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Carlos Machado, diretor da Imagine Marketing, empresa especializada em consultoria e 
desenvolvimento de produtos cosméticos, demonstra como uma observação mais atenta do 
imaginário feminino pode ajudar na construção de geradores de valores que sejam 
motivadores de compra.  Nesta análise de marketing, ele explora um território sublime e sutil 
que, na maioria das vezes, passa despercebido para as empresas, mas que é fundamental 
para o entendimento de suas consumidoras e para o atendimento de seus anseios.  

É incrível o quanto as mulheres são capazes de realizar. Em todos os campos da atividade 
humana acontecem profundas transformações e quanto mais o tempo passa, mais essas 
figuras tão cheias de energia deixam marcadas na história a sua capacidade e audácia. Hoje, 
do avanço tecnológico nasce um ilimitado universo digital de informações que torna nossa vida 
muito mais fácil. 

Imaginem então se pudéssemos, mesmo que por alguns instantes, fazer com que toda essa 
tecnologia trouxesse do passado algumas figuras femininas que tiveram um modus vivendi 
bastante diferente e adiantado para o seu tempo, e que por essa razão, foram censuradas, 
criticadas e condenadas pela moral de então. Aqui, não posso deixar de me lembrar de Leila 
Diniz que, em meados da década de 1960, por desfilar sua adiantada gravidez dentro de um 
pequeno biquíni sob o sol da praia de Ipanema, causou profundo espanto pela considerada 
ousadia, e sua foto rodou o mundo.  

Pois bem, o que diriam essas mulheres de outra época sobre este fantástico mundo moderno? 
Pensem na reação delas ao vislumbrarem a imagem independente e sensual das mulheres 
que, hoje, não são mais censuradas ao desfilar sua beleza e capacidade por todos os cantos da 
Terra. O que diriam ao observar a reunião de talento e personalidade das mulheres que 
conjugam força e atitude em consecutivos sucessos? 

Visualize nossas avós e bisavós em seu tempo. Será que imaginariam que mulheres 
conseguiriam gerenciar cidades, estados e governar países? É incrível, mas essas mulheres 
estiveram bem próximas de nós e algumas ainda existem em nossas vidas. De cinco décadas 
para cá o mundo passou e continua a passar pela mais fantástica transformação da 
humanidade. E o mais incrível é que a velocidade dessas mudanças aumenta cada vez mais, 
lançando-nos num incrível processo rumo ao inimaginável. 

Revolução pessoal 

Nesse período, as mulheres também ingressaram numa nova etapa revolucionária e essa nova 
revolução está sendo radical e efetiva, pois explora um território até a bem pouco tempo 
desprezado e desconhecido: o universo da intimidade e do imaginário. Essa mais nova onda 
evolutiva não veio de fora para dentro e, sim, de dentro para fora. Não estou me referindo à 
explicitação da modernidade feminina que se pode enxergar nas ruas ou mensurada na 
quantidade superior de mulheres em salas de aulas das universidades – isso é a conseqüência 
do que pretendo expor. Falo de sentimentos e emoções. Chamo esse movimento de a 
revolução do íntimo, do detalhe, da atitude, do comportamental e da essência.  

Atualmente, a grande revolução é pessoal, particular, diária. E é dentro de si mesmas –  na 
sua delicada intimidade pelo caminho de suas experiências, seus afetos e paixões – que as 
mulheres encontram força para fazerem suas escolhas e modificarem o mundo. Hoje, elas 
podem dominar a sua vida e o seu destino com a ajuda da ciência, da informação e da 
tecnologia. 



Diferentemente das nossas avós, elas se tornaram independentes, ousadas, bem informadas e 
como consumidoras, céticas e extremamente exigentes. Não compram mais somente sonhos e 
não acreditam em promessas de produtos milagrosos. Vivendo em um mercado globalizado, 
têm uma percepção profundamente crítica e até técnica a respeito dos produtos que 
consomem, pois querem saber se realmente existem os atributos prometidos e se estes são 
funcionais.  

Alma feminina 

Seria, então, possível criar produtos verdadeiros com resultados efetivos que atendessem a 
essa nova mulher? Que atitudes as empresas devem tomar para acompanhar a evolução da 
consumidora? 

Em primeiro lugar a administração deve impor ao marketing uma reavaliação conceitual, 
baseada em uma profunda ampliação da percepção do imaginário feminino. A empresa como 
um todo deve capacitar-se emocionalmente e adotar uma alma feminina. Até mesmo as 
empresas gerenciadas por mulheres devem se ater a essa atitude, pois algumas, no que se 
refere a esse tema, mais parecem ter uma gestão masculina do que feminina. 

Devem entender que fará muita diferença se: 

- Antes de pensar em produtos, pensarem em sonhos. 

- Antes de pensar em números, pensarem em conceitos. 

- Antes de pensar em vendas, pensarem em auto-estima. 

- E, antes de pensar em metas, pensarem em intimidade. 

É importante que todos os produtos cosméticos estejam bem conceituados, permeados de 
inovação e de apelos emocionais. Mulheres compram seus produtos de beleza para recarregar 
a sua auto-estima e estes devem reverenciá-las em toda sua extensão, do conceito ao 
resultado. O projeto tem que começar pela alma da consumidora, pois é na sua intimidade que 
residem todas as razões para a existência do produto. É curioso, mas a maioria das empresas 
inicia o desenvolvimento de seus itens pela embalagem, quando, na verdade, esta deveria ser 
a última etapa, considerando que uma somatória de outros itens a antecede, muito mais 
importantes e que oferecerão consistência à ela. 

Emoção, com razão 

Devemos observar que pesquisas realizadas demonstram que em produtos de massa os 
aspectos que mais atraem os consumidores são, em primeiro lugar, o preço e, em segundo, a 
promessa (e esta se refere à conceituação, atributos, sonhos e tudo o mais que mencionei 
anteriormente). Só para avaliar a importância dessas ações, a publicidade vem em sétimo 
lugar. 

Ainda para quem gosta de números, com a finalidade de substanciar suas verdades, 
acrescento que no segmento cosmético 84% dos consumidores são mulheres e que, mesmo 
sozinhas, são responsáveis pela compra dos produtos para o restante da família. Acho que 
esse, por si só, é um argumento que deveria levar todos aqueles que estão envolvidos com o 
desenvolvimento de produtos a pensar mais no que se passa dentro da cabeça das mulheres 
antes de lançar seus produtos. 

 



A visão da maioria das empresas objetiva a busca da liderança no segmento em que atuam. As 
empresas de produtos cosméticos devem lembrar-se que para chegarem lá, diferente das 
demais indústrias, precisam antes fazer produtos com uma história emocionante, verdadeira 
que dê credibilidade e apaixone intimamente a consumidora, conduzindo o item em questão 
para além da sua condição funcional.  

A maioria dos novos empresários da indústria cosmética, oriundos de outras áreas, não tem 
essa visão onírica tão necessária ao segmento e, normalmente, estão voltados para suas 
planilhas, à procura de soluções meramente técnicas e/ou racionais, desprezando os aspectos 
humanos da questão. 

Uma sugestão: contratem um poeta urgente, pois sedução é muito mais arte do que ciência e 
será mais fácil para um artista conquistar a intimidade de uma mulher do que para um técnico. 
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