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43,7%
Admitem o hábito de 

gastar mais do que costumam 
com cuidados de beleza para se 
sentirem melhor, quando não 

estão muito felizes ou um 
pouco para baixo

29,3%
Roupas, calçados 

e acessórios

13,6%
Cuidados 

relacionados a 
cabelo, unha, 
barba e pelos

33,7% 
Possuem o hábito de economizar 
para adquirir produtos ou 
serviços relacionados à beleza

23,4% 
Gastam mais do que podem 
com os cuidados estéticos

10,8%
Já deixaram de pagar alguma 
conta para priorizar os cuidados 
com a beleza e autoestima

38,7%
Já deixaram de guardar dinheiro 
para adquirir produtos ou 
serviços relacionados à beleza

13,4%
Já foram negativados por atrasos no 
pagamento de produtos relacionados 
à beleza, como roupas, calçados e 
acessórios, cosméticos, maquiagens, 
tratamentos estéticos e odontológicos



Produtos e serviços de beleza levam parte dos brasileiros às 
compras por impulso

Investir na própria aparência pode fazer com que alguém se sinta melhor? Embora seja difícil responder a essa 
pergunta, uma coisa é certa: parcela significativa dos brasileiros recorre ao consumo de produtos e serviços 
de beleza como forma de compensação para elevar a autoestima ou, simplesmente, se sentir mais bonito.

Além disso, a preocupação com a aparência física, em alguns casos, pode até mesmo resultar em contas que 
deixaram de ser pagas, podendo comprometer as finanças pessoais. É o que revela a pesquisa “Os impactos 
do consumo de beleza nas finanças”, conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas.

Inicialmente, o estudo indica que é possível relacionar o segmento de beleza ao hábito das compras por 
impulso: 76,9% admitem que já compraram, ao menos uma vez, algum produto do segmento que não 
chegou a ser utilizado, ou foi utilizado apenas por alguns dias (aumentando para 84,7% entre as mulheres).

Além disso, 70,4% dos consumidores ouvidos admitem o hábito de adquirir algum produto de beleza sem 
precisar muito, apenas para se sentirem mais bonitos – sobretudo as mulheres (79,2%), os pertencentes à 
Classe C/D/E (73,0%) e os vaidosos (78,5%). Os itens mais mencionados nestas compras não essenciais são 
roupas, calçados e acessórios (37,1%), cuidados relacionados ao cabelo (25,6%, aumentando para 32,0% 
entre as mulheres) e cosméticos e maquiagem (23,8%, aumentando para 40,0% entre as mulheres, 31,6% 
entre os mais jovens e 27,2% na Classe C/D/E). 

Ao mesmo tempo, quatro em cada dez pessoas ouvidas (43,7%) admitem o hábito de gastar mais do que 
costumam com cuidados de beleza para se sentirem melhor, quando não estão muito felizes ou um pouco 
para baixo (aumentando para 55,3% entre as mulheres, 53,4% entre os mais jovens, 47,7% na Classe C/D/E 
e 49,9% entre os vaidosos). 

Neste caso, os produtos mais mencionados são as roupas, calçados e acessórios (29,3%, aumentando para 
36,1% entre as mulheres), além dos cuidados relacionados a cabelo, unha, barba e pelos (13,6%). Por outro 
lado, 50,6% dos entrevistados garantem que não gastam mais do que costumam com cuidados de beleza 
com a intenção de se sentirem melhor quando não estão muito felizes.
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Em momentos de crise, brasileiro prefere cortar despesas com 
lazer a deixar de cuidar da aparência

Os cuidados com a aparência comprometem a vida financeira de uma parcela dos consumidores, pois um em 
cada dez entrevistados (10,8%) confirma que já deixou de pagar alguma conta para priorizar os cuidados 
com a beleza e autoestima, principalmente o público feminino (14,8%), os que pertencem à Classe C/D/E 
(12,3%) e os vaidosos (15,1%). 

57% dos entrevistados não está com o nome sujo no momento e outros 24,5% estão inadimplentes, mas 
devido a itens que não estão relacionados com sua aparência. Entre aqueles que estão negativados por causa 
da compra de itens desse tipo, o mais citado foi a compra de roupas, sapatos e acessórios (8,1%, aumentando 
para 11,0% entre as mulheres e 14,6% entre os mais jovens).

Praticamente quatro em cada dez consumidores (38,7%) já deixaram de guardar dinheiro para adquirir 
produtos ou serviços relacionados à beleza, sobretudo as mulheres (51,4%), pessoas mais jovens (53,4%), 
pertencentes à Classe C/D/E (42,4%), residentes do interior (41,8%) e os vaidosos (47,7%). 

Ao mesmo tempo em que alguns abdicam de poupar para consumir itens deste segmento, outros optam, 
justamente, por reservar recursos a fim de poderem comprá-los: 33,7% admitem o hábito de economizar 
para adquirir produtos ou serviços relacionados à beleza aumentando para 42,4% entre as mulheres, 37,2% 
na Classe C/D/E, 35,9% no interior e 44,7% entre os vaidosos. 
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Vale observar que em momentos de crise econômica, parte dos entrevistados garante cortar o consumo 
de produtos e serviços do segmento analisado, embora esta não seja a primeira opção: os itens mais 
mencionados nesta hora são as saídas para bares e restaurantes (35,4%, aumentando para 39,3% entre os 
homens) e as viagens (30,9%). Somente depois aparece a compra de roupas, acessórios e sapatos (29,2%), 
seguida da TV por assinatura (19,7%), da diminuição do uso de telefone fixo/celular (18,8%) e dos serviços 
de salão de beleza (16,7%, aumentando para 26,2% entre as mulheres). 

Percebe-se, portanto, que os cuidados com a beleza são tratados como prioritários frente a outros gastos 
no orçamento de boa parte dos consumidores, que preferem cortar gastos com lazer a fim de poderem 
continuar comprando roupas e acessórios. Da mesma forma, percebe-se que parte dos entrevistados está 
disposta a abrir mão da TV por assinatura ou diminuir a conta de telefone, antes de se ver obrigada a deixar 
de frequentar o salão de beleza.

EM MOMENTOS DE CRISE, QUAIS OS PRINCIPAIS ITENS 
QUE SOFRERAM CORTES NO SEU ORÇAMENTO MENSAL?

Saídas para bares e restaurantes     35,4%

Viagens     30,9%

Compras de roupas, acessórios e sapatos     29,2%

TV por assinatura     19,7%

Diminuição do uso de telefone fixo e/ou celular     18,8%

Serviços de salão de beleza     16,7%

Cinema e teatro     16,5%

Despesas do lar     13,9%

Compras de doces, salgadinhos, bebidas, etc     13,2%

Academia     11,3%

Plano de saúde     7,6%

Cosméticos     6,8%

Tratamentos/procedimentos em clínicas de estética     6,4%

Tratamentos odontológicos     6,3%
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Finalmente, a pesquisa indica que no momento de fazer cortes nas despesas, em função da crise econômica, 
a decisão é baseada na definição dos itens menos importantes para o dia a dia (50,1%). Outros 25,4% 
garantem cortar de tudo um pouco, sem priorizar nada, enquanto 20,1% cortam os produtos ou serviços 
que têm os valores mais altos. 

O primeiro bloco desta pesquisa mostrou que, seis em cada dez brasileiros podem ser classificados como 
vaidosos, e a mesma proporção considera que cuidar da beleza é uma necessidade, e não um luxo. Isso 
equivale a dizer que a aparência, para grande parte dos entrevistados, não é vista apenas como algo supérfluo, 
e sim uma das prioridades do dia a dia. 

Além disso, metade dos consumidores ouvidos acredita que vale à pena investir nos cuidados com a aparência 
física, sobretudo porque esse esforço se traduz em sensações de felicidade e melhora da autoestima. Os 
gastos com beleza, portanto, são encarados por muitos como forma de alcançar uma condição de bem estar 
em relação a si mesmo.

Nesse sentido, é preciso ressaltar o possível impacto desse comportamento na vida financeira dos brasileiros. 
De fato, 23,4% dos entrevistados admitem gastar, muitas vezes, mais do que podem com os cuidados 
estéticos, deixando claro que a vaidade em excesso pode chegar a ser prejudicial do ponto de vista financeiro. 
Cuidar da aparência é um hábito saudável e faz bem para a autoestima, mas nem por isso o consumidor deve 
desrespeitar os limites do próprio orçamento – seja em compras desnecessárias, seja em aquisições feitas por 
impulso e que, por isso mesmo, costumam gerar arrependimento. 
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»» 76,9% admitem que já compraram, ao menos uma vez, algum produto voltado para a beleza que não 
chegou a ser utilizado, ou foi utilizado apenas por alguns dias.

»» 70,4% admitem o hábito de adquirir produtos de beleza sem precisar muito, apenas para se sentirem mais 
bonitos. Os itens mais mencionados são roupas, calçados e acessórios (37,1%), cuidados relacionados ao 
cabelo (25,6%) e cosméticos e maquiagem (23,8%).

»» 43,7% admitem o hábito de gastar mais do que costumam com cuidados de beleza para se sentirem 
melhor, quando não estão muito felizes ou um pouco para baixo. Os produtos mais mencionados são 
as roupas, calçados e acessórios (29,3%), além dos cuidados relacionados a cabelo, unha, barba e pelos 
(13,6%). 

»» 10,8% confirmam que já deixaram de pagar alguma conta para priorizar os cuidados com a beleza e 
autoestima. 

»» 57% dos entrevistados não está com o nome sujo no momento e outros 24,5% estão inadimplentes, mas 
devido a itens que não estão relacionados com sua aparência. Entre aqueles que estão negativados por 
causa da compra de itens desse tipo (13,4%), o mais citado foi a compra de roupas, sapatos e acessórios 
(8,1%, aumentando para 11,0% entre as mulheres e 14,6% entre os mais jovens).

»» 38,7% já deixaram de guardar dinheiro para adquirir produtos ou serviços relacionados à beleza. 

»» 33,7% admitem o hábito de economizar para adquirir produtos ou serviços relacionados à beleza. 

»» Em momento de crise econômica, os itens mais mencionados para o corte de despesas são as saídas para 
bares e restaurantes (35,4%) e as viagens (30,9%). Dentre os itens específicos do segmento de beleza, os 
cortes mais citados correspondem à compra de roupas, acessórios e sapatos (29,2%), aos serviços de salão 
de beleza (16,7%), à Academia (11,3%) e aos Cosméticos (6,8%). 

»» No momento de fazer cortes nas despesas, em função da crise econômica, a decisão é baseada na definição 
dos itens menos importantes para o dia a dia (50,1%). Outros 25,4% garantem cortar de tudo um pouco, 
sem priorizar nada, enquanto 20,1% cortam produtos ou serviços que têm os valores mais altos. 

CONCLUSÕES 
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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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