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mais provável, porém, que os interessados em
cosméticos e estética tenham mais informações
sobre lançamentos recentes da Dior e da Shiseido
do que sobre produtos de empresas brasileiras.
Essa aferição é visível na pesquisa realizada pela
Auditoria de Imagem MídiaB sobre a abordagem
que veículos impressos fazem do setor.

Com amostragem de dez jornais e revistas
nacionais publicados entre janeiro a setembro
deste ano, o estudo indica que a mídia nacional
confere às empresas estrangeiras cerca de 60%
do total de seu espaço dedicado a produtos de
estética. Quando são observados separadamente
os textos sobre as nacionais, matérias institucio-
nais — focadas nas empresas em si ou em seus
projetos — representam quase metade da cober-
tura, com 44,6% do espaço (55,4% é dedicado a
produtos). Na análise de matérias sobre o merca-
do internacional, essa diferença aumenta: produ-
tos importados são 79,3% e as instituições que os
fabricam, só 20,7%. "Isso fortalece muito a posi-
ção dos importados diante dos nacionais, posto
que, na cobertura sobre o setor, as reportagens
sobre produtos são verdadeiras vitrines", explica
Alexandre Martins, diretor da MídiaB.

É interessante notar que o conteúdo produzi-
do por jornais — seja em suplementos femininos
ou em cadernos de serviços — é o que mais deu

peso aos importados. Dois dos diários pesquisa-
dos dedicaram quase três vezes mais espaço às
empresas estrangeiras — das sete revistas ava-
liadas, somente duas seguiram a mesma linha.
Segundo Martins, esses dados são comercial-
mente relevantes por diversos fatores: "Os pro-
dutos aparecem em destaque como se estives-
sem em prateleiras e muitos dos espaços edito-
riais trazem seus preços junto ao nome. Trata-se
praticamente de um serviço ao consumidor".
Somente jornais dedicam algum espaço crítico a
essas empresas e seus produtos, ainda que a
centimetragem ponderada negativa sobre o setor
seja infinitamente menor que todo o resto.

Veja a seguir algumas informações sobre a
cobertura da imprensa a respeito da indústria
de cosméticos. 

AMOSTRAGEM

Jornais: O Estado de S. Paulo; Folha de S.Paulo; O Globo. RevisLas: Caras;

Cláudia; Corpo a Corpo; Criativa; Marie Claire; Nova; Quem Acontece.

1° de janeiro de 2009 a 30 de setembro de 2009.

A centimetragem ponderada (CMP) é o resultado exato da importância

do espaço em centímetros dedicado ao tema de pauta em relação à

circulação do veículo, dia da veiculação e localização editorial da pu-

blicação da nota, artigo ou matéria.

Fonte: Auditoria de Imagem MídiaB
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