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O sexo feminino se sentiu vingado esta semana, quando um estudo da London School of 
Economics afirmou que os homens infiéis costumam ter um QI mais baixo que a média. Para o 
autor da pesquisa britânica, a fidelidade sexual do homem mais inteligente seria um sinal de 
evolução da espécie - raciocínio que não pode ser aplicado às mulheres, cujo comportamento 
monogâmico vem sendo mais constante ao longo dos séculos. Mas, se na vida a dois elas 
garantem exclusividade ao parceiro, a mesma promessa não vale para os fabricantes de 
cosméticos.  
 
Pesquisa encomendada pelo Valor para a empresa Sophia Mind, do site Bolsa de Mulher, 
revelou que um percentual muito baixo de consumidoras, 6%, são fiéis a marcas de produtos 
de beleza, apesar de a maioria (83%) estar satisfeita com a atual oferta de cosméticos no 
mercado. O levantamento on-line foi feito em dezembro com 1,3 mil mulheres, de diversas 
regiões metropolitanas do país, com idade média de 33 anos e renda familiar mensal em torno 
de R$ 3,2 mil.  
 
"Esse índice abre um leque de oportunidades enorme para a indústria, ao mostrar que essa 
consumidora está sempre disposta a experimentar", afirma Andiara Petterle, presidente do 
Bolsa de Mulher. Um cenário desses significa disputa acirrada, ainda mais por se tratar de um 
mercado que não para de crescer e chama cada vez mais novos competidores. Só em xampu, 
por exemplo, são três mil marcas espalhadas nas prateleiras de todo o país, que faturaram 
cerca de R$ 2 bilhões no ano passado. Em 2009, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos acumulou receita de R$ 25 bilhões, uma alta de 15% sobre o ano anterior.  
 
E quando se trata de beleza, economia não é fundamental. Na pesquisa feita pela Sophia Mind, 
enquanto 51% destacaram preço como o principal atributo, 87% indicaram a qualidade do 
cosmético, ou seja, algo que realmente funcione, como essencial. A minoria disse comprar em 
função do preço (5% das entrevistadas) ou trocar de produto quando existe uma boa 
promoção por parte do concorrente (6%).  
 
Para lidar com a infidelidade da consumidora, os fabricantes vêm enxugando o portfólio a fim 
de concentrar esforços em produtos onde elas realmente enxergam valor (diferentemente das 
relações amorosas, no consumo de beleza, as mulheres são pragmáticas). Ao mesmo tempo, 
aumentaram o ritmo de lançamentos porque ficou mais do que claro que esta consumidora 
está aberta a novas experiências.  
 
"No ano passado, 67,5% da nossa receita veio de produtos lançados nos últimos dois anos", 
afirma José Vicente Marino, vice-presidente de negócios da Natura. No período, foram 113 
lançamentos. Em 2008 foram 123. Marino não vê o índice de 6% como sinal de infidelidade. "A 
indústria de cosméticos educou as mulheres para a inovação", prefere. Já Alessandro Carlucci, 
presidente da Natura, diz que a fidelidade depende da categoria. "Em xampu, por exemplo, a 
mulher tem uma crença que, depois de determinado tempo, ela precisa trocar de marca 
porque o seu cabelo acostumou com o produto", diz ele. "Mas no rosto ela não vai colocar 
qualquer coisa", afirma.  
 
Em Seda, a principal marca da Unilever em cuidados para cabelos, o portfólio foi reduzido de 
100 para 76 produtos em 2009. "Hoje temos 18 variantes de produtos - de liso a danificados, 
além de subdivisões, como liso extremo e liso perfeito", diz Adriana Yamamoto, gerente de 
marketing de Seda. "Mas percebemos que algumas variáveis significavam pouco para a 
consumidora, por isso reduzimos o mix, apesar de mantermos ainda assim uma grande 
variedade".  
 
Com a reformulação da marca em setembro do ano passado - em um projeto que prevê 
investimentos de R$ 100 milhões em dois anos -, Seda aproveitou para reposicionar o preço 
do produto, que aumentou 9%. Mesmo assim, diz Adriana, a marca continua competitiva e 
mantém a liderança do mercado, com 29,1% em volume em janeiro. "Crescemos um ponto e 
meio percentual desde o relançamento", afirma.  



 
Quando se trata de cabelos - o segundo maior dilema para as mulheres, depois do peso -, a 
pesquisa da Sophia Mind mostrou que elas seguem exatamente o que diz o seu cabeleireiro 
(dono de uma opinião importante ou muito relevante para 87% delas). Consciente do poder 
desses profissionais, a Unilever acaba de lançar um programa de relacionamento, o Seda 
Expert Club. Por meio de um site, os cabeleireiros poderão fazer cursos e acompanhar 
tendências, além de acumular pontos, que podem ser trocados por prêmios como viagens, por 
exemplo. "Ao participar de um curso de Seda - que também pode ser presencial, por meio de 
parceria que fechamos com o Senac -, o profissional ganha pontos", afirma Adriana. 
 
Segundo o levantamento feito para o Valor, o gasto médio mensal das mulheres com produtos 
de beleza é de R$ 177 (mais de um terço do salário mínimo). Desse total, 55% referem-se a 
tratamentos de beleza e, o restante, a compra de produtos. Em uma situação de crise 
financeira, porém, a consumidora corta as visitas ao salão, mas não deixa de adquirir 
cosméticos - algo mais importante para elas do que roupas, acessórios, entretenimento, uso 
do telefone e mesmo despesas do lar.  
 
"Nossa vaidade é acima da média mundial", diz Maria Laura Santos, diretora de marketing da 
Nivea, que já acompanhou pesquisas feitas pela multinacional alemã no país sede da 
companhia. "As alemãs cuidam do corpo porque precisam. São racionais. As brasileiras o 
fazem por prazer e demoram, em média, uma hora para ficarem prontas antes de sair de 
casa", diz ela. A cada ano, pouco mais de 30% do mix da Nivea, que soma cerca de 200 
produtos, é renovado.  
 
A infidelidade das consumidoras tem sido reforçada pela internet. A rede mundial é usada por 
88% das mulheres para pesquisar preços, produtos e saber como usá-los. Não por acaso, 
grandes lojas virtuais de cosméticos, como a Sack's, abrem fóruns de discussão sobre os 
produtos e permitem a postagem de comentários sobre cada um dos itens à venda. E reforçam 
o caixa também com os fabricantes, diz o sócio diretor da Sack's, Carlos André Montenegro. 
"Podemos negociar tanto o uso do nosso mailing de 1 milhão de consumidoras, quanto vender 
espaços para divulgação dos produtos no site", diz. A Lancôme, por exemplo, achou estranho 
que a sua nova máscara de cílios, a Oscillacion, um sucesso no exterior, estivesse com baixa 
procura no site. "A empresa produziu um vídeo, apresentando a melhor maneira de usar o 
produto, e as vendas cresceram 40%". O site lançou há oito meses um blog de consultoria de 
beleza, que já soma 200 mil cadastros.  
 
Para Andiara, do Bolsa, a infidelidade das mulheres com os cosméticos está diretamente 
relacionada à sua eterna insatisfação com a aparência. "A pesquisa mostrou que 56% das 
mulheres não estão felizes com o que veem no espelho e que 95% delas gostaria de mudar 
alguma coisa em si mesmas", diz. Ou seja, mesmo aquelas que se dizem satisfeitas, não estão 
exatamente de bem com o próprio reflexo. Se pudessem, mudariam principalmente a barriga 
(42) e os seios (17%). A pesquisa detectou que o sexo oposto é responsável, em parte, por 
este sentimento. "A metade daquelas com parceiros fixos acredita que ele também está 
insatisfeito com o corpo delas", diz Andiara. Para 72% das descomprometidas, amigos e 
família acham que ela poderia parecer melhor.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


