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O volume total dos investi-
mentos publicitários no Brasil 
chegou a R$ 16,7 bilhões no 
segundo trimestre de 2009, um 
aumento de 5% sobre os R$ 15,9 
bilhões registrados no mesmo 
período do ano anterior, segundo 
o Ibope Monitor. O investimento 
nos meios eletrônicos foi o que 
mais cresceu nesse período, e 
na televisão registrou-se o maior 
volume de acréscimo, de R$ 790 
milhões. A internet obteve o 
maior crescimento percentual, 
de 14%. Com isso, sua partici-
pação no bolo publicitário bra-
sileiro atingiu 3%.

Entre os setores que mais 
se beneficiaram da expansão do 
mercado publicitário nos últi-
mos meses destaca-se higiene 
pessoal e beleza, com evolução 
anual de 10%, o dobro da média 
de todo o mercado. No final de 
2008, o segmento recebia por 
trimestre cerca de R$ 1 bilhão 
de investimento. Neste ano já su-
pera R$ 1,1 bilhão por trimestre 
(gráfico 1).

Televisão e internet regis-
traram os maiores volumes de 
investimento recebido do setor 
de higiene pessoal e beleza. A TV 
aberta liderou em volume acresci-
do, que foi de aproximadamente 
R$ 85 milhões na comparação do 
terceiro trimestre de 2009 com 
igual período de 2008. A internet 
ganhou mais R$ 46 milhões no pe-
ríodo, saltando 196% e chegando 
a 6% de participação, o dobro do 
que esse meio alcança na média 
de todos os setores. O investi-
mento no rádio dobrou e atingiu 
R$ 16,6 milhões (tabela 1).

As categorias que mais ga-
nharam participação foram as 
de desodorantes e higiene bu-
cal, chegando cada uma a 19% 
do volume investido no setor. 
Um ano antes, os produtos de 
higiene bucal tinham 14%, e os 
desodorantes, 16%. Por outro 
lado, anúncios institucionais, 
produtos para cabelo e outros 
do segmento de higiene pessoal 
e beleza, classificados sob de-
terminada linha ou coleção, per-
deram participação no terceiro 
trimestre de 2009 (tabela 2).

Produtos para higiene bucal, 
para o cabelo e desodorantes 
— as três maiores categorias 
do setor — concentram suas 
verbas na televisão. A categoria 
desodorantes tem 70% de seus 
investimentos na TV aberta 
(tabela 3).

A Unilever vem se man-
tendo como maior anunciante 
dessa área, com mais de R$ 365 
milhões de investimentos no 
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A internet é outro ponto im-
portante de disseminação de 
informações sobre higiene e 
beleza entre as mulheres. Dos 
6,1 milhões de usuários únicos 
de sites da categoria beleza em 
setembro, 58% eram mulheres. 
Mas o número de homens visi-
tantes tem crescido. No período 

de um ano, entre setembro de 
2008 e de 2009, eles passaram de 
2,1 milhões para 2,6 milhões, uma 
evolução de 24%. O volume de 
páginas consumidas na categoria 
pelos homens na internet residen-
cial brasileira também aumentou 
na mesma proporção, ao subir de 
38,2 milhões para 47,3 milhões.

Categoria atraiu 6,1 milhões  
de internautas em setembro

Tabela 1 – Investimento publicitário por meio / Setor de higiene 
pessoal e beleza 30 trimestre de 2008 e 3o. trimestre de 2009

Meio Jul. a set./09  
(R$ mil)

Jul. a set/08  
(R$ mil)

Part. (%)  
2009

Cinema 10.555 16.095 1%

Internet 69.151 23.357 6%

Jornal 4.963 3.725 0%

Outdoor 0 224 0%

Rádio 16.551 8.296 1%

Revista 129.929 138.752 11%

TV 762.044 677.163 67%

TV por assinatura 147.659 170.922 13%

1.140.851 1.038.534 100%
Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – setembro de 2009

Tabela 2 – Investimento publicitário por categoria / Setor de higiene 
pessoal e beleza  30 trimestre de 2008 e 30 trimestre de 2009

Categoria
Jul. a set./09 

(R$ mil)
Jul. a set./08 

(R$ mil)
Var. 
(%)

Absorventes higiênicos 23.547 35.313 -33%

Colônias e perfumes 56.400 53.521 5%

Desodorantes 222.267 163.155 36%

Fraldas em geral 25.257 11.301 123%

Higiene bucal 215.166 149.836 44%

Higiene e beleza capilar 210.036 248.519 -15%

Higiene íntima 30.256 29.622 2%

Institucional hig. Pessoal e beleza 9.348 21.694 -57%

Linha higiene pessoal e beleza 73.292 99.145 -26%

Maquiagem 37.423 29.119 29%

Outros/higiene pessoal e beleza 17.262 3.252 431%

Produtos barba e depilação 20.520 16.970 21%

Prod. Bronzeamento/prot. Solar 5.184 4.305 20%

Prod. Para manicure e pedicure 15.984 2.482 544%

Sabonetes e espumas de banho 64.440 75.734 -15%

Tratamento para pele do corpo 42.890 22.257 93%

Tratamento para pele do rosto 71.578 72.309 -1%

1.140.851 1.038.534 10%
Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – setembro de 2009

Tabela 3 – Investimento publicitário / Setor de higiene pessoal e beleza 
Categorias e meios – 30 trimestre de 2009 (em R$ mil)

Categoria Total
Part.  

(%)
CINEMA INTERNET JORNAL OUTDOOR RÁDIO REVISTA TV

TV POR  
ASSINATURA

Absorventes higiênicos 23.547 2% 0 1 0 0 0 16 40 43

Colônias e perfumes 56.400 5% 0 2 0 0 0 16 59 22

Desodorantes 222.267 19% 3 13 1 0 1 5 70 8

Fraldas em geral 25.257 2% 0 2 0 0 0 12 76 10

Higiene bucal 215.166 19% 1 4 0 0 0 1 69 24

Higiene e beleza capilar 210.036 18% 0 5 0 0 1 18 66 9

Higiene íntima 30.256 3% 0 0 0 0 0 11 68 21

Instituc. Higiene pessoal e beleza 9.348 1% 0 16 13 0 5 32 33 0

Linha higiene pessoal e beleza 73.292 6% 0 12 2 0 1 18 67 1

Maquiagem 37.423 3% 0 3 1 0 0 19 77 0

Outros/higiene pessoal e beleza 17.262 2% 0 0 0 0 11 4 70 14

Produtos barba e depilação 20.520 2% 0 0 0 0 3 10 69 18

Prod. Bronzeamento/prot. Solar 5.184 0% 0 11 0 0 0 33 16 39

Produtos manicure e pedicure 15.984 1% 0 2 0 0 8 33 57 0

Sabonetes e espumas de banho 64.440 6% 0 8 0 0 0 5 72 16

Tratamento para pele do corpo 42.890 4% 0 4 0 0 12 22 55 7

Tratamento para pele do rosto 71.578 6% 0 0 0 0 2 20 69 9

1.140.851 100% 10.555 69.151 4.963 0 16.551 129.929 762.044 147.659
Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – setembro de 2009

Evolução do número de usuários e do volume  
de páginas vistas (em milhões) 

Gênero masculino / Subcategoria Beleza 

Internet domiciliar Set./08 Set./09 Evolução

Usuários únicos 2,1 2,6 24%

Páginas vistas 38,2 47,3 24%
Fonte: Ibope Nielsen Online

trimestre, um acréscimo de 7% 
sobre o montante do mesmo 
período de 2008. A Hypermar-
cas cresceu 95% em um ano e 
ocupou a terceira posição entre 
os principais anunciantes do 
mercado de higiene pessoal e 
beleza (tabela 4).

Homens mais vaidosos
Os produtos de higiene pes-

soal e beleza mais usados pelos 
brasileiros continuam sendo os 
de cuidados com os cabelos e 
com a boca, e também os deso-
dorantes e perfumes, segundo a 
pesquisa Target Group Index, do 
Ibope Mídia (tabela 5). 

Os cremes depilatórios e as 
tinturas para cabelo permanecem 
como os de maior consumo propor-
cional das mulheres em relação aos 
homens. No último levantamento, 
49% das mulheres pesquisadas tin-
giram o cabelo pelo menos uma vez 
nos últimos seis meses, enquanto 
no grupo masculino esse índice foi 
de 11% (tabela 6).

Entre os homens que usam 
cremes e produtos para cabelo, 
é possível identificar alguns 
grupos com maior afinidade. Por 
exemplo, dos que usam creme 
de depilação, há maior propor-
ção do que a média da população 
entre homens das classes D e E, 
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Gráfico 1 – Total do investimento publicitário do setor de higiene pessoal e beleza   
30 trimestre de 2001 a 30 trimestre de 2009 (em R$ milhões)
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Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – 2001 a 2002 (28 mercados); 2003 a 2005 (29 mercados); 2006 a 2008 (37 mercados); setembro de 2009

Tabela 4 – Investimento publicitário / Setor de higiene pessoal e 
beleza  Anunciantes – 30 trimestre de 2008 e 30 trimestre de 2009

Ranking Anunciante
Jul. a set./09  

(R$ mil)
Jul. a set/08  

(R$ mil)
Var.  
(%)

1 UNILEVER BRASIL 365.159 341.223 7%

2
COLGATE-

PALMOLIVE
122.386 135.395 -10%

3 HYPERMARCAS 79.772 40.902 95%

4 AVON 77.234 74.677 3%

5 L’ORÉAL 72.826 62.834 16%

6 PROCTER & GAMBLE 65.616 47.099 39%

782.992 702.130 12%
Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – setembro de 2009

Tabela 5 – Produtos de higiene pessoal e beleza mais usados pelos brasileiros 

Total Masculino Feminino

Creme dental: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 96% 95% 97%

Desodorantes e antitranspirantes: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 30 dias 91% 89% 93%

Xampu: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 88% 80% 95%

Perfume/colônia: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 78% 72% 83%

Escova de dentes: uso/últ. 12 meses: usuários marca única 67% 70% 64%

Condicionador: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 67% 50% 82%

Fio/fita dental: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 62% 56% 67%

Cremes para o corpo: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 54% 29% 77%

Creme para pentear: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 30 dias 45% 28% 60%

Enxágue bucal/antisséptico: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 43% 41% 46%

Hidratante para o rosto: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 38% 20% 54%

Protetor solar: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 30 dias 36% 26% 45%

Produtos para limpeza facial: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 35% 21% 47%

Cremes para mãos: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 34% 18% 48%

Tintura para cabelo: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 6 meses 31% 11% 49%

Fixador/gel/mousse para cabelo: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 7 dias 18% 25% 12%

Ceras/cremes depilatórios: uso/últ. 12 meses: usuários - últ. 30 dias 12% 5% 19%
Fonte: Target Group Index/Ano 10 – onda 1 + onda 2 – 19.456 entrevistas – Ago. 08/ago. 09

Tabela 6 – Produtos de maior consumo 
Hidratante p/ o rosto: 

Uso/últ. 12 meses: 
Usuários - últ. 7 dias

Ceras/cremes depilatórios: 
Uso/últ. 12 meses: 

Usuários - últ. 30 dias

Fixador/gel/mousse para 
cabelo: Uso/últ. 12 meses: 

Usuários - últ. 7 dias

Brasil - A/B 19% 4,40% 26%

Brasil - C 22% 4,50% 28%

Brasil - D/E 17% 5,00% 19%

12 - 19 anos 16% 3,20% 40%

20 - 24 anos 20% 4,80% 34%

25 - 34 anos 22% 6,40% 24%

35 - 44 anos 21% 4,00% 20%

45 - 54 anos 23% 4,40% 17%

55 - 64 anos 20% 4,30% 15%

Brasília (DF) 26% 10% 21%

Belo Horizonte 21% 4,60% 34%

Curitiba 19% 2,40% 24%

Fortaleza 16% 3,40% 17%

Porto Alegre 15% 3,10% 22%

Recife 18% 2,20% 18%

Rio de Janeiro 20% 5,90% 19%

Salvador 26% 3,50% 22%

São Paulo 26% 5,40% 37%

Campinas 18% 4,00% 39%
Fonte: Target Group Index/Ano 10 – onda 1 + onda 2 – 19.456 entrevistas – Ago. 08/ago.09

Tabela 7 - Influência da publicidade em ponto-de-venda na 
decisão de compra (respostas 4/5 em escala que vai de 1 a 5)

Total Masculino Feminino

Total 100% 100% 100%

Alimentos 34% 31% 36%

Roupas 33% 29% 37%

Telefones celulares 29% 28% 30%

Produtos de higiene pessoal 29% 25% 33%

Equipamentos de TV, vídeo, som 28% 28% 28%

Vida saudável  

(exerc., alimentos, etc.)
28% 25% 30%

Produtos para casa 27% 24% 30%

Produtos farmacêuticos 21% 19% 24%

Automóveis 18% 21% 16%

Produtos financeiros e seguros 15% 15% 15%
Fonte: Target Group Index/Ano 10 – onda 1 + onda 2 – 19.456 entrevistas – Ago. 08/ago.09

Os estudos da Análise Setorial 
Ibope/Meio & Mensagem são 
preparados pelos analistas do Ibope 
com base nos dados produzidos por 
essa empresa e fontes secundárias. As 
principais pesquisas citadas são:
Flash da Concorrência: recurso 
online que possibilita analisar vei-
culações com imagens e detalhes de 
emissoras, programas, horários, tipos 
e títulos de comercial. Os dados são 
disponibilizados em até 24 horas após 
a transmissão em São Paulo e Rio de 
Janeiro e 48 horas para as demais 
praças.
Advision: recurso online que pos-
sibilita informações de fiscalização e 
análise da concorrência do meio TV 
aberta nas praças São Paulo e Rio 
de Janeiro. 
Checking Jornal: relatórios com 
base na coleta integral — da primeira 
à ultima página, incluindo suplemen-
tos e/ou cadernos especiais regionais 
— dos títulos de jornal da cobertura. 
Pode ser analisado o espaço ocupado 
pelos anunciantes e suas marcas, 
além de caderno, seção, segmento 
de atuação, tipo, cor e posição do 
anúncio.
Target Group Index: Realizado em 
58 países, o estudo permite traçar o 

perfil completo do consumidor, inte-
grando o que ele pensa, faz, consome, 
lê e ao que assiste. Presente no Brasil 
desde 1999, representa indivíduos en-
tre 12 e 64 anos nas principais regiões 
metropolitanas do País.
Monitor Evolution: Ferramenta de 
análise de investimento publicitário 
para TV aberta, TV por assinatura, 
rádio, jornal, revista, outdoor, cine-
ma e internet. Permite acompanhar 
o desempenho de comunicação de 
cada produto e compará-lo ao de 
seus concorrentes. Para o cálculo 
são utilizadas as tabelas de preços 
de cada veículo vigentes na data da 
coleta, sem aplicação de descontos. 
Em agosto de 2007 o Ibope lançou 
o Monitor Evolution. Os dados de 
cinema e ampliação de cobertura de 
rádio estão disponíveis desde 2006. 
A inclusão de oito mercados para TV 
está disponível desde 2007.
Ibope Nielsen Online: Joint ventu-
re entre o Ibope e a Nielsen Online, 
líder mundial em mensuração do 
comportamento dos usuários da in-
ternet. A empresa está presente em 
dez países, por meio do maior painel 
de internautas do mercado, com mais 
de 200 mil colaboradores (5.533 no 
Brasil, em março).

Metodologia

entre os que têm de 25 a 34 anos 
de idade, os que são casados e 
os que moram em regiões como 
Brasília, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Os homens com maior 
afinidade com o uso de hidratan-
tes para o rosto são os de 45 a 54 
anos e os moradores de Brasília, 
São Paulo e Salvador. Por exem-
plo: dos homens de Brasília, 26% 

usam hidratantes e 10% usam 
ceras para depilação.

O gel para cabelo, o produto 
de beleza mais utilizado pelos 
homens em comparação com as 
mulheres, tem maior afinidade 
com homens da classe C, com os 
que moram em regiões como São 
Paulo, Belo Horizonte e Cam-
pinas e com os adolescentes. 

Segundo o Target Group Index, 
40% dos homens de 12 a 19 anos 
usam algum tipo de gel para ca-
belo, enquanto a média para toda 
a população é de 25%.

Entre as mulheres, esses pro-

dutos são mais usados por gru-
pos etários e sociais diferentes. 
Ceras e cremes depilatórios, por 
exemplo, têm maior afinidade 
entre mulheres das classes A e 
B, entre aquelas de 20 a 24 anos 
de idade e as que moram em 
Brasília, Curitiba e Campinas.

Para as mulheres, principal-
mente, a publicidade no ponto-
de-venda é um fator importante 
na decisão de compra de produ-
tos de higiene pessoal. O ponto-

de-venda é mais relevante para os 
homens quando os produtos são 
de seu maior interesse e conheci-
mento, como os automóveis. Um 
terço das mulheres pesquisadas 
considera o ponto-de-venda in-
fluente no momento da compra 
de produtos de higiene pessoal. 
As mulheres também se inte-
ressam mais do que os homens 
em disseminar informação sobre 
produtos de beleza por meio do 
boca a boca (tabela 7).
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