
Pesquisa desvenda a beleza feminina 
Sheila Horvath 
 
Um estudo realizado pelas pesquisadoras Letícia Casotti, Maribel Suarez e Roberta Dias 
Campos, do Instituto Coppead de Administração, mostra como as mulheres de classe alta, de 
diferentes idades, consomem produtos de higiene, cuidado pessoal e estética. O resultado do 
trabalho está no livro "O tempo da beleza consumo e comportamento feminino, novos 
olhares", lançado agora pela editora Senac/Coppead.  
 
A pesquisa foi dividida em quatro momentos de vida e não simplesmente por faixa etária. Em 
"O momento é agora", foram ouvidas mulheres estudantes jovens, financeiramente 
dependentes de seus país. Nesse grupo o papel da mãe é fundamental. É ela quem ajuda na 
escolha da marca e na compra, e no uso do produto.  
 
Já o grupo "O tempo existe" engloba mulheres com responsabilidades profissionais e pessoais, 
mas ainda sem filhos. Em "O tempo não pára", as mulheres que compõem o grupo exercem 
múltiplos papéis, como mãe, esposa, profissional, dona-de-casa. Elas percebem os efeitos do 
tempo e tentam lutar contra o envelhecimento. Por fim, há as mulheres que formam o grupo 
"Cada coisa em seu tempo". Elas encaram com mais tranqüilidade a rotina. Algumas já estão 
com os filhos criados e o trabalho é menos exigente, e a consciência do envelhecimento e a 
preocupação com ações preventivas ganham maior espaço no dia-a-dia.  
 
Conhecer bem esses perfis é fundamental para as empresas que atuam no segmento de 
beleza, uma vez que a lealdade à marca e produtos torna-se cada vez mais difícil. Daí a 
necessidade das companhias investirem cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. A 
diretora de inovação para rosto e corpo da Natura, Mônica Gregori, conta que a empresa 
investe, anualmente, 3% da receita líquida em pesquisa. "Para este ano já temos 76 projetos 
em andamento", revelou ontem a executiva durante o lançamento da linha Chronos Politensor 
de Soja.  
 
Mônica conta também que, nos últimos cinco anos, a companhia realizou pesquisas com mais 
de 20 mil mulheres. "A mulher brasileira é a referência da Natura no desenvolvimento de 
produtos, pois ela possui uma pele única, fruto da miscigenação de diferentes culturas e 
etnias", afirma.  
 
As vendas do Chronos Politensor de Soja começam em maio, mês em que estréia a campanha 
nacional do produto criada pela Taterka. Estão previstos filmes para TV e veiculação em 
revistas e internet.  
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