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ue as mulheres estão sempre querendo mudar algo na aparência ou emagrecer al

guns quilos, todos sabem. Mas constatar que apenas 8% estão totalmente satisfeitas 

com seu corpo é um dado impressionante — e um bom nicho de mercado. 

Interessada em saber mais sobre seu público - e para comemorar seus 30 anos 

- a Onodera Estética encomendou a pesquisa "A beleza da mulher brasilei

ra" à Sophia Mind, empresa de pesquisa e inteligência de mercado, dedicada 

exclusivamente a estudar hábitos de consumo e comportamento feminino. O 

objetivo foi conhecer melhor as mulheres, o que elas pensam e como se sentem 

em relação à beleza, suas preferências, dados de consumo de produtos e trata

mentos estéticos. "Resolvemos olhar a marca Onodera de forma mais ampla, 

considerando seu histórico e a relação da marca com o público feminino. Per

cebemos o enorme conhecimento sobre esse universo, uma vez que a Onodera 

atendeu 500 mil mulheres desde sua fundação. Por isso, propusemos a reali

zação de uma pesquisa que aprofundasse a relação da beleza com a mulher e 

como este conceito seria percebido e usado em suas relações", explica Rosana 

Ameixieira, da Onodera, responsável pela campanha. 

Na sua relação com o corpo, os dados da pesquisa mostram que a mulher real

mente não está satisfeita. Além dos 8% já mencionados, 21% estão insatisfeitas 

com a aparência, enquanto 71% estão satisfeitas em partes. 

E mesmo com toda essa insatisfação, muitas (26%) nunca tomaram atitudes 

para mudar isso - o principal motivo é a questão financeira. Outro detalhe 

relevante apontado pela pesquisa é que essa opinião não é totalmente basea

da no que elas pensam de si próprias: 92% das entrevistadas acreditam que 



outras pessoas reparam nos seus "defei

tos" físicos. Isso, inclusive, foi apontado 

por elas como algo que atrapalha o re

lacionamento com o parceiro, o sexo ou 

o momento da conquista — e isso é mais 

visível nas classes AB do que na C. 

As que resolvem mudar essa situação re

correm, em sua maioria (62%), aos exer

cícios físicos, que aparecem na lista, segui

dos de consumo de produtos de beleza e 

estética (45%) e tratamentos estéticos e 

massagens (23%). A classe AB gasta 40% 

mais com produtos e serviços de beleza do 

que a C. Entre os produtos mais consumi

dos estão produtos para cabelo, perfumes, 

hidratantes, batons, produtos anti-idade e 

maquiagem em geral. As clínicas de esté

tica são as campeãs no momento da pro

cura por tratamentos, com 34%. 

Para Bruno Maletta, sócio e responsá

vel pelas pesquisas da Sophia Mind, um 

ponto interessante dos dados obtidos são 

as diferenças regionais. "O Nordeste é a 

região das mulheres mais satisfeitas com 

o corpo e o Sul é a região mais insatisfeita 

e que menos gasta com beleza — apesar 

da colonização europeia e da quantidade 

maior de loiras de olhos claros, padrão 

de beleza nacional". 

Com relação às decisões de compra de 

produtos e serviços relacionados à bele

za, a maior influência é de profissionais 

do mercado (66% na classe AB e 64% na 

classe C acham que essa indicação é mui

to importante). E a classe C é a também 

mais influenciada pela mídia do que a 

A B , na questão de utilização de produtos 

e serviços de estética. 

Segundo Maletta, as marcas devem ficar 

atentas justamente aos diferentes perfis de 

mulheres na hora de elaborar seus planos 

de comunicação. "Cada uma delas possui 

um relacionamento, expectativas e uso di

ferente dos produtos. A comunicação e a 

estratégia de marketing devem ser feitas 

de forma diferente, tentando alcançá-las 

da forma mais apropriada e eficiente em 

cada um dos perfis". Para ele, o conjunto 

de dados da pesquisa como um todo aju

da as marcas a levantarem insights para 

comunicação e desenvolvimento de novos 

produtos. "É fundamental entender que as 

mulheres querem produtos e serviços cria

dos para elas. O movimento que a Onode

ra está fazendo de entendê-las para atendê-

-las é essencial para as marcas que querem 

ter sucesso em um mercado tão competiti

vo quanto o mercado de beleza". 

A Onodera tem como alvo prioritário 

mulheres de 25 a 50 anos, das classes AB, 

mas, mesmo assim, a pesquisa abrangeu 

uma amostra maior. Foram entrevistadas 3.500 mulhe

res, com idades entre 18 e 60 anos, das classes A, B e C, 

moradoras de todas as regiões do Brasil. Os resultados 

geraram quatro grandes áreas para análise: Satisfação 

com o corpo, Hábitos e consumo, Conceito de beleza e 

Perfis da mulher brasileira. E a pesquisa já teve reflexos 

na comunicação realizada pela empresa. "A criação do 

conceito 2011 mostra uma marca amiga das mulheres 

e um universo feminino vivenciado por elas e não pro

jetado. O slogan da campanha passou a ser 'Mais que 

atender, é entender você'. E todas as peças mostram essas 

mulheres de vários tipos e fases de vida", diz Rosana. 
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