
A flor da pele
Marcas de hidratante geram envolvimento com as consumidoras

Intimamente ligada à beleza
e à vaidade, a categoria de cre-
mes hidratantes caracteriza-se
por gerar alto envolvimento,
além de manter uma relação
de grande proximidade com o
público feminino.

Esse é um mercado no qual
há concentração em três grupos,
cada um apresentando perso-
nalidades distintas e atenden-
do a necessidades que pouco
se sobrepõem. Salvo algumas
exceções, em geral as marcas
apresentam características bem
consistentes e em linha com seus
posicionamentos.

Essa é uma das principais
conclusões do estudo Master-
Brands, realizado pela Inter-
Science e publicado com exclusi-
vidade por Meio & Mensagem.
O trabalho procura revelar como
o público consumidor de de-

terminada categoria de artigo
enxerga as principais marcas
que disputam o mercado.

Para determinar quais serão
analisadas, é feita uma pesquisa
com o público-alvo que indica
as mais usadas. A partir daí, o
instituto aplica o método Need-
Scope (ver quadro Metodolo-
gia), baseado nos fundamentos
da psicologia.

Nesta nova rodada foi es-
tudada a categoria de cremes
hidratantes, com a análise de
oito marcas. No que tange à
personalidade das mais usadas,
o primeiro grupo é composto
por Paixão, Monange, Corpo a
Corpo e Vasenol.

Além de pertencerem ao
mesmo subsegmento (hidra-
tantes para o corpo), elas têm
em comum a forte associação
de suas personalidades à socia-

bilidade e à afetuosidade. São
consideradas "amigáveis", "fá-
ceis de lidar", "despretensiosas"
e "cuidadosas", características
que conferem mais proximidade
das usuárias e contribuem para a
consolidação de suas posições.

Um segundo grupo é formado

por Avon e Natura, que além da
semelhança quanto à forma de
atuação no mercado — isto é,
a venda direta — apresentam
características de personalidade
muito próximas, permeadas de
traços voltados à determinação
e à competência. São marcas
vistas como "dirigidas ao suces-
so", "independentes", "com bom
conhecimento" e "sofisticadas",
atributos que vão ao encontro do
aspiracional da mulher atual.

Por fim, Dove e Nivea são
fundamentalmente associadas
à extroversão e apresentam
características bem definidas
e consistentes. São fortemen-
te relacionadas a alto astral e

dinamismo, sem no entanto
deixar de lado seu caráter sexy
e sedutor. A diferença entre elas
é a maior inclinação de Dove
para a espontaneidade, ao passo
que Nivea tende mais ao dina-
mismo. Mostram-se, portanto,
totalmente em linha com seus
respectivos posicionamentos,
voltados principalmente para
mulheres mais jovens.

Vale lembrar que há um rela-
tivo equilíbrio entre as persona-
lidades com as quais as usuárias
da categoria mais se identificam.
Dessa forma, verifica-se a exis-
tência de grandes espaços a
serem explorados pelas marcas
nesse segmento.

Estudo
O MasterBrands é um estudo inédito desenvolvido pela TNS

InterScience que tem como objetivo reconhecer a personalidade, a
identidade e os benefícios associados às marcas de diversas categorias
de produtos. Para isso, utiliza a metodologia NeedScope.

Para a categoria de cremes hidratantes foram realizadas 400 en-
trevistas pessoais com mulheres das classes A, B e C com idade entre
18 e 65 anos na Grande São Paulo em setembro.

Metodologia
O NeedScope™ auxilia a gestão do portfólio de produtos por

meio de uma investigação dos diferentes níveis de necessidade dos
consumidores, dos mais básicos até aspectos sociais e emocionais.
Dessa forma, aponta os elementos conscientes e inconscientes que
vinculam a marca a seus consumidores.

O método já foi empregado em mais de 500 estudos, fornecendo
informações valiosas, como:
• personalidade e identidade das marcas; • benefícios e motivações
de uso; • benefícios emocionais; • as marcas perante o posiciona-
mento definido.

A empresa
TNS InterScience
O core business da TNS

InterScience é a pesquisa
capaz de antecipar o futuro,
desvendando o universo de
seus consumidores e desco-
brindo suas preferências para,
com isso, fornecer aos clientes
o suporte necessário à tomada
de decisão.

Há mais de duas décadas
a TNS InterScience iniciou
suas atividades com a missão
de utilizar tecnologia de ponta
em pesquisa de mercado. Em
2005 passou a fazer parte do
grupo TNS, líder mundial em
pesquisa ad hoc.

www.interscience.com.br
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