
POTENCIAL DO MERCADO DE BELEZA
Julho 2016



Cosméticos 
em geral

50,7% 43,9%

Roupas, calçados 
e acessórios

42,3%

Cuidados relacionados ao 
cabelo, unha, barba e pelos

Intenção de realizar tratamentos de 
maior valor nos próximos 12 meses
com o objetivo de melhorar a beleza:

Clareamento dos dentes 20,9%

Aparelho ortodôntico 
para correção nos dentes 14,8%

Porcelana nos dentes 10,4%

Produtos ou procedimentos desejados para 
ficar mais bonito, não adquiridos por falta 
de dinheiro:

Clareamento dos dentes 21,0%

Compra de roupas, 
calçados e acessórios 16,4%

Porcelana nos dentes 15,8%

Itens mais usados no dia a dia:
shampoo 75,2%
Colônias e perfumes 67,6%
Condicionador 49,1%

itens de maquiagem mais utilizados:
Batom 36,1%
Base/corretivo/pó compacto 22,9%

Serviços mais 
realizados:
Unhas 46,8%
Hidratação 
dos cabelos 35,7%

Depilação 34,2%

Serviços mais realizados 
por profissionais:
Mechas, balayage, luzes, 
reflexos no cabelo 85,6%

Alisamento/progressiva 81,3%
Corte de cabelo 78,5%

CUIDADOS DOS CABELOS, BARBA E UNHA

COSMÉTICOS E MAQUIAGEM

POTENCIAL 
DO MERCADO 

DE BELEZA

Gasto médio 
mensal:
R$ 100,80

Gasto médio 
mensal:
R$ 77,80

Locais mais procurados para adquirir estes produtos:
Compras de revendedores de cosméticos 53,2%
Supermercados/hipermercados 45,7%
Farmácias/drogarias 40,5%

Os produtos ou serviços mais desejados para adquirir nos 
próximos três meses, com o objetivo de ficar mais bonito:



Procedimentos que os entrevistados ainda 
não fizeram, mas têm vontade:
Depilação definitiva 38,0%
Porcelana nos dentes 33,9%

Serviços mais utilizados:
Limpeza de pele 41,2%
Academia 33,1%
Tratamento para 
acne/espinhas 18,6%

Tratamento 
contra manchas 17,2%

CUIDADOS COM O CORPO: 
MASSAGENS E TRATAMENTOS ESTÉTICOS NÃO INVASIVOS

CUIDADOS MÉDICOS, REMÉDIOS, CIRURGIAS E TRATAMENTOS INVASIVOS

VESTUÁRIO

Locais mais procurados 
para adquirir estes 
serviços: 
salões de beleza 59,9%
Academias 28,0%
Clínicas de 
estética 18,2%

Procedimentos invasivos 
mais realizados:
Clareamento dos dentes 26,5%
Uso de remédio para 
emagrecer 23,3%

Porcelana nos dentes/
coroa dentária/faceta 12,2%

Intervenções cirúrgicas mais desejadas:
Abdominoplastia 26,7%
Cirurgia plástica para redução, 
aumento ou levantamento do seio 24,4%

Cirurgia em alguma parte do rosto 22,1%
Lipoescultura 20,8%

Produtos adquiridos 
exclusivamente com 
a intenção de ficar 
mais bonito:
Roupas 87,3%
Calçados 72,2%
Acessórios 50,1%

Principais vendedores/ 
locais de compra:
Revendedores 
de cosméticos 37,6%

Lojas de 
departamento 28,8%

Supermercados/
hipermercados 26,2%

Gasto médio 
mensal:
R$ 90,10

Gasto médio 
mensal:
R$ 221,60

Pretendem realizar 
procedimentos invasivos, mas 
não o fazem por falta de dinheiro:

74,3% 



POTENCIAL DE MERCADO POR 
PRODUTOS E SERVIÇOS DE BELEZA

70 milhões de brasileiros desejam fazer clareamento dos dentes

De simples mechas nos cabelos a intervenções cirúrgicas, passando por roupas projetadas para disfarçar 
imperfeições, itens de maquiagem, cosméticos e técnicas de clareamento nos dentes, a imensa lista de 
produtos e serviços relacionados à beleza comprova a diversidade deste segmento. Partindo de um universo 
tão amplo, como identificar os padrões de consumo dos brasileiros? 

Este é, justamente, o objetivo da pesquisa ‘Potencial do Mercado de Beleza’, conduzida pelo SPC Brasil e 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Ao investigar a aquisição de inúmeros produtos e serviços, bem 
como os valores gastos, os locais de compra preferidos e os fatores que exercem influência nessas decisões, o 
estudo também ressalta as possiblidades e oportunidades de negócios num setor em que milhões de pessoas 
estão dispostas a investir, a fim de cuidarem da melhora da aparência. 

A esse respeito, a pesquisa também traz um levantamento detalhado sobre os itens mais desejados e a 
demanda para os próximos três ou 12 meses, destacando, ainda, as características do segmento em cinco 
subcategorias: Cosméticos e maquiagem; Cuidados com os cabelos/barba/unha; Cuidados com rosto e corpo 
(massagens e tratamentos estéticos não invasivos); Cuidados médicos, remédios e tratamentos invasivos; e 
Vestuário.
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Tratamentos odontológicos esbarram na falta de dinheiro 

Inicialmente, a pesquisa mostra que os produtos ou serviços mais desejados para adquirir nos próximos 
três meses, com o objetivo de ficar mais bonito, são os cosméticos em geral (50,7%, aumentando para 
67,8% entre as mulheres, 60,6% entre os mais jovens, 54,1% na Classe C/D/E e 58,3% entre os vaidosos), as 
roupas, calçados e acessórios (43,9%, aumentando para 48,3% entre os residentes do interior e 49,0% entre 
os vaidosos) e os cuidados relacionados a cabelo, unha, barba e pelos (42,3%, aumentando para 48,1% entre 
as mulheres e 46,8% entre os vaidosos). 

PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE TEM INTENÇÃO DE COMPRAR 
NOS PRÓXIMOS 3 MESES PARA FICAR MAIS BONITO

PRODUTOS/
SERVIÇOS GERAL

SEXO IDADE CLASSE RESIDÊNCIA VAIDOSO (A)

MASC. FEM. 18 A 34 
ANOS

35 A 54 
ANOS

55 OU 
MAIS A/B C/D/E CAPITAL INTERIOR NÃO SIM

Cosméticos em geral 
(pele, corpo, cabelos) 50,7% 32,7% 67,8% 60,6% 50,3% 34,1% 38,9% 54,1% 47,2% 51,9% 37,9% 58,3%

Compra de roupas, 
calçados, acessórios 43,9% 47,2% 40,8% 49,5% 46,6% 30,0% 42,2% 44,4% 31,2% 48,3% 35,4% 49,0%

Cuidados relacionados 
a cabelo, unha, barba 
e pelos

42,3% 36,2% 48,1% 43,5% 41,4% 41,8% 38,7% 43,4% 39,2% 43,4% 34,8% 46,8%

Tratamentos/ 
procedimentos 
odontológicos

24,4% 28,2% 20,9% 20,8% 22,8% 33,2% 21,5% 25,3% 19,6% 26,1% 21,2% 26,3%

Maquiagens 20,9% 0,5% 40,3% 32,2% 16,1% 8,8% 15,3% 22,5% 17,9% 21,9% 14,4% 24,8%

Remédios/ vitaminas 19,0% 21,3% 16,9% 19,9% 20,2% 15,8% 16,4% 19,8% 19,5% 18,9% 14,5% 21,7%

Tratamentos médicos 
dermatológicos 11,1% 8,8% 13,3% 14,8% 9,0% 8,2% 11,7% 11,0% 8,6% 12,0% 8,1% 13,0%

Massagens, 
tratamentos estéticos 
não invasivos

8,3% 4,3% 12,0% 11,9% 8,2% 2,1% 10,0% 7,8% 8,8% 8,1% 4,8% 10,3%

Cirurgias estéticas e 
outros tratamentos 
invasivos

2,7% 1,8% 3,6% 2,3% 3,2% 2,7% 1,9% 3,0% 4,0% 2,3% 3,3% 2,4%

Outros 1,8% 3,1% 0,6% 0,5% 3,6% 1,3% 2,6% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8%

Nenhum 9,6% 14,2% 5,3% 7,0% 9,3% 14,7% 13,1% 8,6% 8,9% 9,9% 17,0% 5,2%

Não sabe 6,6% 8,3% 4,9% 6,4% 5,8% 8,1% 8,4% 6,0% 9,7% 5,5% 8,0% 5,7%
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No que se refere à intenção de realizar tratamentos de maior valor nos próximos 12 meses com o objetivo 
de melhorar a beleza, os mais mencionados são o clareamento dos dentes (20,9%, aumentando para 22,5% 
na Classe C/D/E e 23,3% entre os vaidosos), o aparelho ortodôntico para correção nos dentes (14,8%, 
aumentando para 20,7% entre os homens e 16,4% entre os que residem no interior) e a porcelana nos 
dentes (10,4%, aumentando para 12,6% entre os homens). Por outro lado, vale destacar que 45,1% dos 
entrevistados não pretendem realizar tratamento de maior valor nos próximos 12 meses. 

INTENÇÃO EM REALIZAR TRATAMENTO DE MAIOR VALOR 
NOS PRÓXIMOS 12 MESES COM OBJETIVO DE MELHORAR A BELEZA

Clareamento dos dentes     20,9%

Aparelho ortodôntico para 
correção nos dentes     14,8%

Porcelana nos dentes     10,4%

Tratamento contra manchas     9,4%

Depilação definitiva     9,0%

Tratamentos para diminuição de 
rugas e linhas de expressão     5,3%

Cirurgia plástica na barriga     4,6%

Tratamento para gordura 
localizada/celulite     3,4%

Cirurgia plástica para aumento, 
redução ou levantamento do seio     2,7%

Redução do estômago     2,7%

Peelings químicos     2,5%

Lipoaspiração/lipoescultura     2,2%

Cirurgia plástica em 
alguma parte do rosto     2,2%

Cirurgia plástica no nariz     2,1%

Maquiagem definitiva     2,0%

Botox     1,3%

Preenchimento/ 
aumento dos lábios     0,9%
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O estudo também revela que os limites do orçamento pessoal muitas vezes impõem obstáculos aos 
consumidores: considerando os produtos ou procedimentos mais desejados para ficar mais bonito, mas que 
não foram adquiridos por falta de dinheiro, o clareamento dos dentes aparece em primeiro lugar (21,0%, 
aumentando para 32,0% entre os mais jovens, 24,1% na Classe C/D/E, 22,8% entre os que residem no interior 
e 24,9% entre os vaidosos), seguido da compra de roupas, calçados e acessórios (16,4%, aumentando para 
19,3% entre as mulheres e) e da porcelana nos dentes (15,8%, aumentando para 20,9% na Classe A/B). 

PRODUTOS OU PROCEDIMENTOS QUE TEM VONTADE DE COMPRAR 
PARA FICAR MAIS BONITO QUE NÃO ADQUIRIU POR FALTA DE DINHEIRO

Clareamento dos dentes     21,0%

Compra de roupas, calçados, acessórios     16,4%

Porcelana nos dentes     15,8%

Cirurgia plástica na barriga     13,3%

Depilação definitiva     13,1%

Aparelho ortodôntico para correção nos dentes     12,2%
Cirurgia plástica para aumento, redução 

ou levantamento do seio     11,0%

Cuidados relacionados a cabelo, unha, barba e pelos     9,8%

Cirurgia plástica no rosto     9,1%

Tratamento para gordura localizada/ celulite     8,9%

Lipoaspiração/ lipoescultura,     7,9%

Tratamento contra manchas     7,2%

Redução do estômago     6,7%

Cosméticos em geral     6,4%

Tratamentos estéticos não invasivos     6,4%

Cirurgia plástica no nariz (Rinoplastia)     5,8%
Tratamentos para diminuição de rugas e linhas de expressão 

(aplicação de botox, ácido hialurônico, laser etc)     5,7%

Maquiagens     4,1%

Peelings químicos     3,1%

Maquiagem definitiva     3,0%

Bronzeamento artificial     2,6%

Botox     1,8%

Preenchimento/ aumento dos lábios     0,9%
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BELEZA

O potencial de consumo no mercado de beleza

A fim de identificar os itens mais utilizados entre os consumidores ouvidos na pesquisa, o mercado de 
beleza foi dividido em cinco subcategorias: Cosméticos e maquiagem; cuidados com os cabelos/barba/
unha; cuidados com rosto e corpo (massagens e tratamentos estéticos não invasivos); cuidados médicos, 
remédios e tratamentos invasivos e vestuário. 

A análise de cada uma das subcategorias escolhidas permite construir um cenário mais preciso sobre os 
hábitos do consumidor em relação aos diversos produtos e serviços típicos do segmento de beleza, o que 
pode ser bastante útil para os empreendedores que desejam investir, diversificando ou ampliando sua 
atuação neste mercado. 

Cuidados com 
rosto e corpo 
(massagens e 
tratamentos 
estéticos não 

invasivos)
Cuidados 
médicos, 

remédios e 
tratamentos 

invasivos

Vestuário

Cuidados com 
os cabelos/

barba/unhas

Cosméticos e 
maquiagem
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1. Cosméticos e maquiagens: 

Ticket médio de R$ 101,00. Compras são realizadas principalmente por 
meio de revendedores de cosméticos

A pesquisa revela que os itens mais usados no dia a dia são o shampoo (75,2%, aumentando para 84,3% na 
Classe A/B), as colônias e perfumes (67,6%, aumentando para 74,7% entre as mulheres), o condicionador 
(49,1%, aumentando para 66,5% entre as mulheres) e o protetor solar (38,0%, aumentando para 47,3% entre 
as mulheres). Em seguida, aparecem os itens específicos de maquiagem. Os mais mencionados são o batom 
(36,1%), a base/ corretivo/ pó compacto (22,9%,) e o rímel (22,5%). 

COSMÉTICOS E MAQUIAGENS MAIS USADOS NO DIA A DIA:

Shampoo     75,2%

Colônias e Perfumes     67,6%

Condicionador     49,1%

Protetor solar     38,0%

Batom     36,1%

Cremes para hidratação do cabelo     31,3%

Base/ corretivo/ pó compacto     22,9%

Rímel     22,5%

Produtos pré e pós-barba     21,3%

Produtos cosméticos e/ou 
dermatológicos para cuidados 

faciais     20,4%

Tintura para cabelos     20,2%

Produtos Anti-idade/ antirrugas     16,1%

Gel fixador/ pomadas para 
modelar os cabelos     13,4%

Sombra     13,1%

Blush     11,5%

Produtos Anticelulite     2,7%
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O gasto médio mensal com esta subcategoria é de R$ 100,80, chegando a R$ 113,40 entre os vaidosos. 
Quatro em cada dez pessoas ouvidas (44,9%) não souberam dizer o quanto costumam gastar por mês com 
estes produtos. 

As compras destes produtos são feitas principalmente por meio de revendedores de cosméticos (53,2%), 
sobretudo entre as mulheres (69,7%), mas também são mencionados os supermercados/ hipermercados 
(45,7%, aumentando para 59,8% entre os homens), as farmácias/ drogarias (40,5%) e lojas virtuais (19,5%). 

2. Cuidados dos cabelos, barba e unha: 

Profissionais são mais procurados quando o procedimento é mais 
complexo. Ticket médio é de R$ 78,00 mensais

O serviço mais realizado nesta subcategoria corresponde às unhas, que são feitas frequentemente por 46,8% 
da amostra, aumentando para 63,1% entre as mulheres e 60,9% entre os vaidosos. Em seguida aparecem a 
hidratação dos cabelos (35,7%, aumentando para 59,0% entre as mulheres) e a depilação (34,2%, aumentando 
para 57,3% entre as mulheres). 

Em contrapartida, os serviços menos procurados pelos consumidores ouvidos são o Mega hair/aplique 
(93,1% nunca fizeram e apenas 1,2% fazem frequentemente) e as Mechas, Balayage, Luzes, Reflexos no 
cabelo (62,9% nunca fizeram e somente 4,9% fazem frequentemente). 

SERVIÇOS DE BELEZA REALIZADOS PARA CUIDADOS DOS CABELOS, UNHAS E BARBA

SERVIÇOS FAZ 
FREQUENTEMENTE

FAZ 
EVENTUALMENTE

JÁ FEZ, MAS 
NÃO FAZ MAIS NUNCA FEZ

Unha 46,8% 27,8% 6,4% 19,0%

Hidratação dos cabelos 35,7% 24,2% 5,6% 34,5%

Depilação 34,2% 14,0% 5,9% 45,9%

Maquiagem 24,6% 23,7% 4,7% 47,1%

Tingimento dos cabelos 22,5% 17,2% 14,0% 46,4%

Design de sobrancelhas 16,9% 16,1% 3,9% 63,1%

Escova 15,9% 28,4% 8,9% 46,7%

Alisamento/progressiva 10,3% 16,0% 12,5% 61,2%

Penteados 8,2% 38,6% 8,9% 44,4%

Mechas, balayage, luzes, reflexos no cabelo 4,9% 13,8% 18,5% 62,9%

Mega hair/apliques no cabelo 1,2% 2,6% 3,1% 93,1%
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Na hora de escolher o responsável pela realização do serviço, os dados sugerem que o critério de escolha do 
consumidor é baseado no nível de dificuldade para a realização do procedimento: serviços mais complexos 
fazem aumentar a procura por profissionais para o alcance de bons resultados, uma vez que as consequências 
de um execução mal feita podem ser desastrosas.

Assim, 85,6% daqueles que fazem Mechas, Balayage, Luzes, Reflexos no cabelo geralmente procuram um 
profissional, principalmente em salão/barbearia (67,8%). O mesmo acontece com o alisamento/progressiva 
(81,3%, sendo 57,4% em salão), o design de sobrancelhas (71,0%, sendo 53,2% em salão), o corte de cabelo 
(78,5%) e a escova (56,9%, sendo 44,5% em salão). 

Já os serviços que envolvem mais simplicidade na execução deixam os consumidores mais seguros para 
resolver a situação sem ajuda de um profissional. É o caso da maquiagem (82,3% fazem em casa, sozinhos), 
da depilação (68,9% fazem em casa, sozinhos), da hidratação dos cabelos (65,1% fazem em casa, sozinhos), 
da barba (44,4% fazem em casa, sozinhos) e das unhas (44,3% fazem em casa, sozinhos).

Observa-se, também, que milhões de brasileiros nunca realizaram vários destes mesmos procedimentos, 
como é o caso do design de sobrancelhas (63,1%), das mechas (62,9%) e do alisamento/progressiva (61,2%), 
dentre outros. 

Neste sentido, a pesquisa evidencia oportunidades de negócio para empreendedores de salões de beleza, 
indicando um potencial mercado a ser explorado, composto por pessoas que ainda não experimentaram os 
benefícios de inúmeros serviços tipicamente oferecidos nestes espaços.

Para tanto, é preciso destacar o papel fundamental da profissionalização. Aqueles que oferecem esses 
serviços devem buscar, constantemente, o aprimoramento da técnica e a excelência no atendimento, bem 
como a incorporação de novos serviços que agreguem valor ao negócio e a adoção de uma política de preços 
atrativa, a fim de despertar o interesse de um número cada vez maior de consumidores. 

A pesquisa evidencia 
oportunidades de negócio 
para empreendedores de 

salões de beleza, indicando 
um potencial mercado a 
ser explorado, composto 

por pessoas que ainda 
não experimentaram os 
benefícios de inúmeros 

serviços tipicamente 
oferecidos nestes espaços
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LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BELEZA

O gasto médio mensal identificado para a subcategoria de cuidados dos cabelos, barba e unhas é de R$ 
77,80, aumentando para R$ 104,90 entre as mulheres, R$ 88,40 entre os que residem na capital e R$ 91,70 
entre os vaidosos. 

Para a maior parte das pessoas ouvidas, o significado do tempo que passam em um salão de beleza é de 
satisfação/momento de prazer (34,3%, aumentando para 44,7% entre as mulheres). Ao mesmo tempo, vale 
mencionar que 24,8% consideram o tempo gasto no salão de beleza uma necessidade, com percentual 
maior encontrado entre os homens (39,1%). Especialmente para os empreendedores, esse dado sugere que 
vale à pena investir em recursos e estratégias para fazer deste local um espaço cada vez mais agradável, a fim 
de conquistar e fidelizar os consumidores, para que possam se sentir acolhidos e estimulados a voltar. 

 RU (POR ITEM) EM CASA, 
SOZINHO (A)

EM CASA, COM 
UM PROFISSIONAL

EM CASA, COM PARENTE 
OU AMIGO (A)

EM SALÃO/ 
BARBEARIA BASE

Maquiagem 82,3% 3,4% 8,0% 6,2% 392

Depilação 68,9% 8,6% 1,4% 21,1% 407

Hidratação dos cabelos 65,1% 8,5% 8,5% 17,9% 483

Barba 44,4% 1,6% 1,3% 5,8% 790

Unha 44,3% 17,6% 12,5% 25,7% 581

Penteados 39,9% 11,0% 12,3% 36,8% 384

Tingimento cabelos 38,3% 14,2% 14,7% 32,7% 287

Escova 32,2% 12,4% 10,9% 44,5% 359

Design de sobrancelhas 21,3% 17,8% 7,7% 53,2% 273

Corte de cabelo 10,6% 8,7% 8,2% 69,7% 790

Alisamento/progressiva 9,4% 23,9% 9,4% 57,4% 206

Mechas, balayage, luzes, 
reflexos no cabelo 5,5% 17,8% 8,8% 67,8% 152
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3. Cuidados com o corpo: massagens e tratamentos estéticos 
não invasivos

Ticket médio é de R$ 90,00 mensais. Serviços estão entre os menos 
procurados pelo consumidor

Considerando os serviços mais utilizados, independente da frequência com que são feitos, os mais 
mencionados são a Limpeza de pele (41,2%, aumentando para 55,7% entre as mulheres) e a Academia 
(33,1%), embora esta última também seja a que mais gera desistência entre os praticantes: 32,0% dos 
entrevistados já fizeram academia, mas não fazem mais. 

A pesquisa mostra ainda entre os nove tratamentos e serviços pesquisados, pelos menos seis nunca foram 
feitos por mais que 65% da amostra – sobretudo no caso do Peeling Químico (89,3% nunca fizeram), da 
Drenagem Linfática (89,1% nunca fizeram), dos Tratamentos para Rugas e Linhas de Expressão (88,2%) e do 
Tratamento para Gordura Localizada/Celulite (88,2%). 

CONTRATAÇÃO DE MASSAGENS E TRATAMENTOS ESTÉTICOS NÃO INVASIVOS

O gasto médio mensal com os itens desta 
subcategoria é de R$ 90,01, aumentando para R$ 
123,70 entre os mais velhos e R$ 109,30 entre os 
que residem na capital. Já os locais mais procurados 
para realizar estes serviços de massagens e 
tratamentos estéticos são os salões de beleza 
(59,9%, aumentando para 69,4% entre as mulheres), 
as academias (28,0%, aumentando para 44,2% 
entre os homens) e as clínicas de estética (18,2%, 
aumentando para 23,0% entre as mulheres). 

SERVIÇOS FAZ 
FREQUENTEMENTE

FAZ 
EVENTUALMENTE

JÁ FEZ, MAS 
NÃO FAÇO MAIS NUNCA FEZ

Academia 16,6% 16,5% 32,0% 34,8%

Limpeza de pele 8,1% 33,1% 14,2% 44,6%

Tratamento para acne/ espinhas 4,1% 14,5% 15,9% 65,5%

Tratamento contra manchas 3,9% 13,3% 7,8% 74,9%

Massagem emagrecedora/ redutora 1,8% 5,0% 7,0% 86,2%

Tratamento para gordura localizada/
celulite 1,8% 4,2% 5,7% 88,2%

Tratamentos para diminuição de rugas e 
linhas de expressão (aplicação de botox, 
ácido hialurônico, laser etc)

1,5% 8,5% 1,9% 88,2%

Drenagem linfática 0,6% 4,2% 6,1% 89,1%

Peelings químicos 0,2% 6,0% 4,4% 89,3%
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4. Cuidados Médicos, Remédios, Cirurgias e Tratamentos 
Invasivos: 

Maioria não correria riscos para ter aparência melhor. Mais de 
70 milhões de brasileiros desejam fazer clareamento nos dentes

Nem sempre as pessoas parecem estar dispostas a esperar pelos benefícios de um tratamento estético 
prolongado ou outra medida mais branda para melhorar a aparência. A pesquisa mostra que muitos brasileiros 
estão em busca de resultados imediatos, o que aumenta a procura por procedimentos invasivos: 45,8% das 
pessoas ouvidas afirmam que fariam uso de produtos e serviços que prometem beleza quase instantânea, 
sem esforço, sobretudo as mulheres (56,4%) e os vaidosos (51,2%). A principal justificativa é a falta de 
paciência para esperar resultados de longo prazo (20,0%, aumentando para 24,4% entre as mulheres). 

Em contrapartida, 41,4% são contrários à prática, principalmente os homens (47,3%), os mais velhos (62,9%),os 
que pertencem à Classe A/B (54,6%) e os não vaidosos (48,2%). Neste caso, as razões mais mencionadas são 
o fato de considerar tais produtos e serviços uma medida artificial (14,1%, aumentando para 20,7% entre os 
homens, 24,3% entre os mais velhos e 20,7% na classe A/B) e os possíveis riscos à saúde (11,3%, aumentando 
para 17,1% na Classe A/B). 

No que diz respeito à realização de procedimentos invasivos, observa-se que os mais realizados são o 
clareamento dos dentes (26,5%, aumentando para 30,3% entre os homens e 35,52% na Classe A/B), o uso 
de remédio para emagrecer (23,3%, aumentando para 34,6% entre as mulheres) e a porcelana nos dentes/
coroa dentária/faceta (12,2%, aumentando para 24,3% entre os mais velhos). 

A pesquisa também identifica os procedimentos que os entrevistados ainda não fizeram, mas têm vontade, 
sendo que o mais citado é o clareamento nos dentes (47,5%). Esse percentual corresponde a uma demanda 
estimada em 70,8 milhões de pessoas, comprovando o vasto potencial de mercado para este segmento. 
38,0% da amostra nunca fizeram depilação definitiva, mas têm vontade (estimativa de 56,6 milhões de 
consumidores) e 33,9% nunca colocaram porcelana nos dentes/coroa dentária/faceta, mas têm vontade 
(estimativa de 50,5 milhões consumidores). 
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REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS INVASIVOS

SERVIÇOS JÁ FEZ/USOU
NUNCA FEZ/
USOU, MAS 

TEM VONTADE

NUNCA FEZ/ 
USOU, E NÃO 

TEM VONTADE

Clareamento dos dentes 26,5% 47,5% 26,0%

Uso de remédio para emagrecer 23,3% 11,9% 64,8%

Porcelana nos dentes/coroa dentária/faceta 12,2% 33,9% 54,0%

Bronzeamento artificial 3,8% 10,1% 86,1%

Redução do estomago com o objetivo de emagrecer 3,2% 11,0% 85,8%

Depilação definitiva 3,1% 38,0% 58,9%

Maquiagem definitiva 2,4% 11,2% 86,4%

Cirurgia plástica para redução, aumento ou levantamento do seio 2,1% 24,4% 73,6%

Lipoaspiração/ lipoescultura 1,9% 20,8% 77,3%

Rinoplastia (cirurgia plástica no nariz) 1,6% 14,9% 83,6%

Plástica em alguma parte do rosto 1,4% 22,1% 76,5%

Abdominoplastia (cirurgia plástica na barriga) 1,0% 26,7% 72,3%

Preenchimento labial/ aumento dos lábios 0,4% 7,2% 92,3%

Aumento ou levantamento do bumbum 0,3% 13,1% 86,6%

A maioria dos consumidores ouvidos garante que não estaria disposta 
a correr nenhum risco para ter uma aparência mais bonita (55,7%), 
sobretudo entre os pertencentes à Classe A/B (61,4%). Por outro lado, 
dentre os que aceitariam esta possibilidade (35,0%), o risco mais citado 
refere-se ao resultado do procedimento ficar artificial ou não ficar tão 
bom como o planejado (12,2%, aumentando para 16,9% entre os mais 
jovens e 15,3% entre os vaidosos). Além disso, chama a atenção o fato de 
4,9% dos respondentes que se sujeitariam a riscos estarem dispostos a 
enfrentar até mesmo a possiblidade de morte. 

55,7% 
não estariam 

disposta a correr 
nenhum risco para 
ter uma aparência 

mais bonita

45,8% afirmam que fariam 
uso de produtos e serviços que 

prometem beleza quase instantânea, 
sem muito esforço

Do mesmo modo, as intervenções cirúrgicas 
também são desejadas por uma quantidade 
considerável de brasileiros: 26,7% têm vontade 
de fazer uma abdominoplastia,  enquanto 24,4% 
mencionam a cirurgia plástica para redução, 
aumento ou levantamento do seio, 22,1% 
mencionam a cirurgia em alguma parte do rosto 
e 20,8% citam a lipoescultura.
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5. Vestuário:

Ticket médio é de R$ 222,00, com destaque para a compra de peças com 
objetivo de disfarçar imperfeições

Considerando os produtos do segmento de vestuário (roupas e acessórios) adquiridos exclusivamente com 
a intenção de ficar mais bonito, a pesquisa indica que os mais citados são as roupas (87,3%, aumentando 
para 92,1% entre os mais jovens), os calçados (72,2%, aumentando para 77,5% entre os mais jovens e 74,4% 
entre os que pertencem à Classe C/D/E) e os acessórios (50,1%, aumentando para 64,3% entre as mulheres 
e 62,1% entre os mais jovens). 

Ao mesmo tempo, vale destacar a compra de itens que são utilizados para disfarçar imperfeições do corpo, 
como sutiãs para aumentar ou levantar os seios (20,3%), cinta modeladora (15,7%) e roupa específica para 
reduzir ou disfarçar a barriga, celulite ou gordurinhas (14,5%, aumentando para 25,7% entre as mulheres). 

Apesar da expressiva quantidade de brasileiros dispostos a realizar procedimentos estéticos invasivos, há um 
obstáculo importante: para 74,3% daqueles que pretendem fazê-lo, a razão mais mencionada é a falta de 
dinheiro – sobretudo entre as mulheres (82,2%), os mais jovens (82,5%) e os que pertencem à Classe C/D/E 
(78,6%).

E finalmente, quando se trata daqueles que já fizeram algum procedimento, 12,9% não contaram para as 
pessoas com que se relacionam, sobretudo por acharem que se trata de algo bem íntimo (4,8%). Oito em 
cada dez entrevistados (84,7%) contaram, principalmente na Classe A/B (91,0%). Dentre esses, a principal 
justificativa é o fato de não ver problema algum em fazê-lo (68,3%, aumentando para 76,3% entre os homens 
e 79,7% entre os mais velhos). Aparentemente, a grande maioria se sente bem em compartilhar os esforços 
para modificar e melhorar a aparência, o que não deixa de ser uma forma de assumir a própria vaidade. 

A média de gastos mensais com estes 
produtos que visam exclusivamente ao 
aumento da imagem chega a R$ 221,60, 
aumentando para R$ 274,70 na Classe A/B. E 
finalmente, revendedores de cosméticos são 
os principais vendedores desses produtos 
(37,6%) – principalmente para as mulheres 
(48,4%), da classe C/D/E (39,9%) e os 
vaidosos (42,2%). Também são mencionadas 
as lojas de departamento (28,8%, 
aumentando para 34,0% entre as mulheres), 
os supermercados/hipermercados (26,2%, 
aumentando para 33,3% entre os homens 
e 35,6% entre os mais velhos) e a Internet/
lojas virtuais (24,0%, aumentando para 
35,3% na Classe A/B). 
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PRODUTOS COMPRADOS PENSANDO EXCLUSIVAMENTE EM FICAR MAIS BONITO(A)

Para empreendedores do segmento de beleza, em geral, a pesquisa evidencia boas oportunidades de 
investimento em categorias como vestuário (roupas e calçados), cosméticos e maquiagem, além de toda a 
linha de produtos relacionados aos cuidados com os dentes, os cabelos e a pele – não apenas pelo interesse 
demonstrado pelos consumidores, mas também por que se trata de itens financeiramente mais acessíveis. 
Assim, pode ser proveitoso pesquisar os itens mais procurados nestas categorias, com o objetivo de diversificar 
e ampliar o portfólio de produtos e serviços oferecidos, bem como de sua comunicação de maneira que os 
consumidores possam ter conhecimento das novidades.

Por outro lado, vale notar que muitas pessoas também estão em busca de tratamentos invasivos e 
procedimentos cirúrgicos, ainda que o custo seja um fator de inibição. Para o mercado, este é um sinal de que 
é preciso pensar em estratégias financeiras que possam aproximar um vasto contingente de brasileiros de 
produtos e serviços que eles desejam adquirir e que, frequentemente, não o fazem por falta de alternativas. 

Roupas     87,3%

Calçados     72,2%

Acessórios     50,1%

Sutiã para levantar ou aumentar os seios     20,3%

Cinta modeladora     15,7%

Roupa específica para reduzir ou disfarçar 
a barriga, celulite ou gordurinhas     14,5%

Meia calça para esconder 
imperfeições nas pernas     6,6%

Lentes de contato de cor diferente 
da cor natural dos seus olhos     4,0%

Calcinha para aumentar o bumbum     3,5%

Peruca     0,7%

17



»» Os produtos ou serviços mais desejados para adquirir nos próximos três meses, com o objetivo de ficar 
mais bonito, são os cosméticos em geral (50,7%), as roupas, calçados e acessórios (43,9%) e os cuidados 
relacionados a cabelo, unha, barba e pelos (42,3%). 

»» Intenção de realizar tratamentos de maior valor nos próximos 12 meses com o objetivo de melhorar a 
beleza: clareamento dos dentes (20,9%), o aparelho ortodôntico para correção nos dentes (14,8%) e a 
porcelana nos dentes (10,4%). 45,1% não pretendem realizar tratamento de maior valor nos próximos 12 
meses. 

»» Considerando os produtos ou procedimentos mais desejados para ficar mais bonito, mas que não foram 
adquiridos por falta de dinheiro, o clareamento dos dentes aparece em primeiro lugar (21,0%), seguido da 
compra de roupas, calçados e acessórios (16,4%) e da porcelana nos dentes (15,8%). 

Cosméticos e maquiagem 

»» Itens mais usados no dia a dia: shampoo (75,2%), colônias e perfumes (67,6%) e condicionador (49,1%). 

»» Itens específicos de maquiagem: batom (36,1%) e base/ corretivo/ pó compacto (22,9%). 

»» Gasto médio mensal: R$ 100,80. 44,9% dos que usam, não souberam dizer o quanto costumam gastar por 
mês com estes produtos. 

»» Compras são feitas principalmente por meio de revendedores de cosméticos (53,2%), supermercados/ 
hipermercados (45,7%) e as farmácias/ drogarias (40,5%). 

CONCLUSÕES 
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Cuidados dos cabelos, barba e unha

»» Serviço mais realizado: unhas, que são feitas frequentemente por 46,8% da amostra e em casa, sozinho 
(44,3%). Em seguida aparecem a hidratação dos cabelos (35,7%), que é feita, sobretudo, em casa, sozinho 
(65,1%); e a depilação (34,2%), da mesma forma, realizada em casa, sozinho, na maioria das vezes (68,9%). 

»» Serviços menos procurados: Mega hair/aplique (93,1% nunca fizeram) e Mechas, Balayage, Luzes, Reflexos 
no cabelo (62,9% nunca fizeram). 

»» 85,6% daqueles que fazem Mechas, Balayage, Luzes, Reflexos no cabelo procuram um profissional, 
principalmente em salão/barbearia (67,8%). O mesmo acontece com o alisamento/progressiva (81,3%, 
sendo 57,4% em salão) e o corte de cabelo (78,5%). 

»» Já os serviços considerados de execução menos complexa são feitos sem ajuda de um profissional. É o 
caso da maquiagem (82,3% fazem em casa, sozinhos), da depilação (68,9% fazem em casa, sozinhos), da 
hidratação dos cabelos (65,1% fazem em casa, sozinhos), da barba (44,4% fazem em casa, sozinhos) e das 
unhas (44,3% fazem em casa, sozinhos).

»» Gasto médio mensal: R$ 77,80.

Cuidados com o corpo: massagens e tratamentos estéticos não invasivos

»» Serviços mais utilizados, independente da frequência: Limpeza de pele (41,2%), Academia (33,1%), 
Tratamento para acne/espinhas (18,6%) e Tratamento contra manchas (17,2%). 

»» A Academia é a atividade que mais gera 
desistência: 32,0% dos entrevistados 
já fizeram, mas não fazem mais. 

»» Dentre os nove tratamentos e 
serviços pesquisados, pelos menos 
seis nunca foram feitos por mais que 
65% da amostra – sobretudo no caso 
do Peeling Químico (89,3% nunca 
fizeram), da Drenagem Linfática 
(89,1%), dos Tratamentos para Rugas 
e Linhas de Expressão (88,2%) e do 
Tratamento para Gordura Localizada/
Celulite (88,2%). 

»» Gasto médio mensal: R$ 90,10.

»» Locais mais procurados para adquirir 
estes serviços: salões de beleza 
(59,9%), academias (28,0%) e clínicas 
de estética (18,2%). 
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Cuidados Médicos, Remédios, Cirurgias e Tratamentos Invasivos

»» 45,8% das pessoas ouvidas afirmam que fariam uso de produtos e serviços que prometem beleza quase 
instantânea, sem muito esforço. 

»» A principal justificativa é a falta de paciência para esperar resultados de longo prazo (20,0%). 

»» 41,4% são contrários a essa prática. Neste caso, as razões mais mencionadas são o fato de considerar tais 
produtos e serviços uma medida artificial (14,1%) e os possíveis riscos à saúde (11,3%). 

»» 55,7% não estariam dispostos a correr nenhum risco para ter uma aparência mais bonita. Dentre os que 
aceitariam esta possibilidade (35,0%), o risco mais citado refere-se ao resultado do procedimento ficar 
artificial ou não ficar tão bom como o planejado (12,2%). 

»» Procedimentos invasivos mais realizados: clareamento dos dentes (26,5%), uso de remédio para 
emagrecer (23,3%) e porcelana nos dentes/coroa dentária/faceta (12,2%). 

»» Procedimentos que os entrevistados ainda não fizeram, mas têm vontade: clareamento nos dentes 
(47,5%, com demanda estimada em 70,8 milhões de pessoas); depilação definitiva (38,0%, com demanda 
estimada em 56,6 milhões de pessoas); Porcelana nos dentes/coroa dentária/faceta, mas têm vontade 
(33,96%, com demanda estimada em 50,5 milhões de pessoas); 
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»» Intervenções cirúrgicas mais desejadas: abdominoplastia (26,7%); cirurgia plástica para redução, aumento 
ou levantamento do seio (24,4%); cirurgia em alguma parte do rosto (22,1%); e lipoescultura (20,8%).

»» 74,3% daqueles que pretendem realizar procedimentos invasivos não o fazem por falta de dinheiro.

»» 84,7% dos que já realizaram algum procedimento contaram para as pessoas com que se relacionam a 
respeito. A principal justificativa é o fato de não ver problema algum em contar (68,3%). 

Vestuário 

»» Produtos adquiridos exclusivamente com a intenção de ficar mais bonito: roupas (87,3%), calçados 
(72,2%) e acessórios (50,1%). 

»» Itens adquiridos para disfarçar imperfeições do corpo: sutiãs para aumentar ou levantar os seios (20,3%), 
cinta modeladora (15,7%) e roupa específica para reduzir ou disfarçar a barriga, celulite ou gordurinhas 
(14,5%). 

»» Média de gastos mensais: R$ 221,60. 

»» Principais vendedores/locais de compra: revendedores de cosméticos (37,6%), lojas de departamento 
(28,8%) e supermercados/hipermercados (26,2%).
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METODOLOGIA

Público-alvo: consumidores de todas as regiões brasileiras, homens e mulheres, com idade igual 
ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas. Os dados foram pós-ponderados para ficarem 
representativos do universo estudado.

Método de coleta: pesquisa realizada pela web.

Tamanho amostral da pesquisa: 790 casos, gerando margem de erro no geral de 3.5 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: primeira quinzena de maio de 2016.
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