de 
consumo. E a acessibilidade, ao aumentar, diminui a probabilidade do 
consumo de cosméticos sustentáveis, o que mostra que ainda é um setor 
pouco acessível à maioria dos consumidores. 
No que se refere às limitações do estudo, é compreendido que a presente 
pesquisa possui limitações na amostra utilizada, que se faz restrita. A sugestão 
para realização de pesquisas futuras deste tema, seria a aplicação de 
questionário utilizando uma amostra superior, ou então, a realização da 
pesquisa apenas em um Estado do Brasil. 
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abstract 

 
This dissertation aims to understand the purchase behavior of cosmetics 
consumers, with a focus on sustainable cosmetics, considering the relevance 
and growth of this sector in the cosmetics market. To this end, an exploratory 
methodology was used, based on a quantitative and descriptive approach 
using an online questionnaire, addressed to a sample of 302 people in Brazil. 
Through an analysis of comparison between groups carried out by means of 
logistic regression, it was verified some relationships between the profile of the 
respondents and purchase decision factors with the use of sustainable 
cosmetics. Therefore, the statistically significant variables were analyzed. This 
research indicates that women have a greater tendency to consume 
sustainable cosmetics, when compared to men, and similarly, as age 
increases, the probability of this consumption decreases, so younger people 
are more likely to use sustainable cosmetics. As for the price, as the price 
increases, the probability of consumption decreases. With regard to brand 
identification, as it increases, the probability of consumption increases. And 
accessibility, when increasing, decreases the probability of consumption of 
sustainable cosmetics, which shows that it is still a sector that is not accessible 
to most consumers. 
With regard to the limitations of the study, it is understood that the present 
research has limitations in the sample used, which is restricted. The suggestion 
for carrying out future research on this topic would be to apply a questionnaire 
using a larger sample, or to carry out the research only in one state in Brazil. 
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1. Introdução 

A dissertação em questão foi realizada no âmbito da unidade curricular 

Dissertação/ Estágio/ Projeto do segundo ano do Mestrado em Gestão Comercial/ 

Retail Management da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da 

Universidade de Aveiro (ESTGA - UA), sob a orientação do Professor Doutor 

Daniel Margaça Magueta. 

A presente pesquisa teve como motivação investigar e entender o mercado de 

cosméticos naturais, que tem apresentado crescimento e ganhado notoriedade. 

Dessa forma, deu-se a importância de estudar o comportamento do consumidor 

de cosméticos, com um foco maior nos cosméticos sustentáveis, por ser um setor 

relativamente novo, além de estar em ascensão. 

Conforme Souza & Barata (2018), em um mundo sistêmico, onde tudo está 

interligado, o impacto gerado pelo atual sistema, é cada vez mais compreendido e 

o termo "consumo consciente", tem ganhado visibilidade. O ato de buscar 

consumir não apenas por satisfazer os desejos individuais, mas pensando no 

todo, tem fomentado as indústrias a mudarem a maneira de produzir e 

comercializar seus produtos. Os ativistas e ambientalistas passaram a questionar 

as indústrias e, como consequência, os produtos denominados "produtos verdes", 

surgiram no mercado. Nesse segmento, os cosméticos verdes tencionam 

respeitar os direitos dos animais, do meio ambiente e dos homens. 

Segundo Furtado & Sampaio (2020), os cosméticos sustentáveis englobam 

produtos de beleza, perfumaria e higiene com preocupação na formulação, 

descarte, meio ambiente e vertente social. Além disso, devem possuir 

componentes naturais, orgânicos e livre de matérias-primas não renováveis. 

Neste setor, a demanda sobre sustentabilidade é existente, por isso nas 

organizações, a solução para as demandas dos stakeholders é inovar e buscar 

satisfazer as necessidades dos clientes. De acordo com Monteiro (2019), os 

consumidores estão cada vez mais exigentes com o compromisso ético e social 

das empresas e dão preferência para marcas que se mobilizam para a 

conservação do meio ambiente e direito social nas suas operações. As empresas 



 

Página | 2 
 

fabricantes de produtos cosméticos mostram-se cada vez mais mobilizadas por 

estas questões. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar os principais pontos sobre o 

consumo, entendimento e intenção de compra dos cosméticos sustentáveis. Mais 

especificamente, esta pesquisa buscou analisar a relação do perfil dos 

respondentes com o consumo ou não desses cosméticos e entender os principais 

fatores para quem opta utilizar cosméticos sustentáveis. 

Este trabalho é justificado pela relevância de trazer contribuições para o tema 

estudado, já que ainda não há muitas pesquisas no Brasil a respeito do 

comportamento do consumidor, quando se diz respeito ao setor de cosméticos 

sustentáveis. O mercado de cosméticos é um mercado em ascensão no Brasil, de 

acordo com Weber (2020), pela Euromonitor, o Brasil é o quarto maior mercado 

de beleza e cuidados pessoais do mundo (com dados relativos a 2018). Dessa 

forma, é possível dizer que é um mercado relevante para o país, e por isso a 

importância e necessidade de estudar o seu consumidor frente às opções 

disponíveis a ele, para que se entenda o seu comportamento diante disso, e 

assim, trazer informações para que as empresas possam atender às suas 

necessidades e desejos e melhorar seus produtos e serviços de acordo com a 

demanda dos seus clientes. 

Este documento é dividido por sete capítulos, a começar por esta introdução, 

onde são descritos os objetivos, motivações e relevância deste trabalho. Além de 

apresentar uma contextualização teórica sobre o tema e exibir os tópicos e 

subtópicos presentes no mesmo. 

O segundo capítulo é constituído pela caracterização do setor de cosméticos, em 

que foi realizado um estudo a partir de dados divulgados de pesquisas realizadas. 

Resumidamente, aborda temas como, o progresso do setor, os impactos da 

pandemia, a tendência da sustentabilidade neste segmento, o crescimento do 

comércio eletrônico e as principais marcas do mercado em questão. 

No terceiro capítulo, é apresentada a revisão de literatura, que é dividida por 

subtópicos fundamentais para a discussão do tema, são eles: indústria da beleza, 
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que trata sobre o mercado da beleza de forma geral, desenvolvimento 

sustentável, tratando do tema de maneira mais abrangente, cosméticos, 

abordando atributos e desenvolvimento deste segmento, cosméticos sustentáveis, 

que trata setor de cosméticos associado à sustentabilidade e as principais 

tendências e particularidades do setor, comportamento do consumidor, onde são 

evidenciadas pesquisas de estudo do comportamento do consumidor frente ao 

tema de cosméticos e comércio eletrônico, que aborda características, benefícios 

e problemáticas deste meio. 

No quarto capitulo, é discorrida a metodologia, que trata o tipo de estudo, falando 

sobre a abordagem e caráter da pesquisa, contendo conceitos e definições, 

população e amostra e recolha de dados, que disserta sobre população alvo da 

pesquisa, o tipo de amostragem utilizada e os métodos para obtenção dos dados, 

a estrutura do questionário, que exibe as questões aplicadas no questionário, e 

por último, a análise de dados, que esclarece como os dados recolhidos, foram 

analisados. 

A análise dos dados foi dividida em análise descritiva e análise estatística. O 

quinto capítulo, refere-se à análise descritiva, que traz os dados obtidos de forma 

a compará-los e relacioná-los entre si, com os comentários deixados e com 

citações utilizadas na revisão de literatura. Este capítulo é dividido em subtópicos, 

sendo eles, perfil dos respondentes, parte 01 e parte 02. No sexto capítulo, foi 

realizada a análise estatística. Foram feitos testes estatísticos de comparação 

entre grupos no SPSS, a fim de entender se há relação entre o perfil dos 

respondentes e o uso de cosméticos sustentáveis, e também foram feitos testes 

de regressão logística, para estimar a probabilidade associada à utilização de 

cosméticos sustentáveis. Este capítulo foi dividido por três subtópicos, teste de 

normalidade teste u de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis e Regressão Logística. 

No sétimo e último capítulo, foram apresentadas as conclusões retiradas a partir 

dos resultados na análise dos dados, além de propostas para trabalhos futuros e 

melhorias do mesmo. 
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2. Caracterização do Setor 

Weber (2020) relata uma pesquisa realizada pelo Euromonitor, com dados 

relativos a 2018, em que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados 

pessoais do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão, 

como mostrado na Figura 1, em que o Brasil representa um valor de 30 bilhões de 

dólares em valores de vendas do varejo ao consumidor final em 2018, sendo que 

na categoria de fragrâncias, o Brasil ocupa o segundo lugar. Este mercado é 

alimentado tanto por grandes e consolidadas empresas, como por pequenas 

empresas que trabalham determinados nichos e utilizam o ambiente digital para 

se comunicar com seus consumidores. Contudo, ambas procuram acompanhar as 

mudanças na sociedade e no consumo, que representam a busca por produtos 

mais naturais, personalizados e que comuniquem valores. 

 

Figura 1 – Mercado de Beleza e Cuidados Pessoais: Valores de Vendas do 
Varejo ao Consumidor Final, 2018 

Fonte: Euromonitor (2018), citado por Weber (2020) 

 

A ABIHPEC (2021), Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos, cita uma pesquisa realizada pelo Euromonitor, onde as 

vendas de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, mantiveram a 
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tendência de alta, registrando um aumento de 3,9% em 2019 e fechando 2020 

com um crescimento de 4,7%, atingindo R$122,408 bilhões. O crescimento setor 

deu-se mesmo em meio aos impactos da pandemia, em que o PIB brasileiro caiu 

4,1% em 2020. Ainda segundo a ABIHPEC (2021), de acordo com dados da 

Euromonitor, em 2019 os produtos premium de beleza, os dermocosméticos e os 

produtos de prestígio, foram os de maior crescimento. Em 2021, como mostrado 

na figura 2, os produtos que registraram maior ascensão nas vendas foram os 

produtos para banho com 18,5% e os produtos de skin care com 13%. Todavia, o 

Brasil acompanhou a dinâmica global em vendas de maquiagem e registrou 

queda de 6%. 

 

Figura 2 - Panorama do setor, 2021 

Fonte: ABIHPEC (2022) 

 

Conforme a ABIHPEC (2021), que traz uma declaração do João Carlos Basílio, 

presidente executivo da instituição, os produtos de cuidados da pele estão entre 

os mais prósperos do país, segundo o mesmo, esta tendência já era notada antes 

da pandemia, e em 2020, a procura por produtos desta categoria aumentou, o 
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que representa uma perspectiva para desenvolvimento do segmento, que possui 

grande potencial de crescimento no Brasil. 

A ABIHPEC (2021) destaca o progresso do comércio eletrônico, que chegou à 

marca histórica de R$87,4 bilhões em vendas em 2020, traduzindo um 

crescimento de 41% segundo dados da Ebit/Nielsen. Sendo que o número de 

pedidos aumentou em 46 milhões em relação ao ano anterior e o número de 

consumidores cresceu em 13,16 milhões. Em conformidade, Weber (2020) 

também salienta a questão da digitalização, mencionando o investimento por 

parte das multinacionais nas redes sociais, inteligência artificial, realidade virtual e 

aplicativos de beleza. Além disso, as pequenas empresas também se destacam 

no meio digital, apesar de não possuírem os mesmos recursos, as marcas que 

vendem exclusivamente pela internet vêm ganhando espaço no mercado, 

especialmente entre as gerações mais jovens. 

Gianoni (2022) declara que com a pandemia, as pessoas reconsideraram as suas 

rotinas e dispuseram mais atenção à saúde e ao bem-estar. Com isso, a categoria 

de Beleza e Cosméticos cresceu muito no e-commerce e se estabeleceu como 

um dos segmentos mais promissores do mercado. Ainda cita um levantamento da 

Neotrust que relata que em 2020 e 2021, a categoria de beleza, perfumaria e 

saúde foi a segunda com o maior volume de vendas online. No decorrer do 

primeiro trimestre de 2021 contabilizou 15,2% do total de pedidos. Outro assunto 

abordado foi em relação às tendências do mercado, onde Gianoni (2022) 

menciona a sustentabilidade, que é um tema que vêm ganhando visibilidade na 

indústria da beleza. Produtos e marcas que têm como foco uma cadeia de 

produção mais limpa e sustentável ganham a atenção do público, que está 

constantemente buscando marcas que representem suas crenças e valores. 

De acordo com a Cosmetic Innovation (2019), que traz de uma pesquisa da 

Nielsen realizada em 2018, mostra que neste período o e-commerce já 

apresentava um crescimento relevante, com faturamento de 53,2 bilhões. Além 

disso, categoria perfumaria, cosméticos e saúde foi a grande impulsionadora no 

crescimento do número de pedidos, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 3 - Cinco Principais Categorias do M-Commerce, 2018 

Fonte: Nielsen (2018, citado por Cosmetic Innovation (2019) 

 

Segundo Weber (2020), que apresenta uma fala do Alexandre Machado, sócio-

diretor da GS&Consult, as marcas vistas como autorais ou indie têm se 

sobressaído no mercado de gigantes enfatizando nichos específicos, sendo em 

relação ao público ou à categoria. Associado a isso, existe uma proximidade com 

suas comunidades e um potencial para desenvolver produtos através dessa 

comunicação. 

Soly (2022) falou sobre a questão da inovação no setor de cosméticos, que 

segundo a mesma, é essencial para o crescimento sustentável. Também reitera 

que as empresas precisam se estruturar para investir em novas tecnologias com o 

objetivo de se ajustar às novidades trazidas pelo mercado, como a 

sustentabilidade, a utilização de nanopartículas e a acessibilidade dos novos 

tratamentos estéticos. Além disso, atenta para a necessidade da indústria mundial 

de cosmético estar ligada às tendências atuais do mercado, como os produtos 

veganos, naturais e orgânicos, a utilização de novas substâncias em produtos de 
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cuidados pessoais e beleza, a forma de realização de testes e os impactos 

relacionados à fabricação. 

A eCycle (2021), empresa que busca por meio de conteúdos, promover condições 

para um estilo de vida responsável em relação à preservação dos recursos 

naturais disponíveis, trouxe diversos dados do relatório Pink Report, de 2018 da 

The BenchMarking Company, que expõe que os cosméticos sustentáveis têm 

tendência de crescimento ano após ano, apontando que 68% das mulheres 

americanas optam por comprar produtos de beleza naturais e orgânicos, sendo 

que em 2008 este número era de 49%. Ademais, os dados revelam que referente 

à priorização de produtos orgânicos e naturais, os consumidores da Geração Z 

são os que mais priorizam, com um percentual de 73%, contra 70% da Geração 

Y, 67% da Geração X e 61% dos Baby Boomers. E entre os motivos desta 

preferência, a maioria indica a saúde e as vantagens desses produtos para a 

diminuição do impacto ambiental do mercado de cosméticos. Para os 

consumidores de cosméticos naturais, o preço é o principal fator (80%), sendo os 

demais, cruelty free (73%), livre de Bisfenol A (67%) e prazo de validade (63%). 

Ainda a eCycle (2021), cita o estudo Green is The New Black, realizado pela 

Nilsen em 2020, que constatou que saúde e sustentabilidade são prioridades para 

cerca de 32% dos brasileiros e que a sustentabilidade já não é mais apenas um 

discurso e passou a ser um fator de decisão no momento da compra. Outro 

estudo citado é o Caderno de Tendências 2019-2020 elaborado pelo SEBRAE em 

parceria com a ABIHPEC, que indica que 73% dos consumidores estão inclinados 

a pagar mais por produtos sustentáveis.  

A Brazil Beauty News (2021) também traz dados da ABIHPEC referente à venda 

de cosméticos, mas agora relacionados à ampliação da abertura do comércio no 

momento de flexibilização das restrições da pandemia, que colaborou para um 

bom desempenho do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) 

no primeiro quadrimestre de 2021. Os dados revelam que o setor de HPPC teve 

uma alta de 5,7% em vendas ex-factory (consideram o faturamento de fábrica 

sem adição de impostos sobre vendas) comparado ao mesmo período de 2020. O 

segmento de perfumaria demonstrou a melhor performance, alcançando 22% em 
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vendas ex-factory no primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Sendo que a perfumaria feminina cresceu 26%, contra 15% da 

perfumaria masculina. 

Outros dados trazidos pela Brazil Beauty News (2021), com referência da 

ABIHPEC, apontam o crescimento nas vendas de outras categorias de 

cosméticos no mesmo período citado acima. Os produtos de higiene pessoal 

apresentaram aumento de 11,4% em vendas ex-factory, sendo que os produtos 

relacionados ao banho obtiveram melhor desempenho, considerando que o hábito 

foi reforçado durante a pandemia como prevenção à COVID-19. A categoria de 

sabonetes cresceu 23%, a de shampoos 2% e condicionador 1%, todos dados em 

vendas ex-factory. Além disso, o tratamento capilar também segue em 

crescimento, de 18%, e os produtos de cuidados com a pele para o corpo 

apresentaram crescimento de 40% em vendas ex-factory, que pode ser explicado 

pelo período de clima mais seco associado ao aumento da constância de banhos. 

Por fim, os produtos de cuidados para a pele do rosto também ganharam 

relevância durante a pandemia, se mantendo estável, com ênfase no crescimento 

dos tônicos faciais (23%) e de produtos anti-acne (28%), ambos em valor de 

vendas ex-factory. 

Silva (2021), traz mais dados e informações relevantes sobre os impactos da 

pandemia no setor de cosméticos.  Segundo a mesma, a pandemia Covid-19 

ocasionou inúmeras mudanças de comportamento na sociedade, inclusive no 

consumo. Além do crescimento nas vendas de itens tidos como essenciais, como 

o álcool em gel, por exemplo, que cresceu 1.076,4% de acordo com dados de 

mercado do ABIHPEC, outros itens de beleza também sofreram alta, replicando o 

que diz ser o Efeito Batom, identificado pelo aumento da demanda por produtos 

cosméticos em momentos de crise, buscando por autoindulgência. Então uma vez 

que as pessoas se viram isoladas, se encarando de forma mais frequente em 

reuniões virtuais e detendo de mais tempo para se cuidar, as vendas de produtos 

de cuidado pessoal, cosméticos e perfumaria apresentaram crescimento 

significativo de 6% entre janeiro e outubro, em comparação com 2019. Além do 
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mais, conforme a ABIHPEC, as vendas de máscara de tratamento para o rosto 

cresceram 102,6%. 

Silva (2021) também aborda outro aspecto impactado pela pandemia, que é o e-

commerce. De acordo com uma pesquisa da Go2Mob de novembro de 2020, 35% 

dos brasileiros passaram a fazer compras virtualmente na pandemia ou 

ampliaram o volume de aquisições online durante o período. Segundo a ABComm 

(Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), as transações online no primeiro 

semestre do ano anterior alcançaram a marca de R$105,6 bilhões, sendo que o 

setor de beleza e perfumaria retratou alta de 107,4%. 

Silva (2021) encerra a matéria relatando que a pandemia antecipou uma 

tendência de digitalização do mercado de beleza que já estava acontecendo. Os 

grandes players demonstraram estar preparados para entregar o que o brasileiro 

encontrava no exterior e ainda promover exportação dos produtos. Dados 

comunicados pelo Ministério da Economia sinalizam que a balança comercial do 

setor brasileiro de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou superávit de 

US$ 23,4 milhões em 2020, depois de dez anos de déficit, devido ao alto volume 

de exportações para 174 países. 

A Globo Notícias (2019) traz o tema da sustentabilidade no mercado de 

cosméticos, apontando que a inovação no setor, busca minimizar impactos ao 

ambiente e às pessoas. Dessa forma as empresas de cosméticos estão 

investindo em treinamentos de funcionários e fornecedores para atender o 

mercado consumidor que passa a ser mais exigente e atento quanto à utilização 

de recursos naturais com intuito de reduzir os impactos negativos. Um ponto tido 

como diferencial, é a utilização de fontes limpas de energia. Além disso, as 

empresas também têm dado atenção para questões sociais, como geração de 

emprego para moradores locais, capacitação da mão de obra e valorização do 

capital humano, com o objetivo de fortalecer a comunidade e estimular o 

desenvolvimento regional. Tais atitudes fazem parte de um ciclo de 

sustentabilidade, que são motivadas por tendências de consumo consciente e 

contribuem para a formação de novos consumidores que apreciam empresas 

social e ambientalmente comprometidas. 



 

Página | 11 
 

Ainda é discorrido pela Globo Notícias (2019), a expansão do mercado de 

pequenos produtores de cosméticos naturais. No caminho oposto das 

megaindústrias, os cosméticos naturais e ecofriendly ganham cada vez mais 

adeptos e clientes. Os produtos sem sais, parabenos, toluenos e várias 

substâncias químicas que degradam o meio ambiente e podem provocar 

problemas de saúde têm sido prioridade dos consumidores que buscam fórmulas 

que valorizam matérias-primas naturais e mão de obra local. Segundo os 

organizadores da feira NaturalTech (maior feira de produtos naturais da América 

Latina), o mercado de cosméticos naturais brasileiro cresce 20% ao ano e já 

movimenta 3 bilhões de reais, e ainda afirma que este nicho é promovido pela 

geração millennials. 

Cipriano (2021) expõe uma questão levantada pela Patrícia Silveira, 

dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e especialista 

em cosmético natural. A Patrícia aborda outro lado do crescimento do clean 

beauty, a capacidade da natureza de atender a demanda da indústria da beleza. 

Questionando como seria se o mundo quisesse só consumir ingredientes 

naturais, chega a conclusão de que não teria para todo mundo. Por isso, a 

indústria precisou elaborar ingredientes sintéticos livres de impactos ambientais e 

de toxinas. Complementando que a beleza limpa não é obrigatoriamente de 

origem natural, mas precisa ser isenta de prejuízos ao meio ambiente e à saúde. 

A Globo Notícias (2020), cita a pesquisa “Power Natural: Vivendo Intensamente, 

Mas com Saúde”, realizada pelo Google, que constata que a busca online pelo 

termo “natural” aumentou 70% nos últimos 5 anos, ficando a frente ainda da 

pesquisa pela palavra “saudável”, que subiu 55% neste período. Contudo, o 

empresário Itamar Chechetto, CEO do grupo Laces, salienta que se tratando de 

propósitos verdadeiramente sustentáveis, as marcas que se declararem 

sustentáveis apenas para se aproveitarem do tema em alta, terão vida curta. 

Segundo Deodoro (2021), a busca por aspectos como, personalização, propósito, 

assinatura, experiência digital, conhecimento de origem, sustentabilidade e 

diversidade, passaram a ser determinantes na decisão de compra, e as marcas 

indie (independentes), preenchem de forma satisfatória a maior parte desses 
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requisitos. De acordo com os preceitos do mercado, uma empresa é considerada 

independente quando é administrada pontualmente pelos fundadores, sem que 

haja a participação de grandes grupos, e, além disso, possuem modelos de 

gestão inovadores. 

Também é mencionado por Deodoro (2021), que além da qualidade do produto, 

existem prerrogativas que são primordiais e ainda auxiliam na definição de seus 

perfis, como o poder de conexão, o valor da representatividade, a história por trás 

do cosmético e o respeito ao meio ambiente. De forma a corroborar com esta 

afirmação, é citado um estudo da Factor Kline, empresa de consultoria e 

inteligência de negócios, que estabelece que 86% das empresas consideradas 

independentes no Brasil, possuem portfólio vegano. E ainda indica que 90% dos 

projetos foram criados a partir de 2015. Isto é, é um movimento recente, que 

surgiu com a visão alinhada às expectativas do cliente atual, principalmente as 

gerações Y e Z. Além disso, possuem capacidade de se autogerir e se adaptar de 

forma instantânea, graças ao seu tamanho e formato. 

O Jornal Tribuna (2021) expõe dados sobre o setor de franquias, que ratifica a 

informação de que o mercado da beleza se apresenta de forma promissora e 

lucrativa, registrando resultado positivo no ano de 2020. Conforme um estudo 

elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), as marcas do setor 

de saúde, beleza e bem-estar faturaram aproximadamente R$34,7 bilhões, 

traduzindo uma variação de 3,9% no faturamento ao comparar com o mesmo 

período entre 2018 e 2019. De acordo com Jacobsen (2019), os sites com maior 

audiência na categoria de cosméticos no Brasil são das marcas, Avon, O 

Boticário, Natura, Beleza na Web e Sephora, sendo que a empresa líder em 

audiência digital segundo dados de 2018 e 2019, foi a Natura, como mostrado na 

figura 4. Contudo, comparando resultados entre os anos analisados, o Grupo 

Boticário apresentou o maior crescimento de tráfego. Após análises, chegou-se a 

conclusão de que a disputa entre os grandes players sempre será acirrada, por 

isso é importante acompanhar as ações dos concorrentes, pois existem 

oportunidades latentes neste mercado que podem modificar o cenário a médio 

prazo. 
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Figura 4 – Traffic Share das Empresas Líderes de Mercado, 2019 

Fonte: Jacobsen (2019) 

 

A Negócios SC (2021) cita de acordo com o Ministério da Economia e a 

Secretária do Comércio Exterior, que o Brasil também se sobressai em 

lançamentos, se designando o terceiro maior em produtos lançados no mercado 

global, estando atrás apenas dos Estados Unidos e China. As criações brasileiras 

são exportadas para 174 países, sendo que a Argentina é responsável por cerca 

de um quarto (24,8%) do valor exportado em 2020. Além disso, o Brasil 

representa metade do setor de cosméticos na América Latina. E provavelmente 

vai se preservar promissor ainda por bastante tempo. Segundo uma previsão 

realizada pela Goldstein Research, é esperado até 2030 uma taxa composta 

anual de crescimento de 4,76% no setor. 

A Pharmaceutica Junior (2020) aponta que a Mintel, agência líder mundial em 

inteligência de mercado, divulgou as quatro tendências globais de beleza em 

2018, e entre elas, a sustentabilidade e os ingredientes naturais já se mostravam 

promissores para o ano, que desde então apresentava constante mudança. Ao 

trazer dados do relatório da Grand View Research, expõe que o mercado global 

de cuidados pessoais deverá atingir US$ 25,11 bilhões até 2025.  Dessa forma, é 

possível notar que a tendência da beleza natural é uma evolução que além de 
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revolucionar a indústria dos cosméticos, modificou essencialmente os hábitos de 

beleza da população. 
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3. Revisão de Literatura 

A revisão de literatura aborda diferentes tópicos dentro do mesmo tema, sendo 

eles: Indústria da Beleza, que trata sobre o mercado da beleza de forma geral; 

Desenvolvimento Sustentável, que também trata de forma mais ampla, sobre 

sustentabilidade e como ela se relaciona com o mercado; Cosméticos, que 

aborda características deste segmento e como ele têm se desenvolvido; 

Cosméticos Naturais, referindo-se ao setor de cosméticos associado à 

sustentabilidade e as principais tendências e particularidades deste segmento; 

Comportamento do Consumidor, onde são apresentados estudos relativos ao 

comportamento do consumidor frente ao segmento analisado, e por fim, o 

Comércio Eletrônico, onde se trata de características e vantagens deste modelo 

que está em constante crescimento.  

3.1 Indústria da beleza 

Segundo Miguel (2012), a busca pela beleza parece ocupar um lugar dominante 

em diversos contextos da vida humana. Ela engloba um conjunto de ideias e 

padrões estéticos constituídos em diferentes períodos históricos e por distintas 

sociedades e culturas. É necessário atentar que esses padrões incorporam 

valores e conceitos idealizados ao longo do tempo, como dos lugares, e são 

continuamente reconfigurados até assumirem os significados presentes. 

Ainda de acordo com Miguel (2012), comportamentos socioculturais de cuidados 

com a aparência física refletem visivelmente no crescimento do consumo de 

produtos cosméticos, especialmente nas últimas décadas, e dessa forma têm 

influenciado notadamente no desenvolvimento da indústria de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos, assim como nos serviços e setores transversais. 

“A busca pela beleza sempre foi um desejo humano, especialmente 

feminino. Entretanto, as bases do conceito de belo oscilaram muito de 

acordo com cada época histórica, enaltecendo ou denegrindo 

determinados valores em sintonia com o contexto sociocultural vigente. 

Assim, em cada momento histórico, a concepção ideal de beleza acaba 
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sendo resultante das representações e das variáveis referenciais 

construídas por uma sociedade.” (Rios, 2010, p. 17) 

Sendo assim, a visão referente à beleza, o que é considerado e valorizado dentro 

deste tema, é variável de acordo com cada período histórico em que se vive. Por 

isso, a importância da indústria acompanhar e se atualizar para atender as 

necessidades do seu consumidor. 

Rocha et al. (2019) notam que o avanço da indústria da beleza no Brasil, é 

explicado no encontro de pontos como o envelhecimento populacional, a 

valorização da cultura da beleza a partir de produtos midiáticos, o prolongamento 

da expectativa de vida dos brasileiros, a utilização da biodiversidade pelas 

companhias, bem como o aumento do poder de compra que a população 

brasileira vivenciou há alguns anos.  

 

3.2 Desenvolvimento Sustentável 

Souza (2017), observa que a degradação intensiva é resultado de um estilo e 

modelo desenvolvimentista, destacado por um fundamentalismo mercantil, próprio 

do capitalismo expansionista que aplica no desenvolvimento tecnológico e na 

industrialização a segmentação da sociedade e natureza, de forma global e sem 

interrupção. Ainda complementa trazendo evidências sobre o atual modelo de 

crescimento econômico, que está a gerar enormes desequilíbrios, sendo que por 

um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo e, por outro lado, a 

miséria, a degradação ambiental e a poluição crescem diariamente. 

Segundo Vilha (2009), conquistar o desenvolvimento sustentável provoca um 

difícil desafio, que é desfazer a ligação histórica entre eficiência econômica e 

aumento proporcional do consumo de recursos naturais e da poluição. 

Efetivamente, o meio ambiente é, simultaneamente, fonte dos recursos 

necessários à satisfação das necessidades humanas e depósito dos resíduos 

provenientes de sua transformação – fato que evidencia a sua importância frente 

à referência de desenvolvimento sustentável. 
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Sendo assim, conforme Santos (2019), com a mudança de paradigma referente a 

valorização dos ingredientes naturais nos produtos cosméticos, tanto no 

consumo, quanto na produção dos mesmos, os produtos de origem sustentável, 

com apelo ambiental, estão cada dia mais presentes em inúmeros segmentos do 

mercado, o que possibilita o crescimento do movimento de sustentabilidade. 

Souza (2017) ressalta a importância de analisar os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade considerando o estágio de desenvolvimento 

econômico atual, que são focados na valorização da melhoria da qualidade de 

vida dos indivíduos, bem como na elevação das condições de saúde, nutrição, 

higiene, moradia, dentre outras variáveis sociais. 

Contudo, segundo Vilha & Quadros (2012), não há uma definição esclarecedora 

para o termo ‘desenvolvimento sustentável. A definição mais corrente foi 

estabelecida em 1987 pela CMMAD, também chamada de Comissão Brundtland, 

que determinou desenvolvimento sustentável como: “o desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

futuras gerações atenderem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, citado 

por Vilha & Quadros, 2012). Vilha (2009) expressa que é necessário reconhecer 

que no desenvolvimento sustentável não existe um padrão absoluto, e isso pode 

modificar de acordo com a sociedade ou o setor industrial no qual o conceito está 

sendo aplicado. 

De acordo com Miguel (2011), a perspectiva das indústrias no segmento dos 

bioprodutos aponta que diversas empresas desenvolvem produtos com pequenas 

quantidades de ativos naturais, essencialmente, como estratégia de mercado. 

Associado a isto, é de grande relevância entender a respeito do greenwashing, 

que segundo Souza (2017), pode ser praticado por governos, organizações não 

governamentais, empresas e corporações, de iniciativas públicas ou privadas ou 

até por pessoas que tencionam obter vantagens através de práticas ambientais 

que não se adéquam com a realidade. O termo está diretamente relacionado às 

ações de marketing realizadas pelos governos, empresas ou organizações 

corporativas para evidenciar suas atividades com boas práticas ambientais, a fim 

de minimizar os impactos ambientais negativos da linha de produção ou valorizar 
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indevidamente o produto ou mercadoria. Dessa maneira, é criado um modelo 

falso, que corrompe a realidade e fomenta o exagero, com o objetivo de angariar 

benefícios ambientais a partir de um produto. 

Em disparidade, Vilha & Quadros (2012) sublinha que a internalização dos 

princípios sustentáveis para acarretar diferenciações no mercado requer ir muito 

além de um mecanismo mercadológico de atração dos consumidores. Para 

possibilitar essa estratégia como diferencial competitivo para as empresas 

trabalharem, faz-se necessário a utilização de uma maior quantidade de 

ingredientes provenientes da biodiversidade e em uma base maior de produtos 

produzidos pelas empresas, mediante ações que efetivamente podem promover 

benefícios sociais e ambientais. De acordo com Brones et al. (2017), a 

sustentabilidade corporativa, passou a ser primordial para grande parte das 

empresas nas últimas décadas, e estabelece que os requisitos ambientais devem 

ser incorporados em diversos processos de negócios. As empresas podem ter 

que mudar substancialmente certas práticas e hábitos dos stakeholders 

envolvidos e da organização, para, de fato, integrar os aspectos ambientais nos 

processos de inovação dos produtos. 

Vilha (2009) afirma que pesquisas a respeito do gerenciamento estratégico 

indicam que os temas ambientais influenciam cada vez mais na determinação de 

estratégias tecnológicas e de mercado, e isso ocorre em decorrência do avanço 

da conscientização e expectativa dos consumidores referente aos produtos 

ambientalmente mais conscientes. 

 

3.3 Cosméticos 

Segundo Cruz & França (2008), a indústria de cosméticos, produtos de higiene 

pessoal e perfumaria, designada como indústria da beleza, é um segmento da 

indústria química no qual a atividade básica é a manipulação de fórmulas e pode 

ser dividida em três segmentos, sendo eles, higiene pessoal, cosméticos e 

perfumaria. Para Veiga et al. (2006), o termo cosmético quer dizer produto 

aplicado no corpo humano para limpeza e embelezamento, como perfumes, 
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desodorantes, loções, cremes para a pele, produtos para o cabelo, maquiagens e 

outros. Os cosméticos podem ser apontados como produtos essenciais na 

sociedade urbana e moderna. O consumo de cosméticos tem se desenvolvido 

demasiadamente como resultado do aumento da diversidade de produtos, da 

expectativa de vida e da oferta de opções para segmentos anteriormente 

negligenciados, como as minorias étnicas, por exemplo. Dessa forma, a 

manutenção da juventude e a estética se tornam valores sociais cada vez mais 

relevantes e reduzem as barreiras culturais, fazendo com que pessoas de todas 

as raças, origens sociais e faixas etárias, em particular, homens, consumam cada 

vez mais cosméticos. 

De acordo com Isaac (2016), em meio aos principais fatores que justificam o 

grande crescimento do setor cosmético brasileiro, pode-se acentuar a pesquisa e 

o desenvolvimento de novos produtos e insumos que atendam de forma superior, 

às necessidades e expectativas dos consumidores brasileiros. Em consoante a 

isto, Miguel (2012) relata que os cosméticos são considerados os produtos 

capazes de integrar beleza, juventude e bem estar, além de satisfazer tais 

aspirações, que nas últimas décadas, ocupam posição privilegiada na “indústria 

da vaidade”. 

Vilha & Quadros (2012) declaram que o setor de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos no Brasil é marcado por uma alta heterogeneidade de empresas, 

sendo que nesse mercado, concorrem empresas multinacionais com elevadas 

dimensões e economias de escala e escopo e também um grande número de 

pequenas e médias empresas nacionais, com atuação preponderante na 

produção de perfumes e cosméticos.  

Miguel (2012) avalia a indústria de cosméticos, que é intensamente caracterizada 

pela incessante necessidade de inovações em seus produtos e processos, e 

graças a isso, é considerada atualmente, um dos setores industriais mais 

inovadores e dinâmicos. Em corroboração, Bom et al. (2019), salientam que 

referente ao abastecimento de matérias-primas, reconhece-se que a indústria 

cosmética está sendo forçada a considerar matérias-primas alternativas para os 
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ingredientes, não somente devido à demanda no consumo verde, mas também 

em razão do declínio no fornecimento do estoque de petroquímicas. 

 

3.4 Cosméticos Sustentáveis 

Conforme Flor et al. (2019), devido à falta de legislação no Brasil para produtos 

cosméticos naturais, é possível encontrar desde produtos com apelo verde até 

produtos certificados no mercado brasileiro. Por esse motivo, as empresas deste 

segmento passam por alguns desafios, sendo o primeiro deles, definir o 

posicionamento que irá adotar. Dessa forma a empresa precisa definir em qual 

posição da escala vai se encaixar, produtos com apelo verde ou certificados. De 

acordo com o posicionamento escolhido, diferentes caminhos podem ser tomados 

no desenvolvimento do produto. Priorizando o desenvolvimento de um produto 

que seja de fato natural, a restrição de ingredientes é outro desafio que deve ser 

solucionado, pois limita as opções de matérias primas existentes no mercado, e 

assim gera mais um desafio, a performance dos produtos, que devido a esta 

condição, pode ter a eficácia prejudicada. 

Bom et al. (2019) afirmam que sustentabilidade é indiscutivelmente uma palavra 

na agenda dos cosméticos. Nas últimas décadas, as indústrias tentam inserir 

essa palavra em seu dicionário de práticas e produtos. “O fenômeno dos 

cosméticos naturais dá sinais de que atingirá a massa populacional até 2023 no 

Brasil” (Berbare, 2019, p.8). Segundo Nunes et al. (2018), a indústria de 

cosméticos é consciente no que se refere à necessidade de investimento em 

tecnologias para seus produtos e também para tornar sua cadeia mais verde. É 

possível reforçar o vínculo com os fornecedores através da implementação de 

ações sustentáveis ao longo de várias etapas, o que acaba por estimular o 

desenvolvimento e priorizar o uso de matérias primas naturais provenientes de 

uma exploração responsável. 

Conforme Miguel (2012), uma das tendências em curso relacionada à cadeia 

produtiva dos cosméticos pode ser verificada com a expansão dos modelos 

alternativos de utilização dos recursos naturais, que desencadeia novos nichos de 
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mercado para esse segmento industrial, como o “mercado verde” e o “mercado 

bio”, que são movidos pela demanda de produtos ambientalmente e socialmente 

sustentáveis. De acordo com Cruz & França (2008), o processo de extração 

demanda grandes quantidades de massa verde, o que acaba gerando com 

frequência, desequilíbrios ecológicos. Ao buscar minimizar esta situação, muitas 

empresas desenvolvem projetos junto às comunidades locais, de forma a criar 

parcerias para realizar essa extração, se atentando assim, à responsabilidade 

social e ao desenvolvimento exacerbado, tencionando sempre a diminuição da 

quantia de mata verde explorada. 

Bom et al. (2019) explicam a necessidade da indústria de cosméticos em se 

adaptar e inovar, com o intuito de projetar produtos e processos que são capazes 

de aprimorar a sustentabilidade do setor, operando em toda a cadeia de valor, 

sem deixar de considerar a segurança do consumidor e estar de acordo com a 

respectiva legislação. De acordo com Zucco et al. (2020), uma organização é 

considerada inovadora sustentável, quando é apta para inovar com eficiência em 

termos econômicos, social e ambiental em busca de vantagem competitiva. 

Ademais, a procura por matérias primas e tecnologias mais modernas para o 

desenvolvimento de formulações cosméticas estão mais frequentes nos dias de 

hoje por parte de pesquisadores e formuladores da indústria de cosméticos. 

Sendo assim, é notável que os ingredientes naturais representam uma alta 

tendência da busca pelos consumidores por produtos menos agressivos e por sua 

maior preocupação com valores éticos. 

Miguel (2012) revela que o Brasil ganha excepcional força no cenário 

internacional no que se refere à biodiversidade, considerando que o país detém 

as maiores reservas de recursos naturais, diversos biomas e a mais rica 

biodiversidade tropical do mundo. Isaac (2016), em análise sobre a mesma 

temática, aponta que este cenário, em que o Brasil possui uma vasta extensão 

fitoecológica, viabiliza um promissor berço tecnológico através do 

desenvolvimento de produtos cosméticos de origem vegetal, que são inovadores 

e pioneiros, além de possuir matéria-prima considerável em todo território 

nacional, o que assegura vantagem competitiva para conquistar o mercado 
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exportador e o desenvolver produtos nacionais, com grande potencial de 

penetração no mercado internacional, sobretudo os produtos cosméticos 

certificados. 

De acordo com Miguel (2011), em meio às matérias-primas que possuem maior 

potencialidade econômica para a elaboração de produtos naturais na indústria de 

cosméticos, são evidenciados os diferentes tipos e frações de plantas medicinais 

e extratos vegetais, matérias-primas da flora tropical, como por exemplo, os 

corantes naturais, frutas, óleos vegetais, óleos essenciais e resinas. Ainda é 

observada a composição das plantas medicinais, que possuem princípios ativos 

aplicados em diversos tratamentos, o que cabe como base, especialmente para 

os medicamentos fitoterápicos, mas também podem ser aplicados na criação de 

novos produtos na área de cosméticos. 

Atualmente não há uma regulamentação específica para cosméticos naturais e 

cosméticos orgânicos. Por não se ter um reconhecimento oficial destes, devido à 

ausência de regulamentação por parte da Anvisa, o consumidor fica prejudicado 

pelo fato de não poder ser assegurado da qualidade e confiabilidade do produto 

cosmético natural ou orgânico que adquire (Brasil, 2016 citado por Dubois, 2019). 

Achilles (2019) expõe que há um mercado dividido entre indústrias “puras”, que 

são especializadas em cosméticos naturais, e as indústrias “mistas”, que 

permanecem produzindo produtos tradicionais em alta escala – com adição de 

produtos químicos e com uma cadeia de produção não sustentável - porém 

tentam sortir e produzir linhas de produtos naturais específicas desfrutando desta 

nova demanda de mercado. 

Segundo Isaac (2016), a construção de produtos sustentáveis proporciona o 

desenvolvimento de um futuro mercado consumidor frequente de produtos 

cosméticos naturais brasileiros, além disso, o desenvolvimento de matérias-

primas predominantemente exclusivas, tendo em consideração a disponibilidade 

fitoecológica nacional. 
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3.5 Comportamento do Consumidor 

De acordo com Cerqueira (2013), o comportamento do consumidor é um campo 

fundamental para o marketing, sendo um dos assuntos mais significativos para 

qualquer organização que queira ter sucesso no mercado. Lacerda (2007), diz 

que a psicologia é a ciência do comportamento, e sua utilização no marketing 

possui o objetivo de contribuir no entendimento das atividades de consumidores, 

usuários e administradores, auxiliando para alcançar seus propósitos de modo 

mais consistente, além de fortalecer o conhecimento acadêmico. 

Para Solomon (1983), os bens passam a depender mais do seu significado social 

do que da sua utilidade funcional, com o surgimento da sociedade de consumo. O 

simbolismo integrado nos produtos se tornou o principal incentivo para sua 

compra e uso. Os objetos de consumo são formas de materialização da cultura, 

isto significa que a marca é quem torna tangível a diferenciação entre os 

indivíduos. Ou seja, eles são avaliados e encaixados em determinado contexto 

social de acordo com os produtos a sua volta. 

Cerqueira (2013) expõe que os comportamentos relacionados a uma compra 

podem se diversificar conforme o tipo de produto que o consumidor planeja 

comprar. Consumidores de produtos diferentes apresentam particularidades 

distintas, por esse motivo é fundamental que cada segmento de mercado 

compreenda quais são os desejos e necessidades dos consumidores frente ao 

seu produto. Na atualidade, os cosméticos integram um segmento de mercado de 

destaque, não apenas no Brasil, mas mundialmente. Isso ocorre devido a uma 

participação mais ativa e constante dos consumidores desses produtos, que 

passaram a usá-los com maior frequência em sua rotina. 

De acordo com Cruz & França (2008), as organizações e os consumidores estão 

a cada dia mais propensos ao uso de cosméticos naturais. Isso pode ser 

constatado na utilização de uma variedade de recursos e materiais de cosméticos 

naturais. Este fato é confirmado pela tendência da consciência ambiental e de 

saúde, e pode ser encontrado tanto no comportamento dos produtores quanto no 

dos consumidores. Foi detectado através deste estudo, que o papel dos produtos 
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verdes ou naturais na indústria de cosméticos está sendo cada vez mais 

propagado. A função da ciência é determinar as variáveis que sugerem a 

mudança para os cosméticos naturais aos consumidores. Para Cerqueira (2013), 

a conduta dos indivíduos sofre interferência de diversos fatores, isto é, todos 

estão suscetíveis a mudanças no próprio comportamento, já que vivem em 

sociedade e compartilham experiências com outros indivíduos. 

Segundo Berbare (2019), existe relação entre as motivações de adesão dos 

cosméticos naturais com o consumo responsável, no que tange às motivações 

racionais, emocionais e sociais. Os estudos também sugerem que os cosméticos 

naturais configuram um consumo de experiência, considerando que o seu valor 

integra significados de experiência cognitiva, emocional, sensorial e de 

engajamento político por meio do consumo. Além disso, também foi identificado 

que os consumidores de cosméticos naturais questionam o consumo de maneira 

geral, com entendimento do seu poder de influência na cultura e empregando 

práticas de consumo responsável. 

Conforme Infante et al. (2016), homens e mulheres apresentam motivações 

distintas no momento de adquirir cosméticos. Os homens estão mais interessados 

na melhora da aparência, mas também buscam um bom custo/benefício. Já as 

mulheres, demonstram mais impacto por produtos associados a tratamentos, 

buscando indicação de novas marcas e produtos com amigas. A forma de relação 

entre o consumidor e os produtos tem mudado significativamente, e o mesmo 

vem buscando maneiras mais autênticas de expressar sua individualidade diante 

da sociedade, independente de padrões preestabelecidos. É notável uma 

tendência de comportamento em que as pessoas passam a ser cada vez mais 

protagonistas de suas próprias vontades e deixam de se apropriar somente de 

ideias de determinadas classes da sociedade. Este comportamento é motivado 

por um mundo menos polarizado, hiperconectado e mais democrático e cria 

oportunidades para que as pessoas encontrem formas de expressar sua 

individualidade de forma autêntica. 

Realizou-se um estudo sobre o perfil e comportamento de compra do consumidor 

masculino de cosméticos, onde Rodrigues (2017) reiterou que a mudança de 
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comportamento dos homens nos últimos tempos colaborou para o crescimento da 

procura por produtos de beleza. A evolução da sociedade ocasionou essa 

transformação no comportamento masculino. Fatores como, a ausência da mulher 

no dia-a-dia da casa, o aumento do número de homens solteiros e separados e a 

exigência da sociedade e do mercado de trabalho por uma aparência melhor, 

levaram o setor masculino a buscar cosméticos exclusivos, que na atualidade, 

são ofertados por grandes marcas com maior diversidade. Anteriormente o 

homem não tinha necessidade de estar bonito, contudo hoje, passou a ser uma 

cobrança social, e graças a isso, os homens são vaidosos sem se sentirem 

constrangidos por isso. Ademais, institui-se uma conexão entre beleza corporal, 

inteligência e poder aquisitivo, levando a deduzir que a expectativa geral é de que 

a imagem de pessoas bonitas esteja relacionada a de pessoas bem sucedidas. 

Tudo isso favoreceu o crescimento de mercados ligados à beleza e estética, que 

se encontram em plena ascensão, e dessa maneira, amplia-se seu público. 

De acordo com Bonafin (2010), existe relação entre a renda familiar/poder 

aquisitivo e a influência da qualidade e preço no comportamento de compra dos 

consumidores. A maioria dos consumidores que fizeram parte da pesquisa, 

admite que considera mais a qualidade e a marca dos produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos, ao preço e demais atributos. Com isso, é 

possível afirmar que o preço nem sempre influencia se o produto for de boa 

qualidade e a marca estiver bem posicionada na mente do consumidor alvo. 

Sendo assim, é de grande importância para a empresa, entender de fato o estilo 

de vida do seu público alvo para posicionar acertadamente seu produto e obter 

vantagem competitiva. 

Segundo Miguel (2012), os cosméticos estão a cada dia, mais especializados e 

personalizados de acordo com os consumidores, abrangendo todas as faixas 

etárias, gêneros, classes sociais, pessoas com diferentes biotipos e grupos 

culturais. Cerqueira (2013) ainda afirma que o setor de cosméticos é um dos 

setores que têm necessidade de individualizar seus produtos, sendo função do 

marketing encontrar quais produtos atraem mais os consumidores masculinos e 

os femininos. 
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Em um estudo feito por Cerqueira (2013), que teve como objetivo analisar a 

percepção dos consumidores e vendedores sobre o processo de compra de 

cosméticos, foi observado que a maioria dos consumidores que responderam ao 

questionário pertence ao gênero feminino, que corresponde a 65%. Não obstante, 

algumas vendedoras asseguram que os homens estão aderindo gradativamente 

mais ao mercado de cosméticos. Compreende-se que na atualidade, os produtos 

cosméticos não englobam apenas o mercado adolescente e maduro. A população 

está passando por um processo de envelhecimento e essas pessoas estão 

mudando seus comportamentos e seus hábitos de consumo, retendo novos 

desejos e necessidades. Através da análise de resultados, este estudo pôde 

identificar as principais motivações do consumidor no processo de compra de 

cosméticos, que são baseadas nos benefícios e na satisfação causados pelos 

mesmos, tendo os estímulos internos, o desejo de melhor aparência, bem-estar e 

autoestima como  principais motivadores. 

Reis (2019) realizou um estudo com o objetivo investigar a atitude e o 

comportamento de consumidores que optam por cosméticos naturais e orgânicos. 

Foi observado que os consumidores que priorizam os cosméticos orgânicos e 

naturais, possuem conhecimento sobre as práticas sustentáveis da empresa, 

reforçado por atitude positiva em relação à questões ambientais no geral, 

especialmente à importância em ser ambientalmente correto e à gravidade dos 

problemas ambientais. No que se refere ao comportamento, foi identificado que 

os consumidores espelham suas atitudes também em comportamentos pró-

ambientais, com ênfase nas ações de reciclagem. Todavia, ainda existem atitudes 

específicas, como a desconfiança relativamente a responsabilidade ambiental da 

indústria de cosméticos e a baixa percepção de pressões legais e sociais que 

requerem atenção. O resultado indica um alerta para o segmento de cosméticos, 

para que as empresas do setor não pratiquem apenas ações de marketing verde, 

mas que possam trabalhar na sua cultura e em estratégias de longo prazo, 

informando com transparência e destacando as vantagens em ser 

ambientalmente correto. 
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Como acontece com diversos outros setores, a qualidade “natural” também se 

refere ao que não está no produto. Em conformidade com um estudo da Nielsen, 

“53% dos consumidores de cosméticos naturais dizem que a ausência de 

ingredientes indesejáveis é mais importante do que a inclusão de ingredientes 

benéficos” (citado por Achilles, 2019). Segundo Achilles (2019), o estudo salientou 

que a ausência de determinados produtos como parabenos, sulfatos e fragrâncias 

artificiais é primordial para a decisão de compra do consumidor de cosméticos 

naturais. 

Vilha (2009) relata que no momento em que se cria uma marca, o obstáculo é 

potencializar associações positivas a seu respeito para o consumidor. Dessa 

maneira, existe um consenso entre as organizações de que o posicionamento de 

uma marca deve ter uma função maior a apenas identificar um produto e distingui-

lo dos concorrentes – ela precisa ter uma personalidade. Achilles (2019) declara 

que o consumidor precisa compreender sobre os produtos, mas também sobre as 

práticas que são exercidas pelas empresas. Além disso, deve ser capaz de 

distinguir um produto natural de um produto sintético, no que diz respeito às suas 

implicações para a saúde, a estética e o meio ambiente. Estes conhecimentos, 

informações e saberes dependem de experiências e processos de socialização e 

aprendizado. O que vem de encontro com o que Reis (2019) relata, que o 

crescimento do mercado de produtos sustentáveis e de maior impacto social, é 

considerado reflexo de um consumidor mais crítico e que possui mais acesso à 

informação, que em consequente, exige transparência das organizações no que 

diz respeito a todo o processo de produção, desde a extração até o descarte. 

Podendo se concluir também, que o consumidor ambientalmente consciente é 

aquele que, gera um efeito favorável ou quase nulo ao meio ambiente com o seu 

modo e comportamento de consumo. 

Vilha (2009) expõe que os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

são abrangidos por atributos emocionais em sua essência, ou seja, o consumo de 

produtos dessa natureza não está relacionado somente à necessidade, mas, 

especialmente, a ‘desejos’ e ‘sonhos’, representados por expectativas associadas 

à vaidade - valor inerente ao ser humano. Além disso, menciona que o 
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posicionamento de produtos dessa categoria vinculados a causas sociais e 

ambientais possuem a capacidade de se comunicar com os consumidores através 

de valores que ultrapassam o desempenho ou qualidade, isto é, está sendo citada 

a orientação a um mercado sensível a valores e que, em vista disso, busca se 

envolver ou ter ‘experiências’ relacionadas com o meio ambiente, através do 

conceito que o produto promove. 

3.6 Comércio Eletrônico 

Albertin (2000) relata a realidade do novo ambiente empresarial, que é 

fundamentalmente baseado no ambiente digital, tendo como elemento básico a 

internet, classificada como infraestrutura de comunicação pública de acesso fácil, 

livre e de baixo-custo. 

De acordo com Diniz (1999), o comércio eletrônico pode ser dividido em dois 

blocos principais, sendo que o primeiro bloco aponta as atividades relacionadas a 

transações entre as empresas que compram e vendem produtos entre si. É um 

grupo caracterizado por um número relativamente baixo de transações, de alto 

valor financeiro. Já o segundo bloco, indica transações entre as empresas e os 

consumidores finais, e é caracterizado por um alto volume de transações de baixo 

valor financeiro envolvido em cada uma delas. Além do mais, afirma que o 

comércio eletrônico propicia novas maneiras de obter ganhos de competitividade 

nos negócios, de forma a intervir na cadeia de valor adicionado a produtos e 

serviços direcionados ao consumidor ou em transações entre empresas. Segundo 

Albertin (1998), “o comércio eletrônico (CE) pode ser definido corno sendo a 

compra e a venda de informações, produtos e serviços através de redes de 

computadores” (p.57).  

Albertin (1998) ainda disserta sobre os benefícios do comércio eletrônico, onde 

expressa que um número crescente de empresas percebe que pode eliminar 

canais intermediários e trocar produtos e serviços de forma direta com os clientes, 

quando a funcionalidade e disponibilidade de plataformas do mercado 

interorganizacional cresce. O comércio eletrônico está sendo empregado para 

diminuir a complexidade dos produtos e mercado e, conjuntamente, ampliar a 
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penetração no mercado. Dessa forma, agrega novo valor adicionado e serviços 

de informações customizados aos produtos e serviços tradicionais, permitindo que 

as empresas estendam as oportunidades de vendas por relacionamento, 

enquanto restringem os custos e complexidade da oferta de serviços 

customizados. 

Ainda constatando vantagens trazidas pela tecnologia, Andrade & Silva (2017) 

expõe que as empresas, de modo geral, têm passado por grandes mudanças com 

o desenvolvimento da tecnologia eletrônica. Diversos fatores podem permitir que 

as empresas busquem uma atuação que satisfaça às necessidades dos clientes, 

como: ganhos de eficiência, maior praticidade no atendimento ao cliente, tomada 

de decisões mais assertiva, flexibilidade, maior dinamismo no giro do estoque, 

dentre outros. 

Conforme Freire & Salgado (2019), no modelo B2C, a usabilidade e o design das 

plataformas virtuais são fatores cruciais para a atração e retenção de clientes. Os 

mecanismos de busca – Search Egine Marketing (SEM) e Search Egine 

Optimization (SEO) – são essenciais para garantia de que o consumidor encontre 

o produto pretendido. Isso ocorre, porque a maioria dos consumidores utilizam o 

Google, Bing e Yahoo! Como meios de busca para obter o produto desejado. 

Nesse caso, se o site não tiver um bom SEM, poderá perder o tráfego, logo, 

perderá potenciais clientes. As autoras também destacam a importância do 

comportamento emocional nesta modalidade, já que algumas compras são feitas 

por impulso, motivadas por promoções ou sites que oferecem diversas formas de 

pagamento. 

Segundo Fleury & Monteiro (2000), citado por Freire & Salgado (2019), a 

tendência das empresas de e-commerce de concentrarem sua atenção no 

desenvolvimento dos sites, acaba deixando em segundo plano os esforços para 

criar estruturas logísticas adequadas aos desafios identificados. Quando adotam 

este comportamento, as empresas virtuais podem correr três tipos de risco. 

Correm o risco real de perder clientes, insatisfeitos com a deficiência do serviço 

logístico, podem perder dinheiro pela avaliação incorreta dos custos logísticos 

existentes e políticas inadequadas de preços junto aos clientes, por fim, os 
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sistemas de distribuição das empresas podem ficar fora de controle, ao manterem 

a operação com base em estruturas tradicionais. 

De acordo com Albertin (2000), as organizações no Brasil têm utilizado 

amplamente as tecnologias de informação e comunicação como forma de 

interligar as diversas áreas, fornecedores e clientes, processar um alto número de 

transações e atender os clientes de uma maneira mais acelerada, segura e, 

muitas vezes, personalizada. O ambiente empresarial tem passado por 

consideráveis mudanças nos últimos anos, tanto em nível mundial quanto em 

nacional. Tais mudanças estão diretamente relacionadas com as tecnologias de 

informação. 

Andrade & Silva (2017) realizaram um estudo, onde 30 pessoas responderam um 

questionário sobre o comércio eletrônico. Neste estudo, foi constatado que 83% 

dos respondentes já realizaram compras pela internet. Ao questionarem os 

respondentes sobre os motivos pelos quais deixariam de realizar as suas 

compras pela internet, 80% respondeu que seria por não ter contato físico com o 

produto, impedindo de conferir a qualidade do mesmo, e 20% demonstrou medo 

de informar os dados pessoais e sofrer fraudes. Além disso, ao serem 

questionados sobre as vantagens das compras eletrônicas, 56% dos 

respondentes apontaram os preços mais baixos, enquanto 24% indicou a 

facilidade nas pesquisas dos produtos, seguido de 16% que apontou a vantagem 

de comprar em qualquer lugar e a qualquer momento, e 4% indicando a 

comodidade e a conveniência que o comércio eletrônico oferece. 

De acordo com Laruccia (2014), a mulher moderna gosta de se atualizar e estar 

ligada às novas tendências de moda e cosméticos. Assim, utiliza as redes sociais 

e blogs como meio de compartilhar e adquirir essas informações. Com a 

acessibilidade de relacionamento através dos blogs e redes sociais, as mulheres 

conseguem trocar informações entre si, a respeito de determinados produtos 

consumidos ou que estão em tendência. Além disso, as empresas que utilizam as 

redes sociais alcançam maior proximidade com os clientes, captando informações 

significativas para lançamento de produtos e tendências do mercado. 
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A leitora gera o efeito multiplicador de informações e marketing gratuito 

para as empresas, no qual divulga as informações sobre determinado 

produto que utilizou, sendo eles positivos ou negativos. Dessa forma, as 

empresas de cosméticos ficam vulneráveis a opiniões, de modo que as 

informações divulgadas nestas mídias possam alavancar as vendas ou 

denegrir a imagem do produto de determinada empresa. (Laruccia, 2014, 

p.3) 

Em uma pesquisa sobre os atributos e motivações que se destacam na venda de 

cosméticos pela internet, Flach (2012) detectou as principais razões, definidas 

pelas respondentes, de não comprar cosméticos pela internet. Para o grupo de 

mulheres entrevistadas que já realizam compras online, o principal motivo é não 

ver o produto antes da compra, o segundo motivo é o prazo de entrega e a 

terceira razão de maior relevância é receber um produto diferente do comprado. 

De acordo com Oliveira & Gouveia (2017), o principal meio de pesquisa das 

consumidoras em relação à categoria de cosméticos, é a internet, sobretudo 

busca no Google e reviews de influenciadoras. No entanto, não é sempre que a 

compra é realizada no mesmo ambiente, porque as consumidoras sentem a 

necessidade de experimentar os produtos ou também desejam usar o produto de 

imediato. Dessa forma, é observado um comportamento multicanal por parte das 

consumidoras, isto é, circulam entre diversos canais, especialmente no caso de 

cosméticos, que necessitam de experimentação. Por vezes, buscam informações 

online, experimentam nas lojas físicas e compram no site. Esta é uma 

oportunidade para que as marcas estejam presentes em todos os canais e 

também integrem todos eles. 
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4. Metodologia 

Pereira & Miclos (2013) expressam que as reflexões filosóficas relacionadas à 

pesquisa científica, nos levam à conclusão de que o conhecimento científico não 

é uma atividade praticada por sábios em um ambiente de solidão e silêncio, 

apesar de parecer necessário em algumas etapas, ela abrange um amplo 

conjunto de ações, como a investigação, a aplicação, a aprendizagem e a 

divulgação dos conhecimentos, atitudes éticas e científicas, em que todos os 

pesquisadores têm necessidade de dialogar.  

Appolinário (2011) defende a ideia de que, é muito improvável que exista uma 

pesquisa inteiramente qualitativa, do mesmo modo que é fortemente improvável 

existir alguma pesquisa completamente quantitativa. Isso acontece, pois é 

possível que qualquer pesquisa contenha elementos qualitativos e quantitativos, 

isto é, ao invés de duas categorias dicotômicas e isoladas, obtemos antes uma 

dimensão contínua com duas polaridades extremas, e as pesquisas se 

encontrarão em algum ponto desse contínuo, tencionando mais para um lado ou 

para outro. Já Pereira & Miclos (2013) argumentam que muitas discussões foram 

feitas sobre os métodos quantitativo e qualitativo, sendo que os posicionamentos 

se diversificam entre a negação, discordância ou complementaridade dos 

métodos. Contudo, do ponto de vista metodológico, não existe contradição ou 

continuidade entre as investigações, ou seja, ambas são de natureza diferente.  

4.1 Tipo de Estudo 

Quanto à abordagem desta pesquisa, foi utilizado o método quantitativo, que 

segundo Pereira & Miclos (2013), possui abordagem positivista e lógica, exigindo 

comprovações e quantificações de um mundo real dos fatos, um mundo lógico 

das teorias que se comportam de acordo com critérios racionais e objetivos 

permeados por uma visão cartesiana-newtoniana. Qualquer conhecimento 

legítimo para os positivistas é fundamentado na experiência, observação e na 

razão. Mussi et al. (2019) reitera que a pesquisa quantitativa pretende e permite a 

determinação de indicadores e tendências presentes na realidade, assim dizendo, 

dados representativos e objetivos, se contrapondo à ciência aristotélica, com a 
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desconfiança sistemática das evidências e experiência imediata. Sendo assim, 

seu eixo central é a materialização físico-numérica no período da explicação, 

desvalorizando a subjetividade e individualidade. Nesta abordagem, se tem um 

interesse no coletivo, no que pode ser predominante como característica do 

grupo. Para Raupp & Beuren (2006), a abordagem quantitativa caracteriza-se 

pela utilização de instrumentos estatísticos na coleta e no tratamento dos dados. 

Sendo assim, não é um procedimento profundo na busca do conhecimento da 

realidade dos fenômenos, já que se atenta com o comportamento geral dos 

acontecimentos. 

Em relação ao objetivo, a pesquisa em questão tem caráter descritivo, que 

segundo Manzato & Santos (2012), observa, registra, analisa e correlaciona fatos 

ou fenômenos (variáveis) sem que haja manipulação. Busca descobrir, com 

possível precisão, a constância com que um fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com outros, sua natureza e características. Procura conhecer as 

situações e relações que decorrem na vida social, política, econômica e demais 

temáticas do comportamento humano, sendo o indivíduo de forma isolada ou 

grupos e comunidades mais complexas, e cujo registro não consta de 

documentos. Já para Aaker et al., (2013) a pesquisa descritiva tem como objetivo, 

proporcionar um retrato instantâneo de um ambiente em um momento específico, 

como por exemplo, percepções de uma marca. As hipóteses são incertas, e as 

relações não são de natureza casual. 

4.2 População, Amostra e Recolha de Dados 

A população alvo desta pesquisa são indivíduos de qualquer região do Brasil que 

utilizam ou não cosméticos sustentáveis, já que o foco é na comercialização 

online de cosméticos, ou seja, pode abranger qualquer região do país. Além 

disso, é relevante entender a visão e conhecimento dos respondentes que 

conhecem e já utilizam os cosméticos sustentáveis, e também os que não 

utilizam, assim, é possível compreender os motivos e se há uma tendência de 

passarem a utilizar. N. Malhotra et al. (2017) estabelece população como sendo 

um agregado ou soma, de todos os elementos que compartilham algum composto 
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de características comuns e que compreende o universo para o problema de 

pesquisa de marketing. 

Foi utilizada a amostragem por conveniência como técnica de amostragem. Que 

segundo Guimarães (2018), é formada por elementos que o pesquisador reuniu 

porque dispunha deles. Isto é, é uma técnica não probabilística e não aleatória 

utilizada para estabelecer amostras com facilidade de acesso, considerando a 

disponibilidade de pessoas para participar da amostra em um intervalo de tempo 

estabelecido. 

A forma definida para recolha de dados foi inquérito por questionário. Foi aplicado 

um questionário online via Google Forms. Para Chagas (2000), a definição das 

informações a serem buscadas deve correr naturalmente neste momento do 

processo, desde que as etapas antecedentes da pesquisa tenham sido 

cuidadosamente elaboradas. O desenvolvimento do questionário está ligado à 

formulação exata do problema a ser pesquisado e ao objetivo da pesquisa. O 

questionário elaborado teve como objetivo entender o comportamento de compra 

do consumidor de cosméticos, com um foco principal na relação de compra dos 

cosméticos sustentáveis com a faixa etária, gênero e renda familiar. Optou-se por 

utilizar essas três variáveis como foco principal da analise por acreditar que pode 

existir uma influência considerável no consumo de cosméticos e também por ter 

alcançado uma diversidade satisfatória nas respostas obtidas. O questionário foi 

divulgado nas redes sociais, através do Instagram, Facebook e grupos do 

WhatsApp. Sendo assim, não gerou custos para divulgação e aplicação, foi 

possível realizar em um curto espaço de tempo e obteve-se uma abrangência de 

público de diversos estados do Brasil, abrangendo também, diferentes culturas. 

4.3 Questionário 

A coleta de dados foi realizada através de questionário. De acordo com Manzato 

& Santos (2012), é preciso levar em consideração que não basta apenas coletar 

respostas sobre a questão de interesse, todavia, saber como analisá-las 

estatisticamente para validação dos resultados. O assessoramento estatístico em 

uma pesquisa quantitativa assessora o pesquisador que não conhece requisitos 
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básicos a serem obedecidos em pesquisas de campo. Manzato & Santos (2012) 

ainda cita pontos relevantes que devem ser observados com cautela em qualquer 

pesquisa, como: tamanho de amostra, o tipo de questionário a ser elaborado, 

redação das questões, as formas de análise de dados, margem de erro, como 

relacionar o questionário com a formatação do banco de dados, e o procedimento 

de seleção dos indivíduos que devem compor a amostra. 

O questionário foi respondido por 302 pessoas foi dividido em três seções, sendo 

a primeira para captar os dados pessoais dos respondentes para definição do 

perfil. A segunda seção (Parte 01) foi destinada para os respondentes que 

marcaram a opção sinalizando que já utilizaram cosméticos sustentáveis, já a 

terceira seção (Parte 02), foi designada para os respondentes que marcaram 

nunca ter utilizado cosméticos sustentáveis. Assim, foi possível elaborar 

perguntas destinadas e específicas para os dois tipos de consumidores, com o 

objetivo de entender as motivações de cada um, tanto para consumir os 

cosméticos sustentáveis, quanto para não consumir.  

Na parte 01, as três primeiras perguntas foram feitas para entender qual é a visão 

e conhecimento dos consumidores sobre os cosméticos sustentáveis, na quarta 

pergunta busca-se entender a importância de alguns fatores que são 

considerados no momento da compra, na quinta procura-se detectar que meio 

levou os consumidores a passarem a consumir cosméticos sustentáveis, na sexta 

é pretendido entender quais são as prioridades dos consumidores nos cuidados 

estéticos, na sétima  a intenção é perceber se os consumidores divulgam ou 

compartilham informações sobre os cosméticos sustentáveis, a oitava pergunta foi 

feita para constatar quais marcas são mais utilizadas pelos consumidores, dentre 

as marcas listadas estão marcas totalmente sustentáveis e naturais, e também 

marcas que estão no processo para se tornarem ou possuem alguns produtos 

dentro do seu catálogo, por último, foi questionado quanto os consumidores estão 

dispostos a pagar pelos cosméticos sustentáveis, comparativamente aos 

cosméticos convencionais. 

Na parte 02, várias perguntas se repetiram, justamente para entender as 

diferenças no comportamento entre os dois tipos de consumidores. O que foi 
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questionado de forma distinta foi o motivo de não consumir cosméticos 

sustentáveis e se existe intenção em utilizá-los. Além disso, na pergunta em que 

se busca entender quais são as mais utilizadas, foram listadas marcas de 

cosméticos convencionais. 

4.4 Estrutura do Questionário 

As questões apresentadas na estrutura do questionário foram divididas por 

categorias, onde na tabela 1, são apontadas as questões comuns para os dois 

tipos de respondentes (aquele que consome e aquele que não consome 

cosméticos sustentáveis), já na tabela 2, estão expostas as questões aplicadas 

apenas para os respondentes que consomem cosméticos sustentáveis, e na 

tabela 3, as questões realizadas para os respondentes que não consomem 

cosméticos sustentáveis. 

Tabela 1 - Questões comuns a todos os respondentes 

Categoria  Questões 

Dados 

demográficos 

 
 

- Gênero 

- Faixa etária 

- Cidade/Estado 

- Estado civil 

- Renda familiar 

- Número de filhos 

Pré-requisito  - Você utiliza ou já utilizou algum cosmético sustentável? 

Visão  - O que considera ser um cosmético sustentável? 

- Tem conhecimento sobre os impactos negativos causados 

pelos cosméticos tradicionais? 

- Na sua percepção, quais são os impactos de maior 

relevância? 

Decisão de 

compra 

 
 

- Classifique os fatores que considera na compra de cosméticos 

(qualidade dos produtos, preço atrativo, consciência ambiental, 

resultados do produto, identificação com a marca, preocupação 

com a saúde, acessibilidade para comprar, influência de outras 

pessoas, posicionamento ético). 

- Quais são as suas prioridades com a beleza? (cuidados com a 

pele, cuidados com o cabelo, maquiagens, hidratação corporal, 

tratamentos anti-idade, óleos). 
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Tabela 2 – Questões aplicadas aos consumidores de cosméticos sustentáveis 

Categorias  Questões 

Motivações  - Quando começou a consumir cosméticos sustentáveis, 

onde buscou informações? 

- Compartilha/divulga informações sobre os cosméticos 

sustentáveis? 

- Comparativamente aos cosméticos convencionais, quanto 

está disposto a pagar a mais pelos cosméticos sustentáveis? 

Consumo de 

marcas 

sustentáveis 

 
 
 

- Existem marcas de cosméticos que são 100% sustentáveis, 

e também as que trabalham alguns pontos ligados à 

sustentabilidade. Dentre as marcas abaixo, selecione as que 

você consome ou tem intenção de consumir. 

(O Boticário, Natura, Vizzela, Cadiveu, Lola Cosmetics, Salon 

Line, Inoar, Oceanne, Vult, Bio Extratus, B.O.B.). 

 

Tabela 3 – Questões aplicadas aos consumidores de cosméticos convencionais 

Categorias  Questões 

Motivações  - Quais os motivos de não consumir cosméticos sustentáveis? 

- Tem interesse/intenção em utilizar cosméticos sustentáveis? 

Consumo de 

marcas 

tradicionais 

 
 
 

- Dentre as marcas de cosméticos convencionais, selecione 

as que consome ou tem intenção de consumir. (Pantene, 

Tresemmé, Kérastase, L'Oreal, Truss, Joico, Seda, Nivea, 

Maybelline, Rexona, Mac Cosmetics). 

 

 

4.5 Análise de Dados 

A presente pesquisa utilizou o método de coleta de dados primários. Utilizou-se 

primeiramente o Excel para criação de gráficos e análise descritiva dos dados 

recolhidos através do questionário. Posteriormente, foram realizados testes 

estatísticos de comparação entre grupos. Após verificar a normalidade dos dados 

e constatar a adequação na realização de testes não paramétricos, através do 

SPSS, foi aplicado o teste U de Mann-Whitney para comparação entre os dados 

de perfil dos respondentes com a utilização de cosméticos sustentáveis, e em 

seguida, o teste de Kruskal-Wallis para comparação dos fatores relacionados ao 

comportamento de compra, com dados de perfil dos respondentes que consomem 

cosméticos sustentáveis. Por fim, foi realizado o teste de regressão logística, 
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através do SPSS, com o intuito de estimar a probabilidade associada à compra de 

cosméticos sustentáveis, também utilizando os dados de perfil e fatores do 

comportamento de compra, recolhidos por meio do questionário. 
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5. Análise Descritiva 

Neste tópico, será realizada uma análise das respostas obtidas através do 

questionário. Esta análise será baseada nas porcentagens de marcações das 

questões e fundamentada a partir de comparações e relações com o perfil dos 

respondentes, comentários realizados pelos mesmos e citações utilizadas na 

revisão de literatura. 

5.1 Perfil dos Respondentes 

Como mencionado, o questionário foi aplicado de maneira online, de forma a 

abranger todo o território brasileiro, obtendo respostas de diversas regiões. 

Obteve-se 302 respostas no total, sendo que 73,2% dos respondentes são do 

sexo feminino e 26,8% do sexo masculino. Relativamente à faixa etária, 2,6% dos 

respondentes possuem 19 anos ou menos, 45% estão dentro do intervalo entre 

20 e 29 anos, 28,5% possuem entre 30 e 39 anos, 10,9% possuem entre 40 e 49 

anos, 10,3% possuem entre 50 e 59 anos, e por fim, 2,6% possuem 60 anos de 

idade ou mais. 

No que se refere ao estado civil, como mostrado na tabela 4, a maior parte dos 

respondentes se declararam solteiros, 60,%, em sequência, 29,8% são casados, 

6% possuem união estável, 3% são divorciados e 0,7% são viúvos.  

 

Tabela 4: Estado Civil 

Estado Civil Nº de Respondentes Percentual 

Solteiro (a) 183 60,6% 

Casado (a) 90 29,8% 

União Estável 18 6% 

Divorciado (a) 09 3% 

Viúvo 02 0,7% 

 

Em relação ao número de filhos, a maioria dos respondentes não possuem filhos, 

chegando a um percentual de 66,9%. Enquanto 16,6% possuem apenas um filho, 
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12,6% possuem dois filhos, 3,6% possuem três filhos, e 0,3%, sendo apenas um 

respondente, possui quatro filhos, como mostrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 5: Número de Filhos 

Nº de Filhos Nº de Respondentes Percentual 

0 202 66,9% 

01 50 16,6% 

02 38 12,6% 

03 11 3,6% 

04 01 0,3% 

 

No tocante à renda familiar, que é um ponto relevante dentro do tema estudado, 

foram colocadas seis opções para marcação com diferentes faixas de valores, 

aplicando o mesmo intervalo, utilizando como referência o valor do salário mínimo 

no Brasil, que atualmente é de R$1.210,00. A maioria dos respondentes (34,1%) 

declarou possuir como renda familiar, entre três a seis salários mínimos, enquanto 

28,5% recebem de zero a três salários mínimos, isto é, até R$3630,00. Em 

sequência, 15,9% responderam receber entre seis a nove salários mínimos, 8,6% 

recebem de nove a doze salários mínimos, 7,9% recebem acima de 15 salários 

mínimos, ou seja, acima de R$18.150,00, e por último, 5% possui entre 12 a 15 

salários mínimos como renda familiar. 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 41 
 

Tabela 6: Renda Familiar 

Renda Familiar Nº de Respondentes Percentual 

Até R$3.630,00 86 28,5% 

De R$3.630,01 a R$7.260,00 103 34,1% 

De R$7.260,01 a R$10.890,00 48 15,9% 

De R$10.890,01 a R$14.520,00 26 8,6% 

De R$14.520,01 a R$18.150,00 15 5% 

Acima de R$18.150,00 24 7,9% 

 

A última pergunta dentro da seção de “Dados Pessoais” foi inserida para 

segmentar os respondentes. Ao questionar se utiliza ou já utilizou algum 

cosmético sustentável, 165 pessoas marcaram que “sim” (54,6%), e 137 pessoas 

marcaram que “não” (45,4%). Com isso, é possível notar certa tendência para a 

utilização dos cosméticos sustentáveis, já que mais da metade dos participantes 

da pesquisa utilizam. Comprovando o que é citado por Cruz & França (2008), as 

organizações e os consumidores estão a cada dia mais propensos ao uso de 

cosméticos naturais. Isso pode ser constatado na utilização de uma variedade de 

recursos e materiais de cosméticos naturais. Este fato é confirmado pela 

tendência da consciência ambiental e de saúde, e pode ser encontrado tanto no 

comportamento dos produtores quanto no dos consumidores. 

Os respondentes que selecionaram já ter consumido cosméticos sustentáveis, 

foram direcionados à parte 01, e os que marcaram não consumir cosméticos 

sustentáveis, foram direcionados à parte 02. Isso foi feito tanto para realizar 

perguntas específicas para cada tipo de público, quanto para comparar respostas 

das mesmas perguntas, com o objetivo de entender as particularidades de cada 

consumidor. 

 

5.2 Parte 01 

A parte 01 foi disponibilizada apenas para as pessoas que utilizam ou já utilizaram 

algum cosmético sustentável, isto é, 165 respondentes. Ao serem questionados 
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sobre o que consideram ser um cosmético sustentável, a maioria acredita ser os 

cosméticos que não realizam testes em animais (134 marcações), em sequência, 

os produtos cosméticos que consideram todos os impactos no seu ciclo de vida 

(126 marcações), os que utilizam apenas embalagens recicláveis (116 

marcações), os que utilizam apenas ingredientes naturais (102 marcações), os 

que utilizam apenas ingredientes orgânicos (60 marcações), e por último, os que 

são produzidos artesanalmente (36 marcações), como mostrado na figura 5. 

Nesta questão, os respondentes poderiam marcar todas as alternativas que se 

aplicam de acordo com o que acreditam. 

Segundo Berbare (2019), existe relação entre as motivações de adesão dos 

cosméticos naturais com o consumo responsável, no que tange às motivações 

racionais, emocionais e sociais. Sendo assim, é possível constatar os pontos que 

de certa forma, são mais sensíveis para o consumidor em relação à adesão dos 

cosméticos sustentáveis, que de acordo com esta pesquisa estão ligados aos 

testes realizados em animais, aos impactos gerados durante o ciclo de vida dos 

produtos e às embalagens recicláveis.  

 

Figura 5 – O que considera ser um cosmético sustentável? (Parte 01) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Relativamente aos impactos negativos causados pelos cosméticos tradicionais, 

13,3% dos respondentes não possuem conhecimento, contra 86,7% que 

declararam ter conhecimento sobre o tema. Assim, foi perguntado quais são os 

impactos de maior relevância para os respondentes que possuem conhecimento, 

podendo marcar até duas alternativas de acordo com o julgamento pessoal. A 

degradação do meio ambiente através de substâncias poluentes é o ponto mais 

relevante na percepção dos respondentes, com 83 marcações, seguido pelos 

testes realizados em animais (71 marcações), aumento de resíduos plásticos 

através das embalagens dos produtos (66 marcações), acúmulo de substâncias 

tóxicas no organismo (42 marcações) e danos à vida marinha (13 marcações). 

Portanto, a degradação do meio ambiente de maneira geral, é um tópico visto 

com preocupação pelos consumidores, juntamente com a realização de testes em 

animais, que inclusive já havia sido detectado na questão anterior. Em 

contrapartida, os danos à vida marinha ainda não é um quesito em destaque para 

os consumidores, isto é, não é visto como um ponto de grande relevância dentro 

do tema. Isso pode trazer dois tipos de oportunidades para as empresas: tocar 

mais nos pontos que mais sensibilizam os consumidores, explorando o que já é 

de conhecimento dos mesmos, e também investir em ações e campanhas de 

informação que possam conscientizar os consumidores sobre assuntos ainda não 

muito falados, como a conservação da vida marinha, por exemplo. 

Foi solicitado para os respondentes classificarem os fatores que consideram na 

compra de cosméticos, com o grau de importância de 1 a 5, sendo os fatores 

questionados, qualidade do produto, preço atrativo, consciência ambiental, 

resultados do produto (eficácia), identificação com a marca, preocupação com a 

saúde (priorização de produtos não tóxicos), acessibilidade para comprar, 

influência de outras pessoas e posicionamento ético. Dessa forma, como 

apresentado na figura 6, o fator qualidade do produto, foi o que obteve maior 

quantidade de marcações no grau de importância 5, com 80,1% dos 

respondentes, o que mostra a grande relevância na qualidade dos produtos para 

os consumidores.  
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Figura 6 – Qualidade dos produtos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outro fator significativo para análise, considerando que este questionário foi 

direcionado para respondentes que consomem cosméticos sustentáveis, é a 

preocupação com a saúde, que obteve 52,8% das marcações no grau 5 e 25,8% 

no grau 4, revelando o interesse no consumo desses cosméticos pela 

preocupação com os ingredientes tóxicos presentes nos cosméticos 

convencionais. Um dos respondentes deixou um relato nos comentários finais, em 

que diz, “comecei a usar produtos veganos, não testado em animais e sem 

parabenos, após ter tido uma queda capilar grande”. O que confirma a relação 

dos ingredientes naturais com a melhora na saúde e corrobora com o que diz  

Cruz & França (2008), afirmando que a propensão ao uso de cosméticos naturais 

é confirmada pela tendência da consciência ambiental e de saúde, e pode ser 

encontrado tanto no comportamento dos produtores quanto no dos consumidores. 

E ainda de acordo com Achilles (2019), a ausência de determinados produtos 

como parabenos, sulfatos e fragrâncias artificiais é primordial para a decisão de 

compra do consumidor de cosméticos naturais. 
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Figura 7 – Preocupação com a saúde 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que diz respeito ao meio em que levou os consumidores a utilizarem 

cosméticos sustentáveis e onde buscaram informações, os motivos se diferem 

bastante, isto é, não foi observado nenhum motivo com uma predominância 

significativa. De acordo com a presente pesquisa a maioria dos consumidores 

passa a consumir cosméticos sustentáveis por iniciativa própria (37%), mas um 

número considerável também opta pelos cosméticos sustentáveis por influência 

de um amigo ou familiar (25%), enquanto 14,5% compraram pela primeira vez 

através de um anúncio na internet, 13,9% mediante indicação de um influencer 

nas redes sociais e 9,1% através de um presente recebido. Desse modo, é 

possível pensar em diversos canais como meio de divulgação e venda dos 

cosméticos sustentáveis, e considerando o mercado atual, é importante que as 

empresas invistam em mais de um canal, pois os consumidores transitam entre 

eles. Como referido por Weber (2020), que salienta a questão da digitalização, 

mencionando o investimento por parte das multinacionais nas redes sociais, 

inteligência artificial, realidade virtual e aplicativos de beleza. Além disso, as 

pequenas empresas também se destacam no meio digital, apesar de não 

possuírem os mesmos recursos. 
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Também foi solicitado para os respondentes classificarem as suas prioridades 

com a beleza, considerando categorias de produtos cosméticos, com o intuito de 

perceber quais são as categorias de maior demanda. Sendo assim, foi observado 

que cuidados com o cabelo e cuidados com a pele foram as categorias que 

obtiveram maior marcação no grau 5 de importância, sendo o primeiro com 50,3% 

e o segundo com 46,1%, como exibido nas figuras 8 e 9, seguido da hidratação 

corporal, com 35,2%. Isto pode ser explicado pelo fato de serem categorias mais 

abrangentes e também atenderem consumidores dos gêneros feminino e 

masculino. 

 

Figura 8 – Cuidados com o cabelo (Parte 01) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 9 – Cuidados com a pele (Parte 01) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Este resultado também pode ser explicado pelo perfil dos respondentes desta 

pesquisa, já que mais de 45% possui menos de 30 anos, por isso o tratamento 

anti-idade não foi muito considerado, com apenas 21,8% de marcações no grau 

de maior importância. Já os óleos e as maquiagens, também podem atender à um 

nicho mais específico, tendo em conta que obtiveram mais variação dentre os 

graus de 1 a 5, trazendo a compreensão de que uma menor parcela de 

consumidores utilizam tais produtos. Contudo, também é importante considerar 

que são categorias mais utilizadas apenas pelo público feminino, mas que 

também possuem grande potencial. 

Quanto à divulgação ou compartilhamento de informações sobre os cosméticos 

sustentáveis por parte dos próprios consumidores, 44,2% não divulga e o mesmo 

número, 44,2%, compartilha apenas com os amigos mais próximos. Já 11,5%, 

que corresponde à apenas 19 respondentes, declara compartilhar em suas redes 

sociais. Portanto, não é um hábito dos consumidores, compartilhar informações 

sobre os cosméticos sustentáveis de forma mais ampla. Sendo assim, é notável 

que tais produtos não geram uma mídia orgânica significativa, o que seria de 

bastante interesse para as empresas, já que é uma publicidade sem custo. Por 
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isso, é significativo que as marcas busquem entender o que poderia ser feito para 

que as pessoas falem mais sobre os cosméticos sustentáveis. Uma sugestão 

seria analisar o formato dos seus produtos e embalagens que chegam ao 

consumidor final, isso poderia aumentar o interesse em expô-los nas redes 

sociais. 

Para entender quais marcas já são consumidas e apreciadas pelos consumidores, 

foi questionado aos participantes da pesquisa, quais das marcas listadas eles já 

consomem ou têm intenção de consumir. As marcas listadas não são todas 

totalmente sustentáveis, mas que minimamente possuem produtos naturais ou 

estão no processo de mudança para ingredientes naturais, embalagens 

recicláveis e ações sustentáveis no geral. Sendo assim, a marca O Boticário, 

segundo a pesquisa, é a marca mais consumida pelos consumidores de 

cosméticos sustentáveis, utilizada por 75,8% dos consumidores, seguida da 

Natura, utilizada por 67,3% dos consumidores. De fato, são duas marcas líderes 

de mercado no Brasil, como citado anteriormente por Jacobsen (2019), os sites 

com maior audiência na categoria de cosméticos no Brasil são das marcas, Avon, 

O Boticário, Natura, Beleza na Web e Sephora. Sendo que o Grupo Boticário 

apresentou o maior crescimento de tráfego. 
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Figura 10 – Marcas que consome/tem intenção de consumir (Parte 01) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esta grande diferença no número de usuários do Boticário e da Natura em relação 

às demais marcas, pode ser explicada por diversos fatores. Por serem grandes 

companhias que estão no mercado a muito tempo, provavelmente possuem um 

menor custo de produção devido à economia de escala e poder de barganha com 

os fornecedores. Além disso, devido às suas estruturas de produção, podem 

passar maior credibilidade aos consumidores que ainda possuem certas 

inseguranças relativamente aos ingredientes naturais nos cosméticos. 

Comparativamente aos cosméticos convencionais, de acordo com a presente 

pesquisa, 4,2% dos consumidores não estão dispostos a pagar qualquer valor a 

mais pelos cosméticos sustentáveis. Enquanto 37,6% dos consumidores estão 

dispostos a pagar de 1% a 10% a mais pelos cosméticos sustentáveis, 35,8% 

estão dispostos a pagar de 11% a 20% a mais, 13,9% dos consumidores pagaria 

de 21% a 30% a mais e por fim, 8,5% dos consumidores estão propensos a pagar 

acima de 30% do valor dos cosméticos convencionais. Dessa forma, é possível 

afirmar que um número baixo de consumidores não estão dispostos a pagar a 

mais pelos cosméticos sustentáveis. Como no estudo citado anteriormente, o 
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Caderno de Tendências 2019-2020 elaborado pelo SEBRAE em parceria com a 

ABIHPEC, indica que 73% dos consumidores estão inclinados a pagar mais por 

produtos sustentáveis. 

Todavia, dois respondentes enfatizaram nos comentários finais, a importância dos 

cosméticos sustentáveis serem mais acessíveis. Segundo um dos respondentes, 

apesar da relevância em cuidar dos animais e do planeta, o preço de um prodtudo 

sustentável pode ser fora do alcance de muitas pessoas. Um outro respondente 

acrescentou um comentário afirmando que pagaria a mais pelos cosméticos 

sustentáveis, mas que acha importante que isso não seja utilizado apenas como 

um meio de lucro, ou seja, desde que a marca seja de fato sustentável e não 

apenas utilize do conceito como atrativo para os consumidores. O que se 

relaciona diretamente com outro comentário feito, observando que muitos 

produtos que existem atualmente no mercado, priorizam não testar em animais, 

mas possuem substâncias tóxicas na composição ou não possuem embalagens 

sustentáveis, com um uso excessivo de plástico nas embalagens. As duas falas 

vêm de encontro com o que é mencionado por Miguel (2011), que diz que a 

perspectiva das indústrias no segmento dos bioprodutos aponta que diversas 

empresas desenvolvem produtos com pequenas quantidades de ativos naturais, 

essencialmente, como estratégia de mercado. 

 

5.3 Parte 02 

A parte 02 foi disponibilizada para as pessoas que nunca utilizaram cosméticos 

sustentáveis, isto é, 138 respondentes. Ao serem questionadas sobre o que 

consideram ser um cosmético sustentável, obteve-se os seguintes resultados: 105 

respondentes acreditam ser produtos que consideram todos os impactos no seu 

ciclo de vida, enquanto 83 respondentes indicaram ser aqueles que utilizam 

apenas ingredientes naturais e também que utilizam apenas embalagens 

recicláveis, 75 respondentes também consideram os produtos que não realizam 

testes em animais, 61 pessoas acreditam que os cosméticos sustentáveis utilizam 
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apenas ingredientes orgânicos em sua composição, e por fim, 21 respondentes 

pensam que são cosméticos produzidos artesanalmente.  

 

Figura 11 – O que considera ser um cosmético sustentável? (Parte 02) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ainda ao fim do questionário, duas pessoas se manifestaram a cerca deste 

assunto, afirmando que a população não possui informações suficientes sobre os 

cosméticos sustentáveis. Fazendo relação com o que foi mencionado sobre a 

falta de conhecimento dos consumidores a respeito dos cosméticos sustentáveis, 

a questão seguinte, pergunta diretamente aos respondentes se possuem 

conhecimento sobre os impactos negativos causados pelos cosméticos 

convencionais, onde 55,8% declaram ter conhecimento e 44,2% declaram não ter 

conhecimento. Apesar da maioria das pessoas entenderem os impactos negativos 

dos cosméticos convencionais, um número considerável ainda não possui 

compreensão sobre o assunto. Por isso se deve a importância de difundir mais 

informações sobre o tema, já que o conhecimento sobre os impactos negativos 

causados pelos cosméticos convencionais, pode se tornar um ponto expressivo 

para que as pessoas passem a consumir cosméticos sustentáveis, ou ao menos 

os incluam na sua rotina de cuidados. 
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Apenas aos que manifestaram possuir conhecimento na questão anterior, foi 

questionado quais impactos consideram ser de maior relevância, podendo marcar 

até duas opções. Sendo assim, 65,4% dos respondentes acredita ser a 

degradação do meio ambiente através de substâncias poluentes, 44,9% 

considera o aumento de resíduos plásticos através das embalagens dos produtos, 

o mesmo número (44,9%) para a realização de testes em animais. Já 24,4% dos 

respondentes se mostram também sensibilizados com relação à própria saúde, 

indicando o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo como um impacto 

relevante. Finalmente, 7,7%, uma pequena porcentagem, considera os danos à 

vida marinha uma questão de importância.  

Da mesma forma que foi feito na parte 01, foi solicitado aos respondentes que 

classificassem os fatores que consideram na compra de cosméticos, com o grau 

de relevância de 1 a 5, com o intuito de constatar os principais pontos de 

diferença e semelhança entre os consumidores de cosméticos sustentáveis e os 

consumidores de cosméticos convencionais. Relativamente aos fatores com 

maior número de marcações com grau de importância 5, o resultado se 

assemelha com o obtido na parte 01, que diz respeito á eficácia do produto e 

qualidade do produto, com 78,3% e 77,5%. 

Outro ponto que chama a atenção é o preço atrativo, em que é possível notar que 

os consumidores de cosméticos sustentáveis se mostram mais sensíveis ao preço 

aos consumidores de cosméticos convencionais, como mostra a figura 12, já que 

uma justificativa muito utilizada por tais consumidores se dá pelo preço mais 

elevado dos cosméticos naturais. Isso pode ser explicado, pela presença de 

respondentes que fazem parte do nicho que consome marcas de maior valor 

agregado e optam por pagar um valor maior pelo resultado do produto. Portanto, 

para uma determinada parcela de consumidores, a eficácia é mais importante que 

o preço, por isso, as marcas de cosméticos sustentáveis podem investir neste 

tópico para atrair este nicho de consumidores. O que se relaciona diretamente 

com o que é citado por Bonafin (2010), que diz a maioria dos consumidores que 

fizeram parte da sua pesquisa, admite que considera mais a qualidade e a marca 
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dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ao preço e demais 

atributos. 

 

Figura 12 – Preço atrativo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os fatores acessibilidade para comprar e hábito/comodidade, obtiveram 

significativo número de marcações nos graus de importância 04 e 05, como 

mostrado nas figuras 13 e 14, e são fatores essenciais a serem discutidos, já que 

muitos consumidores acabam por adquirir os seus cosméticos nos 

supermercados ou farmácias ao realizarem as suas compras de rotina. Um 

comentário deixado por um respondente ao final do questionário expõe o 

seguinte: “Talvez uma boa medida enquanto esses produtos não chegam em 

larga escala nos mercados, seria educar o consumidor a ter essa organização na 

compra através de incentivos (combos maiores, conteúdo midiático falando sobre 

a relação do produto versus o tempo médio de consumo). Acho que medidas 

assim auxiliariam em vários quesitos que as vezes passam despercebidos, como 

por exemplo o gasto financeiro e de recursos naturais para a entrega daquele 

produto, pois a partir do momento que seu consumidor é mais consciente do 

quanto ele gasta do seu produto, quanto tempo precisaria para uma nova compra 

e quanto ele economizaria numa compra maior, automaticamente ele faria 
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compras mais coerentes com o seu consumo e evitaria ‘várias mini compras’, 

diminuindo assim, embalagens e transporte, além de criar uma fidelização do 

cliente ao produto e diminuir um pouco a problemática da pouca acessibilidade.” 

 

Figura 13 – Acessibilidade para comprar 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 14 – Hábito/Comodidade 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Como mostrado na figura 15, grande parte dos consumidores revela que a falta 

acessibilidade dos produtos é um motivo de não consumir cosméticos 

sustentáveis (59,4%), seguido do preço (39,9%) e pouca variedade (34,8%). 

Ainda 10,1% não consomem devido aos resultados/qualidade dos produtos, e 

6,5% possui insegurança com o processo de fabricação. Um participante da 

pesquisa deixou um comentário dizendo que tudo que diz respeito a produtos 

sustentáveis ou orgânicos ainda é muito elitista, tornando difícil o acesso em 

massa dos produtos que colaboram para a diminuição dos impactos ambientais. 

Corroborando com o ponto mais sinalizado como motivo de não consumir 

cosméticos sustentáveis, a acessibilidade, foi deixado um comentário pertinente a 

respeito do assunto. O respondente diz que mesmo que a ideia dos cosméticos 

sustentáveis esteja crescendo, o maior problema está no consumidor não ter fácil 

acesso. “Apesar das entregas de compras feitas através da internet serem 

rápidas, os itens mais consumidos no dia a dia, como o sabonete, por exemplo, 

não estão disponíveis para venda rápida, e requer do consumidor, organização e 

planejamento para comprar esses produtos, o que para pessoas que possuem 

uma rotina corrida, pode trazer transtornos”. O que vai de encontro com o 

comentário feito por outro respondente, exposto acima, que reitera o incentivo, 

por parte das marcas, à organização no momento das compras, até que esses 

produtos cheguem em larga escala nos mercados. 
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Figura 15 – Motivos de não consumir cosméticos sustentáveis 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dentre as categorias cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, maquiagens, 

hidratação corporal, tratamento anti-idade e óleos, foi pedido para que os 

consumidores classificassem com o grau de importância, assim como na parte 01. 

Sendo assim, percebeu-se que as categorias de maior demanda, assim como 

para os consumidores de cosméticos sustentáveis, são as de cuidados com o 

cabelo, com 48,6% de marcações no grau de importância 5 e cuidados com a 

pele, com 39,1% de marcações no mesmo grau de importância, assim como 

mostrado nas figuras 15 e 16. Como explicado anteriormente, esse resultado 

pode ser interpretado pelo perfil dos respondentes, que corresponde a um público 

mais jovem, e também por serem categorias mais abrangentes.  
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Figura 16 – Cuidados com o cabelo (Parte 02) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 17 – Cuidados com a pele (Parte 02) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Se tratando das marcas de cosméticos convencionais, as três marcas mais 

utilizadas pelos consumidores de acordo com a presente pesquisa é a Nivea, 

Rexona e Pantene. Em contrapartida, as marcas menos utilizadas são a 
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Kérastase, Joico e Truss. Contudo, tais resultados podem ser explicados por 

alguns fatores. As três marcas menos utilizadas, são marcas de produtos de 

tratamentos para o cabelo consideradas superiores, porém são produtos de 

valores mais altos, atendendo assim, um público alvo específico. Dessa forma, 

exclui-se quem não está disposto a pagar um valor mais alto, e também quem 

não possui a necessidade de utilizar produtos de tratamentos específicos para o 

cabelo, como os homens, em sua maioria. Já as marcas mais utilizadas, além de 

terem uma maior gama de produtos, são de valores mais baixos e também 

possuem maior acessibilidade para compras rápidas, como nos supermercados, 

por exemplo, trazendo novamente o tema citado acima, sobre a questão da 

acessibilidade para certos tipos de produtos. 

 

Figura 18 – Marcas que consome/Tem intenção de consumir (Parte 02) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foi proferido um comentário por um dos respondentes com a seguinte afirmação 

“Acredito que falte conhecimento acerca de quais produtos são realmente 

sustentáveis e quais apenas passam essa imagem. Muito do mundo ‘sustentável’ 

e ‘ecológico’ é apenas maquiado. Por isso, muitas vezes acabo optando por um 

produto convencional (se ele for melhor e mais barato), já que não tenho 
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confirmação dos selos que eles levam na embalagem”. O que valida novamente a 

questão da existência de produtos que utilizam desta narrativa, mas não são de 

fato sustentáveis, como citado por Flor et al. (2019), devido à falta de legislação 

no Brasil para produtos cosméticos naturais, é possível encontrar desde produtos 

com apelo verde até produtos certificados no mercado brasileiro. 

Finalmente, questionou-se se havia intenção em utilizar os cosméticos 

sustentáveis, e 92% dos respondentes, a grande maioria, alegou ter intenção no 

consumo dos cosméticos sustentáveis, contra 8%, apenas 11 pessoas, 

declararam não ter intenção. Novamente evidenciando a tendência e crescimento 

dos cosméticos sustentáveis, como citado pela eCycle (2021), o estudo Green is 

The New Black, realizado pela Nilsen em 2020, que constatou que saúde e 

sustentabilidade são prioridades para cerca de 32% dos brasileiros e que a 

sustentabilidade já não é mais apenas um discurso e passou a ser um fator de 

decisão no momento da compra. 

 

6. Análise e Discussão dos Resultados 

Previamente, as variáveis de interesse para realização dos testes, foram 

configuradas no SPSS. Após serem configuradas, foi realizada a importação dos 

dados do Excel. Primeiramente foi realizado o teste de normalidade com o intuito 

de constatar qual teste de comparação de grupos deverá ser utilizado 

posteriormente, o teste T de Student (para dados paramétricos) ou o teste U de 

Mann Whitney (para dados não paramétricos). É importante ressaltar, que uma 

considerável parcela dos dados da presente pesquisa, não são numéricos, dessa 

forma, os mesmos foram configurados com valores para cada tipo de resposta, 

por exemplo, 1 para “masculino” e 2 para “feminino” na variável de gênero.  

 

6.1 Teste de Normalidade 

Foi realizado o teste de normalidade em todas as variáveis de interesse para 

realização do teste de comparação entre grupos. Sendo assim, analisando o teste 
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de Kolmogorov-Smirnov, que é o indicado para amostras acima de 50, foi 

observado um nível de significância menor que 0,05, como apresentado nas 

tabelas 7, 8 e 9, a seguir. 

 

Gênero 

Tabela 7: Teste de Normalidade - Gênero 

Kolmogorov-Smirnovª  Shapiro-Wilk 

  Estatística  gl Sig.  Estatística  gl Sig. 

Gênero  ,459  303 <,001  ,552  303 <,001 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

Faixa Etária 

Tabela 8: Teste de Normalidade – Faixa Etária 

Kolmogorov-Smirnovª  Shapiro-Wilk 

  Estatística  gl Sig.  Estatística  gl Sig. 

Faixa Etária  ,258  303 <,001  ,833  303 <,001 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

Renda Familiar 

Tabela 9: Teste de Normalidade – Renda Familiar 

Kolmogorov-Smirnovª  Shapiro-Wilk 

  Estatística  gl Sig.  Estatística  gl Sig. 

Renda Familiar  ,261  303 <,001  ,835  303 <,001 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 
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Você utiliza ou já utilizou algum cosmético sustentável? 

Tabela 10: Teste de Normalidade – Utilização de cosméticos sustentáveis 

Kolmogorov-Smirnovª  Shapiro-Wilk 

  Estatística  gl Sig.  Estatística  gl Sig. 

Você utiliza ou já utilizou 
algum cosmético 
sustentável? 

 ,459  303 <,001  ,552  303 <,001 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

Para amostras acima de 50, é utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, o que é o 

caso das variáveis acima estudadas. Sendo assim, para todas elas, obtêm-se um 

nível de significância menor que 0,001. Indicando, dessa forma, uma distribuição 

não paramétrica dos dados, já que para que seja uma distribuição normal, o nível 

de significância deve ser maior que 0,05. 

Isto posto, é constatado que todas as variáveis estudadas, seguem um padrão de 

distribuição não paramétrica, o que implica a partir disto, na utilização de testes 

não paramétricos. Neste caso o teste U de Mann-Whitney para comparação de 

apenas duas amostras, e o teste de Kruskal-Wallis para comparação de mais 

grupos em amostras independentes. 

 

6.2 Teste U de Mann-Whitney e Teste de Kruskal-Wallis 

Como foi verificado um padrão de distribuição não paramétrica das variáveis, 

foram realizados os testes U de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis. 

Primeiramente, as comparações foram feitas entre uma característica de perfil 

dos respondentes, versus a pergunta “você utiliza ou já utilizou cosméticos 

sustentáveis?”, em que os respondentes poderiam marcar “sim” ou “não”. O 

primeiro teste foi realizado com o gênero, onde foi verificado que existe diferença 

estatisticamente significativa no que se refere à mediana. Também foi realizado o 

teste com os dados de faixa etária e de renda familiar, em que não foram 

encontradas diferenças significativas entre os dois grupos. Posteriormente, foi 



 

Página | 62 
 

realizada a comparação entre os fatores de decisão de compra e o gênero, faixa 

etária e renda familiar. 

 

Gênero X Utilização de cosméticos sustentáveis 

Tabela 11: Teste U de Mann-Whitney – Gênero X Utilização de cosméticos 

 Gênero 

U de Mann-Whitney 9247,500 
Wilcoxon W 18838,500 
Z -3,671 
Significância Sig. (2 extremidades) <,001 

a. Variável de Agrupamento: Você utiliza ou já utilizou algum cosmético sustentável? 

 

Teste de Hipóteses: 

H0: mediana do grupo 1 = mediana do grupo 2; p > 0,05 

HA: mediana do grupo 1 ≠ mediana do grupo 2; p < 0,05 

 

Ao comparar a utilização de cosméticos sustentáveis entre os gêneros, pode-se 

verificar através do teste U de Mann-Whitney, que houve diferença 

estatisticamente significativa (U = 9247,500, p < 0,05), como mostrado na tabela 

11. 

 

Faixa Etária X Utilização de cosméticos sustentáveis 

Tabela 12: Teste U de Mann-Whitney – Faixa Etária X Utilização de cosméticos 

 Faixa Etária 

U de Mann-Whitney 10923,000 
Wilcoxon W 24618,000 
Z -,647 
Significância Sig. (2 extremidades) ,518 

a. Variável de Agrupamento: Você utiliza ou já utilizou algum cosmético sustentável? 

 

Teste de Hipóteses: 

H0: mediana do grupo 1 = mediana do grupo 2; p > 0,05 

HA: mediana do grupo 1 ≠ mediana do grupo 2; p < 0,05 
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Ao comparar a utilização de cosméticos sustentáveis entre as faixas etárias, 

pode-se verificar através do teste U de Mann-Whitney, que não foi possível 

encontrar diferença entre os dois grupos, pois o valor de p está acima de 0,05 (U 

= 10923,000, p > 0,05), como mostrado na tabela 12. 

 

Renda Familiar X Utilização de cosméticos sustentáveis 

Tabela 13: Teste U de Mann-Whitney – Renda Familiar X Utilização de cosméticos 

 Renda Familiar 

U de Mann-Whitney 10909,000 
Wilcoxon W 20500,000 
Z -,649 
Significância Sig. (2 extremidades) ,516 

a. Variável de Agrupamento: Você utiliza ou já utilizou algum cosmético sustentável? 

 

Teste de Hipóteses: 

H0: mediana do grupo 1 = mediana do grupo 2; p > 0,05 

HA: mediana do grupo 1 ≠ mediana do grupo 2; p < 0,05 

 

Ao comparar a utilização de cosméticos sustentáveis com a renda familiar, pode-

se verificar através do teste U de Mann-Whitney, que não foi possível encontrar 

diferença entre os dois grupos, pois o valor de p está acima de 0,05 (U = 

10909,000, p > 0,05), como mostrado na tabela 13. 

 

Além dos testes realizados entre as variáveis de perfil (gênero, faixa etária e 

renda familiar) versus a variável de utilização de cosméticos sustentáveis, foram 

realizados testes entre as mesmas variáveis de perfil versus os fatores que 

influenciam na compra de cosméticos para os respondentes que utilizam 

cosméticos sustentáveis. Tendo como objetivo, identificar se há alguma relação 

entre características de perfil dos respondentes com os fatores identificados no 

comportamento de compra. 
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Foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para verificar a relação com o gênero, 

que consiste na comparação entre duas amostras. Para a faixa etária e renda 

familiar, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis, que permite realizar a comparação de 

três ou mais grupos em amostras independentes, sendo também, um teste não 

paramétrico.  

 

Tabela 14: Teste U de Mann-Whitney  e de Kruskal-Wallis 

 Teste U de 
Mann-Whitney 

Teste 
Kruskal-Wallis 

Teste 
Kruskal-Wallis 

 
Significância Sig. 

Gênero 
Significância Sig. 

Faixa Etária 

Significância Sig. 
Renda Familiar 

    

Qualidade 0,177 0,751 0,375 

Preço atrativo 0,131 0,237 0,265 

Consciência ambiental 0,406 0,085 0,891 

Resultados do produto 0,132 0,309 0,088 

Identificação com a marca 0,006 0,751 0,739 

Preocupação com a saúde 0,994 0,221 0,867 

Acessibilidade para comprar 0,676 0,472 0,615 

Influência de outras pessoas 0,116 0,163 0,052 

Posicionamento ético 0,897 0,085 0,031 

 

Ao analisar os resultados obtidos, que estão apresentados na tabela 14, foi 

constatado que gênero associado à Identificação com a marca apresentou 

diferença estatisticamente significativa no que se refere à mediana. Isto é, ao 

comparar o fator de influência de compra “identificação com a marca” entre os 

gêneros, pode-se verificar através do teste U de Mann-Whitney, que houve 

diferença estatisticamente significativa (U = 1399,500, p < 0,05). Por meio do 

teste de Kruskal-Wallis foi possível verificar diferença entre os grupos [X² (5) = 

12,267ª; p < 0,031]. A renda familiar, quando associada ao posicionamento ético, 

apresenta um nível de significância menor que 0,05. Dessa forma, é possível 

afirmar, que há diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 
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Apesar das variáveis citadas acima, que apresentaram um nível de significância 

menor que 0,05, é relevante ressaltar que as outras variáveis testadas, não 

apresentaram tal nível de significância. Isso indica que a hipótese não é 

estatisticamente válida. 

 

6.3 Regressão Logística 

Gujarati & Porter (2011) esclarece que neste modelo, o regressando é uma 

variável binária, ou dicotômica. Para explicar esta afirmação, é utilizado o 

seguinte exemplo, suponha-se que existam dois partidos políticos, Democrata e 

Republicano. Neste caso, a variável dependente é a opção de voto entre os dois 

partidos políticos. Sendo Y=1, se o voto for para um candidato Democrata, e Y=0, 

se o voto for para um candidato Republicano. Algumas variáveis utilizadas na 

escolha do voto são a taxa de crescimento do PIB, taxas de desemprego e 

inflação, se o candidato está candidatando-se à reeleição, entre outras. Para o 

objetivo em questão, o importante é que o regressando é uma variável qualitativa. 

No caso da presente pesquisa, a variável dependente é a utilização de 

cosméticos sustentáveis, onde Y=1, se a resposta para a utilização de cosméticos 

sustentáveis for “sim”, e Y=0, se a resposta for “não”. Sendo que, as variáveis 

utilizadas nesta questão são informações de perfil (gênero, faixa etária, e 

rendimento familiar) e fatores de influência (qualidade, preço, eficácia, 

identificação com a marca e acessibilidade). 

Corroborando com o que foi dito acima, Silva (2016) explica que a regressão 

logística é um modelo linear generalizado. Muitas vezes é preciso analisar casos 

em que a variável dependente é discreta, e não contínua. No modelo logístico a 

variável resposta Yi é binária. Uma variável binária apropria-se de dois valores, 

comumente, Yi  0 e Yi 1 que podem se denominados "fracasso" e "sucesso", 

respectivamente. 

De acordo com Gujarati & Porter (2011), o que se objetiva, é considerar primeiro o 

regressando dicotômico e posteriormente considerar várias extensões do modelo 

básico. Por isso a relevância de constatar a diferença entre um modelo de 
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regressão em que o regressando Y é quantitativo e um modelo em que é 

qualitativo. Em um modelo em que Y é quantitativo, o intuito é estimar seu valor 

esperado, ou médio, dados os valores dos regressores. O que se tenciona é E(Yi 

| X1i , X2i , . . ., Xki), em que os regressores X são quantitativos e qualitativos. Em 

um modelo em que Y é qualitativo, o objetivo é encontrar a probabilidade de que 

algo aconteça, como o voto em um candidato democrata, ou a aquisição da casa 

própria, por exemplo. Desta maneira, os modelos de regressão de escolha 

qualitativa são muitas vezes conhecidos como modelos de probabilidade. 

Consideramos o seguinte modelo de regressão: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

Em que Xi representa as variáveis independentes e Yi representa a variável 

independente binária. Este é um modelo de probabilidade linear (MPL), onde a 

expectativa condicional de Yi dado Xi, E(Yi | Xi ), pode ser interpretada como 

probabilidade condicional de que o evento ocorra dado Xi , isto é, Pr (Yi = 1 | Xi ).  

𝑃𝑖  =
1

1 +  𝑒−𝑧𝑖
=

𝑒𝑍

1 + 𝑒𝑍
 
 

A Equação representa o que é conhecido como função de distribuição logística 

(acumulada). 

De acordo com Gujarati & Porter (2011), o modelo logístico tem sido usado 

amplamente como análise de fenômenos de crescimento, como por exemplo, 

população, PIB, oferta de moeda, e entre outros. E ainda cita algumas 

características deste modelo, que é utilizado no presente trabalho. Enquanto o 

modelo de probabilidade linear infere que Pi está linearmente relacionado a Xi, o 

modelo logit pressupõe que o log da razão de chances esteja linearmente 

relacionado a Xi.  Ainda é dito que sendo L, o logit, positivo, denota que, quando o 

valor dos regressores aumenta, a probabilidade de o regressando ser igual a 1, 

aumenta. No caso do L ser negativo, as chances de o regressando ser igual a 1 

diminuem ao passo que o valor de X aumenta. 
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Neste estudo, foram utlizados 3 modelos, onde a seguir, é apresentado o modelo 

1.  

Modelo 1 

USC = β0 + β1Gen + β2FE + β3Rend + β4Quali + β5P + β6Efic + β7Ident + β8Acess 

 

Onde,  

Gen: Gênero 

FE: Faixa Etária 

Rend: Rendimento Familiar 

Quali: Qualidade 

P:Preço 

Efic: Eficácia 

Ident: Identificação com a marca 

Acess: Acessibilidade 

 

Resultados dos Modelos 

A seguir, estão apresentados os resultados do modelo 1, na tabela 15. Onde 

foram analisadas as características de perfil dos respondentes e os fatores 

considerados na compra de cosméticos, associados à utilização de cosméticos 

sustentáveis. 
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Tabela 15: Logit – Utilização de cosméticos sustentáveis – Mod 1 

UCS Coef P> | z | dy / dx 

Gen -.8638006 0.000 -.2141643 

FE -.3503915 0.002 -.0186873 

Rend .0798283 0.047 .039792 

Quali -.0969319 0.713 -.0240326 

P -.4850632 0.000 -.0458831 

Efic .0023426 0.993 .0005808 

Ident .2201034 0.046 .0545708 

Acess -.2405979 0.036 -.0348588 

_cons .6430019 0.611  

 Prob > chi2 = 0.0090 Pseudo R2 = 0.0848 

 

Analisando o Prob > chi2 = 0,0090, é possível dizer que o modelo como um todo 

é estatisticamente significativo. Quanto ao Pseudo R2 = 0,0848, mostra que as 

variáveis independentes explicam 8,48% da variação da UCS, isto é, o quanto da 

variação da UCS é explicada pela variação das variáveis independentes (VInd) 

que estão no modelo.  

Interpretando as variáveis que são estatísticamente significativas, considerando 

um nível de significância de 5%, temos, 

Gênero: O gênero feminino tem maior probabilidade em consumir cosméticos 

sustentáveis e o masculino, menor. Ao analisar o dy/dx, isto é, os efeitos 

marginais, pode-se verificar que no caso masculino, a probalidade de se consumir 

cosméticos sustentáveis é 21,41% menor do que o gênero feminino. 

Faixa Etária: Quando a variável de faixa etária aumenta em uma unidade, diminui 

a probabilidade da utilização de cosméticos sustentáveis. Neste caso, à medida 

que a idade aumenta, a probabilidade de utilização de cosméticos diminui, em 

1,86%. 
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Rendimento familiar: Quando a variável de rendimento familiar aumenta em uma 

unidade, aumenta a probabilidade da utilização de cosméticos sustentáveis. 

Neste caso, à medida que o rendimento aumenta, a probabilidade de utilização de 

cosméticos também aumenta, em 3,97%. 

Preço: Quando a variável de preço aumenta em uma unidade, diminui a 

probabilidade da utilização de cosméticos sustentáveis. Neste caso, quanto maior 

o preço, menor a probabilidade de utilização de cosméticos. Ao analisar o dy/dx, 

verifica-se que associado ao aumento do preço, há uma diminuição da 

probabilidade de compra de 4,58%.  

Identificação com a marca: Quando a variável de identificação com a marca 

aumenta em uma unidade, aumenta a probabilidade da utilização de cosméticos 

sustentáveis. Neste caso, conforme a identificação com a marca aumenta, a 

probabilidade de utilização de cosméticos também aumenta, especificamente em 

5,45%. 

Acessibilidade: Quando a variável de acessibilidade aumenta em uma unidade, 

diminui a probabilidade da utilização de cosméticos sustentáveis. Neste caso, à 

medida que as pessoas valorizam mais a acessibilidade, a probabilidade de 

utilização de cosméticos sustentáveis diminui, em especifico, diminui em 3,48%. 

Em termos gerais, já se esperava alguns resultados encontrados. Quanto ao 

gênero, o gênero feminino já é mais inclinado à utilização de cosméticos, por isso 

entende-se que também está mais atento às tendências do mercado. Quanto a 

faixa etária, usa-se da mesma lógica, as pessoas mais jovens estão mais ligadas 

às tendências e mudanças. Da mesma forma, o rendimento familiar e preço estão 

ligados, isto é, os cosméticos sustentáveis ainda são associados a preços mais 

altos e mais utilizados por quem possui uma maior renda. Já a acessibilidade, 

pode parecer um resultado diferente do comum, mas nos leva a entender que as 

pessoas que utilizam cosméticos convencionais, valorizam mais a acessibilidade, 

talvez por isso ainda os utilizem, já as pessoas que consomem cosméticos 

sustentáveis, compreendem que os mesmos, ainda podem ser de mais difícil 

acesso. 
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Para a realização da análise dos dados de forma mais ampla, também foi 

aplicada a regressão logística considerando os mesmos dados de maneira 

separada, ou seja, considerou-se apenas os dados de perfil, sendo eles, gênero, 

faixa etária, e renda familiar, e posteriormente, apenas os fatores considerados na 

compra de cosméticos. 

 

Modelo 2 

USC = β0 + β1Gen + β2FE + β3Rend 

 

Modelo 3 

USC = β0 + β4Quali + β5P + β6Efic + β7Ident + β8Acess 

 

 

A seguir, estão apresentados os resultados dos modelo 2 e 3, na tabela 16. 

  

Tabela 16: Logit – Utilização de cosméticos sustentáveis – Mod 2 e 3 

UCS Coef P> | z | dy / dx UCS Coef P> | z | dy / dx 

Gen -.9920339 0.000 -.2459861 Quali -.0265088 0.917 -.0065722 

FE -.5350675 0.020 -.0132674 P -.4175583 0.000 -.0539382 

Rend .0890217 0.290 .0220739 Efic -.0086427 0.973 -.0021428 

_cons 1.369792 0.004  Ident .2843112 0.008 .0704879 

    Acess -.1217303 0.415 -.0301864 

    _cons -1.087312 0.299  

Prob>chi2=0.0021 Pseudo R2=0.0533 Prob>chi2=0.0365 Pseudo R2=0.0427 

 

Os dois modelos são considerados estatisticamente significativos, já que ambos 

possuem o valor de Prob > chi2, menor que 0,05. Quanto ao Pseudo R2, no 

primeiro modelo, revela que as variáveis independentes utilizadas explicam 5,33% 
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da variação da utilização de cosméticos sustentáveis. Já no segundo modelo, o 

valor do Pseudo R2, mostra que as variáveis independentes, neste caso, 

explicam 4,24% da variação na utilização de cosméticos sustentáveis. 

Interpretando as variáveis que são estatísticamente significativas, considerando 

um nível de significância de 5%, temos, 

Gênero: O público femino têm maior probabilidade na utilização de cosméticos 

sustentáveis. Quanto ao dy/dx, pode-se observar que no caso do público 

masculino, a probalidade de se consumir cosméticos sustentáveis é 24,59% 

menor do que o gênero feminino. 

Faixa Etária: Quando a variável de faixa etária aumenta em uma unidade, reduz a 

probabilidade da utilização de cosméticos sustentáveis. Ou seja, à medida em 

que a idade aumenta, a probabilidade de utilização de cosméticos diminui em 

1,31%. 

Preço: Quando a variável de preço aumenta em uma unidade, diminui a 

probabilidade da utilização de cosméticos sustentáveis em 5,39%. Isso significa 

que, quanto maior o preço, menor a probabilidade de utilização de cosméticos 

sustentáveis. 

Identificação com a marca: Quando a variável de identificação com a marca 

aumenta em uma unidade, aumenta  em 7,04 % a probabilidade da utilização de 

cosméticos sustentáveis. 

Assim como na análise feita para o modelo 1, os resultados, apesar de sofrerem 

variações nas porcentagens do dy/dx, não se alteram. Quanto ao gênero, faixa 

etária, renda familiar e preço, percebe-se o mesmo. Eram resultados esperados. 

Quanto à identificação com a marca também, já que hoje os consumidores 

buscam essa identificação com a marca dos prdutos em que compram. Mais 

especificamente, os consumidores de cosméticos sustentáveis, valorizam ainda 

mais essa questão, de princípios e valores da marca, por isso precisa haver este 

vínculo.  
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7. Conclusão 

Esta pesquisa teve como principal objetivo entender o comportamento do 

consumidor de cosméticos no Brasil, com um foco nos cosméticos sustentáveis. 

Dessa forma, foi realizado um estudo para compreender o nível de conhecimento, 

as preferências e principais fatores de influência de compra frente a este 

consumidor. 

O presente trabalho traz contribuições acadêmicas, por se tratar de um tema 

pouco pesquisado no Brasil, que é o comportamento do consumidor de 

cosméticos, com um foco nos cosméticos sustentáveis. Além das contribuições 

empresariais, já que oferece informações relevantes a respeito do consumidor 

deste setor, que está em constante crescimento. Como dito anteriormente, é um 

mercado relevante para o país e também coloca em evidência, pautas atuais, que 

é a sustentabilidade, uma forte tendência para o mercado como um todo. Neste 

contexto, estudar e entender o comportamento do consumidor é de extrema 

importância, pois ele está em constante mudança e evolução, e as empresas 

devem se adaptar e se atualizar para atendê-los. 

Em suma do que foi abordado na caracterização do setor e na revisão de 

literatura, é fundamental entender a grandeza do mercado de cosméticos no 

Brasil. Atrelado a isso, nota-se a sustentabilidade em pauta. Muito se fala sobre 

desenvolvimento sustentável e a importância das empresas aderirem este 

movimento e se adaptarem ao novo consumidor, que está a cada dia mais atento 

aos ingredientes, processos e materiais utilizados na confecção dos produtos. 

Diante disso, também se destaca a importância de produzir de fato um produto 

sustentável, com ingredientes naturais e que não realize testes em animais, e não 

apenas utilizar do rótulo de sustentável e maquiar valores. 

Relativamente aos resultados estatísticos, ao realizar o teste de comparação 

entre grupos, utilizando alguns dados de perfil a se relacionar com a utilização de 

cosméticos, apenas a variável de gênero se mostrou estatisticamente 

significativa. Já na comparação entre grupos, utilizando os dados de perfil para se 

comparar com os fatores a serem considerados na compra de cosméticos, sendo, 
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neste caso, apenas os respondentes que utilizam cosméticos sustentáveis. 

Apresentou diferença estatisticamente significativa: o gênero associado à 

identificação com a marca, a faixa etária associada à consciência ambiental e o 

posicionamento ético e a renda familiar, associados aos resultados do produto.  

Por fim, ao testar a regressão logística, temos um modelo considerado 

estatisticamente significativo como um todo, contudo apenas as variáveis de 

gênero, faixa etária, preço e identificação com a marca, apresentaram resultado 

significativo ao associá-las ao uso de cosméticos sustentáveis. O que indica, 

nesta pesquisa que, as mulheres dispõem de maior tendência ao consumo de 

cosméticos sustentáveis, quando comparado aos homens, e da mesma forma, à 

medida que a idade aumenta, a probabilidade deste consumo diminui, portanto as 

pessoas mais jovens estão mais propensas a utilizar cosméticos sustentáveis. 

Quanto ao preço, que já é uma questão debatida neste setor, se comprovou o que 

era esperado, à medida que o preço aumenta, a probabilidade de consumo 

diminui. No que diz respeito à identificação com a marca, ao aumentar, aumenta a 

probabilidade de consumo, sendo também um ponto relevante para este setor, 

que acaba por envolver princípios e questões sociais no ato da compra. Em 

relação à acessibilidade, à medida que aumenta, diminui a probabilidade de 

utilização de cosméticos sustentáveis, levando ao entendimento de que este setor 

ainda é pouco acessível. 

Ao realizar a análise descritiva, foram identificados alguns pontos importantes 

para o tema. Os principais motivos que levam os consumidores a não 

consumirem cosméticos são a acessibilidade e o preço, ou seja, são pontos a 

serem analisados pelas marcas. Contudo, associado a isso, quase metade dos 

respondentes que não consomem cosméticos sustentáveis, não possuem 

conhecimento sobre os impactos negativos causados pelos cosméticos 

convencionais. Ter conhecimento das questões que envolvem o consumo de 

cosméticos convencionais, pode trazer valor agregado aos cosméticos 

sustentáveis. Dessa forma, é significativo que as empresas utilizem desse ponto 

para estratégia de marketing. Assim, à medida que o interesse por parte dos 

consumidores pela sustentabilidade aumenta, os fabricantes de cosméticos 
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passam a buscar melhores alternativas para as suas fórmulas. Isso indica um 

futuro promissor para estas marcas, já que a sustentabilidade hoje, já não é 

apenas uma tendência. 

No que se refere às limitações do estudo, é compreendido que a presente 

pesquisa possui limitações, já que não é possível tirar muitas conclusões a partir 

dos testes estatísticos. Essa questão pode ser explicada pela amostra utilizada, 

que devido à limitação de recursos e também ao período pandêmico em que foi 

aplicado o questionário, se faz uma amostra restrita. Outro ponto a ser 

considerado é a dimensão territorial e diversidade de culturas presentes no Brasil, 

isto é, os gostos e preferências de um público podem sofrer grandes variações ao 

se migrar de um Estado para o outro. 

A sugestão para realização da pesquisa deste tema, com o intuito de se obter 

resultados significativos, seria a aplicação de questionário utilizando uma amostra 

superior, considerando o território brasileiro, ou então, a realização da pesquisa 

apenas em um Estado do Brasil, como Minas Gerais ou São Paulo, por exemplo, 

tornando mais viável a obtenção da amostra adequada. Outra sugestão de estudo 

que poderia trazer relevância para o tema, seria a realização de uma pesquisa 

qualitativa, para aplicação de entrevistas semi estruturadas, a gestores ou 

proprietários de marcas de cosméticos sustentáveis, ainda pequenas e em 

ascensão, assim também, seria possível entender como se dá a gestão desses 

empreendimentos e constatar os principais desafios. 
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