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RESUMO 

O fenômeno dos cosméticos naturais dá sinais de que atingirá a massa populacional até 2023 

no Brasil. O presente estudo trata de compreender, à luz dos conceitos de Consumo 

Responsável e da teoria de Difusão de Inovações, as motivações dos consumidores para a 

adoção de cosméticos naturais. Para isso, foi aplicado o método qualitativo, com triangulação 

de entrevistas com consumidores de cosméticos naturais, análise de redes sociais e observação 

participante em feiras especializadas em produtos naturais. Para o tratamento e a interpretação 

dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa empírica 

apontam a relação entre as motivações da adoção de cosméticos naturais com o Consumo 

Responsável, no que tange às motivações racionais, emocionais e sociais. Também sugerem 

que cosméticos naturais configurem um Consumo de Experiência, dado que seu valor agrega 

significados de experiência cognitiva, emocional, sensorial e de engajamento político através 

do consumo. Por fim, identificou-se que os consumidores de cosméticos naturais questionam 

o consumo de forma geral (o que, por que e o quanto consomem), com consciência do seu 

poder de influência na cultura e adotando práticas de Consumo Responsável. No entanto, não 

há evidências de que há redução da quantidade consumida na transição de cosméticos 

tradicionais para naturais. Como contribuições para o campo teórico, os resultados da 

pesquisa corroboram a hipótese de que o Consumo Responsável e o Consumo de Experiência 

estão interconectados na atual fase da Cultura do Consumo, e também que há uma crise de 

identidade do consumidor de cosméticos no contexto dos desafios socioambientais. Em 

termos gerenciais práticos, os resultados auxiliam as marcas de cosméticos no conhecimento 

das motivações e dos fatores críticos para o fenômeno atingir os segmentos massivos da 

população, a fim de que possam se organizar para atender a essas necessidades, repensar 

inovações e dialogar com o consumidor responsável. 

 

Palavras-chave: Consumo Responsável. Consumidor responsável. Comportamento de 

consumo. Cultura do Consumo. Cosméticos naturais. Inovação. Consumo de Experiência. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Natural cosmetics are estimated to reach the critical mass in 2023 in Brazil. The purpose of 

this research is to understand, in the light of the concepts of Responsible Consumption and the 

theory of Diffusion of Innovations, the consumer motivation for this adoption. As 

methodology, it was applied the qualitative method with the triangulation of in – depth 

interviews with consumers, analysis of social networks and direct observation in fairs of 

natural cosmetics. For treatment and interpretation of the data the content analysis technique 

was used. The results of the empirical research point out the relationship between natural 

cosmetics and the Responsible Consumption regarding rational, emotional and social 

motivations. They also suggest that natural cosmetics are a Consumption of Experience, 

adding meanings of cognitive, emotional, sensorial and political engagement throughout 

consumption. Finally, it was identified that consumers of Natural Cosmetics are going 

through a reflection of consumption (questioning what, why and how much they consume), 

perceiving themselves with power to influence culture and taking responsible consumption 

habits. However, there is insufficient evidence that there is a reduction in consumption in the 

transition from traditional to natural cosmetics. As contributions to the academy, the results 

regarding the phenomenon of natural cosmetics corroborate the theory that the Responsible 

Consumption and the Consumption of Experiences are interconnected in the current phase of 

the Culture of Consumption, and corroborates the existing identity crisis of consumers in the 

context of the socio-environmental challenges. In practical managerial terms, the results assist 

cosmetic brands with the knowledge of the responsible consumer’s motivations and factors to 

reach the critical mass, so that they can organize to meet these needs, rethink innovations and 

develop ways of dialoguing with the responsible consumer. 

 

Keywords: Responsible Consumption. Responsible Consumer. Consumer Behavior. 

Consumption Culture. Natural Cosmetics. Innovation. Consumption Experience. 

  



 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1 – Os múltiplos ângulos da “beleza verde” ...................................................................................... 15	  

Ilustração 2 – Estrutura do trabalho aplicado .................................................................................................... 20	  

Ilustração 3 – Evolução histórica do número de menções a Consumo de Experiência ou experiência do 
consumidor na literatura, desde 1982 .......................................................................................... 32	  

Ilustração 4 – Distribuição normal da curva de adoção de uma inovação ........................................................... 40	  

Ilustração 5 – Fotos dos produtos nas feiras visitadas ........................................................................................ 85	  

Ilustração 6 – Simple Organic ......................................................................................................................... 88	  

Ilustração 7 – Orgânico Natural ....................................................................................................................... 89	  

Ilustração 8 – Simple Organic ......................................................................................................................... 89	  

Ilustração 9 – Surya ........................................................................................................................................ 90	  

Ilustração 10 – Auá ......................................................................................................................................... 90	  

Ilustração 11 – Cativa ..................................................................................................................................... 91	  

Ilustração 12 – Simple Organic ....................................................................................................................... 91	  

Ilustração 13 – Simple Organic ....................................................................................................................... 92	  

Ilustração 14 – Orgânico Natural ..................................................................................................................... 92	  

Ilustração 15 – Auá ......................................................................................................................................... 93	  

Ilustração 16 – Terral ...................................................................................................................................... 93	  

Ilustração 17 – Natural do Barbosa .................................................................................................................. 94	  

Ilustração 18 – Simple Organic ....................................................................................................................... 95	  

Ilustração 19 – Orgânico Natural ..................................................................................................................... 95	  

Ilustração 20 – Lá do Mato .............................................................................................................................. 96	  

Ilustração 21 – Terral ...................................................................................................................................... 96	  

Ilustração 22 – Natural do Barbosa .................................................................................................................. 97	  

Ilustração 23 – Baims ..................................................................................................................................... 97	  

Ilustração 24 – Auá ......................................................................................................................................... 98	  

Ilustração 25 – Simple Organic ....................................................................................................................... 99	  

Ilustração 26 – Simple Organic ....................................................................................................................... 99	  

Ilustração 27 – Baims ................................................................................................................................... 100	  

Ilustração 28 – Lá do Mato ............................................................................................................................ 100	  

Ilustração 29 – Cativa ................................................................................................................................... 101	  

Ilustração 30 – Cativa ................................................................................................................................... 101	  

Ilustração 31 – Orgânico Natural ................................................................................................................... 102	  

Ilustração 32 – Baims ................................................................................................................................... 102	  

Ilustração 33 – Baims ................................................................................................................................... 103	  

Ilustração 34 – Baims ................................................................................................................................... 103	  

Ilustração 35 – Terral .................................................................................................................................... 104	  



 
 

 

Ilustração 36 – “Beleza natural” .................................................................................................................... 105	  

Ilustração 37 – Sabonete natural .................................................................................................................... 106	  

Ilustração 38 – Lush ...................................................................................................................................... 107	  

Ilustração 39 – Livro Beleza natural .............................................................................................................. 108	  

Ilustração 40 – Dicas de tratamento para os cabelos ........................................................................................ 109	  

Ilustração 41 – Pôr do sol .............................................................................................................................. 109	  

Ilustração 42 – Lixo zero ............................................................................................................................... 110	  

Ilustração 43 – Love, Beauty and Planet ........................................................................................................ 111	  

Ilustração 44 – Causa justa ............................................................................................................................ 113	  

Ilustração 45 – Cosmoética ........................................................................................................................... 114	  

Ilustração 46 – Manifesto Cosmoética ........................................................................................................... 115	  

Ilustração 47 – Trabalho manual .................................................................................................................... 116	  

Ilustração 48 – Aproveitamento das coisas ..................................................................................................... 116	  

Ilustração 49 – Beleza natural ........................................................................................................................ 117	  

Ilustração 50 – Máscaras ............................................................................................................................... 118	  

Ilustração 51 – Não existe riqueza em um planeta morto ................................................................................ 119	  

Ilustração 52 – Greenwashing ....................................................................................................................... 119	  

Ilustração 53 – Teste em animais ................................................................................................................... 121	  

  



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Fatores de ritmo para a adoção de uma inovação ....................................................................... 39	  

Tabela 2 – Motivações do consumidor responsável ..................................................................................... 43	  

Tabela 3 – Motivações do consumidor de cosméticos naturais .................................................................... 64	  

Tabela 4 – Barreiras e facilitadores para a adoção de cosméticos naturais .................................................. 68	  

Tabela 5 – Análise dos fatores de ritmo para a adoção de cosméticos naturais ........................................... 75	  

Tabela 6 – Análise SWOT para a indústria de cosméticos ........................................................................... 77	  

Tabela 7 – Marcas de cosméticos naturais analisadas em redes sociais ....................................................... 87	  

  



 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 14	  

1.1 Contexto: o fenômeno dos cosméticos naturais ................................................................................ 14	  
1.2 Objetivo e contribuições .................................................................................................................... 18	  
1.3 Estrutura deste trabalho aplicado ...................................................................................................... 19	  

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................................................. 21	  

2.1 O conceito de Consumo Responsável ............................................................................................... 21	  
2.1.1 O perfil do consumidor responsável ......................................................................................... 23	  
2.1.2 As motivações do consumidor responsável ............................................................................... 28	  
2.1.3 Consumo Responsável como Consumo de Experiência ...................................................... 31	  

2.2 A teoria de Difusão de Inovações ...................................................................................................... 35	  
2.2.1 Fatores de ritmo para a adoção de uma inovação ................................................................... 39	  

2.3 Reflexões iniciais e questões auxiliares ............................................................................................ 42	  

3 METODOLOGIA E ESCOPO DE PESQUISA ....................................................................................... 45	  

3.1 Procedimento de coleta dos dados ..................................................................................................... 46	  
3.2 Procedimento de análise dos dados ................................................................................................... 47	  

4 RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA .......................................................................................... 49	  

4.1 Perfil dos consumidores de cosméticos naturais ............................................................................... 49	  
4.2 Processo de adoção e hábitos de uso ................................................................................................. 52	  
4.3 Gatilhos do conhecimento para a adoção de cosméticos naturais ..................................................... 56	  
4.4 Valores e significados ....................................................................................................................... 57	  
4.5 Motivações e benefícios percebidos .................................................................................................. 58	  
4.6 Cosméticos naturais e Consumo de Experiência ............................................................................... 61	  
4.7 Cosméticos naturais e Consumo Responsável .................................................................................. 64	  
4.8 Barreiras e facilitadores para atingir a massa crítica ......................................................................... 67	  

5 CONCLUSÕES ......................................................................................................................................... 70	  

5.1 Contribuições teóricas ....................................................................................................................... 71	  
5.2 Contribuições gerenciais práticas ...................................................................................................... 73	  
5.3 Limitações e recomendações para pesquisas futuras ........................................................................ 77	  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 79	  

APÊNDICES ................................................................................................................................................ 82	  

Apêndice A – Roteiro das entrevistas ..................................................................................................... 82	  
Apêndice B – Notas da observação participante ..................................................................................... 84	  
Apêndice C – Análise de redes sociais .................................................................................................... 87	  

 
  



14 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os cosméticos naturais representam uma nova forma de consumir cosméticos no que 

tange a ingredientes, funcionalidades, embalagens, procedência e relacionamento com 

produtores, e uma inovação em relação aos cosméticos convencionais industrializados, 

agregando dimensões racionais e emocionais ligadas ao Consumo Responsável. Ao “ouvir a 

cultura” (FONTENELLE, 2017) percebe-se que esse fenômeno atingirá a massa crítica de 

consumidores até 2023 no Brasil e trará implicações à competitividade e à gestão de riscos 

das empresas quanto a mudanças de comportamentos, crenças e processo de tomada de 

decisão do consumidor. Neste contexto, torna-se fundamental compreender as motivações 

daqueles consumidores que já adotaram os cosméticos naturais, no Brasil. 

1.1 Contexto: o fenômeno dos cosméticos naturais  

Os cosméticos naturais, também chamados de sustentáveis, orgânicos ou ainda de 

“beleza verde”, são aqueles feitos com ingredientes naturais e livres de substâncias sintéticas, 

ou compostos de substâncias consideradas benéficas, tanto para quem usa quanto para o meio 

ambiente, por conterem apenas o que o corpo consegue absorver de forma segura 

(NATUROKOSMETIK, apud BEMPONG, 2017, p. 7). 

A demanda global por cosméticos naturais está crescendo, impulsionada por 

tendências de sustentabilidade e bem-estar, especialmente a busca por um estilo de vida mais 

saudável (EUROMONITOR, 2017). O Consumo Responsável começa a fazer parte da agenda 

do consumidor global de cosméticos (MINTEL, 2018), que está migrando, em diferentes 

graus, para uma experiência de beleza mais natural (NIELSEN, 2018). Isso favorece marcas 

que combinam atributos verdes com conveniência e acessibilidade, e que sejam parceiras dos 

consumidores interessados em um consumo mais responsável de cosméticos 

(EUROMONITOR, 2016).  

Segundo a Mintel (2018), empresa global de tendências, o fenômeno dos cosméticos 

naturais apresenta sinais fortes de que atingirá segmentos massivos da população no Brasil 

nos próximos cinco anos, ou seja, 2023. É, portanto, um movimento com alto potencial de 

mudanças nas dinâmicas de mercado e de comportamento do consumo.  

A indústria cosmética é uma dos maiores do mundo, com expectativa de arrecadar 

805.61 bilhões de dólares até 20281, e o Brasil é o quarto maior mercado consumidor 

                                                
1 A estimativa de crescimento é da Orbis Research. Disponível em: <https://www.reuters.com/brandfeatures/ 

venture-capital/article?id=30351>. Acesso em: 15 abr. 2019.  
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(EUROMONITOR, 2018), contemplando as categorias de uso diário de higiene pessoal, 

como sabonetes, desodorantes, xampus e condicionadores, cremes para corpo, e as de beleza, 

como cuidados para o rosto, maquiagem e perfumes. E embora o mercado global de 

cosméticos naturais ainda seja pequeno em receita, calculado em torno de 12 bilhões de 

dólares em 2017, lhe é previsto um crescimento estimado de 8,8% ao ano até 2028, segundo 

análise da Persistence Market Research (2018). 

Entretanto, para obter-se a chancela de “beleza verde”, ou de cosméticos naturais, é 

necessário um conjunto de práticas (vide Ilustração 1), como: conter ingredientes naturais, 

vegetais, orgânicos, ser free from (livres de substâncias controversas), ter ingredientes 

minimamente processados, localmente fornecidos ou extraídos em processos que respeitem 

direitos trabalhistas e comércio justo. E, para o ambiente e a sociedade, deve possuir 

credenciais sociais como bem-estar animal e caráter vegano, fazer uso eficiente da água, tanto 

durante a produção quanto durante o uso do produto, oferecer embalagens recicladas e 

recicláveis, e utilizar recursos de fontes renováveis (EUROMONITOR, 2016, tradução da 

autora). 

Ilustração 1 – Os múltiplos ângulos da “beleza verde” 

 

Fonte: Euromonitor, 2016. 

Também faz parte deste fenômeno os clean labels, ou “rótulos limpos”, que, segundo 

o movimento Go Clean Label (2019), são produtos com composições mínimas, restritas a 

ingredientes essenciais ao benefício central do produto, como resposta à demanda do 

consumidor por informações mais transparentes e fáceis de ser entendidas.  
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Diferentemente do processo convencional de tendências, em que os coolhunters – 

especialistas contratados pelas marcas para “ouvir a cultura” – mapeiam oportunidades das 

subculturas para controle de mercado e competitividade das empresas (FONTANELLE, 2017, 

p. 127), o movimento dos cosméticos naturais avança de forma descentralizada e 

potencializada pelas redes sociais. São estas que difundem o conhecimento sobre tais 

alternativas, conectando os criadores diretamente com consumidores interessados, sem 

influência de grandes marcas. 

O movimento dos cosméticos naturais já foi percebido por revistas brasileiras de 

beleza, que a partir de 2016 trazem esta pauta para o público de massa com mais intensidade. 

A seguir, alguns exemplos: Marie Claire destacou “Cosméticos orgânicos, veganos e 

naturais: entenda a diferença”2, em 2016; Superinteressante publicou um desafio em que um 

“repórter usou cosméticos naturais durante 15 dias”3, em 2017; Claudia pôs em relevo 

cosméticos orgânicos, com a chamada: “Você já ouviu falar em cosméticos orgânicos?”4, em 

2017; Glamour destacou o lado nocivo da indústria em “como cosméticos naturais podem 

salvar sua pele de substâncias do mal”5, em 2018; Vogue publicou três artigos: “Mudança de 

hábitos: adote uma rotina de beleza sustentável”, em 20186, “Órfão da Lush? Cinco produtos 

naturebas e eco-friendly para repor seu nécessaire”7, e “Beleza mix: novidades de beleza 

green para a estação”, todos em 20188; e, por fim, Veja Saúde publicou um vídeo sobre 

dermatologia intitulado “Você conhece os cosméticos orgânicos?”, em 20199. 

Além de conteúdos, em 2019, a revista Vogue lançou a primeira edição do Prêmio 

Muda10, em parceria com a revista Glamour, para reconhecer marcas de moda, beleza e 

                                                
2 Veja a matéria no link, disponível em: <https://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2016/07/ 

cosmeticos-organicos-veganos-e-naturais-entenda-diferenca.html>. Acesso em: 30 mar. 2019. 
3 Veja a matéria no link, disponível em: <https://super.abril.com.br/videos/minha-vida-sem-

cosmeticos/reporter-usou-cosmeticos-naturais-durante-15-dias/>. Acesso em: 30 mar. 2019. 
4  Veja a matéria no link, disponível em:<https://claudia.abril.com.br/beleza/cosmeticos-organicos/>. Acesso 

em: 30 mar. 2019. 
5  Veja a matéria no link, disponível em: <https://revistaglamour.globo.com/Beleza/Beauty-news/noticia/ 

2018/06/como-cosmeticos-naturais-podem-salvar-sua-pele-de-substancias-do-mal.html>. Acesso em: 30 mar. 
2019. 

6  Veja a matéria no link, disponível em: <https://vogue.globo.com/premio-muda/noticia/2018/08/beleza-
cosmetico-sustentavel-comprar.html>. Acesso em: 30 mar. 2019. 

7 Veja a matéria no link, disponível em: <https://vogue.globo.com/beleza/noticia/2018/05/orfao-da-lush-cinco-
produtos-naturebas-e-eco-friendly-para-repor-seu-necessaire.html>. Acesso em: 30 mar. 2019. 

8  Veja a matéria no link, disponível em: <https://vogue.globo.com/beleza/noticia/2018/10/beleza-mix-
novidades-de-beleza-green-para-estacao.html>. Acesso em: 30 mar. 2019. 

9 Veja a matéria no link, disponível em: <https://veja.abril.com.br/tveja/veja-saude/veja-saude-voce-conhece-
os-cosmeticos-organicos/>. Acesso em: 30 mar. 2019. 

10 Mais informações sobre o Prêmio Muda e vencedores de 2019 estão disponíveis em: 
<https://vogue.globo.com/ 
premio-muda/noticia/2019/04/premio-muda-conheca-os-vencedores-da-primeira-edicao.html>. Acesso em: 
01 maio 2019. 



17 
 

 

design que prezam pela sustentabilidade social e ecológica: “Sustentabilidade não é mais uma 

tendência. É uma necessidade, é uma realidade urgente”, afirma a diretora-geral da editora 

Globo Condé Nast, Daniela Falcão. Na categoria Beleza, receberam o prêmio as marcas 

Baims, por priorizar o uso de insumos e matérias-primas naturais, não testada em animais e 

livres de ingredientes tóxicos; a Simple Organic, por ter produtos veganos, orgânicos, naturais 

e cruelty free, certificados pela Ecocerte11 e PETA12; e a Natura, por não fazer testes em 

animais há 13 anos e ter 81% de seus produtos veganos.  

Enquanto pequenos produtores e marcas artesanais conseguem ser mais ativistas 

e radicais nas entregas de cosméticos naturais, as grandes marcas tentam fazer parte do 

movimento para não perder público nem competitividade. Os termos “natural”, 

“orgânico”, “vegano”, “produzido localmente”, “cruelty free” e “comércio justo” têm 

aparecido com mais frequência nos rótulos e listas de ingredientes das grandes marcas, e 

muitos consumidores estão dispostos a pagar mais por eles, indicando que agregam valor 

(EUROMONITOR, 2016). Megacorporações globais como Unilever e L’Oréal têm-se 

comprometido publicamente em, até 2025, tornar todas as embalagens dos seus produtos 

100% recicladas e recicláveis, ao entender que “zero lixo” se torna um novo luxo, e as 

embalagens têm papel-chave para atrair o consumidor responsável (MINTEL, 2018).  

No Brasil, neste primeiro trimestre de 2019, a Unilever lançou uma nova marca 

de cosméticos, a Love, Beauty and Planet, com a proposta de “deixar você mais bonita e 

cuidar com um pouco de amor do nosso planeta”13. A linha oferece frascos 100% 

reciclados, cuidado na cadeia dos ingredientes e redução do desperdício de recursos com 

tecnologia de rápido enxague. Embora os produtos não sejam 100% naturais, são livres 

de ingredientes considerados prejudiciais à saúde, como parabenos, silicones e corantes. 

Também em 2019, a Natura, que já adota práticas sustentáveis, comunica o movimento 

“o mundo é mais bonito com você”14, destacando seus compromissos e iniciativas para 

minimizar resíduos, como a oferta de refil e materiais reciclados e recicláveis em suas 

embalagens, o uso de ingredientes prioritariamente naturais, renováveis, e da 

sociobiodiversidade Amazônica, a compensação de carbono de toda sua cadeia e 

                                                
11 Ecocert é uma organização de certificação orgânica. Mais informações estão disponíveis em: <http://www. 

brazil.ecocert.com/politicas-e-diretrizes-ecocert/index.html>. Acesso em: 01 maio 2019. 
12 PETA é uma organização que certifica produtos veganos e livre de crueldade animal. Mais informações estão 

disponíveis em: <https://www.peta.org/living/personal-care-fashion/peta-approved-vegan-logo/>. Acesso em: 
01 maio 2019. 

13 Informações públicas da marca Love, Beauty and Planet estão disponíveis em: <https://www. 
lovebeautyandplanet.com/br/home.html>. Acesso em: 15 maio 2019. 

14 Informações públicas da Natura estão disponíveis em: <https://www.natura.com.br/mundo-mais-bonito-com-
voce>. Acesso em: 15 maio 2019. 
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certificações como cruelty free e o selo UEBT (sigla em inglês para União para o 

BioComércio ético), que atesta o uso de ingredientes sustentáveis e a relação ética com 

comunidades fornecedoras de matérias-primas. Já O Boticário15 posiciona-se como quem 

“cuida da beleza do amanhã”, intensificando campanhas de comunicação sobre 

embalagem refil, recolhimento de embalagens vazias, com programa de logística reversa 

nas lojas, parcerias com cooperativas de catadores de lixo e introdução de linhas de 

produto veganas e livres de testes em animais. 

Um dos maiores desafios para a indústria de Beleza será atender a esta demanda 

por inovação sustentável em cosméticos, garantindo performance dos produtos e 

rentabilidade do negócio (EUROMONITOR, 2016). O relatório The Future of Beauty, 

da Nielsen (2018), também confirma o desafio do setor para avançar nesta agenda, dado 

que a maior parte das vendas é de produtos contendo ingredientes considerados nocivos 

à saúde das pessoas e do meio ambiente, e que utilizam embalagens e cadeias produtivas 

não sustentáveis. 

1.2 Objetivo e contribuições 

Este trabalho aplicado tem por objetivo compreender, à luz dos conceitos de 

Consumo Responsável e da teoria de Difusão de Inovações, quais são as motivações do 

consumidor para adoção de cosméticos naturais no Brasil. 

Depois de muito se falar sobre a responsabilidade corporativa de quem produz e 

gera demanda, nas últimas duas décadas o foco do campo que estuda a Cultura do 

Consumo se voltou para o consumidor e para o poder que ele tem tanto de influenciar a 

produção, por meio da pressão sobre as marcas utilizarem práticas socioambientais, 

quanto de repensar sua identidade individual a partir do que consome. O consumidor 

passa, então, a questionar a razão e o impacto das suas escolhas: o que consome, por que 

consome, quanto consome e de quem compra (FONTENELLE, 2017). Há, no entanto, 

pouca literatura acadêmica sobre o desenvolvimento do Consumo Responsável no Brasil 

ou sobre o consumo responsável de cosméticos. Este trabalho pretende contribuir para o 

desenvolvimento deste conceito por meio de pesquisa empírica com consumidores de 

cosméticos naturais brasileiros. 

Tampouco se encontraram na literatura acadêmica estudos sobre as motivações 

dos consumidores que adotaram cosméticos naturais no Brasil ou no mundo, revelando 

                                                
15 Informações públicas do Boticário estão disponíveis em: <https://www.boticario.com.br/sustentabilidade>. 

Acesso em: 15 maio 2019. 
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uma oportunidade de contribuir com a compreensão deste fenômeno a partir do 

cruzamento dos campos teóricos do Consumo Responsável com a teoria de Difusão de 

Inovações, de Rogers (2003). A teoria de Difusão de Inovações explica que qualquer 

nova ideia demanda certo tempo para ser adotada pela maioria da população e precisa 

que um grupo de pessoas a experimente primeiro e a adote em sua rotina, traduzindo, 

assim, seus benefícios e mitigando eventuais incertezas para convencimento da maior 

parte da população. Mapear as motivações dos primeiros a aderir a tal inovação 

influencia positivamente a disseminação para segmentos massivos de mercado 

(DEDEHAYIR et al., 2017), e assim a teoria de Difusão de Inovações complementa a 

lente analítica para o entendimento do fenômeno de cosméticos naturais. 

Como contribuições gerenciais práticas, este trabalho aprofunda o conhecimento 

sobre o fenômeno dos cosméticos naturais, por meio do conhecimento das motivações 

dos primeiros consumidores a adotarem essa nova ideia no Brasil, e analisa o que esse 

sinal cultural representa para a gestão de riscos e a competitividade das empresas. 

1.3 Estrutura deste trabalho aplicado 

Em termos estruturais, este trabalho aplicado contém três capítulos, além da 

Introdução, da Conclusão, das Referências Bibliográficas e do Apêndice. O primeiro 

capítulo é voltado à revisão de literatura acadêmica referente aos domínios conceituais 

deste estudo, ao conceito de Consumo Responsável e à teoria de Difusão de Inovações, 

englobando ainda a revisão de artigos científicos de journals de marketing, 

comportamento de consumo e inovação de diferentes pesquisadores mundiais. Com base 

na revisão da literatura, serão apresentadas as reflexões iniciais e questões auxiliares que 

norteiam a pesquisa empírica do domínio substantivo estudado, o fenômeno de 

cosméticos naturais. No segundo capítulo, serão detalhadas as escolhas metodológicas, 

justificando a escolha pelo método qualitativo e explicando os procedimentos técnicos 

utilizados para coleta, sistematização e análise dos dados, que configuram o domínio 

metodológico deste trabalho (vide resumo na Ilustração 2). No terceiro capítulo há a 

análise dos resultados da pesquisa, detalhando as motivações do consumidor para a 

adoção de cosméticos naturais e as respostas encontradas para as questões auxiliares. 

Por fim, na Conclusão são elaboradas algumas hipóteses e apresentadas contribuições 

teórico-gerenciais práticas, e encerra-se com as limitações deste trabalho para pesquisas 

futuras. No Apêndice estão registrados o roteiro das entrevistas, as notas da observação 
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participante em feiras de cosméticos naturais e a análise completa das redes sociais de 

marcas e influenciadores digitais.  

Ilustração 2 – Estrutura do trabalho aplicado  

 

Fonte: Elaboração própria, com base no modelo de BRINBERG; MCGRATH, 1985. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo traz a revisão da literatura realizada sobre os dois domínios 

conceituais deste trabalho: o Consumo Responsável e a teoria de Difusão de Inovações, feita 

com base em artigos acadêmicos publicados em journals de marketing, comportamento de 

consumo e inovação, de diferentes pesquisadores mundiais e livros especializados nos temas. 

Ao final deste capítulo, são apresentadas as reflexões iniciais e questões auxiliares que 

nortearam a pesquisa empírica. 

2.1 O conceito de Consumo Responsável 

O ato de consumir é inerente à condição humana e indispensável à sua sobrevivência 

(BAUMAN, apud PINTO; BATINGA, 2016) e adquiriu historicamente o significado de 

gastar, esgotar e exaurir (WILLIAMS, apud FONTENELLE, 2017, p. 16). A sociedade tem 

sido estruturada sobre a ideia de que a natureza é um objeto de consumo sem limites 

(FONTANELLE, 2017, p. 147) e sob a lógica de que, quanto mais rica em termos 

econômicos se torna uma sociedade, maior será a mercantilização de suas necessidades e, 

consequentemente, maior será o seu consumo (LIPOVETSKY, apud PINTO; BATINGA, 

2016).  

No entanto, essa lógica é questionada quando a ciência demonstra sinais de 

esgotamento de recursos e o caráter negativo do consumo nos limites planetários, na mudança 

climática e no problema cumulativo do lixo (FONTANELLE, 2017, p. 147), fazendo emergir 

o Consumo Responsável, ou seja, “o consumo que tem menor impacto negativo ou mais 

impacto positivo sobre o meio ambiente, a sociedade, o indivíduo e outros seres” (ULUSOY, 

2016, p. 285, tradução da autora).  

O fenômeno social de busca por produtos responsáveis vem desde os anos 2000 e é 

considerado a principal tendência de marketing dos últimos anos, motivando acadêmicos e 

profissionais da área a estudar as motivações do consumidor responsável (SHOBEIRI et al., 

2016, p. 119-131). O conceito de Consumo Responsável está em processo de 

desenvolvimento na academia e requer uma abordagem multi e interdisciplinar para seu 

entendimento (OCAMPO; PERDOMO-ORTIZ; CASTANO, 2014), pois necessita de 

“diferentes campos de saber e prática” para uma reflexão de sua complexidade 

(FONTENELLE, 2017, p. 142). Uma das discussões na academia é sobre a amplitude do 

termo Consumo Responsável, também chamado de consumo consciente, verde, ecológico, 

ético, ativista e saudável (FONTENELLE, 2017, p. 142). Neste trabalho, por questões 
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práticas, serão utilizados os termos “Consumo Responsável” e “consumidor responsável” para 

representar este conjunto de conceitos. 

O deslocamento da crítica relacionada à produção para o consumo aconteceu a partir 

da década de 1990, como pauta explícita da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, com reflexões sobre o estilo de vida e nível de 

consumo dos países ricos e a retratação desta problemática em documentários e reportagens 

da mídia de massa, alcançando um público mais amplo. Até então, a crítica ambientalista, 

sintetizada pelo conhecido relatório “O limite do crescimento”, de 1972, focava na cadeia de 

fornecedores. A responsabilização do consumidor é, portanto, relativamente recente, assim 

como a consciência de que pode influenciar toda a cadeia produtiva e a própria Cultura do 

Consumo (FONTENELLE, 2017, p. 144-146). A Cultura do Consumo é, segundo Fontenelle 

(2017, p. 14), a determinação simbólica dos produtos quando há “produção de fantasia em 

torno de uma mercadoria” para além de sua utilidade funcional. Além de características 

funcionais – “para que serve” –, os bens teriam valores simbólicos, culturalmente construídos. 

O Consumo Responsável é uma das formas contemporâneas da Cultura do Consumo 

(FONTENELLE, 2017, p. 97-99).  

Não é objetivo deste trabalho aprofundar o conceito de Cultura do Consumo, mas é 

inevitável refletir se o Consumo Responsável é condição suficiente para endereçar os problemas 

socioambientais. Como observa Fontenelle (2017, p. 150), embora o Consumo Responsável revele 

um sintoma da crise de identidade do consumo e propicie a possibilidade de redenção da culpa por 

meio de melhores escolhas, este não implica necessariamente consumir menos. A velocidade da 

conscientização e da prática do Consumo Responsável pode ser menor do que a ampliação do 

consumo de segmentos populacionais que começam a ganhar prosperidade e inclusão financeira, e 

não se sabe ainda se o Consumo Responsável será suficiente para dar conta dos desafios 

socioambientais que serão enfrentados nas próximas décadas. 

Seria, então, “o Consumo Responsável” o contraponto necessário a essa liberação de 
pulsões na Cultura do Consumo contemporânea? Afinal, seu propósito não é por 
freios à desmedida, em razão de uma crise ecológica e também psíquica que vem se 
intensificando em nossos dias? Seria nessa forma de consumo que as 
paixões/pulsões encontrariam seu novo equilíbrio? Certamente, soluções para a crise 
ecológica e para as novas psicopatologias vêm sendo discutidas e procuradas além 
da Cultura do Consumo. Cientistas do clima, ecologistas, governos, psicanalistas, 
militantes, entre outros, vêm debatendo e procurando respostas para essa 
desmedida/excesso. Mas, à medida que a própria Cultura do Consumo – nosso 
objeto de estudo – começa a se propor construir a possibilidade de um equilíbrio, 
convém nos perguntarmos qual o alcance e quais os limites do Consumo 
Responsável na busca por um equilíbrio das paixões/pulsões consumistas 
(FONTENELLE, 2017, p. 200). 
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Na resenha sobre o livro Felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de 

hiperconsumo, de Gilles Lipovetsky, de 2007, Fontenelle (2008) destaca o paradoxo da 

dependência dos consumidores às marcas, que atuariam como referências de “autoridade” no 

contexto de desorientação e dúvidas que surgem sobre quais são as melhores escolhas de 

consumo ante as crises socioambientais que se apresentam.  

Vê-se, então, um cenário complexo de coexistência de um consumidor mais 

questionador e, ao mesmo tempo, dependente das referências da própria indústria, “numa 

sociedade na qual até as experiências e sentimentos estão mercantilizados e disponíveis nas 

gôndolas” (BORGES, 2017, p. 27). Borges lembra que “as Ciências Sociais podem contribuir 

bastante, questionando e refletindo como viver com o consumo, sem ser refém do mesmo. A 

sociedade de consumidores coloca o consumidor como alguém que pode ser sujeito de sua 

própria história” (BORGES, 2017, p. 147-148). A seguir, é apresentado quem são os 

consumidores responsáveis da atualidade. 

2.1.1 O perfil do consumidor responsável 

O consumidor responsável é aquele que se percebe como protagonista da cadeia de 

valor (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019), passando a considerar as implicações 

ambientais e sociais do seu ato de consumir (FONTENELLE, 2017), e que busca ativamente 

por informações e formas de agir (SCHRADER, apud ULUSOY, 2016, p. 285). Aos poucos, 

vai sentindo seu poder e responsabilidade como “cidadão-consumidor” (PINTO; BATINGA, 

2016) e percebendo que pode ser agente de transformação social pelo ato de consumir 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). Entende, então, que rejeitar produtos danosos 

também é uma forma de contribuir para o meio ambiente, assim como de evitar produtos com 

substâncias nocivas para saúde e os desperdícios, tanto de embalagem quanto de recursos 

(OCAMPO; PERDOMO-ORTIZ; CASTANO, 2014). Consciente de sua responsabilidade, 

passa a agir de acordo com sua possibilidade de escolha, tentando minimizar ou até eliminar 

os efeitos danosos de sua compra, e quem sabe impactar positivamente a sociedade (MOHR et 

al., apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 122).  

Dentro do perfil de consumidor responsável, residem segmentações de preocupações 

diferentes que podem se sobrepor, sendo elas: o “consumo verde ou ecológico”, atrelado a 

preocupações de impacto do consumo no meio ambiente; o “consumo ético ou ativista”, 

atrelado a preocupações de ordem social, em relação a outras pessoas e animais; e o 

“consumo saudável”, atrelado a preocupações de ordem individual, como, por exemplo, as 
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consequências dos ingredientes dos produtos à saúde (FONTENELLE, 2017, p. 142-143; 

ULUSOY, 2016, p. 285). 

Como exemplos cotidianos do Consumo Responsável “verde ou ecológico”, há o uso 

de embalagem refil, a compra de alimentos a granel, o uso de sacolas retornáveis em compras 

de supermercado e o banimento de canudos e utensílios plásticos. No Consumo Responsável 

“ético ou ativista”, buscam-se produtos que certifiquem as cadeias de comércio justo, pela 

transparência de marcas de moda sobre as condições de trabalho dos produtores das roupas e 

pelo banimento de testes em animais. E, para o Consumo Responsável “saudável”, a escolha 

de produtos sem ingredientes considerados nocivos à saúde e ao bem-estar, como os 

alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos, e também os cosméticos isentos de substâncias 

como alumínio, parabenos e sulfatos.  

Do ponto de vista demográfico, os estudos acadêmicos revelam que os consumidores 

responsáveis tendem a ser mulheres, de elevado nível educacional e renda. Do ponto de vista 

comportamental, apresentam senso de bem-estar e são intelectualmente curiosos, podendo 

sentir-se culpados ao praticar certos hábitos considerados não sustentáveis, como andar de 

carro ou viajar de avião. A fim de reduzir o impacto ambiental, estariam dispostos a 

flexibilizar a performance de produtos ou usar marcas familiares. Sobre preço, apesar de 

algumas pesquisas evidenciarem maior disposição dos consumidores para pagar por produtos 

ambientalmente corretos, é necessário atingir um ponto ótimo de qualidade, demonstrando 

haver um limite de disposição de flexibilização entre qualidade e menor impacto ambiental 

(VOWLES; CHANG, 2018). Por essa razão, os consumidores responsáveis são cautelosos e 

buscam bastante informação antes de tomar uma decisão, evitando comprar por impulso. 

Também tendem a ser formadores de opinião em seus círculos sociais (SHRUM et al., apud 

SHOBEIRI et al., 2016, p. 125), cumprindo um papel importante de difundir a reflexão para 

outras pessoas.  

Ainda assim, esses consumidores não necessariamente conseguem adotar práticas de 

Consumo Responsável em todas as suas escolhas de produtos e serviços, o que não diminui a 

relevância de se compreender o sentimento crescente de corresponsabilidade do consumidor, 

ou, em outras palavras, “sua responsabilidade cidadã para o ato da compra individual” 

(BORGES, 2017, p. 145). Isso traz uma atenção vigilante e “pode caminhar para uma 

consciência ética com impacto no comportamento de compra ou, no mínimo, para uma 

pressão junto ao setor para que mude sua conduta” (BORGES, 2017, p. 145). 

O “empoderamento” do consumidor como um agente responsável e consciente pelo 
bem-estar econômico e social do coletivo, ainda que não esteja sendo entendido 
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explicitamente como um poder político na esfera do consumo com impacto na esfera 
pública, tem inspirado e motivado os consumidores a assumirem uma atitude de 
maior vigilância e atenção quanto aos itens consumidos, seja no seu sistema de 
produção, na qualidade dos insumos, ou nas consequências para o bem-estar geral. 
Essa inspiração tem se materializado com pouca efetividade no comportamento de 
compra. Seja porque nem sempre há como substituir um produto ou marca por outra 
(sentido original do boicote), ou devido ao preço competitivo ou conveniência ainda 
muito valorizados nas relações de compra. Mas é importante destacar que já há entre 
os consumidores um sentimento de alerta e reivindicação frente às empresas 
(BORGES, 2017, p. 146-147). 

Em uma das poucas pesquisas sobre Consumo Responsável no Brasil, realizada em 

2017, com 1.090 homens e mulheres de todas as classes sociais, em doze capitais, o Instituto 

Akatu (2018) mostra que há crescimento significativo no segmento “iniciante” em Consumo 

Responsável1 de 32% em 2012 para 38% em 2018. Os “iniciantes” são aqueles que adotaram 

pelo menos cinco comportamentos considerados conscientes em relação ao consumo, 

majoritariamente relacionados à economia, como “evitar deixar a lâmpada acesa”, “fechar a 

torneira enquanto escova os dentes”, “desligar eletrônicos” e “esfriar alimentos antes de 

colocar na geladeira”. O grupo dos “indiferentes” se mantém no mesmo percentual de 38% da 

população brasileira nos últimos seis anos. Já os “engajados”, que representam 22% da 

população, praticam de oito a dez comportamentos considerados conscientes, planejando suas 

atividades, como “a compra de roupas” e “a compra de alimentos”, para evitar desperdício. O 

grupo dos mais “conscientes”, que representam 5% da população, declara que realiza com 

frequência a “reutilização de objetos e embalagens”, faz a “leitura de rótulos”, “escolhe 

lugares próximos para evitar deslocamento” e, “em eleição, vota em quem defende o meio 

ambiente e o social”. São os consumidores que buscam informações sobre as empresas e os 

produtos que consomem e que se disponibilizariam a trocar de marcas por outras com 

melhores práticas socioambientais.  

A pesquisa do Akatu também constatou que o maior nível de consciência tem viés de 

qualificação social e educacional: 52% dos entrevistados são das classes A e B e 40% 

possuem ensino superior, e há maior incidência de mulheres nos perfis “engajado” e 

“consciente”, o que corrobora os estudos da academia de que a renda mais alta, o nível 

educacional superior e o gênero feminino são características do atual perfil do consumidor 

responsável. Em termos etários, não há demonstração de que os mais jovens sejam mais 

responsáveis do que os mais velhos (INSTITUTO AKATU, 2018). 

Nesta mesma pesquisa, a principal barreira identificada para práticas mais sustentáveis 

é a percepção da necessidade de esforço: “Exigem muitas mudanças nos hábitos da família”, 
                                                
1 O Instituto Akatu usa o termo “Consumo Consciente” em sua pesquisa. Adaptamos para “Consumo 

Responsável” para uniformizar a terminologia aplicada ao mesmo conceito. 
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“Custam caro”, “Exigem mais informação sobre as questões/impactos ambientais e sociais”, 

“São mais trabalhosos” e “[Os produtos] são mais difíceis de encontrar para comprar”. 

Contudo, ainda existe outra grande barreira, que é a falta de conhecimento sobre o tema e os 

impactos do consumo. Ainda que 68% dos entrevistados já tenham ouvido falar sobre 

“sustentabilidade”, 61% não souberam dizer o que é um produto sustentável, demonstrando 

falta de conhecimento da maioria das pessoas sobre o tema e que a maturidade social para esta 

discussão ainda está em construção. Quanto aos gatilhos que levariam à adoção de hábitos 

mais conscientes, a motivação emocional mais forte é “contribuir para um futuro melhor para 

filhos/netos”, enquanto a motivação funcional mais relevante é porque “traz benefícios à 

minha saúde”, revelando grande preocupação dos consumidores brasileiros com o bem-estar 

familiar e a qualidade de vida (INSTITUTO AKATU, 2018). 

Outra pesquisa, de escopo global, a Cone Communications/Ebiquity Global CSR 

(CONE, 2015), confirma que os consumidores estão mais habilitados do que nunca para 

perceber seu poder de promover impacto, seja nos produtos que compram, seja onde 

trabalham, ou até de sacrificar alguns desejos para reduzir as consequências do seu consumo. 

O consumidor sente responsabilidade pessoal em endereçar esses problemas e espera que as 

empresas sejam parceiras: “91% esperam que as empresas façam mais do que apenas obter 

lucro” e que “operem para resolver problemas socioambientais”, “84% declaram que buscam 

produtos responsáveis sempre que possível” e “90% declaram ter boicotado alguma empresa 

que tenha tido comportamento irresponsável”. Os consumidores brasileiros do estudo 

apresentam maior aderência do que a média global em recomendar produtos com práticas 

responsáveis (94% vs. 82% da média global) e estariam mais dispostos a escolher produtos 

associados a uma causa que importe a eles (96% vs. 90% da média global), sendo que mais da 

metade acredita que suas decisões de compra podem fazer alguma diferença (55% vs. 29% da 

média global). 

Segundo Canclini (apud BORGES, 2017, p. 22), “o ato de consumir traz em si uma 

racionalidade sociopolítica interativa”, destacando que o consumidor-cidadão já não é mais 

um indivíduo manipulado por táticas mercadológicas, mas sim um “ator importante nessas 

rachaduras expostas do capitalismo, justamente porque não há como sustentar um sistema que 

está chegando bem próximo do excesso dos excedentes” (BORGES, 2017, p. 24). 

[...] Há movimentos que incentivam os consumidores para a adesão de um estilo de 
vida mais simplificado, o que implica rigorosamente numa reconfiguração do 
consumo ou, pelo menos, na substituição do consumo intenso e excessivo por 
práticas de compras menos impulsivas e orientadas para um futuro mais responsável 
com a sociedade e também com o meio ambiente (BORGES, 2017, p. 24). 
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Borges explica o termo “consumerismo”, que, segundo Michele Micheletti, é o 

“exercício político e engajado do poder de escolha no consumo”, em que “os indivíduos usam 

o seu papel de consumidor para atuar como cidadãos, fazendo reivindicações que, ainda que 

individuais, terão impacto para o bem social coletivo” (BORGES, 2017, p. 25). Neste 

momento histórico, o consumerismo (BORGES, 2017, p. 91) passa da luta pelos direitos do 

consumidor e acesso aos bens e qualidade dos produtos para preocupações sociais, do bem-

estar, ambientais e dos impactos sofridos pelo consumo.  

O termo consumerismo, um anglicismo presente em vários idiomas e que tem sido 
difundido como sinônimo de “movimentos” ou “associações de consumidores”, na 
realidade comporta uma significação mais abrangente, englobando dimensões e 
categorias que traduzam alguma modalidade de ação coletiva dos cidadãos, como: 
consumo consciente; consumo sustentável; consumo ético; Consumo Responsável; 
organizações de consumidores; testes de produtos; e movimentos sociais 
(HARRISON et al., apud BORGES, 2017, p. 43). 

Em seu artigo “From politicization to redemption through consumption: the 

environmental crisis and the generation of guilt in the responsible consumer as constructed by 

the business media”, Fontenelle (2013) analisa que o consumidor é um ator político do 

sistema quando se envolve na defesa do meio ambiente, no incentivo ao comércio justo e em 

condições saudáveis de trabalho, mas que esses questionamentos sobre a sociedade de 

consumo não estariam sendo retratados pela mídia de negócios. No lugar, focaria em 

alimentar a fantasia de redenção da culpa do consumidor responsável por meio do consumo 

de mercadorias consideradas corretas, e passando a dividir a responsabilidade com as 

empresas ou, em outras palavras, “com o fim do consumo para o consumo como fim” 

(FONTENELLE, 2013, p. 362, tradução da autora). 

Ao envolver a identidade do consumidor como sendo individualmente responsável 
por seus atos de consumo, a mídia de negócios reflete e ressignifica uma lógica de 
marketing da produção de culpa, ao mesmo tempo em que apresenta uma maneira de 
moderar essa culpa através da venda da redenção. Eles propõem uma série de 
produtos e medidas que reduzem a culpa pelo consumo em uma sociedade permeada 
pelo discurso do aquecimento global, como a compra de produtos orgânicos 
ecologicamente responsáveis ou o investimento na neutralização do carbono por 
meio do plantio de árvores. Portanto, o consumidor não precisa se preocupar em 
consumir produtos que já lhe deram a garantia de fazer a escolha certa: ao consumir 
produtos ecologicamente responsáveis, ele pode se livrar de sua culpa porque outros 
se responsabilizaram por ele. Ele só tem que ser responsável ao tomar uma decisão 
sobre qual produto ou marca comprar, ou, depois de consumi-lo, sobre neutralizar 
sua pegada ecológica (FONTENELLE, 2017, p. 355, tradução da autora). 
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2.1.2 As motivações do consumidor responsável 

Na revisão de literatura, três perspectivas motivacionais do Consumo Responsável 

foram mapeadas, as quais podem ter diferentes pesos para determinado consumidor ou se 

sobrepor como um conjunto de motivações que caminham juntas. São elas: 

A) As motivações racionais: pensamentos e ideias que o consumidor responsável 

conecta com sua preocupação e busca por alternativas mais saudáveis e 

sustentáveis, com base no conhecimento que adquire sobre procedência, 

formulação, formas de produção, impacto pós-consumo e eficiência de consumo; 

B) As motivações emocionais: sentimentos associados ao Consumo Responsável, 

como sentir-se bem fazendo melhores escolhas para si e para o sistema 

socioambiental como um todo, maior controle sobre o que utiliza, redução da 

culpa que sente pelo consumismo excessivo e prazer com relações de consumo 

mais humanizadas; 

C) As motivações sociais: crenças e valores projetados pelo consumidor no ato de 

consumir de forma responsável, construindo uma nova identidade individual e 

coletiva a partir destas escolhas e adicionando sentido ao consumo para além do 

seu valor funcional e mercadológico. 

Os estudos sobre Consumo Responsável têm focado na perspectiva motivacional-

racional do consumidor, assumindo que as pessoas tomam decisões por benefícios e 

características do produto. Nesta perspectiva, o consumidor responsável buscaria 

racionalmente produtos que utilizam menos recursos naturais, considerariam a origem do 

produto e o impacto da sua escolha no todo (SHOBEIRI et al., 2016, p. 120-121), prezando 

por aquilo que “não pode ser produto do sofrimento do outro, seja porque envolveu um 

trabalho explorado (mal pago, semiescravo, perigoso, infantil), seja porque não considerou o 

comércio justo nas trocas locais” (FONTENELLE, 2017, p. 151).  

Yan e She, citados por Shobeiri et al. (2016, p. 122), mapearam nove possíveis 

aspectos do consumidor responsável racional: proteção ambiental, proteção animal, 

conservação de energia, suporte a pequenos e médios produtores, suporte a produção local, 

monitoramento de má conduta e direitos do consumidor, consumo moderado, suporte a 

negócios socialmente responsáveis e boicotes a negócios irresponsáveis. Este amplo espectro 

demonstra a complexidade do tema e diferentes preocupações racionais. 
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Ainda sob esta perspectiva racional, consumir responsavelmente também seria tomar 

a melhor decisão para garantir “bem-estar” e uma “vida saudável”, e por isso a importância de 

as pessoas conhecerem e terem mais informações sobre os produtos que consomem ou 

colocam na pele. Ainda que “saudabilidade” não seja um discurso exclusivo do campo da 

Cultura do Consumo, Fontenelle (FONTENELLE, 2017, p. 158-159) explica que é 

consequência de um amplo debate de longevidade e avanços da medicina, além de interesses 

mercadológicos em criar necessidades por produtos considerados mais saudáveis pela 

indústria de alimentos.  

Ulusoy também confirma que “o Consumo Responsável tem sido investigado como 

uma forma racional de consumo, em que cidadãos-consumidores coletam informações 

disponíveis sobre soluções para problemas socioambientais decorrentes do descuido do 

consumo de massa” (ULUSOY, 2016, p. 284, tradução da autora). Ele também defende que 

essa perspectiva não é suficiente para explicar o fenômeno do Consumo Responsável, nem 

todas as suas motivações (ULUSOY, 2016, p. 294-295). Há outras necessidades humanas 

conectadas ao ato de consumir de forma responsável, corroboradas pela teoria psicanalítica 

das paixões e desejos humanos (FONTENELLE, 2017, p. 169), que é preciso considerar nesta 

análise. 

Ao longo do século XX, as disciplinas de Psicologia e Psicanálise foram 

incorporadas ao pensamento de marketing, a fim de se compreender o comportamento do 

consumidor moderno, as razões e os porquês de suas compras, na tentativa de mapear as 

motivações simbólicas do consumo. A partir desse momento, o consumo foi entendido para 

além do seu valor mercadológico, como um ato social, conferido de crenças, valores e 

sentimentos (FONTENELLE, 2017, p. 34-61). Citando Hirschman e Holbrook, Fontenelle 

(2017, p. 106) explica que capturar emoções é fundamental para compreender as motivações 

de qualquer categoria de produto. 

Sob a perspectiva de motivações emocionais, os consumidores se envolveriam 

em situações de Consumo Responsável pela busca de prazer, excitação e até diversão 

(HIRSCHMAN; HOLBROOK, apud SHOBEIRI et al., 2016, tradução da autora), as 

quais teriam pouco debate na literatura e limitações metodológicas sobre como capturar 

emoções nos estudos (SHOBEIRI et al., 2016). Essa visão é desenvolvida pelo estudo de 

Cultura de Consumo de Fontenelle, o qual, citando o trabalho de Featherstone (apud 

FONTENELLE, 2017, p. 166), afirma que as pessoas buscariam “prazeres emocionais 

no consumo”, ou seja, satisfações emocionais e estéticas. 
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Também entrariam aí a busca de redenção da culpa que os consumidores sentem 

em relação ao consumo e o desejo de satisfazer necessidades de autoestima, realização 

pessoal e até de felicidade. Na resenha sobre o livro Felicidade paradoxal: ensaio sobre 

a sociedade de hiperconsumo, de Gilles Lipovetsky, de 2007, Fontenelle (2008) trata 

dos dilemas e paradoxos do hiperconsumo, fase em que o consumo representaria uma 

fonte de satisfação, mesmo não sendo sinônimo de felicidade, o que traria a ideia de 

“felicidade paradoxal”, título do livro. Nesta resenha, Fontenelle destaca que o problema 

da sociedade não estaria no consumo em si, mas no consumo esvaziado de valores. As 

pessoas estariam buscando um consumo mais emocional e experiencial, conectado com 

ideias de moral, ética e satisfação de necessidades humanas. O Consumo Responsável 

emerge neste contexto e recusa o “consumismo sem consciência” e a posição de 

“fantoche-consumidor”, trazendo o consumidor para um papel mais ativo e atento ao 

processo de decisão de compra, em busca de uma experiência “mais qualitativa e mais 

equilibrada da existência materialista”.  

Em conjunto com as motivações racionais e emocionais, há também as 

motivações sociais do Consumo Responsável, que são as crenças e valores projetados no 

ato de consumir de forma responsável. Pesquisas mostram que produtos responsáveis 

adicionam sentido ao consumo como forma de expressar valores morais (MOHR et al.; 

OZGAGLAR-TOULOUSE, apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 120) e, carregaria, portanto, 

a fantasia de expressar e concretizaria uma identidade idealizada de “ser um melhor 

cidadão”, ou ainda “um ser humano mais evoluído” pelas suas escolhas de consumo. 

O Consumo Responsável também seria uma “forma de criar vínculos ou 

estabelecer distinções sociais” (FEATHERSTONE, apud FONTENELLE, 2017, p. 166), 

por meio do pertencimento a grupos de afinidade de visões de mundo. Borges também 

corrobora esta ideia de que todo consumo é social e que envolve uma complexa teia de 

relações:  

Todo consumo é essencialmente social, comunica-se diretamente com a vida 
pública, afeta no coletivo. Quem consome, nunca está sozinho. Consumir é 
fazer parte, ainda que mesmo rapidamente, de uma teia social complexa que 
envolve produção, comércio, distribuição, comunicação, precificação. As 
nossas conversas no cotidiano estão impregnadas de pautas que abordam 
nossas experiências nas práticas de consumo, seja por insatisfação, 
recomendação, fascínio ou frustração. Não há como o consumo ser individual 
em sua essência, uma vez que todo processo de venda é social (BORGES, 
2017, p. 143-144). 

Ainda na perspectiva de motivações sociais, Fontenelle cita os autores 

Thortein Veblen e Pierre Bordieu para evidenciar aspectos socioculturais do 
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consumo, como status social e estilo de vida (FONTENELLE, 2017, p. 166). Infere-

se, portanto, que há a motivação de conquista de um estilo de vida ético, moral e 

sustentável representado pelo Consumo Responsável. Segundo Borges (2017, p. 28), 

“a conexão entre consumo e identidade não pertence somente às dimensões 

econômicas e simbólicas, mas transita o tempo todo pelas questões sociopolíticas”, e, 

sendo assim, consumir de forma responsável também seria motivado por representar 

um ato político, em que “o consumo tornou-se um terreno fértil para discussões e 

manifestações políticas que envolvem o meio ambiente, tipo de produção, condições 

da mão de obra empregada, exortando os consumidores à ética no consumo” 

(BORGES, 2017, p. 97). 

2.1.3 Consumo Responsável como Consumo de Experiência 

Além das três perspectivas de motivações racionais, emocionais e sociais que 

explicam o Consumo Responsável, há na literatura uma quarta perspectiva, chamada 

de “motivações de experiência”, que merece destaque, e está relacionada ao 

Consumo de Experiência, que também se configura uma forma contemporânea da 

Cultura do Consumo (FONTENELLE, 2017). 

A “experiência do consumo” é uma expressão cunhada por Holbrook e 

Hirschman em seu artigo “The experiential aspects of consumption: consumer 

fantasies, feelings and fun”, quando buscavam compreender aspectos simbólicos e 

multissensoriais do consumo (FONTENELLE, 2017, p. 104). Holbrook (2018) vem 

estudando o consumo como uma experiência há quarenta anos. Em seu artigo sobre a 

origem e o desenvolvimento do conceito, ele descreve seu processo de entendimento 

sobre a insuficiência da visão utilitarista e racional para explicar o ato de decisão de 

compra do consumidor. Segundo ele, seria necessário adicionar sentimentos, 

significados e crenças subjetivas para o verdadeiro entendimento do comportamento 

do consumidor. Na década de 1980, ele cunha o termo Consumption Experience junto 

a Hirschman’s (HOLBROOK; HIRSCHMAN’S, apud HOLBROOK, 2018), para 

contemplar a perspectiva da experiência nos estudos de consumo: “Tudo o que 

fazemos como seres humanos envolve algum tipo de experiência de consumo. Nesta 

perspectiva, o estudo da experiência do consumo nada mais é que o estudo da 

natureza humana” (HOLBROOK, 2018, p. 8, tradução da autora). 

Além das implicações teóricas do conceito de experiência do consumo, este 

também trouxe disrupção, ao reconhecer-se que os consumidores são indivíduos 
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ativos no processo de consumo, que podem tomar atitudes a partir de suas 

experiências (COVA; COVA, apud CHANEY; LUNARDO; MENCARELLI, 2018, p. 

405). Citando Cova e Cova (2009) e Ritzer e Jurgenson, Chaney, Lunardo e 

Mencarelli afirmam que este entendimento seria o primeiro passo para o 

desenvolvimento da figura do prosumer2, quando “o consumidor traz seus próprios 

recursos e habilidades para ‘cocriar’ valor junto com as empresas” (CHANEY; 

LUNARDO; MENCARELLI, 2018, p. 405, tradução da autora). 

Para esses mesmos autores, o conceito de experiência do consumo é a 

fronteira da literatura de marketing que transformou radicalmente a abordagem das 

pesquisas. O crescente número de estudos sobre o tema, desde sua introdução em 

1982 (vide Ilustração 3), demonstra a potência e a relevância do Consumo de 

Experiência para o entendimento do comportamento do consumidor. 

Ilustração 3 – Evolução histórica do número de menções a Consumo de Experiência ou experiência do 
consumidor na literatura, desde 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHANEY; LUNARDO; MENCARELLI, 2019, p. 403. 

O Consumo de Experiência acontece quando o consumidor se torna um buscador de 

experiências sensoriais-emocionais, prazer, fantasias e estimulação cognitiva (HOLBROOK; 

HIRSCHMAN, 1982; SCHMITT, apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 120-121). Ainda que a 

“experiência de consumo” estivesse sempre presente na Cultura do Consumo, a transformação 

                                                
2 Para saber mais sobre o fenômeno do prosumer, Fontenelle (2015) faz uma revisão da literatura 

contemporânea, resgatando o surgimento do fenômeno no contexto das evoluções do capitalismo, seu 
significado como empoderamento do consumidor através de atividades “do-it-yourself”, em que passariam a 
produzir para o seu próprio uso, ou ainda coparticipando do processo produtivo das empresas, mudando a 
dinâmica de valor dos bens e muitas vezes configurando uma forma de trabalho do consumidor. 
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da experiência como mercadoria é algo recente (FONTENELLE, 2017, p. 112) e, segundo 

Rifkin (apud FONTANELLE, 2017, p. 131), se tornou a principal mercadoria da atual fase da 

Cultura do Consumo. 

Mas como o Consumo Responsável e o Consumo de Experiência se conectam? 

Segundo Fontenelle, a experiência do Consumo Responsável é uma mercadoria em si, 

passando pela experiência da busca por informações, a experiência de trocar entre grupos e 

comunidades, a experiência do uso de novos produtos e a experiência de ser percebido como 

um consumidor responsável. Nesse sentido, o Consumo Responsável e o Consumo de 

Experiência se tornariam uma coisa só, apesar do aparente paradoxo entre os convites do 

dever e do prazer, que denotam respectivamente (FONTENELLE, 2017, p. 98-144). 

Tal perspectiva se confirma na pesquisa de Shobeiri et al., segundo a qual o 

Consumo Responsável é explicado por motivações de valor experiencial, conectado a todas as 

demais motivações já mapeadas. Por haver pouca literatura que ligue o Consumo Responsável 

ao Consumo de Experiência, os autores se consideram pioneiros nesta relação (2016, p. 121), 

e, apresentam, por meio dessa pesquisa feita com mil norte-americanos, em que utilizam o 

modelo Strategic Experiential Modules de Schmitt (apud SHOBEIRI et al., 2016), cinco 

valores experienciais para explicar motivações do Consumo Responsável. São eles: 

A) O valor experiencial cognitivo (think), quando o Consumo Responsável promove 

a experiência do “pensar”, de provocar a reflexão e a criatividade dos 

consumidores para a tomada de decisões bem pensadas e informadas, analisando 

os custos ambientais e sociais de suas escolhas em qualquer decisão de compra 

(SCHAEFER; CRANE, apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 124); 

B) O valor experiencial emocional (feel), quando o Consumo Responsável provoca 

emoções positivas (SCHAEFER; CRANE, apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 124), 

como sentimentos de altruísmo e bondade (NUNES; SCHOKKAERT, apud 

SHOBEIRI et al., 2016, p. 124), conquista (PINTO et al., apud SHOBEIRI et al., 

2016, p. 124), independência em relação à ansiedade gerada pelo consumo de 

massa (OZÇAGLAR-TOULOUSE, apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 124) e 

redução do desconforto como raiva e culpa em relação ao consumo (ELGAAIED, 

apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 124); 

C) O valor experiencial sensorial (sense), quando o Consumo Responsável promove 

prazeres estéticos e sensoriais, que têm sido pouco investigados na literatura. 



34 
 

 

Segundo estudo da Boston Consulting Group (MANGET, apud SHOBEIRI et al., 

2016, p. 126), consumidores não pagariam por produtos verdes apenas por serem 

melhores para o meio ambiente, mas sim por terem benefícios sensoriais 

melhores, como gosto ou frescor. Segundo estudo de Matos e Rosell (apud 

SHOBEIRI et al., 2016, p. 126), os produtos ambientalmente corretos têm, em 

geral, melhor benefício sensorial, aparência e fragrância do que os produtos 

convencionais; 

D) O valor experiencial relacional (relate), quando os indivíduos podem “criar sua 

identidade social, e a relação com um grupo de referência ou cultura” (SHOBEIRI 

et al., 2016, p. 125), podendo moldar o ideal de si mesmo, ou seu futuro eu ideal, 

a partir de suas escolhas de consumo. “Uma motivação fundamental do 

consumidor responsável é evitar isolamento” (OZÇAGLAR-TOULOUSE, apud 

SHOBEIRI et al., 2016, p. 125,), e ao se juntarem a grupos que participam de 

ações sociais, como boicote a alguma marca, os consumidores se sentem 

conectados a um propósito maior do que a mera utilização do produto. 

O consumo de produtos ambientalmente corretos é uma maneira de mostrar respeito 
pelo bem-estar de outros, seja no local, no âmbito nacional ou na sociedade 
internacional (Hansen & Schrader, 1997, McGregor 1999), as futuras gerações 
(Hansen & Schrader, 1997) e até outras espécies (Stern et al., 1993). 
Comportamentos pró-ambientais também permitem aos indivíduos perceber o valor 
da “conexão” através da proximidade e do apego à natureza, criar harmonia com ela 
e contribuir para a melhoria do planeta, participando na construção de um mundo 
mais bonito (Neuma, 1986; Robert & Bacon, 1997; Mayer & Frantz, 2005; Todd, 
2004). Além disso, Ozçaglar-Toulouse (2009) menciona que “a busca por um eu 
autêntico” e entrar em contato com “as raízes pessoais” são também motivações 
importantes do Consumo Responsável. Em outras palavres, praticar o 
comportamento responsável dá aos consumidores a chance de trabalhar suas 
próprias identidades (SHOBEIRI et al., 2016, p. 125-126, tradução da autora); 

E) O valor experiencial do engajamento (act), quando o Consumo Responsável 

proporciona espaços para os indivíduos manifestarem suas visões de mundo e 

crítica ao consumo excessivo (SCHAEFER; CRANE, apud SHOBEIRI et al., 

2016), expressando suas preocupações sociais e ambientais (ROBERTS, apud 

SHOBEIRI et al., 2016) e agindo contra a manipulação de práticas de mercado 

(OZÇAGLAR-TOULOUSE, apud SHOBEIRI et al., 2016). Todd (apud 

SHOBEIRI et al., 2016) mostra que comprar produtos ambientalmente corretos 

ajuda os consumidores a manifestar seus “estilos de vida verde” e suas crenças. 

Como consequência, sentem que promovem mudança social positiva por meio da 

compra de produtos que suportem causas sociais, ou que tenham embalagens 
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recicladas, ou que, ainda, incentivem a redução de consumo (ROBERTS; WEBB 

et al., apud SHOBEIRI et al., 2016, p. 128). Esses consumidores também se 

sentem engajados no papel de educar outras pessoas, como amigos, família e 

comunidade, sobre essa forma de consumir. 

Como resultado da pesquisa de Shobeiri et al. (2016), o valor da experiência do 

engajamento teve maior destaque por representar passos práticos de estilo de vida mais 

alinhados com os valores de cada um, indo além da dimensão ideológica. Apoiar negócios 

que praticam produção responsável, assim como boicotar os que não o fazem, e compartilhar 

informações nos círculos sociais são motivadores determinantes para o consumidor 

responsável (SHOBEIRI et al., 2016, p. 131). Esta perspectiva de engajamento político é 

corroborada pelo estudo de Borges (2017) sobre o ativismo do consumidor através das redes 

sociais, ou netativismo, que encontra neste meio uma forma efetiva de conexão com pessoas 

que têm a mesma afinidade para pressionar a indústria. 

Nas redes sociais são frequentes os depoimentos e denúncias de cidadãos comuns 
contra as empresas, pelos mais diferentes motivos, que variam desde uma 
insatisfação particular e pontual até acusações sobre exploração de mão de obra ou 
trabalho escravo, uso na composição dos produtos de insumos ou itens que 
comprometem ou ameaçam a saúde dos consumidores, todo tipo de impacto nocivo 
ao meio ambiente, como o uso de animais em testes laboratoriais, poluição de 
recursos naturais, desmatamento, entre vários outros tipos de reclamações 
(BORGES, 2017, p. 22). 

Ulroy (2016, p. 295) mostra ainda que a dimensão da experiência incorporada ao 

contexto do Consumo Responsável motiva as pessoas a internalizar responsabilidades. 

Quando o consumidor percebe a necessidade de mudança com valor emocional, ele 

internaliza os valores e comportamentos de forma mais efetiva no curto e longo prazos. O 

autor conclui também que apresentar o Consumo Responsável como experiência pode ser 

uma forma mais eficiente de chamar a atenção das pessoas e influenciar a massa crítica da 

população do que o apelo puramente racional, que evoca obrigações lógicas, unindo o dever 

com o prazer. 

2.2 A teoria de Difusão de Inovações 

Considerando que o fenômeno de cosméticos naturais é uma nova ideia para a 

categoria de cosméticos, buscou-se na literatura de inovação conceitos para complementar a 

lente analítica deste trabalho, e foi escolhida a teoria de Difusão de Inovações por ser um 

paradigma conceitual amplamente estudado na literatura de marketing para entender como 

uma nova ideia contagia um sistema social. 
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Rogers (2003) teorizou o processo de adoção de uma inovação, chamada de teoria de 

Difusão de Inovações, com a publicação da primeira edição do livro “Diffusion of 

Innovations”, em 1962. Seu interesse pelo tema despertou após observar fazendeiros de sua 

comunidade natal demorarem anos para adotar novas ideais de agricultura que, à primeira 

vista, pareceriam vantajosas. Decidiu, então, estudar o porquê de algumas inovações serem 

adotadas e outras, rejeitadas, e os fatores que influenciam o ritmo da adoção.  

A difusão de uma inovação é definida por Rogers como “um tipo especial de 

comunicação sobre o espalhamento de mensagens que são percebidas como novas 

ideias” (ROGERS, 2003, p. 35, tradução da autora). Conforme as novas ideias são 

transmitidas de pessoa a pessoa, estabelece-se um processo social de conhecimento, 

avaliação e experimentação: 

O processo de decisão por uma inovação acontece quando um indivíduo (ou 
outra unidade de decisão) passa do estágio de conhecimento adquirido sobre 
essa inovação para tomar uma atitude sobre ela, no sentido de adotá-la ou 
rejeitá-la, a fim de implementar a nova ideia e, então, confirmar sua decisão 
por ela. Este processo consiste em uma série de escolhas e ações ao longo do 
tempo, em que o indivíduo ou o sistema avalia a nova ideia e decide se irá ou 
não incorporá-la em sua rotina (ROGERS, 2003, p. 168, tradução da autora). 

Rogers (2003) sintetizou este processo de difusão em cincos etapas: 

A) Etapa do conhecimento (Knowledge): quando o indivíduo toma conhecimento 

sobre uma nova ideia e sobre como funciona. Nesta etapa há maior peso da mídia 

de massa, e é um processo racional-cognitivo; 

B) Etapa do convencimento (Persuasion): quando um indivíduo forma sua opinião 

baseado na informação disponível, de acordo com a relevância da ideia e as 

vantagens às próprias necessidades. Nesta etapa, o “boca a boca” entre indivíduos 

é mais efetivo que a mídia de massa ou a opinião de especialistas: “A maior parte 

dos indivíduos não avalia uma inovação baseada em pesquisas científicas ou 

especialistas, mas por opiniões subjetivas de pessoas próximas ou com 

credibilidade que tenham experimentado as novas ideias” (ROGERS, 2003, p. 

36). Assim, aqui o que tem maior peso são as dimensões emocionais e sociais; 

C) Etapa da Decisão (Decision): quando um indivíduo decide experimentar a nova 

ideia, ponderando os benefícios de acordo com sua disponibilidade de esforço 

para a mudança, de quanto quer pagar e significados da mudança; 
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D) Etapa da Experimentação (Implementation): quando o indivíduo coloca a 

inovação em sua rotina e processa a experiência em relação a suas expectativas. 

Nesta etapa, pode sentir necessidade de buscar mais informação aplicada à 

experiência de uso; 

E) Etapa da Adoção (Confirmation): percepção pós-experimentação da nova ideia, 

com a tomada de decisão por adotar ou descontinuar em caso de não atendimento 

de suas necessidades. 

“Os meios de comunicação têm diferentes papéis durante o processo de difusão 

de uma inovação” (ROGERS, 2003, p. 100, tradução da autora). Enquanto os meios 

midiáticos de massa, como TV, revistas e rádio, são considerados mais rápidos e 

eficientes para gerar conhecimento a uma ampla audiência, são as relações interpessoais, 

também chamadas de comunicação “boca a boca”, as mais efetivas para convencer um 

indivíduo a tomar a decisão de experimentar e adotar a nova ideia.  

Apesar de não explorar com profundidade o efeito da Internet na teoria, Rogers 

comenta que esta se tornou uma importante forma de interação (ROGERS, 2003, p. 5). 

Com as redes sociais, verifica-se que o “boca a boca” ficou ainda mais potente. O amplo 

acesso a estas tecnologias está mudando o comportamento de compra e consumo, com 

mais informações sobre produtos, serviços, cadeias produtivas, preço, disponibilidade e 

resenhas de experiência de consumidores, afetando todo o processo de difusão de 

inovações (KOPANIČOVÁ; KLEPOCHOVÁ, 2016, p. 66). 

A teoria de Rogers também explica que os indivíduos de um sistema social não 

adotam uma nova ideia ao mesmo tempo. Há aqueles que estão mais abertos e 

conectados a novas ideias, enquanto outros só irão prestar atenção e decidir mudar de 

hábitos depois que pessoas próximas a eles experimentarem e confirmarem a percepção 

de que é uma melhor alternativa (ROGERS, 2003, p. 267). Dentro desta perspectiva, 

novos produtos seriam criados e adotados primeiramente por um grupo pequeno de 

indivíduos, chamados de “inovadores” ou inovators, que representam 2,5% da 

população. Estes são mais criativos, observadores, atentos aos acontecimentos sociais e 

mais abertos a assumir riscos de experimentar algo novo. Como buscadores ativos de 

novidades, são os primeiros a descobrir uma nova ideia, atuando como “porteiros de 

ideias para dentro do sistema”. Os inovadores não dependem do aval nem da experiência 

prévia de outras pessoas, demonstrando independência de opinião (ROGERS, 2003, p. 

283). 
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Os primeiros a ter contato com os inovadores são chamados “primeiros adeptos” 

ou early adopters, e representam 13,5% da população. São os indivíduos que mais 

rapidamente se movem do estágio de conhecimento de uma inovação para a completa 

adoção (ROGERS, 2003). Os early adopters tendem a ter status social, bom nível 

educacional, bons recursos financeiros e habilidades sociais de comunicação 

(KOPANIČOVÁ; KLEPOCHOVÁ, 2016).  

Enquanto os inovadores podem apresentar dificuldades de aproximação e 

limitações de linguagem com a maioria da população, os primeiros adeptos tendem a se 

comunicar melhor, funcionando como referência próxima e crível para que os demais 

grupos de indivíduos se sintam confortáveis a experimentar uma nova ideia (ROGERS, 

2003). Nos tempos atuais, os early adopters podem, inclusive, atuar como 

influenciadores digitais, demonstrando, a partir das redes sociais, como determinada 

inovação funciona. 

Depois de certo tempo de contato com os early adopters, a inovação seria 

adotada pela “maioria inicial” ou early majority, que representa 34% da população e são 

aqueles que precisam de mais tempo entre as etapas de conhecimento, convencimento, 

tomada de decisão, experimentação e adoção efetiva da nova ideia, e pela “maioria 

tardia” ou late majority, que também representa 34% da população, com maior 

desconfiança e recursos limitados para investir em novidades, e, por fim, pelo grupo 

restante dos “retardatários” ou laggards, 16% da população, que não têm a intenção de 

experimentar nada novo, preferem opções tradicionais e irão adotar as inovações caso 

faltem alternativas (KOPANIČOVÁ; KLEPOCHOVÁ, 2016).  

Na meta-análise de Goldenberg et al. (apud ARTS; FRAMBACH; BIJMOLT, 

2011) sobre estudos acadêmicos relacionados ao mapeamento de características dos 

perfis de adoção de uma inovação, a conclusão é que fatores demográficos como idade, 

educação e renda não podem ser generalizados como influenciadores dessa intenção. Já 

as características psicográficas, incluindo envolvimento com a categoria, abertura a 

novidades e atuação como formadores de opinião, contêm alta porcentagem na 

explicação das variáveis de intenção e adoção de inovações. 

Segundo Dedehayir et al. (2017), mapear o perfil dos early adopters de uma 

categoria tem influência positiva na curva de adoção de uma inovação. Apesar de 

representarem uma pequena parcela da população, eles têm papel crucial na adoção de 

novos produtos e serviços pela sociedade, e na disseminação dessas inovações para os 

segmentos massivos de mercado. A característica mais significativa está em seu papel de 
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traduzir os benefícios de uma inovação para a população. Por isso, o entendimento dos 

early adopters de uma categoria se torna fundamental para o desenvolvimento de uma 

inovação (DEDEHAYIR et al., 2017, p. 2). 

2.2.1 Fatores de ritmo para a adoção de uma inovação 

Levando em conta que o processo de adoção de uma inovação pela maioria da 

população pode ser mais rápido para algumas ideias e mais demorado para outras, quais 

são os fatores que explicam esses diferentes ritmos? Segundo a teoria de Difusão de 

Inovações (ROGERS, 2003), há cinco características de uma inovação que explicam seu 

ritmo de adoção (Tabela 1): 

 

Tabela 1 – Fatores de ritmo para a adoção de uma inovação 
Fatores de ritmo para a adoção de uma inovação 

1. Vantagem 
Percebida  

2. Compatibilidade 
com os valores  

3. Complexidade de 
entendimento 

4. Possibilidade de 
experimentação 

5. Observação de 
resultados  

Quanto maior a 
vantagem 
percebida em 
relação a 
alternativas 
convencionais e 
benefício 
imediato, mais 
rápida será a 
adoção. 

Quanto mais 
compatível for a 
inovação com o sistema 
de valores e crenças 
culturais vigente, mas 
rápida será sua adoção. 

Quanto mais fácil for 
entender como 
funciona e a 
relevância da 
inovação, mais rápida 
será sua adoção. Se a 
inovação requer 
ampliação de 
repertório, pode 
demorar mais para 
chegar à massa crítica. 

Quanto mais acessível 
for a inovação, mais 
fácil será experimentá-
la. Aqui podem 
aparecer barreiras 
como dificuldade para 
encontrá-la e 
desembolso. 

Quanto mais fácil for 
observar outras 
pessoas usando ou se 
beneficiando da nova 
ideia, mais fácil será 
adotá-la, 
principalmente para 
os grupos de menor 
abertura à mudança. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Rogers, 2003. 

Em resumo, as inovações percebidas como maior vantagem, mais compatíveis com 

as crenças culturais, mais fáceis de experimentar e de observar outras pessoas utilizando e 

menos complexas de entender serão adotadas rapidamente pela população (ROGERS, 2003, 

p. 15).  

Com a frequência de estudos sobre a adoção de inovações de múltiplas categorias de 

produtos e serviços, Rogers observou que o ritmo de adoção de uma inovação segue a forma 

de curva “S” ao longo do tempo (2003, p. 39), em uma distribuição normal da variável de 

abertura dos indivíduos para o novo, que chamou de innovativeness degree (2003, p. 272), 

conforme Ilustração 4. 

A distribuição da adoção segue a curva bell-shaped ao longo do tempo e se aproxima da 
normalidade. As evidências que dão suporte a essa generalização vêm de investigações de 
muitos estudos de agricultura, consumidores e outras inovações em uma variedade de 
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sistemas, nos Estados Unidos e em outros países (ROGERS, 2003, p. 275, tradução da 
autora). 

Ilustração 4 – Distribuição normal da curva de adoção de uma inovação 

 

Fonte: ROGERS, 2003. 

O ritmo de adoção de uma inovação é mensurado pelo número de pessoas que a 

adotou ao longo do tempo (ROGERS, 2003, p. 221). E como se atinge essa massa crítica?  

Segundo Rogers, “a massa crítica acontece quando um número suficiente de indivíduos de um 

sistema adota uma inovação a ponto de o ritmo dessa adoção passar a ser autossustentável” 

(2003, p. 342, tradução da autora). A curva “S” de uma inovação “decolaria” quando 10-20% 

das pessoas desse sistema já a adotaram, e, assim, as redes interpessoais são ativadas para 

atingir a massa crítica da população (ROGERS, 2003, p. 12). 

Esse ponto da virada foi também chamado de Tipping Point por Malcom Gladwell 

(2000), ou seja, o momento em que algo conhecido por poucos se torna conhecido pela massa. 

O conceito de Tipping Point nasceu da Epidemiologia e considera que os comportamentos 

podem ser transmitidos de pessoa a pessoa, assim como uma epidemia de “comportamentos 

contagiantes”. Para Gladwell, as características de uma inovação não seriam condições 

suficientes para que uma nova ideia atingisse a massa crítica, mas sim que ela também fosse 

comunicada pela poderosa rede de early adopters. Ainda segundo Gladwell (2000), referindo-

se à teoria de Rogers (2003), os early adopters são necessários para traduzir as ideias de um 

mundo especializado a uma linguagem que as demais pessoas consigam entender, o que 

determinadas marcas muitas vezes não são capazes de fazer. 

Os early adopters, portanto, têm tanto o papel de conectores quanto de tradutores de 

uma inovação. E não somente Rogers como também Gladwell afirmam que a comunicação 

interpessoal “boca a boca” ainda é a forma mais poderosa de comunicação humana, uma vez 

que o ser humano é um ser social que influencia e é influenciado constantemente: 
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A comunicação interpessoal envolve a troca cara a cara entre dois ou mais 
indivíduos. Este canal é mais efetivo em lidar com resistências ou apatia de um 
indivíduo, e é uma das razões por que a comunicação entre pares é tão importante 
para os late adopters e laggards. O que a comunicação interpessoal pode oferecer de 
melhor? 1. Prover uma troca de informação, dando e recebendo. Um dos indivíduos 
pode esclarecer o entendimento e pedir informação adicional para o outro indivíduo. 
Esta característica da rede interpessoal frequentemente permite que sejam superadas 
as barreiras sociais e psicológicas de exposição seletiva, percepção seletiva e 
retenção seletiva (esquecimento). 2. Persuadir o indivíduo a formar ou mudar uma 
atitude fortemente estabelecida. O papel dos canais interpessoais é especialmente 
importante para persuadir um indivíduo a adotar novas ideias (ROGERS, 2003, p. 
205, tradução da autora). 

As redes sociais também afetam o processo de criação e difusão de inovações. 

Segundo o estrategista de marcas Douglas Holt (2016), a cultura de inovação foi 

historicamente construída de forma periférica, por movimentos de grupos artísticos e 

sociais que provocavam as normas e convenções do status quo e que, percebidos pela 

grande mídia, eram difundidos para o mercado de massa, em uma conhecida e 

tradicional estratégia de marketing de busca por competitividade a partir do mapeamento 

de tendências. Holt destaca que as mídias sociais mudaram essa dinâmica, pois são elas 

agora os intermediários que unem essas comunidades, antes isoladas geograficamente, e 

dá o ritmo à difusão e adoção da inovação, possibilitando uma influência mais direta 

entre quem inventa algo novo e quem quer experimentá-lo. 

Ele batiza esse fenômeno de crowdculture, em que as redes sociais 

democratizam o acesso às subculturas, que incubam novas ideologias e práticas, e não 

apenas aceleram a difusão de uma inovação, mas também fomentam a cocriação de 

novas ideias através dessas interações. Com o surgimento do crowdculture, os inovators 

e os early adopters se tornam a mesma coisa, e as marcas perdem o papel de pontes 

entre tendências e a massa de consumidores (HOLT, 2016). 

Para as marcas que desejam se manter como parte nesse processo de inovação 

cocriativa do crowdculture, Holt oferece cinco orientações: (i) mapear as ideologias 

novas que estão surgindo e questionar as convenções; (ii) localizar a oportunidade 

cultural a partir do entendimento do que os consumidores procuram e que oportunidades 

as marcas têm para avançar nas novas ideologias; (iii) focar na comunidade do futuro, 

conectando-se com formadores de opinião e ativistas; (iv) apoiar as novas ideologias 

como bandeiras da marca; e (v) continuar inovando, tendo a cultura como base. Em seu 

artigo, Holt descreve o caso da empresa Dove, que, com sua campanha de real beleza em 

2000, inaugura a entrada da marca no emergente crowdculture, ao celebrar a beleza das 

mulheres além dos padrões de idade, corpo, cor de pele e estilo. Mulheres do mundo 
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todo se conectaram com a quebra do mito da beleza, o que mantém a marca relevante até 

hoje para seus consumidores. 

Em resumo, a teoria de Difusão de Inovações explica que uma tecnologia 

superior ou melhor performance não é condição suficiente para uma nova ideia 

efetivamente contagiar a massa crítica, sendo necessária a compreensão da aderência da 

inovação com os valores vigentes, assim o ativo papel dos early adopters da categoria 

para conectar e traduzir os benefícios para a massa crítica. Com as redes sociais, os 

processos de difusão e a efetiva adoção de uma inovação se tornam mais rápidos, mais 

colaborativos e com menor espaço para as grandes mídias e empresas controlarem esses 

processos.  

2.3 Reflexões iniciais e questões auxiliares 

Com base na revisão de literatura, nota-se que o Consumo Responsável é uma 

forma contemporânea da Cultura do Consumo, considerado uma forte tendência em 

marketing e que compreende os consumos ético, verde e saudável. Como motivações do 

consumidor responsável, identificam-se três perspectivas: a racional, que são os 

pensamentos e as percepções associados ao Consumo Responsável; a emocional, que são 

os sentimentos e as emoções despertados nessa forma de consumir; e a social, que são as 

crenças e os valores éticos e morais projetados no ato de consumir, que podem se 

sobrepor como um conjunto de motivações que andam juntas.  

Também fica claro que o conceito de Consumo de Experiência aplicado ao 

Consumo Responsável enriquece o estudo de motivações do comportamento do 

consumidor responsável, no sentido de que traz: para a motivação racional, o elemento 

da experiência cognitiva; para a motivação emocional, adiciona a experiência simbólica 

das emoções positivas de conquista, altruísmo, independência do consumo massificado e 

redução da culpa pelo consumo excessivo, bem como clarifica a relevância da 

experiência sensorial e estética; e, para a motivação social, complementa a experiência 

dos vínculos sociais com o engajamento em atitudes concretas de um estilo de vida 

responsável. Todos, portanto, são motivos relevantes para o perfil do consumidor 

responsável da atualidade. 

Como resultado, foi criado o framework conceitual, sintetizado na Tabela 2, que 

relaciona as motivações do consumidor responsável com o Consumo de Experiência, que 

será aplicado na pesquisa empírica, com o intuito de observar se estas motivações estão 

presentes para o consumidor de cosméticos naturais. 
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Tabela 2 – Motivações do consumidor responsável 

Motivações do consumidor responsável 

Consumo Responsável 

Motivação racional Motivação emocional Motivação social 
Tomar decisões bem 

informadas sobre 
alternativas saudáveis e 

sustentáveis 

Sentir-se bem fazendo melhores escolhas, ter 
maior controle das consequências e redução 

da culpa associada ao consumo 

Pertencer a um grupo de afinidade de 
valores, com status social de consumidor 

responsável e consumindo o que faz sentido. 

Consumo de Experiência 
Experiência        

cognitiva 
Experiência 
emocional 

Experiência 
sensorial 

Experiência 
relacional 

Experiência de 
engajamento 

Experiência cognitiva do 
“pensar” para tomar 

decisões bem informadas 

Experiência de 
emoções positivas 

como prazer, altruísmo, 
bondade, conquista, 

independência e 
redução da culpa em 
relação ao consumo.  

Experiência de 
prazeres estéticos e 

sensoriais dos 
produtos. 

Experiência de 
pertencimento e 

fantasias de 
identidade 

conectadas a um 
propósito maior.  

Experiência de agir e 
concretizar o estilo 

de vida 
“responsável” 

Fonte: Elaboração própria, com base em revisão de literatura. 

Outrossim, percebe-se que o perfil atual do consumidor responsável, mapeado na 

literatura, apresenta similaridades com o perfil do early adopter da teoria de Difusão de 

Inovações: curiosidade, busca ativa por informação, tolerância ao risco de experimentar coisas 

novas e potencial de ser formador de opinião em seus círculos sociais. Consumir de forma 

responsável é por si só uma nova ideia e também está no início de sua curva de adoção no 

Brasil, assim como os cosméticos naturais. Há sinais fortes na cultura de que os cosméticos 

naturais crescem impulsionados pela busca de qualidade de vida, bem-estar, menor impacto 

socioambiental e uma experiência de beleza mais saudável. Neste sentido, sugere-se a relação 

de cosméticos naturais como uma inovação de consumo responsável em cosméticos.  

Embora o Consumo Responsável represente uma forma de resistência à Cultura do 

Consumo, ainda não foi constatado na literatura que consumir de forma responsável implique 

consumir menos produtos ou quantidades, nem que seja suficiente para responder aos desafios 

socioambientais que se apresentam. Isso não invalida a relevância de “ouvir a cultura” no que 

tange à popularização do Consumo Responsável e como isso reflete demandas latentes dos 

consumidores. Como apontado na contextualização deste trabalho, o consumidor de 

cosméticos está em busca de alternativas e soluções que respondam a essa necessidade. 

A fim de complementar a pesquisa de campo deste trabalho aplicado – de quais as 

motivações para a adoção de cosméticos naturais –, foram levantadas questões auxiliares. São 

elas: 

A) Qual o perfil e estilo de vida dos consumidores de cosméticos naturais?  
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B) Quais são as categorias de cosméticos naturais utilizadas, hábitos de uso, compra 

e fontes de conhecimento?  

C) Como se deu o processo de adoção? Quais os gatilhos que os levaram do 

conhecimento para a adoção? 

D) Qual o valor simbólico da adoção de cosméticos naturais? Quais são as crenças 

associadas a este universo? O que o fenômeno de cosméticos naturais diz sobre a 

cultura e o espírito do tempo? 

E) Como as motivações do Consumo Responsável se refletem nas motivações de 

adoção de cosméticos naturais? O que os cosméticos naturais trazem de 

perspectivas motivacionais do Consumo Responsável: racional, emocional e 

social? 

F) Como se dá o Consumo da Experiência em cosméticos naturais? 

G) Quais novas dimensões os cosméticos naturais agregam aos cosméticos 

convencionais e quais as barreiras e facilitadores para atingir a massa crítica, na 

visão dos consumidores que já adotaram cosméticos naturais? 

H) Os consumidores de cosméticos naturais se percebem como consumidores 

responsáveis? Qual seu nível de conscientização e informação sobre as 

consequências do que consomem? Houve redução na quantidade de produtos 

consumidos, na frequência ou no número de categorias de produtos? 
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3 METODOLOGIA E ESCOPO DE PESQUISA 

A fim de responder à pergunta central desta pesquisa: quais são as motivações do 

consumidor para a adoção de cosméticos naturais, o método escolhido foi o qualitativo, por 

ser o mais adequado para “ganhar entendimento das razões e motivações, prover insights para 

um problema, gerar ideias ou hipóteses para métodos quantitativos posteriores e para mapear 

tendências por meio de pensamentos e opiniões” (PARK; PARK, 2016, p. 4, tradução da 

autora). 

A abordagem qualitativa trouxe contexto para o entendimento das motivações dos 

consumidores de cosméticos naturais e profundidade para estabelecer a relação deste 

fenômeno com o Consumo Responsável, a partir do exame de “comportamentos, costumes e 

crenças aprendidos e compartilhados do grupo” (ANGROSINO, 2009, p. 16). Essa 

abordagem “reflete um entendimento empático de como a estrutura do mundo social funciona, 

visto pelos olhos dos participantes” (PARK; PARK, 2016, p. 4, tradução da autora) e 

contextualiza o entendimento das motivações dos consumidores a partir de suas próprias 

perspectivas.  

Diferentemente de pesquisas quantitativas, a construção das hipóteses faz parte do 

processo da pesquisa e de suas conclusões (ANGROSINO, 2009, p. 9); por isso, optou-se pela 

construção de reflexões iniciais a partir da revisão de literatura, para serem investigadas na 

pesquisa empírica, e o levantamento de hipóteses como conclusão do trabalho.  

Para o tratamento e a interpretação dos dados utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo de BARDIN (2011), a qual, ainda que interpretativa, é rigorosa, objetiva e 

imparcial. Para a fase de exploração dos dados, as respostas de cada entrevista foram 

sistematizadas em categorias codificadas, o que permitiu a comparação entre as respostas por 

unidade de registro temático. Na fase de interpretação dos dados, utilizou-se a leitura das 

respostas por categoria, partindo de elementos particulares, complementada por uma leitura 

transversal para mapear as diferenças e as similaridades. Esta análise transversal das respostas 

resultou em uma segmentação qualitativa de perfis das respondentes, com base nas diferentes 

motivações da adoção de cosméticos naturais e na conexão com o Consumo Responsável, 

descritas como resultado da análise. Para fechamento da interpretação, retomou-se a revisão 

de literatura e reflexões iniciais para conclusão deste trabalho.  
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3.1 Procedimento de coleta dos dados 

Para a coleta de dados, a pesquisadora realizou uma triangulação de técnicas, tendo 

como eixo central entrevistas individuais e em profundidade com consumidores brasileiros de 

cosméticos naturais, complementadas pela análise de redes sociais de marcas de cosméticos 

naturais e influenciadores digitais brasileiras conectadas ao tema, e pela observação 

participante em duas feiras de produtos naturais em São Paulo. 

As entrevistas constituíram a principal base de análise desta pesquisa, por trazerem a 

perspectiva individual sobre as motivações de adoção, crenças e significados associados ao 

fenômeno. O roteiro foi elaborado com base nos aprendizados da revisão de literatura, nas 

reflexões iniciais levantadas e nas questões auxiliares à pergunta central deste trabalho, 

descritas ao final do capítulo de Revisão de Literatura. Foram conduzidas 11 entrevistas 

individuais com consumidoras declaradas de cosméticos naturais, com duração de uma hora e 

roteiro semiestruturado, de forma presencial e online, entre os dias 19 de fevereiro e 15 de 

março de 2019. As entrevistas foram gravadas e transcritas pela pesquisadora, e o 

recrutamento feito por meio de publicação de um post na rede social Facebook da 

pesquisadora, a qual selecionou as entrevistadas entre as indicações de pessoas que as 

reconheciam como consumidoras engajadas no tema de cosméticos naturais.  

Segundo Park e Park (2016, p. 4, tradução da autora), “a amostra do método 

qualitativo é feita usualmente considerando um pequeno grupo de casos não representativos 

da população, selecionados para preencher determinado perfil”. Nesta pesquisa, classes 

sociais, gênero e idades foram livres de cotas e a amostra foi demograficamente aleatória, 

portanto, não representativa da população. As entrevistadas foram todas mulheres, entre 29 e 

49 anos, variam entre casadas e solteiras, com filhos e sem filhos, todas com ensino superior 

completo, e a maioria delas é economicamente ativa.  

Para contextualizar o fenômeno, a análise das redes sociais de marcas de cosméticos 

naturais e de influenciadores digitais funcionou como um importante termômetro das 

motivações e do estágio de desenvolvimento da curva de adoção de cosméticos naturais. 

Durante o período de 19 de fevereiro a 29 de maio de 2019, foram analisados os perfis de 10 

marcas de cosméticos naturais e de 4 influenciadoras digitais, no Instagram. Esta rede social 

foi escolhida por ser, atualmente, a que melhor permite a análise de interações de texto, 

imagens e vídeos, e por ter sido citada pelas entrevistadas como a mais usada para busca de 

informações sobre cosméticos naturais. A análise completa está registrada no Apêndice. 
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Já a observação participante aconteceu em duas feiras de produtos naturais realizadas 

na cidade de São Paulo: o Mercado de Cosmetologia Natural, no Epicentro Jardins, em 9 de 

fevereiro de 2019, e a Feira Jardim Secreto, na Praça Dom Orione, Bixiga, em 23 de março de 

2019. A técnica da observação é o ato de perceber e registrar um fenômeno com propósitos 

científicos e estabelecer contexto para entrevistas (ANGROSINO, 2009, p. 74-75). Para esta 

pesquisa específica, contribuiu para a observação da dinâmica de interações entre produtores 

de cosméticos naturais e consumidores, assim como para a vivência da pesquisadora de 

participar da feira mediante conversas informais e como uma consumidora interessada em 

conhecer os produtos. Nestas feiras também aconteciam outras experiências ligadas a 

Consumo Responsável, como a compra direta de pequenos produtores de diferentes categorias 

de produtos, a venda de alimentos veganos e orgânicos, e de utensílios reutilizáveis. Para 

registro de notas e de fotos, foi usado o celular, e tais observações encontram-se no Apêndice. 

3.2 Procedimento de análise dos dados 

Para o tratamento e a interpretação dos dados utilizou-se a técnica da análise de 

conteúdo de Bardin (2011), a fim de uma análise qualitativa com rigor, objetiva e imparcial, 

ainda que interpretativa. Segundo a própria autora, a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativo ou ano) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(BARDIN, 2011, p. 42). 

Bardin (2011) sugere organizar o processo de análise em três fases: a fase da pré-

análise, para o planejamento da organização da coleta dos dados; a fase da exploração do 

material, em que sugere um critério de codificação ou categorização para facilitar a análise; e 

a fase do tratamento dos dados e de interpretação.  

Como pré-análise, elaborou-se o roteiro das entrevistas com base na leitura 

“flutuante” dos aprendizados da revisão de literatura e questões auxiliares da reflexão 

conjunta dos conceitos. O conjunto de técnicas de Bardin (2011) sugere a classificação dos 

conteúdos obtidos em “gavetas”, a partir de uma descrição objetiva e sistemática das 

mensagens extraídas das falas dos entrevistados. Todas as entrevistas seguiram o mesmo 

roteiro, composto de todas as categorias de perguntas, e as respostas foram transcritas e 

categorizadas por meio do programa Excel, após cada entrevista.  

As categorias utilizadas foram: (i) perfil dos consumidores de cosméticos naturais 

(características conectadas ao perfil inovators e early adopters, estilo de vida, tempo de uso e 
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nível de envolvimento); (ii) processo de adoção e hábitos de uso de cosméticos naturais 

(categorias de produto, canais de compra, fontes de informação, processo de adoção, 

percepção de vantagens comparativas com cosméticos tradicionais, cosmético natural ideal, 

atuação como prosumer); (iii) gatilhos do conhecimento para a adoção de cosméticos 

naturais; (iv) valores e significados associados a cosméticos naturais; (v) motivações para a 

adoção de cosméticos naturais; (vi) cosméticos naturais e Consumo de Experiência; (vii) 

cosméticos naturais e Consumo Responsável (percepção como consumidor responsável e 

práticas); e (viii) barreiras e facilitadores para atingir a massa crítica (sob o ponto de vista 

destes consumidores que já adotaram cosméticos naturais). Serão retomadas cada uma destas 

categorias na apresentação dos resultados da pesquisa empírica. 

Para a fase de exploração dos dados, as respostas de cada entrevista foram 

sistematizadas nas categorias codificadas, o que permitiu a comparação entre as respostas por 

unidade de registro temático. Caso a categoria não se aplicasse àquela entrevistada, a célula 

era deixada em branco ou comentada como “não se aplica”. 

Na fase de interpretação dos dados, utilizou-se a leitura das respostas por categoria, 

partindo de elementos particulares, que foi complementada por uma leitura transversal para 

mapear diferenças e similaridades. As categorias temáticas auxiliaram no agrupamento das 

mensagens comuns e no mapeamento das diferenças entre as respostas, enriquecendo o que, a 

priori, não era evidente. Esta análise transversal das respostas resultou em uma segmentação 

qualitativa das respondentes, a partir das diferentes motivações da adoção de cosméticos 

naturais e de sua conexão com o conceito de Consumo Responsável. 

As entrevistas em profundidade constituíram a principal base de análise desta 

pesquisa. A observação participante em feiras de produtos naturais e a análise de redes sociais 

e de influenciadores digitais contribuíram para compor a interpretação, e estão mencionadas 

ao longo da análise de resultados, em conexão com as categorias de análise. Por fim, 

retomaram-se as reflexões iniciais para conclusão deste trabalho.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

Os resultados a seguir serão apresentados para cada uma das oito categorias 

analíticas organizadas na pré-análise, exemplificadas com trechos das falas das entrevistadas e 

complementadas pelas observações das redes sociais e das feiras visitadas. 

4.1 Perfil dos consumidores de cosméticos naturais 

Devido ao estágio inicial da curva de adoção de cosméticos naturais no Brasil e 

características atitudinais aderentes à teoria de Difusão de Inovação de Rogers (2003), é 

possível inferir que as entrevistadas sejam do perfil early adopter: demonstram abertura para 

experimentar coisas novas, descrevem-se como curiosas e questionadoras do status quo, 

acompanham ativamente as novidades em cosméticos por meio de redes sociais e têm contato 

direto com especialistas. Algumas delas poderiam ser ainda inovators, por relatarem atitudes 

de vanguarda sobre cosméticos e criarem os próprios produtos. Como visto na literatura, com 

o surgimento da crowdculture, os inovators e os early adopters se aproximam, tornando-se 

complexa a separação entre os dois perfis. 

Sempre fui de perfil questionador, de perguntar tudo, de querer saber. Comecei a me 
interessar pelo assunto há nove anos, quando li sobre o alumínio em desodorantes e 
sua relação com câncer de mama. Depois veio a preocupação com a pasta de dente, 
que demorou anos pra encontrar uma que eu gostasse. Desde então venho 
experimentando diferentes produtos, e hoje 100% do que eu uso é natural. É um 
conhecimento que se aprofunda, a cada ano descubro novas propriedades. (Marcella) 

Além das características já descritas, todas as entrevistadas relatam uma jornada 

solitária na transição de cosméticos tradicionais para naturais, tanto no processo de aquisição 

de conhecimento quanto na experiência com produtos, demonstrando autonomia de 

pensamento mesmo sem referências do seu círculo social. 

A experiência de começar a usar cosméticos naturais foi mais solitária. Hoje em dia 
converso com mais amigas, mas na época não tinha nenhuma amiga que entendia e 
apoiava. Achavam completamente louco, criticavam. Persisti e hoje converso com 
amigas que estão começando, parei de me depilar e faço trabalho artístico sobre a 
relação da mulher e seu corpo. (Cal) 

O início foi solitário, tive que ler e pesquisar muito sozinha. (Fernanda) 

Também se consideram persistentes e resilientes, pois o processo de adoção dos 

cosméticos naturais não foi fácil para a maior parte delas, revelando motivações mais fortes 

do que a vantagem funcional percebida. As que fazem os próprios cosméticos relatam que as 

pessoas não entendiam o que buscavam ou o que as incomodava, e eram tachadas de 

esquisitas, “naturebas”, hippies e alternativas, por quererem fazer os próprios cosméticos.  
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Sempre tive uma pegada ecológica alta, e isso foi se aperfeiçoando com o tempo. O 
hiperconsumo vivia na minha cabeça. Tive experiências fora do Brasil e lá não tem 
esse olhar que cosméticos naturais é coisa de hippie e natureba. Lá fora vi e aceitei a 
minha verdade e ganhei confiança pra fazer eu mesma. (Carolina)  

As entrevistadas, que são adotantes de cosméticos naturais há mais de dez anos, 

tomaram conhecimento desses produtos por meio do contato com pessoas criativas, que os 

inventavam a partir de alimentos, com especialistas científicos no tema, em círculos sociais 

conectados à ioga, em feiras de ruas, em viagens internacionais ou em vivências de 

meditação, ayurveda e ecovilas. Outra característica observada como early adopters é a 

proximidade com pessoas de estilo de vida de subculturas, fora do mainstream, como 

estudiosos da medicina da floresta e terapeutas holísticos. 

Conheci os cosméticos naturais em algumas viagens e vivências em ecovilas, 
imersões que fiz com plantas medicinais. Conheci mais em uma vivência de trabalho 
em comunidade na Chapada dos Veadeiros. Eles faziam máscaras de café, argilas 
naturais, e usavam óleo de coco. Daí, na volta fui experimentando, testando o que 
ficava melhor pra mim e adaptando o que não funcionava na minha pele. Tenho uma 
amigona ligada nessas coisas que mora na Califórnia e outra em Barcelona, 
trocamos muita coisa e tenho outras que fazem mesmo cosméticos. (Marcella) 

Sempre fui muito curiosa e investigadora, e, por viajar muito a trabalho pra fora, 
entrava nas lojas de cosméticos e beleza e experimentava. Acabei comprando livros 
sobre ingredientes condenados e percebi que era uma tendência e que faltava oferta 
no Brasil. Daí criei uma marca de cosméticos veganos. (Luciana) 

As adotantes de cosméticos naturais há menos de dois anos tomaram conhecimento 

deles pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram, que tem amplificado o conhecimento 

e a consciência das pessoas sobre o tema e oferecido alternativas, potencializando o acesso a 

cosméticos naturais, principalmente por vendas online. 

Observa-se que os cosméticos naturais estão inseridos em um contexto mais amplo 

de busca por uma vida natural e saudável, normalmente iniciada pela preocupação com a 

alimentação. Parte das entrevistadas é vegetariana, e a maioria tenta priorizar o consumo de 

alimentos frescos e orgânicos. Nesse processo de conscientização sobre alimentação, foram 

aproximando-se dos próprios corpos, o que se estendeu também para os cosméticos naturais, à 

medida que perceberam como cada ingrediente funcionava para elas. 

Tive contato com os cosméticos naturais há quinze anos. Foi em um desafio de 21 
dias sem carne que despertou essa ideia do que faz bem, o que se coloca no corpo, 
na relação dele com o corpo, como ficava a pele, o cabelo, o humor e as relações 
afetivas pela alimentação mais natural. Ouvi falar do parabenos e me abriu um 
portal. (Cal) 

Sou vegetariana há mais de quinze anos. Fui ganhando consciência das escolhas, 
buscando consumir orgânicos, alimentos frescos, e não era tudo que podia usar, 
como corante e banha animal. Daí entendi que havia testes em animais e fui 
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percebendo que essa escolha de não utilizar animais passava pros cosméticos 
também; comecei a ler rótulos e buscar informação na Internet. (Fernanda) 

Como estilo de vida comum, foram mapeados hábitos de vida saudável, como a 

prática de ioga e meditação, o consumo de alimentos orgânicos (muitas contratam o 

recebimento de cestas de orgânicos ou frequentam feiras de orgânicos) e uso de tratamentos 

naturais ou homeopatas para doenças. Algumas estão em contato com a medicina ayurveda 

(filosofia que tem como crença colocar na pele apenas o que se pode comer), terapias 

holísticas, retiros espirituais e círculos do Sagrado Feminino (vivências e rituais de cura entre 

mulheres para acessar o feminino profundo). 

Apesar das características comuns, foram mapeadas diferenças entre o nível de 

envolvimento com cosméticos naturais e as camadas motivacionais relacionadas ao Consumo 

Responsável, que justificaram a realização de uma segmentação das entrevistadas em quatro 

perfis. São eles: 

A) As experimentadoras saudáveis: a preocupação com sua saúde e de seus filhos 

vem em primeiro lugar, e os cosméticos naturais fazem parte de uma busca por 

uma vida mais natural, com menos produtos químicos e industrializados. Estão 

experimentando alguns cosméticos naturais, como sabonetes e desodorantes, 

sendo estes menos da metade de todos os cosméticos utilizados. A razão para 

ainda usarem cosméticos convencionais é o alto custo dos naturais ou dificuldade 

de encontrar alternativas boas o suficiente em algumas categorias de produto. 

Seguem influenciadoras de redes sociais e buscam informação com especialistas, 

mas não se consideram formadoras de opinião no assunto; 

B) As adotantes saudáveis: a preocupação com a própria saúde está em primeiro 

lugar, como parte de uma jornada de autoconhecimento e busca por uma vida 

mais natural dentro da rotina urbana de uma grande cidade. Adotaram os 

cosméticos naturais em mais da metade de seus produtos pessoais, como 

sabonetes, para o cuidado dos cabelos, rosto e corpo, podendo fazer também 

algumas misturas caseiras com óleos vegetais e óleos essenciais. Não se veem 

como formadoras de opinião e não têm o costume de compartilhar suas 

experiências em seu círculo social; 

C) As adotantes sistêmicas: além da própria saúde, preocupam-se também com o 

consumo excessivo e os impactos socioambientais do que consomem. Mais da 
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metade do que usam de produtos de cuidados pessoais são naturais, com exceção 

de categorias de mais difícil adaptação, como xampu, protetor solar e maquiagem. 

Não se consideram formadoras de opinião em cosméticos naturais, mas sim 

consumidoras conscientes de seu poder econômico para promover o crescimento 

de negócios que sejam melhores para as pessoas e para o meio ambiente; 

D) As criadoras sistêmicas: além da própria saúde, preocupam-se também com o 

consumo excessivo e os impactos socioambientais do que consomem. São 

criadoras de alguns de seus cosméticos (prosumers) e sentem os rituais de 

autocuidado e a criação de produtos como uma experiência de conexão e 

criatividade. Percebem-se como ativistas do movimento por um consumo mais 

responsável e atuam como formadoras de opinião de cosméticos naturais em seus 

círculos e redes sociais. Algumas vendem os cosméticos que fazem como 

atividade econômica ou prestam consultoria sobre o tema. 

4.2 Processo de adoção e hábitos de uso 

As categorias de cosméticos naturais mais comumente adotadas por elas são: 

sabonete (porta de entrada, a mais fácil adaptação), xampu (com formato em barra, usando 

menos água), condicionador (para parte delas já não é necessário, ou é substituído por 

vinagre, bicarbonato de sódio ou mesmo babosa), cremes, manteigas, óleos vegetais e 

essenciais para hidratação do corpo, argilas, máscaras e esfoliantes para o tratamento do rosto, 

desodorante (em formatos de pedra de cristal, pastas e barras), repelente e pasta de dente. 

As categorias de mais difícil adoção na perspectiva delas são: protetor solar (por não 

ser eficaz, por não confiarem nas fórmulas caseiras, ou por já terem se queimado sem a 

proteção devida), maquiagem (a maior parte das entrevistadas já não usa muita maquiagem, e 

há poucas opções no mercado que funcionem tão bem quanto a convencional) e tratamento de 

cabelos (a transição requer em média duas semanas para haver o “detóx” da química nos 

cabelos, o que pode afetar a aparência e a maciez). Nas feiras também se observou esse 

cuidado na explicação dos produtores, preparando o consumidor sobre o que esperar e como 

superar as barreiras da transição.  

No processo de adoção de cosméticos naturais, algumas categorias de produto não 

deram certo da primeira vez, e as entrevistadas reconhecem que é preciso experimentar e, se 

não der certo, tentar de novo. Algumas levaram anos até encontrar produtos que atendessem a 

suas necessidades. Admitem que tiveram de se esforçar para adaptar-se à nova rotina, seja 
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porque demora mais tempo para fazer os tratamentos naturais, seja porque é necessário 

preparar os produtos, que não vêm prontos, seja porque há um processo de adaptação do 

corpo ao produto natural, seja ainda porque tem que haver um planejamento de compra em 

lugares especializados. 

Quando comecei a usar desodorante natural, eu fazia muito esporte e fiquei um mês 
cheirando mal. Entendi que precisava passar por um processo de desintoxicação de 
poros. Após um mês de sofrimentos, me acostumei. (Cal) 

Pasta de dente eu tô testando há uns seis anos. Acabei de encontrar uma que estou 
apaixonada. Demora um tempo pra encontrar o que você gosta, muito difícil se 
adaptar, cada corpo sua de um jeito. (Marcella) 

Todas percebem que os cosméticos naturais exigem delas mais energia cognitiva no 

processo de pesquisa e tomada de decisão, que antes era automática e conveniente por 

encontrarem seus produtos facilmente na farmácia ou no supermercado. A conquista da 

adoção de cosméticos naturais na sua rotina gera sentimentos positivos, como: prazer na 

conquista, alívio, paz de espírito, alegria, criatividade, recompensa, orgulho, deleite, 

satisfação, relaxamento, bem-estar e diversão. Após as fases de adaptação, todas as 

entrevistadas relatam que suas peles e seus cabelos ficaram mais bonitos e que os produtos 

naturais não devem em nada ao resultado dos cosméticos tradicionais. 

Não há perdas em adotar cosméticos naturais, se eles forem benfeitos. Alguns ainda 
não têm boa performance, mas outros têm, têm que encontrar, isso faz diferença. 
(Claudia) 

Tive sorte, o único produto que tive problemas de adaptação foi o rímel, que não 
encontrava um que fosse orgânico e que desse certo. Só vi benefícios quando 
comecei a usar. O primeiro sabonete natural e artesanal melhorou a minha pele. 
Xampu teve uma transição, enchia de sulfato e achava que tinha que fazer escola pra 
dar forma no cabelo. Isso acabou. Hoje ainda testo mais coisa, isso nunca cessa, faz 
parte. (Fernanda) 

As formas de compra variam: podem ser compradas de amigos, em feiras de 

produtos naturais (como Jardim Secreto ou Naturaltech), em lojas de orgânicos e produtos 

naturais, em locais de ioga, em farmácias de manipulação, em farmácias segmentadas (para 

encontrar Weleda, por exemplo) e pela Internet. Poucas conhecem lojas físicas de marcas 

específicas de cosméticos naturais e algumas gostam de ir a feiras temáticas para garimpar 

novidades, tocar e sentir os produtos, pois a experiência sinestésica é importante. Podem 

realizar uma compra só uma vez ao ano e fazer os produtos durarem, ou comprar quando 

veem um produto interessante. Contudo, alertam para que é preciso planejar o estoque para 

não cair na armadilha de ter que ir à farmácia ou ao supermercado comprar um cosmético 

convencional por não ter um Cosmético Natural em casa.  
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No processo de escolha de compra, os ingredientes são os campeões, por suas 

propriedades e funcionalidades. Todas as entrevistadas declararam ler rótulos e buscar 

entender o que os ingredientes efetivamente fazem. Quanto menos ingredientes, melhor.  

Tenho várias discussões com amigas sobre a vida industrializada, o quanto seguro é. 
Leio rótulo de tudo que consumo, tento comprar o mais natural possível, mas é um 
processo ainda. (Tey) 

Observo os rótulos de produto e quanta química tem! Comecei a procurar fórmulas 
mais naturais, algumas orgânicas. Agora, com redes sociais é fácil pesquisar a 
questão de por que a química é usada, por que é mais barato pras empresas. 
(Claudia) 

O critério de decisão por marcas vem depois dos ingredientes, e as marcas brasileiras 

são percebidas como muito parecidas em mensagens e apresentação, indicando que o 

branding de cosméticos naturais ainda está em desenvolvimento. As “Adotantes” começam a 

ter marcas preferidas, e as “Experimentadoras” estão em fase de descoberta. 

Pequenos produtores têm credibilidade, apesar de suas marcas serem pouco 

conhecidas. Não houve relato espontâneo sobre preocupações com a qualidade dos produtos 

ou estabilidade das fórmulas, como se por trás de cosméticos naturais estivesse a crença da 

segurança embutida no conceito destes produtos. Para quem faz produtos em casa, relatam 

dificuldade na compra de matérias-primas direto da fonte, como óleos essenciais e vegetais. 

Algumas cultivam babosa em casa para a utilização nos tratamentos da pele e do cabelo.  

Para elas, o cosmético ideal tem poucos ingredientes, todos facilmente reconhecíveis 

e nenhum deles nocivos, como derivados de petróleo, alumínio, parabenos, sulfatos ou óleo 

mineral, além de, durante sua produção, não ter feito uso de crueldade animal, ser isento de 

cheiro forte e de fragrâncias artificiais, com embalagem bonita e sem plástico, e com 

propriedades específicas para cada necessidade. 

Quanto menos ingrediente, mais puro o produto é, basta 4-5 ingredientes. Quero 
saber o que tem no produto. Os ingredientes de nomes esquisitos, não dá pra saber o 
que é. (Claudia) 

O cosmético ideal é aquele que funciona pra cada pessoa, e o que também traz 
embalagens recicladas e sem plástico. (Fernanda) 

Com o processo de aproximação ao universo de cosméticos naturais, as entrevistadas 

sentem que ganharam pensamento crítico a partir do conhecimento que adquiriram. Falam 

com facilidade sobre ingredientes controversos, citando o alumínio nos desodorantes e os 

parabenos e sulfatos nos xampus. Parte delas passou a conhecer o universo de ervas, plantas 

medicinais, óleos vegetais e essenciais. O processo de aquisição de conhecimento é descrito 

como prazeroso, e elas se sentem orgulhosas por dominarem o assunto. 
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As entrevistadas do perfil “criadoras sistêmicas” realizaram cursos de saboaria 

natural e vivências de óleos e plantas; leem livros técnicos e experimentam receitas caseiras, 

primeiro nelas mesmas e, quando dão certo, as dão de presente ou as vendem. Algumas delas 

fazem consultoria de cosmetologia natural, ensinando outras pessoas como encontrar sua 

forma de cuidado mais natural. Para elas, o “do it yourself”, ou seja, o “faça você mesmo”, é 

uma forma de ganhar autonomia da indústria e valorizar o que consomem, características que 

sugerem também o perfil “prosumer”. As demais entrevistadas não fazem seus cosméticos por 

não combinar com elas, seja por disponibilidade de tempo, seja por interesse.  

Fazer seus próprios cosméticos é pra dar valor, pra conhecer o que funciona melhor 
pra você, se desprender da falácia da indústria. É uma resistência à inércia do 
consumo. (Fernanda) 

Faço a maioria dos cosméticos que uso, e agora passei a vender porque as pessoas 
pediam; também ensino como fazer os seus. Compro de amigos também o que tenho 
preguiça de fazer e hena pronta natural pros cabelos. Acredito em uma vida mais 
autêntica, livre de padrões e regras impostas sobre consumo e beleza. Acredito no 
poder do “do it yourself”, pra valorizar e entender por experiência própria como 
funciona. (Carolina) 

As “criadoras sistêmicas” se percebem como formadoras de opinião e têm a clara 

missão de tirar as pessoas da inércia e mostrar a elas que existem boas alternativas, 

contagiando comportamentos e incentivando a experimentação, funcionando como early 

adopters conectoras e tradutoras da inovação. Elas percebem o importante papel de 

disseminar conhecimento sobre a origem de produtos, as alternativas de ingredientes e 

substâncias que conheceram, e se sentem seguras para falar porque já testaram muita coisa. 

Outras preferem praticar a influência de forma mais sutil, para quem demonstre interesse. Já 

algumas relatam frustração nas tentativas de trazer o assunto para seu círculo social. 

Há três anos criei a Jornada Beleza do Bem para ajudar quem deseja fazer escolhas 
melhores em relação a sua rotina de beleza. Sou produtora de conteúdo pra mostrar 
pras pessoas que é possível, e coloquei pra mim o papel de fazer as pessoas 
refletirem. Assim como eu fui conectando as coisas com muita curiosidade, não 
quero dar respostas prontas e indicar produtos; quero que elas possam adaptar na 
vida delas o que faz sentido, contagiar comportamentos de experimentar. (Fernanda) 

Sinto que tenho que disseminar conhecimento sobre a origem dos produtos, sua 
razão de ser, as alternativas de ingredientes e substâncias, quanto tempo cada um 
deles vai ficar no mundo. Sou uma buscadora de conhecimento e deste resgate de 
conexão com a natureza. Por isso é importante experimentar e se aproximar desse 
mundo. Tô numa fase de compartilhar mais; há 5 anos atrás eram poucas amigas que 
estavam interessadas, tem muito julgamento sobre isso, como se fosse esquisito. 
Quero falar com quem quer falar; o que mais curto é trocar com amigas sobre 
ingredientes e achados. (Marcella) 

Tento não ser a chata da militância. Preciso ver o problema, mas sem fazer 
terrorismo com os outros; fora que cosmético não é assunto, ninguém pergunta que 
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sabonete você usou hoje. Tento de outra forma, como dar de presente, e aí aproveito 
como estratégia de demonstração, e as pessoas começam a se interessar. (Leticia) 

Sigo umas comunidades, mas sou mais bisbilhoteira. Tento promover essa ideia com 
pessoas mais abertas. Em Natal e aniversários priorizo dar esse produto natural de 
presentes, e daí eu falo: “Esse sabonete maravilhoso é 100% natural”, e coloco o que 
penso em conversas informais: “Você sabia que tem uma substância química?”. 
(Tey) 

Fiquei encantada quando conheci os cosméticos naturais; quis compartilhar com 
amigas, mas fiquei chata. Hoje troco na rede com quem pergunta, muitas amigas não 
têm interesse. (Kitty) 

Não compartilho, guardo mais pra mim. Tive uma época de publicar no meu perfil 
sugestões de alguns produtos naturais, mas falta tempo e interesse das pessoas; daí 
perdi o meu interesse. (Claudia) 

4.3 Gatilhos do conhecimento para a adoção de cosméticos naturais 

Fazendo um paralelo entre as diferentes fases de adoção da Teoria de Difusão de 

Rogers (2003), há um processo que leva tempo entre a tomada de conhecimento sobre a 

existência de cosméticos naturais e sua efetiva incorporação na rotina. Para as entrevistadas, 

os gatilhos para a adoção efetiva foram a sensação de mais pessoas próximas ficando com 

câncer, o nascimento de um filho, a mudança de alimentação para o vegetarianismo e a 

mudança de hábitos por uma vida mais natural de forma geral. 

Me frustra ainda não viver a vida ideal, saudável, natural, conectada com a natureza. 
Gostaria de ter mais saúde na vida, não acho que tomo sol suficiente, me incomoda 
viver em um ambiente fechado, isso afeta meu humor. Queria ter mais tempo pra 
praticar atividades físicas e mais tempo com natureza, sem comer tanto 
industrializado. É impossível ser 100% natural na cidade, tem que ir morar no mato. 
(Cal) 

As entrevistadas relatam a percepção de que viviam na inércia do consumo de 

cosméticos, em uma espécie de piloto automático, sem questionar por que compravam tanto e 

para que serviam todos aqueles produtos de beleza. Os sentimentos que as moveram na busca 

por alternativas de cosméticos naturais foram a aflição ao tomarem conhecimento dos 

potenciais efeitos de substâncias químicas no corpo, o sentimento de estarem sendo agredidas 

ao usar produtos industrializados, a vergonha e a culpa pelo excesso de consumo e a tensão de 

incentivar, com suas escolhas de compra, negócios com alto impacto socioambiental negativo. 

[...] cosméticos naturais é consequência de um estilo de vida integral. Depois de 
adquirir consciência é muito difícil ficar se agredindo. Me sinto meio com toque 
quando tenho que usar um produto químico. Fui passar o réveillon na praia e me 
senti mal e culpada de usar protetor solar químico, o corpo não aceita mais. (Kitty) 

Quando usei hidratante industrializado, fiquei aflita como se tivesse tapando minha 
pele de respirar. (Kitty) 
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4.4 Valores e significados 

As entrevistadas nomeiam estes produtos como cosméticos ou produtos de cuidados 

pessoais, naturais ou artesanais. Expressões como cosméticos orgânicos, veganos, verdes ou 

sustentáveis não fazem parte da linguagem comum ou espontânea trazida por elas. Ainda em 

repertório conectado a este universo, usam expressões como: medicina ancestral, alquimia 

sensorial, bruxaria contemporânea, cosmético humanizado e beleza natural.  

As entrevistadas entendem as diferenças entre produtos naturais e produtos 

orgânicos, sendo orgânicos aqueles ingredientes naturais sem agrotóxicos. Ser orgânico não é 

fundamental, já que entendem que a dificuldade para os pequenos produtores seria ainda 

maior do que já é para fazer cosméticos 100% naturais. Também têm clareza sobre o que são 

cosméticos veganos, e não há uma radical preocupação neste sentido, pois acreditam que, na 

produção dos produtos, se deve a crueldade animal, mas alguns ingredientes, como cera de 

abelha, são importantes para sua funcionalidade e não precisam ser desconsiderados. Nesse 

sentido, produtos cosméticos 100% veganos são menos importantes do que serem 100% 

naturais, e vêm depois do caráter orgânico. 

Não precisa ser vegano, não vejo sentido em testar matérias-primas em animais, mas 
como ingrediente entendo que pra algumas coisas funcionam, como a cera de 
abelha, e não vejo problemas em usar. (Marcella) 

Na análise do conteúdo das entrevistadas foi possível mapear cinco valores 

simbólicos dos cosméticos naturais. São eles: 

A) O valor simbólico de cuidar melhor de si agora para uma melhor qualidade de 

vida no futuro – sensação de controle do longo prazo – “Ingredientes que não 

conheço e não entendo, não confio”; 

B) O valor simbólico de viver a vida mais natural possível dentro da rotina urbana – 

sensação de compensação de estilo de vida urbano – “Quanto menos 

industrializado, melhor”; 

C) O valor simbólico de se sentir mais próxima da Natureza como fonte de sabedoria 

e medicina – sensação de fazer parte da Natureza como anseio humano – “A 

natureza é sábia, devemos aprender com ela”; 

D) O valor simbólico de se sentir mais próxima e consciente das necessidades do 

próprio corpo – sensação de autoconhecimento e descoberta de si mesma – “Cada 
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uma deve ser responsável por decidir como cuidar de si mesma, o que funciona e 

o que não funciona”; 

E) O valor simbólico de resistência à Cultura do Consumo massificado e aos padrões 

impostos de beleza e cuidado – “Poder de escolha de consumo é um dos maiores 

poderes que temos”. 

Entre os perfis mapeados na segmentação, a diferença no valor simbólico de 

resistência à Cultura do Consumo e aos padrões de beleza é mais evidente nas consumidoras 

do perfil “sistêmico”. 

4.5 Motivações e benefícios percebidos 

Em todas as entrevistadas foram encontradas motivações racionais, emocionais 

e sociais associadas à escolha de cosméticos naturais, o que confirma os aprendizados da 

literatura de que as motivações do Consumo Responsável estão além da motivação 

racional e envolvem dimensões simbólicas emocionais e sociais. No entanto, há 

diferenças entre o tipo de preocupação entre os perfis “saudáveis” e “sistêmicas”. A 

principal diferença reside no fato de que, nas “sistêmicas”, são mais evidentes as 

preocupações éticas e verdes, e a escolha de cosméticos naturais é uma representação de 

um estilo de vida responsável. 

Retomando o conceito na literatura, as motivações racionais são pensamentos e 

ideias que o consumidor responsável conecta com sua preocupação e busca por 

alternativas mais saudáveis e sustentáveis. Como motivações racionais, todas as 

entrevistadas relatam que os cosméticos naturais são melhores escolhas dentro de uma 

busca mais ampla de bem-estar e qualidade de vida. Entre as reflexões que fazem estão: 

“O que tem dentro do que compro e consumo, como isso vai afetar meu organismo?”, 

“Por que tem que ter banha animal no sabonete?”, “O que são esses ingredientes na 

embalagem, que eu não conheço?” e “Como quero alimentar o meu corpo, com natureza 

ou com químico?”. As reflexões são conectadas ao controle dos impactos do que usam 

no futuro, indicando planejamento e pensamento de longo prazo. 

O que estou acumulando em meu corpo? Não é porque não deu ruim na hora 
que não está acumulando, a longo prazo. Os produtos industrializados 
interferem no corpo. (Leticia) 

A nossa pele é o maior órgão, tudo que colocamos na pele ela absorve e vai 
pra dentro do corpo, pra corrente sanguínea, como consequência de muito mais 
câncer. (Claudia) 
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Saúde é a principal motivação. Também quero mais tempo pra praticar 
atividades físicas e mais tempo na natureza, e comer menos industrializados. 
(Cal) 

Além da parte de ter menos química, porque não precisa de química pra se 
cuidar, os cosméticos naturais nutrem com ingredientes mais ricos, e traz a 
sensação de estar aproveitando o melhor da natureza, e sua sabedoria. 
(Claudia) 

Nas feiras de cosméticos naturais, também se observou na fala dos produtores o 

foco em explicações funcionais sobre os produtos, como para que servem, indicações de 

uso, propriedades dos ingredientes e detalhes sobre rendimento. E na analise de redes 

sociais, as marcas de cosméticos equilibram conteúdos funcionais de produtos com 

conteúdos educacionais sobre as razões de escolha de cosméticos naturais versus 

convencionais. 

Além da motivação por saúde, os cosméticos naturais agregam uma dimensão 

até então não conectada a cosméticos convencionais industrializados: o profundo 

conhecimento das necessidades do próprio corpo e da mente, ligando estes produtos a 

propriedades medicinais e terapêuticas dentro do espectro do feminino curativo, que 

toca a autoestima dessas mulheres. Para a maior parte delas, esse processo cognitivo 

aguça a curiosidade e seu espírito investigativo, e as desafia positivamente.  

Tem gente que vem nos meus cursos (de consultoria de beleza natural) pelo 
racional do ingrediente e outros vêm pela autoestima, encontrar a sua beleza, 
refletir sobre padrões, desenvolver senso crítico e a identidade que projeta no 
consumo. Vejo em mim como é perturbador esse consumo supérfluo, sinto que 
preciso de conexão pessoal e coletiva, estamos no mesmo barco. (Carolina) 

Além da preocupação com a saúde, as consumidoras do perfil “sistêmico” 

trazem em seu discurso a preocupação ambiental, principalmente com os resíduos dos 

cosméticos. Por serem naturais, estes cosméticos são biodegradáveis e geram resíduos 

orgânicos, o que traz a elas também a tranquilidade sobre o que escorre pelo ralo ou 

quando os usam em banhos de rios e cachoeiras. Sobre embalagens, como a maior parte 

dos cosméticos naturais vem em formato de barra e é embalado em papel ou em potes de 

vidro, também tendem a ter menor impacto ambiental.  

Não é só pela saúde, com o que passa no corpo algo químico e industrializado, 
mas vem junto a pauta de redução de lixo. Estou numa fase chocada na 
quantidade de lixo; a cosmetologia natural conecta com esse novo olhar, com o 
movimento da economia do pequeno produtor, são ideologias e visões de 
mundo que se encontram. (Aline) 

A gente tá cada vez mais vendo as consequências de gerar tanto lixo, o que tá 
indo pro mar. Já temos consciência de que consumimos. Eu sei que eu sou uma 
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gotinha no oceano em toda indústria, mas temos que começar por algum lugar, 
se tem embalagens recicladas e biodegradáveis melhor. (Aline) 

Temos que lembrar que o ser humano é natureza também, não é separado, 
temos que ter consciência do que a gente tá usando, nas pequenas coisas. 
(Marcella) 

Entendo que as escolhas estão alinhadas com o que acredito, sem imposição de 
mercado e padrão. Penso: será que todo mundo lava o cabelo com xampu e 
condicionador e mais três tipos de cremes também? Essa jornada trouxe 
bastante conhecimento, pra me conhecer mais e saber o que eu preciso. Sei que 
minhas escolhas não são perfeitas, nem pra saúde nem pro meio ambiente, mas 
que estou tentando e apoiando as coisas melhores e pessoas. Penso sempre, se 
não salvar o meio ambiente, ele vai se salvar, mas posso melhorar a vida de 
pessoas pelo que consumo, quando compro da minha amiga ou de pequenos 
produtores. (Fernanda) 

Como motivações emocionais, ou seja, os sentimentos associados ao consumo, 

estão: a satisfação e o alívio de conseguir se cuidar melhor, o prazer em resgatar a 

sabedoria da medicina natural, aproveitando o melhor da natureza, o prazer em despertar 

e fortalecer a feminilidade e a confiança criativa para encontrar as melhores soluções em 

produtos e ingredientes para suas necessidades.  

Amo a parte da bruxaria, uma coisa ancestral que não sei de onde vem, não 
apenas cosméticos, mas em medicina. Cultivo ervas pra chás, hoje já fiz dois 
chás, pra balancear estresse, como forma de autoconhecimento e compor com 
aquilo que comi no almoço, como me sinto hoje. Me conecto com o tema do 
sagrado feminino desde 2010. Hoje em dia tem que consultar o aplicativo pra 
ver a relação do corpo com a lua, antes a gente olhava pro céu. (Cal) 

Já em motivações sociais, ou seja, crenças e valores projetados pelo consumidor 

neste ato de consumir, observou-se a valorização dos vínculos estabelecidos com as 

pessoas que fazem os produtos que compram. Sentem que, com a escolha de cosméticos 

naturais, estão incentivando a economia local e pequenos produtores, gerando uma 

sensação de fazer parte de uma rede interdependente que humaniza o consumo, podendo 

até promover justiça social. Além disso, para as de perfil “sistêmico”, a partir da escolha 

de cosméticos naturais, projetam uma fantasia de evolução pessoal por estarem menos 

dependentes do consumo massificado e por fazerem parte de um movimento de melhor 

cuidado de si, das relações e do planeta. 

Gosto de ver que tenho pouca coisa, me faz sentir que estou evoluindo como 
pessoa, de que não estou na inércia da influência da indústria, de que estou 
fazendo minhas próprias escolhas. Não julgo os outros, mas é assim que me 
sinto melhor. (Marcella) 

Gosto de comprar de pequenos produtores, de conhecer a história de quem faz, 
isso me emociona, me envolve. (Kitty) 
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Conheço quase todo mundo de quem consumo. Quero conhecer quem faz os 
meus produtos. Me sinto fazendo uma escolha melhor pra mim, pro meio 
ambiente, me faz sentir uma pessoa evoluída, sem influência das empresas, 
mais dona das minhas escolhas, mais próxima de quem faz, mais em controle. 
(Marcella) 

4.6 Cosméticos naturais e Consumo de Experiência 

Observou-se o Consumo de Experiência em diferentes falas sobre cosméticos 

naturais, o que sugere que as motivações de experiência também se aplicam ao consumo 

responsável de cosméticos naturais, e estão conectadas às motivações racionais, 

emocionais e sociais já descritas. 

Primeiramente, é uma experiência racional cognitiva que desafia o repertório e 

as referências que tinham até então, como uma jornada de aprendizado. Elas se sentem 

aptas a romper o estado inercial da compra de cosméticos tradicionais pelo profundo 

conhecimento e pela informação que adquirem em suas pesquisas, tomando decisões 

bem informadas. Para as “criadoras sistêmicas”, é uma experiência que demanda 

criatividade e sensibilidade para influenciar outras pessoas a refletir sobre o que 

consomem e encontrarem sua forma de autocuidado natural e sustentável. 

O que me motiva é entender como as pessoas entendem beleza, consumo, suas 
crenças. cosméticos naturais é um meio para outro fim, um fim educacional, 
que tem a ver com reflexão sobre autoestima. Quero influenciar como missão 
de vida os padrões impostos, pra que cada pessoa encontre o seu caminho de 
beleza. É recompensador ajudar as pessoas a encontrar seu caminho de 
autoestima e necessidades além do consumo e dos produtos industriais. 
(Carolina) 

cosméticos naturais significa romper inércia, status quo e o comodismo do 
hiperconsumo e das regras não questionadas, além de conhecer pra entender e 
valorizar os produtos que tem. (Fernanda) 

O Consumo de Experiência aparece também na dimensão emocional, ao 

vivenciar um autocuidado mais saudável e prazeroso com ingredientes naturais, 

aproveitando sabedorias ancestrais e da natureza. Também relatam uma experiência 

prazerosa na busca de soluções e se sentem desafiadas positivamente. Para as “criativas 

sistêmicas”, os cosméticos naturais funcionam como uma jornada de descoberta de 

novos ingredientes e de reconexão com o processo de beleza, além da satisfação da 

experiência de consumir de forma mais alinhada com seus valores, com redução de 

sentimento de culpa e dependência em relação aos critérios da indústria. 

Ganhei uma consciência de que precisamos de muito pouco pra atender as 
necessidades. De que precisa de uma lista enorme no nécessaire, a quantidade 
de coisas que é convidada a comprar e que dizem que vai mudar a sua vida, é 
do sistema capitalista de criar necessidades que não existem. O primeiro 
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grande ganho é me sentir mais leve, dá orgulho de verdade de ter meia dúzia 
de produtos, é muito libertador, foi muito bacana! (Tey) 

Estamos tão desconectados do processo que é muito fácil comprar algo sem 
saber o que custou de recursos pra fazer. Fazer nós mesmos faz a gente 
valorizar quando a gente compra. Não é só sobre controle, é sobre aprender 
também. (Fernanda) 

Cosméticos naturais é reconexão, descoberta de si, conexão com natureza e 
ciclos lunares, o que precisa vs. o que dizem que precisa, uma bruxaria 
contemporânea. (Cal) 

Outro exemplo de experiência emocional hedonista são as feiras que concentram 

produtores de cosméticos naturais. Nas duas feiras visitadas observou-se o Consumo de 

Experiência de ordem cognitiva, pela curiosidade de conhecer novos produtos, de ordem 

emocional, pela satisfação estética de passear pelas feiras e vivenciar as atividades 

delas, e também de ordem social, pela conexão direta com produtores locais. A feira em 

si é o destino do consumo, podendo ou não levar à efetiva compra de produtos.  

Na dimensão sensorial, a experiência está em misturar as texturas dos óleos, 

descobrir os cheiros de novos ingredientes mais botânicos e experimentar novos 

formatos, como barra, pós e cristais. Para as “criadoras sistêmicas”, há satisfação 

estética e alquímica na criação de seus próprios produtos. Nas feiras de cosméticos 

naturais também foi notável o cuidado estético na decoração e a multissensorialidade da 

experimentação. 

É um processo divertido criar os produtos, gostoso e dá prazer. Você se sente 
mais livre de usar algo que conhece e desperta sua curiosidade, de conhecer e 
testar, experimentar em você. Se sente como a criança despertando pra 
aprender algo novo, uma aventura de descoberta. (Marcella) 

Já na dimensão social, o Consumo de Experiência aparece na construção dos 

vínculos com pessoas que compartilham ideias e valores, no gosto de ouvir as histórias 

dos pequenos produtores e sua paixão pelo que fazem e na troca de experiências em 

comunidades online e redes sociais. Para as de perfil “sistêmico”, os cosméticos naturais 

são uma experiência de estilo de vida mais independente do consumo massivo e com 

mais significado. 

Cosméticos naturais conecta com os meus valores. A gente tá cada vez mais 
vendo as consequências de gerar tanto lixo, o que tá indo pro mar, já temos 
consciência de que consumimos. Não quero derivados de petróleo que 
consumo e jogo de volta na natureza, quero embalagens recicladas e 
biodegradáveis. Gasto muitoooo mais com produtos naturais e sei que eu sou 
uma gotinha no oceano em toda indústria, mas temos que começar por algum 
lugar. (Aline) 
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Sigo a Caio, é muito divertida e politizada. Se os produtos estão esgotados 
gera um buzz, desejo, fila de espera, porque ela produz pouco e menos do que 
a demanda mesmo, é um cosmético humanizado. Pra ela fazer tem que ter o 
cuidado, ela não quer fazer rápido, isso é interessante, deixa ainda mais 
especial. (Leticia). 

No que tange à dimensão do engajamento, há a experiência de se tomar atitudes 

para uma melhor qualidade de vida e incentivar pequenos produtores. Para o grupo das 

“sistêmicas”, a experiência dos cosméticos naturais é uma forma de expressar suas 

crenças de uma vida menos industrializada e mais natural, e um ato político de 

resistência à cultura da beleza. Todas as experiências relatadas são vivências da ordem 

do conhecimento, e portanto, transformadoras.  

Tenho pensando muito em concentração de influência e poder e como as 
opções de maior acesso são Unilever e Procter and Gamble. Não quero 
fomentar esse círculo concentrador e monopolista. É uma postura política, 
sempre que possível eu não compro. (Tey) 

As influenciadoras digitais analisadas trabalham a experiência de uso dos 

cosméticos naturais de forma mais integrada às dimensões cognitiva, emocional, 

sensorial e do agir, e com mais intensidade do que as marcas de cosméticos naturais 

presentes no mercado, que parecem dar maior ênfase à motivação racional e ao 

Consumo Responsável como dever. Em suas mensagens, evocam fortemente a 

experiência do agir, sugerindo mudanças por meio de ações concretas, como: “Leia os 

rótulos”, “Pare de comprar”, “Incentive as pequenas [empresas]”, “Boicote essas 

[empresas]”, reforçando diretamente a ideia de que a escolha de consumo é um poder. 

Tais influenciadoras estão provocando o status quo da indústria de beleza e da Cultura 

do Consumo, ao estimular o pensamento crítico do público, prezando pelo autocuidado 

de modo mais natural, e ao agir como early adopters difusores e tradutores dos 

cosméticos naturais como referencias próximas e possíveis de um estilo de vida 

responsável.  

Retomando o framework conceitual, elaborado a partir da revisão de literatura, 

sintetizou-se como as motivações do Consumo Responsável e do Consumo de 

Experiência estão presentes para o consumidor de cosméticos naturais (vide Tabela 3). 
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Tabela 3 – Motivações do consumidor de cosméticos naturais 
Motivações do consumidor de cosméticos naturais 

Consumo 
Responsável 

Motivações Racionais Motivações Emocionais Motivações Sociais 

Perfil 
“Saudáveis” 

• Melhor decisão para 
um cuidado saudável 
agora e a longo prazo 

• Encontro de soluções 
para as necessidades 
do próprio corpo  

• Curiosidade em 
experimentar coisas 
novas e ver como 
funcionam  

• Alívio de estar cuidando melhor da 
própria saúde 

• Prazer em resgatar a sabedoria da 
natureza 

• Prazer em fortalecer a feminilidade 
 

• Vínculos com quem produz 
• Pertencimento a uma rede 

interdependente de consumo 
humanizado 
 

Perfil 
“Sistêmicas” 

• Idem acima 
• Escolhas com menor 

impacto ambiental 
(resíduos e fórmulas 
biodegradáveis) 

• Idem acima 
• Prazer em fortalecer a confiança 

criativa 
• Tranquilidade de se gerar menos 

impacto ambiental 

• Idem acima 
• Promover justiça social pelo consumo 
• Projeção de evolução pessoal  
• Pertencimento a um movimento de 

Consumo Responsável 

Consumo de 
Experiência 

Experiência  
Cognitiva 

Experiência  
Simbólica 

Experiência 
Sensorial  

Experiência  
Relacional 

Experiência  
do Agir  

Perfil 
“Saudáveis” 

• Experiência cognitiva 
de romper a inércia e 
tomar decisões bem 
informadas 

• Experiência de 
planejar a rotina para 
vida mais natural 

• Experiência de 
protagonismo do 
autocuidado 

• Experiência de 
satisfação por 
conseguir se 
cuidar melhor 

• Experiência de 
conexão mais 
próxima com a 
natureza 

• Experiência 
multissensorial 
de cores, 
formatos, 
texturas, 
cheiros 

• Experiência de 
ter uma pele e 
cabelos lindos 
e bem 
cuidados sem 
químicos 

• Experiência de 
socialização e 
criação de 
vínculo com 
grupos de 
afinidade  

• Vivenciar feiras 
de produtos e 
trocas em 
comunidades 
online 

• Experiência 
de tomar 
atitudes para 
ter uma 
melhor 
qualidade de 
vida e 
incentivar 
pequenos 
produtores  

Perfil 
“Sistêmicas” 

• Idem acima 
• Experiência da 

pesquisa e 
investigação de 
novos ingredientes 
para as próprias 
receitas (prosumers) 

• Idem acima 
• Experiência de 

satisfação de 
conseguir 
consumir de 
forma mais 
autêntica e 
alinhada com os 
próprios valores 

• Idem acima 
• Jornada 

alquímica e 
confiança 
criativa 
(prosumer) 

• Satisfação 
estética com a 
criação dos 
próprios 
produtos 
(prosumer) 

• Idem acima 
• Experiência de 

ser formadora de 
opinião, 
influenciando as 
pessoas a 
encontrar o 
próprio caminho 
de beleza mais 
natural 

• Idem acima 
• Experiência de 

resistência à 
Cultura do 
Consumo da 
beleza, e os 
cosméticos 
naturais como 
ato político 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.7 Cosméticos naturais e Consumo Responsável 

Para as “adotantes” e “criadoras” sistêmicas, os cosméticos naturais estão inseridos 

dentro do contexto de resistência ao consumo excessivo, representando uma forma de 
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consumir apenas o necessário, com mais cuidado com a geração de lixo e o desperdício, e 

também uma forma mais humanizada de consumo, favorecendo pequenos produtores locais. 

São nestes elementos que residem a conexão dos cosméticos naturais com o Consumo 

Responsável.  

Cada compra é um ato político, pra quem você quer dar a mão? Conhece quase todo 
mundo de quem consome de forma geral. Parei de terceirizar minhas 
responsabilidades, as pessoas – o que eu posso fazer dentro das minhas escolhas e 
potencialidades? Consumo de quem eu quero ter junto comigo. (Marcella) 

Sinto vontade de aproveitar recursos, reduzir o lixo, uso ecobag, compro menos 
industrializados por estarem superembalados, vivo remendando as roupas, pra durar 
mais, transformo uma calça de linho que não dá pra remendar em outras coisas. 
(Fernanda) 

O consumidor tem o papel de mudar o sistema, parece só um sabonetinho, mas não 
é, é uma noção de que estamos em um grande coletivo, conectando com outras 
pessoas do bairro e do mundo pra que o outro seja tão feliz e saudável como você é. 
O objetivo é me sentir bem e que faz sentido. (Leticia) 

Se tem um poder que eu tenho nesta vida capitalista é meu dinheiro. O que eu faço 
com meu dinheiro é o meu poder. Onde compro a minha roupa, onde como um 
lanche, que supermercado eu vou... dá muito mais trabalho no Instituto Chão, mas 
eu vou, desdobro, acordo mais cedo, e saio pra ir no Instituto Chão pra estar de volta 
às 9h... Demanda muita energia... mas acredito muito. (Cal) 

Consegui enxergar que faço parte de um sistema por processos históricos e culturais. 
Fui empurrada pra um processo industrial. Quem não percebeu isso não entende o 
que estamos dizendo de fazer diferente, mas dá pra fazer desse jeito, um consumo 
mais politizado, mais ativista, com justiça social, estreitando laços com quem faz. 
(Leticia) 

Para as entrevistadas do perfil “experimentadoras” e “adotantes” saudáveis, o 

conteúdo do produto é mais importante do que a embalagem ter menor impacto ambiental, e 

não reparam necessariamente em como é a embalagem nem se existem opções em refil. 

Nestes casos, o foco principal é a troca do ingrediente sintético pelo natural. Estas 

consumidoras não se percebem, em essência, como consumidoras responsáveis ou ativistas no 

tema, ainda que tenham claro poder econômico como consumidoras.  

Dinheiro é nosso maior poder, escolher o que vamos comprar, maior liberdade e 
conseguir influenciar. (Aline) 

Não me considero uma ativista, mas entendo que os consumidores têm poder de 
pressionar a indústria e precisam ser os primeiros a mudar. (Claudia) 

As “adotantes” e “criadoras” sistêmicas têm adotado hábitos de Consumo Responsável, 

como reciclagem do lixo em casa, planejamento de compras para evitar desperdício, compras em 

lojas a granel ou que evitem embalagens de plástico, aproveitamento de tecidos de roupas velhas 

para outros usos, utilização de coletor menstrual em vez de absorventes descartáveis e prioridade de 
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uso a produtos de limpeza naturais. Parte delas é ativa no movimento educativo sobre o poder do 

consumidor e critica quem se aproxima de cosméticos naturais por reconhecimento social da moda, 

sem necessariamente repensar o consumo. 

Não adianta trocar cosméticos tradicionais por naturais e ficar com a consciência 
tranquila; tem que repensar o consumo de forma geral – precisa de tanto? Tem que 
reduzir consumo, e não só trocar um por meia dúzia. Esta é a bola da vez, a fronteira 
é o repensar do consumo. Pré-xampu, condicionador, produto de secagem... precisa 
de tanta coisa? Cosméticos é parte da Cultura do Consumo, precisamos mudar 
comportamentos, crenças mentais de beleza, a cultura em si. (Carolina). 

Fui nestas feiras grandes de cosméticos naturais e não vi a preocupação com a 
sustentabilidade; são mais ingredientes certificados na prateleira com quantidade de 
lixo surreal, amostra em potinho de plástico. Falta reflexão, palestra e mesas-
redondas. É comércio sem repensar o jeito de fazer e descartar, sem pensar em como 
está sendo produzido, sem questionar procedência. Tem um perigo aí de ficar no 
ingrediente pelo ingrediente. (Fernanda) 

Estamos vivendo um consumo excessivo, as coisas ficam muito baratas, me dá 
sentimentos de horror, de vergonha, precisamos de consciência de como isso reflete 
na vida pessoal. Questiono o consumo, a quantidade de lixo que é absurda, busco 
uma alternativa que faça mais sentido e seja mais natural pra servir de exemplo pros 
meus filhos. Penso no planeta também, como a embalagem polui. (Stella) 

Há a percepção compartilhada de que os cosméticos naturais rendem mais. 

Observou-se nas feiras de cosméticos naturais que os pequenos produtores incentivam a 

redução da quantidade de produtos; por exemplo, explicaram que, depois do uso de xampu 

natural, não é necessário aplicar o condicionador, e orientaram a utilização de pequenas 

quantidades de produto por vez, contradizendo a lógica da indústria de beleza, que incentiva o 

uso de quantidades maiores de produto por mais vezes, para recompra. 

Sobre quantidade de consumo, todos os perfis declararam a intenção de reduzi-lo de 

forma geral. Na prática, a maioria não percebeu queda na quantidade de compra de 

cosméticos, na transição para naturais. Ou seja, cosméticos naturais representam uma 

ressignificação do consumo de cosméticos, e está conectado a ideia de melhor aproveitamento 

de recursos e menor desperdício, por outro lado, não há clareza de que a passagem de 

cosméticos tradicionais para cosméticos naturais tenha trazido redução na quantidade de 

consumo de cosméticos. As “experimentadoras” tendem a ter mais de um produto em uso 

para poder encontrar as soluções que melhor as atendam. 

Sou uma pessoa que consome muito pouco, tem que acabar pra comprar outro. 
Prefiro ter uma coisa boa e só ter um e usar até acabar. Por dois fatores, pra não 
acumular muita coisa, que me incomoda ter muita coisa, e tem a questão financeira 
também. (Claudia) 

Gosto de ver que eu tenho pouca coisa, me faz sentir que estou evoluindo como 
pessoa, de que não estou na inércia da influência da indústria, de que estou fazendo 
minhas próprias escolhas. Eu estava na inércia antes, sem saber pra que eu usava 
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aquilo e o que tinha dentro. Não julga os outros, mas me sinto melhor assim. 
(Marcella) 

Tento repensar a quantidade de coisas, mesmo que seja melhor pro planeta. Eu às 
vezes quero mais sapatos, ao mesmo tempo quero ter um armário cápsula, é um 
paradoxo. Dá uma aflição, gera ansiedade, viro referência, mas nem sempre consigo 
fazer. Dá medo de ser excluído quando crio uma nova coisa, outlier, fazer diferente 
requer energia, romper padrões. Pessoas precisam se perdoar dessas coisas – fazer o 
máximo que posso. (Carolina) 

Ao mesmo tempo, todas refletem sobre a quantidade de produtos essenciais para um 

ritual de cuidado e beleza, confrontando ideais da indústria de que é preciso múltiplos 

produtos para atender bem a suas necessidades. Independentemente do perfil, percebeu-se 

uma cobrança pessoal para evoluírem mais rápido, como se, após despertarem para os 

cosméticos naturais e para o Consumo Responsável, ficasse mais evidente tudo aquilo que 

ainda não é nem natural nem responsável em suas rotinas. 

Ganhei uma consciência de que precisamos de muito pouco pra atender às 
necessidades. Cresci aprendendo que preciso de uma lista enorme na nécessaire: um 
produto que passa no olho, um sérum, uma quantidade de coisas que sou convidada 
a comprar, que dizem que vai mudar a sua vida, mas é o sistema capitalista que cria 
necessidades que não existem. O primeiro grande ganho é me sentir mais leve; dá 
orgulho ter meia dúzia de produtos de beleza, é muito libertador. (Tey) 

Ainda compro vários produtos e quero reduzir a quantidade, mas meu banheiro é 
uma loja. Sempre tive muita coisa, umas três marcas de xampu e umas cinco de 
óleos. Gosto de ter vários produtos, sempre gostei de ir alternando. Reconheço que 
preciso reduzir a quantidade. Sempre fui muito consumista; hoje evito comprar na 
Zara e invisto em peças de algodão orgânico, como as da Flavia Aranha. (Kitty) 

Rola uma ansiedade do despertar. A velocidade de mudança não acompanha a 
consciência. As pessoas se sentem pressionadas depois do despertar. Como o 
armário cápsula, pra repensar a quantidade de coisas, é maravilhoso, mas também dá 
uma aflição, gera ansiedade saber que você precisa desapegar, rola uma crise aí de 
identidade e apego. (Carolina) 

Tudo bem comprar algo industrializado de vez em quando; a indústria não vai 
vencer. Essa mediação com você é necessária pra não se perder na neura. (Leticia)  

4.8 Barreiras e facilitadores para atingir a massa crítica  

Na percepção das consumidoras entrevistadas, o movimento de cosméticos naturais 

ainda é pequeno, circunscrito a um público que se considera “descolado”, que circula em 

festivais de rua e feiras das grandes metrópoles e que tem acesso a produtos internacionais. 

Acham um privilégio terem despertado para o conhecimento sobre os efeitos nocivos dos 

cosméticos sintéticos, por poderem pagar mais pelos cosméticos naturais e por terem acesso à 

compra destes produtos em sua rotina. Algumas entendem estes dilemas como uma “crise da 

classe média branca”, ao mesmo tempo que acreditam na legitimidade de suas preocupações. 
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O preço do natural é mais caro, falta acesso pra massa e acaba sendo um privilégio 
elitizado. Tem um nível cultural e conhecimento que falta pra população, falta 
informação também. (Stella) 

A dificuldade de mais gente aderir é a inconsciência sobre os ingredientes, 
funcionalidades, sobre o parar e pensar sobre o que se coloca na pele, o maior órgão 
do corpo. As pessoas não se preocupam, acham que só comer faz a diferença, mas o 
que a gente usa também entra em contato com nosso ser. Além disso, o preço é 
maior, ninguém questiona gastar 15 reais num café, mas questiona pagar por um 
sabonete. Falta valorização sobre isso. (Luciana) 

Hoje a procura por cosméticos naturais é maior, mas ainda é uma parcela pequena da 
população. Ainda é um nicho, as pessoas têm mais consciência da alimentação. 
(Luciana) 

Há três anos não tinha quase nada de cosméticos naturais no Brasil. Aprendi a fazer 
com o que encontrei. O movimento dos cosméticos naturais é mundial, tá tudo 
ligado a alimentação, saúde e sustentabilidade. As pessoas não querem mais poluir o 
mundo. Todas as blogueiras que falam de moda já falam ou falaram sobre 
cosméticos naturais; tá na boca de influenciadoras, acham legal postar que estão 
incluídas, como no caso do canudo, mostrar que está usando cosméticos orgânicos 
parece mais cool. (Fernanda) 

O movimento de cosméticos naturais ainda é nichado, difícil de achar. Tenho nicho 
de cliente também; quem me procura pra consultoria é quem viaja, cliente 
antenadérrimo, mas tá aumentando essa bolha; infelizmente ainda não atingiu a 
massa crítica. Tenho que explicar por que é relevante, e tem pouca gente interessada. 
As empresas estão começando a perceber e me procuram; elas podem fazer isso 
chegar na massa, dar acesso, sair da vanguarda e ser normal. (Carolina) 

Também tem a barreira de testar a própria confiança criativa: “Será que eu 
consigo?”. Assim como uma criança que não tem medo de experimentar, temos um 
potencial sem limite que desconhecemos. (Marcella) 

Na Tabela 4, resumiram-se as barreiras e facilitadores mapeados para a adoção de 

cosméticos naturais pela maioria da população, na opinião das entrevistadas. 

Tabela 4 – Barreiras e facilitadores para a adoção de cosméticos naturais 

Barreiras percebidas Facilitadores percebidos 
Maior desembolso, devido à baixa demanda e ao 
preço dos insumos naturais 
 

Benefício de se tratar sem produtos químicos e 
ter controle sobre o que se coloca na pele 

Maior esforço, mais difícil de encontrar e 
comprar e demanda pesquisas 

Incentivo a pequenos produtores e mais próximo 
de quem faz 

Abertura para novos hábitos de uso: necessidade 
de adaptar a rotina e tolerar o tempo de transição 

Sentimento de fazer escolha positiva para 
economia local e pequenos produtores 

Desconhecimento do problema de cosméticos 
sintéticos e, como consequência, não valorização 
dos produtos naturais 

Sentimento de ser uma pessoa evoluída, mais 
independente da influência da indústria e da 
inércia da Cultura do Consumo 

Influência da indústria com soluções prontas e 
práticas e forte branding de megabrands 

Despertar alquímico e criativo, jornada de 
autoconhecimento 

Confiança criativa para poder arriscar fazer os 
próprios cosméticos 

Melhor performance vs. cosméticos tradicionais: 
sensoriais, cheiros, ingredientes e resultados 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os cosméticos naturais nascem de um movimento descentralizado, puxado por 

movimentos de consumidores e pequenos produtores, e também envolve pensar em menos 

etapas e menos produtos para um ritual de beleza e cuidado. Quando estimuladas a pensar em 

um cenário em que as grandes empresas lancem linhas de cosméticos naturais, as 

consumidoras entrevistadas revelam grande ceticismo sobre a intenção genuína delas, por 

colocarem acionistas e lucro acima das pessoas. Para algumas delas, as grandes marcas não 

têm credibilidade para suportar cosméticos naturais como filosofia e teriam que se provar com 

comunicação transparente e detalhada. Por outro lado, percebem que há ganhos na adesão das 

grandes empresas ao movimento, tornando o acesso mais prático e reduzindo o valor pelos 

ganhos de escala e competitividade.  

Acho difícil que uma grande empresa consiga atingir os critérios que tenho pra 
compras. Uma marca nunca vai falar que você precisa de menos etapas na sua 
rotina, e isso já bate com o que acredito. Redução de consumo é imperativo, não 
basta só fazer troca de alternativas. (Fernanda) 

Acho ótimo se as grandes marcas lançarem cosméticos naturais, não tenho 
preconceito, tô aberta e acho superlegal que estejam indo nesta direção. Se o produto 
for bom, eu vou experimentar. (Luciana) 

A indústria de cosméticos incentiva o não saber, a inércia e o comodismo, como se a 
solução estivesse pronta na prateleira da farmácia. As empresas estão começando a 
perceber, e elas podem fazer isso chegar na massa, dar acesso. (Carolina) 

As empresas não vão mudar se não for necessário, não fazem projeto de 
sustentabilidade se não tiverem benefício. Enquanto o consumidor não mudar e 
pressionar, nada muda. É a gente que sustenta as empresas, o consumidor é a 
primeira parte a mudar, a indústria vem em seguida. (Claudia) 

Sinto que as empresas colocam as pessoas em inércia, e as pessoas se desconectaram 
do conhecimento das propriedades, não sabem o que compram. Empresas precisam 
fazer por acreditar, comunicar de forma diferente. (Marcella) 

Desconfio das marcas grandes, prefiro incentivar pequenos produtores. É melhor 
lançarem outro nome, assinar como L’Oréal pra cosméticos naturais não tem 
credibilidade. (Kitty) 

Em um cenário em que os cosméticos naturais tenham adesão da massa populacional, 

as consumidoras entrevistadas acreditam que será um mundo com pessoas mais próximas dos 

próprios corpos, mais conscientes das escolhas que fazem e de por que as fazem, mais críticas 

em relação à indústria e mais conectadas ao valor da natureza como fonte de sabedoria. 
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5 CONCLUSÕES 

A partir da análise de conteúdo da pesquisa empírica, retomam-se aqui as reflexões 

iniciais para serem comentadas e para responder à pergunta central deste trabalho aplicado, 

qual seja, quais são as motivações do consumidor para a adoção de cosméticos naturais. 

Pela análise das motivações sintetizadas na Tabela 3, foram observados motivadores 

racionais, emocionais e sociais para a adoção de cosméticos naturais, conectados ao conceito 

de Consumo Responsável. Encontrou-se maior preocupação com o Consumo Responsável 

saudável nos perfis “saudáveis”, e preocupações conjuntas do consumo saudável, ético e 

verde nas consumidoras de perfil “sistêmico”. No exercício de “ouvir a cultura”, o fenômeno 

de cosméticos naturais evidencia o desejo latente de um grupo de pessoas por uma vida mais 

natural, com menos produtos industrializados, consumindo-se o que faz sentido, com desejo 

por mais transparência e vontade de participar das soluções que atendam a suas necessidades. 

Estes resultados sugerem, portanto, que o fenômeno dos cosméticos naturais expressa o 

consumo responsável em cosméticos. Como complemento analítico, observou-se nas redes 

sociais que as marcas de cosméticos naturais conectam mensagens funcionais e educativas 

com incentivo a práticas de Consumo Responsável, incentivando práticas como a reutilização 

de embalagens, o uso de sacolas para compras e a reciclagem.   

Os exemplos registrados na Tabela 3 também sugerem que cosméticos naturais sejam 

um Consumo de Experiência. Foi possível observar na empiria que os cosméticos naturais 

trazem a experiência cognitiva de romper a inércia e tomar decisões bem informadas, a 

experiência do autocuidado de forma mais natural e alinhada com valores morais, a 

experiência multissensorial das cores, cheiros e texturas dos ingredientes e produtos, a 

experiência de socialização com os pequenos produtores e o consumo mais humanizado, bem 

como vivências em feiras, a experiência do engajamento, pela tomada de atitude para 

realização de um estilo de vida responsável, e como ato político ante o consumo excessivo. 

Especialmente para as consumidoras do perfil “sistêmico”, esta forma de consumo permite-

lhes projetar ideais de identidade como uma evolução pessoal, desenvolver a criatividade, 

fortalecer a feminilidade e vivenciar uma conexão mais forte consigo mesmas, com a natureza 

e com os outros. Ainda no que tange ao Consumo de Experiência, a análise das redes sociais 

de influenciadoras digitais mostra que estas formadoras de opinião evocam ações de 

empoderamento do consumidor e tendo um papel educativo de mostrar a escolha de consumo 

de cosméticos naturais como ato político. As influenciadoras estão provocando o status quo 

da indústria de beleza e da Cultura do Consumo, ao estimular o pensamento crítico do 
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público, prezando pelo autocuidado de forma mais natural e demonstrando na prática o que é 

a experiência de ter um estilo de vida de Consumo Responsável.  

Sobre a percepção dos consumidores de cosméticos naturais como sendo 

responsáveis, viu-se que, embora todas as entrevistadas tenham relatado consciência de que 

têm poder de pressionar a indústria e precisam ser as primeiras a mudar hábitos, nem todas se 

percebem ou atuam como consumidoras responsáveis. A efetiva percepção como 

consumidoras engajadas em um movimento mais amplo foi observada nas entrevistadas do 

perfil “sistêmico”, que trazem em seu discurso um sinal de que o ato de consumir está 

passando por uma ressignificação, com clara consciência de processos históricos e culturais 

que empurraram as pessoas para um método de consumo industrial e massificado. A atenção 

destas consumidoras está se deslocando do “o que consumir”, para “o por que consumir”, 

buscando consumo com mais significado, chamado por elas de “consumo com alma”, como 

uma resistência dentro da própria Cultura do Consumo inercial e massificado. Observou-se 

também no discurso das entrevistadas de perfil “sistêmico” a preocupação de que os 

cosméticos naturais sejam interpretados como uma simples troca de ingredientes, quando 

deve representar um repensar do consumo de forma mais ampla. 

Por fim, notou-se na empiria que o consumidor de cosméticos naturais está buscando 

adotar práticas de Consumo Responsável. A maior parte das entrevistadas tem adotado 

práticas de reciclagem do lixo, planejamento de compras para evitar desperdício, compras a 

granel ou boicote a embalagens de plástico. As de perfil “sistêmico” também fazem 

aproveitamento de tecidos, usam coletor menstrual em vez de absorventes descartáveis e dão 

preferência a produtos de limpeza naturais.  

Sobre quantidade de consumo, todos os perfis revelaram a intenção de reduzir o 

consumo de forma geral, embora na prática, poucas declaram redução percebida na 

quantidade de consumo de cosméticos. Algumas, por estarem experimentando novos produtos 

de cosméticos naturais, podem até aumentar a quantidade de produtos na rotina.  

 

5.1 Contribuições teóricas 

Com base na literatura, nota-se que o Consumo Responsável é uma forma 

contemporânea da Cultura do Consumo, que compreende os consumos ético, verde e 

saudável, e que o fenômeno dos cosméticos naturais é uma forma de expressão deste 

consumo responsável em cosméticos, compreendendo preocupações com a saúde, com o 

processo produtivo e seus impactos ambientais. 
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Como motivações do consumidor responsável, identificaram-se três 

perspectivas: a motivação racional, que são as preocupações com a saúde e os impactos 

do que consome; a motivação emocional, que são os sentimentos associados a sentir-se 

bem fazendo melhores escolhas para si e para o sistema socioambiental como um todo, a 

ter maior controle sobre o que se usa e menor culpa pelo consumismo excessivo e ao 

prazer nas trocas de consumo mais humanizadas; e as motivações sociais: crenças e 

valores morais projetados pelo consumidor neste ato de consumir, construindo uma nova 

identidade, individual e coletiva, a partir das escolhas de consumo, adicionando-lhe 

sentido para além do seu valor funcional-mercadológico. Na pesquisa empírica deste 

trabalho, observou-se que essas motivações funcionam como um conjunto, caminhando 

juntas, e podem apresentar diferentes nuances caso o consumidor tenha maior 

preocupação com saúde, como no caso das “experimentadoras” e “adotantes” saudáveis 

da pesquisa, ou preocupação com o consumo de forma integrada, como se nota nas 

“adotantes” e “criadoras” sistêmicas.  

Como contribuição para o campo de estudo do Consumo Responsável, os 

resultados desta pesquisa corroboram a hipótese da literatura de que o Consumo 

Responsável e o Consumo de Experiência estão interconectados na atual fase da Cultura 

do Consumo (FONTENELLE, 2017). Conclui-se que o consumo responsável de 

cosméticos projeta uma fantasia de valores morais e autorrealização para estes 

consumidores, e representa mais do que uma melhor escolha racional; trata-se de uma 

experiência cognitiva, emocional-simbólica, sensorial-estética, relacional, e que permite 

a experiência do engajamento, fator marcante para consumidores de perfil “sistêmico”.  

Todas as experiências relatadas são vivências da ordem do conhecimento, e portanto, 

transformadoras. 

Além disso, no fenômeno observado de cosméticos naturais, vê-se a conciliação 

do aparente paradoxo entre o convite do dever do Consumo Responsável e do prazer do 

Consumo de Experiência. Ainda que a “responsabilidade” sobre o consumo traga um 

peso semântico de obrigação, a dimensão da experiência inerente a esta forma de 

consumir equilibra este peso com a satisfação de necessidades humanas de segurança, 

autoestima, conexão, pertencimento e autorrealização. Embora sejam mais caros, mais 

difíceis de achar e até de adaptá-los na rotina, os cosméticos naturais valem a pena 

porque as consumidoras se sentem mais seguras, mais criativas, mais femininas, mais 

independentes de padrões impostos à beleza, e pertencentes a um movimento com 

pessoas que têm os mesmos valores e que desejam evoluir como cidadãos. 
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Como sugere Ulroy (2016, p. 295), a dimensão da experiência incorporada ao 

contexto do Consumo Responsável ajuda os consumidores a internalizar as 

responsabilidades por perceberem o valor emocional da mudança, e é uma forma mais 

eficiente de chamar a atenção e influenciar a massa crítica para o Consumo Responsável 

do que o argumento racional do dever.  

Este trabalho também contribui para a reflexão sobre a crise de identidade 

individual e coletiva do consumo. No exercício de “ouvir a cultura”, o fenômeno de 

cosméticos naturais evidencia o desejo latente de um grupo de pessoas de viver de forma 

mais natural, com menos produtos industrializados, menos excesso de bens materiais, 

consumindo o que faz sentido, querendo mais transparência e participar das soluções 

que atendam a suas necessidades. As consumidoras de cosméticos naturais “sistêmicas” 

desta pesquisa trazem em seu discurso um sinal de que o ato de consumir está passando 

por uma ressignificação, com clara consciência de processos históricos e culturais que 

empurraram as pessoas para um método de consumo industrial e massificado.  

A atenção dos consumidores está se deslocando de “o que consumir” para “por 

que consumir”, buscando-se um consumo com mais significado, chamado pelas 

entrevistas de “consumo com alma”, como uma resistência dentro da própria Cultura do 

Consumo inercial e massificado. Nesse sentido, trazem explicitamente em seus discursos 

a consciência do seu poder como consumidor e o consumo como ato político. Como 

implicações do Consumo Responsável de cosméticos naturais para a Cultura do 

Consumo, as entrevistas corroboram o empoderamento político e econômico do 

consumidor. Assim, fica aqui uma reflexão: a semântica do Consumo Responsável dá 

conta do significado de experiência que carrega ou se deve nomeá-lo de “Consumo com 

significado” ou ainda de “Consumo com propósito”? 

A respeito da redução de consumo de cosméticos naturais, observou-se que, 

neste atual estágio, o consumo responsável de cosméticos não necessariamente implica 

redução, ainda que seja percebido como uma forma de resignificar o consumo de 

cosméticos e uma forma de redução do sentimento de culpa. Será preciso acompanhar a 

evolução da curva de adoção deste fenômeno e aprender com a adesão da massa crítica.  

 

5.2 Contribuições gerenciais práticas  

O consumo emergente dos cosméticos naturais provoca o status quo da indústria 

da beleza, funcionando de maneira oposta a suas premissas de formulação eficiente, com 
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base em: ingredientes sintéticos, incentivo ao consumo de múltiplos produtos e de 

grandes quantidades, ocultamento de informações sobre o processo produtivo e seus 

impactos socioambientais, assim como a alta rentabilidade com soluções massificadas. 

A pergunta que se apresenta não é se os cosméticos naturais vão atingir a massa crítica, 

mas quando. Nos últimos anos, mais pessoas passaram a conhecê-los e a experimentá-

los, e já são pauta de revistas de massa e de influenciadoras digitais, indicando um sinal 

cultural forte de que os cosméticos naturais estão aumentando a sua curva de adoção, 

com a perspectiva de que atingirão a massa crítica brasileira até 2023 (MINTEL, 2018).  

Em termos gerenciais práticos, os resultados deste trabalho auxiliam as marcas 

de cosméticos no conhecimento das motivações dos early adopters de cosméticos 

naturais e nos fatores de influência para atingirem seu tipping point. Como se viu na 

literatura, apesar de representar uma pequena parcela da população, são os early 

adopters que disseminam e convencem os segmentos massivos do mercado sobre os 

benefícios das inovações (DEDEHAYIR et al., 2017). A partir deste conhecimento, as 

marcas podem se organizar para atender a essas necessidades, repensar inovações e 

formas de dialogar com o consumidor responsável.  

Como contribuição para este diagnóstico, foram analisados os fatores que 

podem influenciar o ritmo da curva de adoção de cosméticos naturais, a partir dos 

aprendizados da pesquisa empírica, sintetizados na Tabela 5. Considerando os cinco 

fatores de Rogers (2003) que influenciam o ritmo de adoção de uma inovação, os 

cosméticos naturais têm cenário positivo em três delas: são compatíveis com os valores 

culturais do espírito do tempo, de busca por qualidade de vida e Consumo Responsável; 

são fáceis de observar e trocar com os early adopters, através das redes sociais; e têm 

claras vantagens percebidas pelos early adopters, conforme mapeado na pesquisa 

empírica, principalmente no que tange a benefícios para a saúde a longo prazo, 

benefícios de resultados eficientes com a sabedoria da natureza e benefícios 

socioambientais. Por outro lado, o movimento terá de superar os desafios de ampliação 

do repertório das massas para reconhecimento do problema e de sua relevância, assim 

como despertar o interesse de experimentar novos ingredientes e praticar a leitura de 

rótulos. Além disso, terá de superar a barreira do acesso para experimentação, maior 

desembolso e processo de transição da pele e do cabelo para valorização de seus 

resultados e benefícios funcionais.  
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Tabela 5 – Análise dos fatores de ritmo para a adoção de cosméticos naturais 

Análise dos fatores de ritmo da adoção de cosméticos naturais 

1. Vantagem 
percebida vs. 

alternativa atual 

2. 
Compatibilidade 
entre valores e 
necessidades 

3. Complexidade 
de entender como 

funciona e sua 
relevância 

4. Experimentação 5. Observação de 
resultados 

tangíveis a partir 
da experiência de 

outras pessoas 
Contribuição 

positiva 
• Benefícios para a 

saúde, e a longo 
prazo 

• Propriedades 
potentes com 
sabedoria natural 
e resultados 
eficientes 

• Benefícios 
socioambientais, 
contribui para um 
futuro melhor 
dos filhos 

Contribuição 
positiva 

• Alta sintonia 
com tendências 
de 
saudabilidade e 
sustentabilidade 
 

Contribuição 
negativa 

• Necessidade 
percebida de 
alto esforço 

• Requer 
ampliação de 
repertório e 
conhecimento 
sobre impactos 
do consumo 
para gerar 
relevância  

• Requer 
entendimento 
sobre como 
funcionam, 
leitura de 
rótulos e 
conhecimento 
de novos 
ingredientes  

Contribuição 
negativa 

• Hoje são 
considerados 
difíceis de 
encontrar e 
caros 

• Requer 
ampliação do 
acesso, seja em 
canais de 
compra, seja na 
democratização 
do custo 

• Há um processo 
de 
desintoxicação 
da pele e dos 
cabelos que 
pode ser 
percebido como 
desvantajoso 

Contribuição 
positiva 

• Redes sociais 
facilitam a 
observação da 
experiência, a 
troca de 
dúvidas e 
soluções, e 
influenciadores 
geram 
credibilidade à 
massa crítica  

Fonte: Elaboração própria. 

As redes sociais, os influenciadores digitais e as grandes marcas terão papel-

chave para mitigar essas barreiras e, assim, atingir a massa crítica na curva de adoção. A 

influência dos early adopters será fundamental para traduzir os benefícios com as 

mensagens certas, tirando as dúvidas das pessoas de perfil early majority e late majority, 

e funcionando como referências próximas e críveis. Ao mesmo tempo, a adesão de 

grandes marcas contribuirá para a democratização do conhecimento e para a ampliação 

de ofertas, além de viabilizar o acesso por sua capilaridade de pontos de venda e pelo 

barateamento dos custos, com ganhos em escala. 

A recomendação para a indústria é “ouvir a cultura” e planejar como fará essa 

adaptação, entendendo que o movimento acontecerá e mudará a dinâmica do mercado, e 

que as grandes marcas têm baixa credibilidade junto a alguns consumidores e 

influenciadores digitais quanto à adesão a este movimento, sendo necessária uma 

comunicação transparente de toda a cadeia e uma intenção legítima de repensar a forma 

de produzir cosméticos. Além disso, para se diferenciar será necessário pensar além da 
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pura troca de ingredientes e ter uma abordagem sistêmica do processo, no sentido de 

premissas como zero resíduos e economia circular.  

Um provável ponto cego da indústria talvez seja trabalhar o Consumo 

Responsável de cosméticos com uma abordagem lógico-racional, de justificação de 

linhas de produtos mais saudáveis e com menor impacto ambiental, sem enxergar a 

dimensão motivacional da experiência. Tratar os cosméticos naturais como uma 

experiência ligada a um estilo de vida desejado e que satisfaça às necessidades humanas 

é uma oportunidade de conexão com esse consumidor responsável do futuro. As grandes 

marcas poderão facilitar ao consumidor a experiência cognitiva dos cosméticos naturais: 

oferecendo serviços para mudança de hábitos; facilitando o encontro dos produtos e seu 

entendimento, por meio de informações claras; reconectando-se à natureza, ao utilizar 

tecnologia para curadoria de ingredientes potentes, e, ao mesmo tempo, garantindo a 

qualidade do resultado e a experiência sensorial, com a oferta de novos cheiros, cores, 

texturas e formatos; e formas de engajamento do consumidor em práticas de consumo 

responsável. Estas ações podem funcionar como plataformas de ação e conexão para as 

pessoas contribuírem de forma organizada para a mudança no sistema socioambiental. 

Além disso, as marcas poderão se colocar como aprendizes deste processo, e contar com 

os consumidores para co-construírem essa transição. 

Para fechar esta contribuição, é apresentada uma análise SWOT (vide Tabela 6) 

para gestão estratégica do cenário do Consumo Responsável em cosméticos. Verifica-se 

como pano de fundo a ameaça que este fenômeno representa para o status quo da 

indústria sobre o repensar do consumo de cosméticos, o que pode levar à redução radical 

da compra de marcas tradicionais e das quantidades de produtos, com potencial impacto 

na gestão financeira. A indústria terá que encontrar um modo de lidar com esta ameaça e 

também com a vulnerabilidade de ter baixa credibilidade entre as early adopters quanto 

sua entrada no universo de cosméticos naturais. Além disso, terão o desafio financeiro, 

tecnológico e logístico para operacionalizar a transição de linhas completas de produtos 

de marcas massivas. Ainda assim, é possível observar oportunidades para as grandes 

marcas aderirem ao movimento, como: reduzir o risco competitivo de perder público e 

ter a vantagem competitiva de se posicionar como os primeiros na mudança, atuando 

como referência na transição da massa crítica, mediante apoio de conhecimento e 

acesso; construir um relacionamento com o consumidor responsável por meio de 

conteúdos e conversas conectados aos motivadores encontrados nesta pesquisa; 

argumentar sobre estratégias para além do racional, mas que ofereçam experiências; 
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diferenciar-se com inovações como menos resíduos e economia circular, e não apenas 

falar sobre troca de ingredientes; e, por último, criar novos negócios, com foco na 

resolução de problemas socioambientais. 

Tabela 6 – Análise SWOT para a indústria de cosméticos 

Análise SWOT para a indústria de cosméticos 

Forças Fraquezas 

• O poder de acelerar a curva de adoção de 
cosméticos naturais - democratizando o 
conhecimento e o acesso para a massa crítica. 

• Baixa credibilidade para as early adopters sobre a 
intenção e entrega efetiva da indústria de 
cosméticos naturais, exigindo transparência radical; 

• Desafio financeiro, tecnológico e logístico para 
operacionalizar a transição de linhas completas de 
produtos de marcas massivas. 

Oportunidades Ameaças 

• Redução de risco competitivo de perder público e 
ganhar vantagem de se posicionar como referência 
para a massa crítica, dando apoio de conhecimento 
e acesso; 

• Construir relacionamento com o consumidor 
responsável, com conteúdos e conversas 
conectados aos motivadores encontrados nesta 
pesquisa; 

• Considerar na estratégia argumentos para além do 
racional, mas que ofereçam experiências e 
diferenciação com inovações para além da troca de 
ingredientes; 

• Criar novos negócios com o foco em resolver 
problemas socioambientais, conectados à economia 
circular. 

• Crise do consumo: consumidor questiona o que, por 
que, quanto e de quem deve consumir, o que pode 
levar à redução radical de produtos, frequência e 
quantidades, com potencial de impacto na gestão 
financeira da indústria. 

Fonte: Análise SWOT. Elaboração própria. 

5.3 Limitações e recomendações para pesquisas futuras 

Foram mapeadas quatro limitações deste trabalho, a serem consideradas na aplicação 

dos resultados. Para cada uma delas recomendam-se pesquisas futuras. 

Primeiramente, a amostra desta pesquisa empírica não é representativa da população 

brasileira. As primeiras pessoas a adotar cosméticos naturais não representam a opinião de 

outros grupos de consumidores de cosméticos. Segundo Rogers (2003), o perfil de early 

adopters representaria 13,5% da população. Portanto, os resultados não permitem 

generalização para os demais perfis. Conforme a curva de adoção de cosméticos naturais 

avance, futuras pesquisas poderão acompanhar as motivações da adoção por outros perfis, 

como os early majority e os late majority.  

A segunda limitação é a validação das conclusões e a quantificação das motivações 

encontradas neste estudo. Por sua natureza de método qualitativo, o levantamento de 

hipóteses é parte da conclusão, observadas em um contexto de uma amostra pequena de early 



78 
 

 

adopters. Pesquisas futuras poderão quantificar, com maior número de entrevistas, tanto as 

hipóteses quanto a segmentação de motivações.  

A fim de garantir a objetividade deste trabalho, decidiu-se não aprofundar as 

motivações específicas do perfil prosumers ou prossumidor, ou seja, o produtor e o 

consumidor dos próprios cosméticos, adeptos do “faça você mesmo”. Ainda que parte das 

entrevistadas tenha declarado fazer alguns de seus próprios cosméticos para seu uso ou venda, 

escolheu-se focar o entendimento das motivações no perfil mais amplo de consumidores de 

cosméticos naturais. Pesquisas futuras poderão aprofundar as motivações e hábitos deste 

recorte de público amostral, assim como sua relação com outras categorias em que atua como 

prosumer.  

Por fim, há a limitação da replicação do resultado de que o Consumo Responsável é 

um Consumo de Experiência para outras categorias, para além dos cosméticos naturais. Esta 

hipótese poderá ser aprofundada em outras categorias para corroborar a relação entre estas 

duas formas contemporâneas da Cultura do Consumo.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro das entrevistas  

Apresentação da entrevistadora e objetivo geral do estudo 

1. Hábitos de uso de cosméticos naturais (10 min) 

A) Há quanto tempo você ficou sabendo sobre cosméticos naturais? E quanto 

tempo faz que você os utiliza na sua rotina? 

B) Lembra qual foi o primeiro produto que você experimentou? Quais os produtos 

e categorias que utiliza agora?  

C) De todos os cosméticos que você utiliza para cuidados pessoais, maquiagem, 

beleza e perfumes, quantos % você diria que são naturais? 

D) Você se lembra de onde ficou sabendo/onde os comprou pela primeira vez? 

E) Você se lembra de quanto tempo levou para experimentar um cosmético 

natural, depois que ficou sabendo que eles existiam? 

F)  Você já fez seu próprio cosmético natural? Se sim, foi apenas para você ou 

para uso de outras pessoas? 

2. Valores e significados (10 min) 

A) Como você define cosméticos naturais? Há outras formas de você chamar esses 

produtos? 

B) O que significa cosméticos naturais para você? Por quê?  

C) Como você explicaria para outras pessoas a diferença entre cosméticos naturais 

vs. cosméticos tradicionais?  

D) Como você descreveria alguém que usa cosméticos naturais? O que essa 

pessoa está buscando? 

3. Motivações (15 min) 

A) Por que usar cosméticos naturais? Quais as suas motivações?  
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B) Quais os benefícios dos cosméticos naturais?  

C) Você se lembra de qual foi o “gatilho” que a levou a procurar/buscar mudança 

no uso de cosméticos tradicionais para os naturais? 

D) Como você se sente quando compra e usa um cosmético natural? Há diferença 

quando você usa ou compra um cosmético tradicional? Há diferença de 

sentimentos?  

E) O que você busca em um cosmético natural?  

F) Como os cosméticos naturais vêm ao encontro de seus valores? 

4. Percepção pós-adoção (10 min) 

A) Como foi seu processo de adaptação? Fácil, difícil? Por quê?  

B) Quais as vantagens e desvantagens dos produtos naturais? 

C) Os resultados e a performance dos cosméticos naturais são os mesmos dos 

cosméticos tradicionais? Houve algum ganho ou perda em resultado? 

D) Como você decide entre marcas? Qual a importância da marca no seu processo 

de decisão sobre os cosméticos naturais? 

E) Na sua opinião, quais as principais barreiras para outras pessoas começarem a 

usar os cosméticos naturais?  

F) Na sua perspectiva, a procura por cosméticos naturais está aumentando? 

G) Após a adoção dos cosméticos naturais em sua rotina, você diria que a 

quantidade de uso e compra ficou igual, aumentou ou diminuiu? 

H) Quando você compra um cosmético natural, o que pergunta ou procura como 

informação? Qual requisito o mínimo para ser um cosmético natural? 

5. Percepção de poder de influência (5 min) 

A) Você conversa ou compartilha sua experiência com outras pessoas? Se sim, de 

que forma e em que lugares? 
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B) Você se sente mais conhecedora dos cosméticos naturais do que outras 

pessoas? Você se considera uma formadora de opinião no assunto?  

C) Como você acha que as pessoas a veem no sentido de usar cosméticos 

naturais?  

D) Onde você se informa ou busca novidades?  

6. Estilo de vida e Consumo Responsável (10 min) 

A) Gostaria que você contasse um pouco mais sobre você e seu estilo de vida. 

Como o definiria?  

B) Você apoia alguma causa socioambiental específica ou é ligada a alguma 

organização? 

C) Você se considera uma consumidora responsável/consciente? Quais atitudes e 

comportamentos você busca em sua rotina que estão relacionadas a Consumo 

Responsável?  

D) Na sua opinião, quais as consequências se todos consumirem cosméticos 

naturais? O que as pessoas e o planeta ganham? 

E) Se grandes marcas de cosméticos tradicionais lançassem linhas de cosméticos 

naturais, você estaria interessada em experimentar? Por quê? 

Agradecimentos. 

Apêndice B – Notas da observação participante 

Para contextualizar o fenômeno e a análise dos dados, a pesquisa foi complementada 

pela observação participante de duas feiras de produtos naturais de São Paulo: o Mercado de 

Cosmetologia Natural, que promove consumo consciente em diferentes pontos da cidade, 

visitada no Epicentro Jardins1 em 9 de fevereiro de 2019, e a Feira Jardim Secreto2, que reúne 

produtores independentes e locais, com foco na economia criativa e no consumo consciente, 

                                                
1 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/epicentrojardins/about/?ref=page_internal>. Acesso em: 9 

fev. 2019. 
2 Disponível em: <https://www.feirajardimsecreto.com.br/>. Acesso em: 23 mar. 2019. 
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visitada na Praça Dom Orione, bairro do Bixiga, em 23 de março de 2019. As notas de campo 

trazem observações similares e, por isso, serão apresentadas juntas. 

A feira de Cosmetologia Natural compunha-se de 10 expositores de cosméticos 

naturais, enquanto a feira Jardim Secreto tinha cerca de 30 expositores de cosméticos naturais, 

entre os 300 expositores que participaram desta edição. Os produtos, majoritariamente 

vendidos pelos próprios produtores, eram apresentados sobre bancas, como as de feira de rua, 

com bastante cuidado estético na decoração e destaque para o sensorial da experimentação. 

No geral, as bancas exibiam poucos produtos, prezando pelo minimalismo, e unidades 

excedentes eram somente para reposição do estoque. Além da venda de cosméticos naturais, 

havia alimentos e bebidas para consumo e, como na feira Jardim Secreto, também roupas, 

objetos de decoração, além de apresentações musicais ao longo do dia.  

Dentre os produtos naturais mais expostos, o sabonete em barra era o mais 

recorrente, seguido de xampus, em versão líquida ou barras, esfoliantes, cremes ou manteigas 

hidratantes, óleos de massagem, desodorante em creme e, em menor proporção, cremes 

dentais, máscaras faciais e maquiagem. Estavam presentes no Mercado de Cosmetologia dos 

Jardins marcas como Nucosméticos, Unevie, Olea, Junilab e Cacau e Curas Caseiras, e na 

Feira Jardim Secreto, marcas como Lá do Mato, BOA saboaria e Sabon Sabon. 

Uma constatação bastante relevante é que os cosméticos naturais são bem mais caros 

do que os industrializados tradicionais, vendidos no mercado. Por exemplo, um sabonete 

natural custa 20 reais, enquanto um sabonete convencional, 2 reais; e no caso dos xampus, 

enquanto o natural custa 40 reais, o convencional, 15 reais. 

Ilustração 5 – Fotos dos produtos nas feiras visitadas 

 

Fonte: Registro próprio. 
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Quanto ao público, circulavam nas feiras pessoas de todas as idades, tanto mulheres 

quanto homens. Os consumidores observados se comportavam como curiosos, como se 

estivessem aproveitando a feira para cheirar e tocar novos produtos. Pelo caráter de novidade, 

os produtores faziam uma apresentação dos produtos oferecidos, com indicações racionais de 

uso: como funcionam, indicação para tipos de pele e cabelo, propriedades de ingredientes 

pouco conhecidos, como carvão de bambu, copaíba e argilas, e as diferentes funcionalidades 

dos óleos essenciais e vegetais. Os consumidores faziam perguntas conectadas a diferentes 

fases do processo de adoção: “Pra que serve esse ativo?”, “Qual a indicação pro meu tipo de 

pele”, “Esse desodorante segura mesmo o suor?”, “Como uso essa máscara, com água ou na 

pele seca?”, ou até mesmo sobre alternativas para produtos que deixaram de ser vendidos no 

Brasil: “Eu comprava na Lush uma máscara de algas que era incrível, mas fechou e estou 

buscando outra”. 

Enquanto faziam a apresentação dos produtos, os produtores ofereciam aos 

interessados a possibilidade de cheirá-los e experimentá-los na pele, e revelavam seus 

benefícios funcionais, lastreados nas credenciais de cada um dos ingredientes, ou na 

combinação deles, demonstrando profundidade de conhecimento e criatividade nas 

combinações. Usavam com frequência a palavra “ativo” para demonstrar eficácia. Alguns 

produtores explicavam a forma de usar comparando aos cosméticos tradicionais, e eram 

detalhistas sobre quantidade, rendimento e como aplicá-los.  

No caso de xampus, por ser a categoria de mais difícil adoção, segundo as 

entrevistadas da pesquisa, os produtores explicavam que há um período de adaptação e 

desintoxicação de duas semanas para que o cabelo se acostume sem os componentes 

químicos, podendo ficar oleoso, pouco macio e sem brilho; mas que, depois deste período, 

despertaria o brilho e a textura naturais. O mesmo aviso faziam em relação a batons; por não 

conterem chumbo, explicavam que a cor fixava-se menos que de costume, questionando a 

duração da fixação da cor como sinônimo de qualidade. 

Em alguns casos, observou-se o incentivo ao Consumo Responsável. Com alguns 

xampus naturais, não era necessário o uso complementar do condicionador, o que indicaria 

incentivo dos pequenos produtores de cosméticos naturais à redução de consumo. Outra 

indicação de consumo consciente havia na pouca quantidade necessária para o uso do 

produto, como o creme dental, que foi indicada uma quantidade similar a um grão de arroz. 

Além do rendimento, alguns produtores falavam sobre comércio justo e desenvolvimento 

local. Uma das produtoras me contou que, com a minha compra, eu estava ajudando a 

conservação da Mata Atlântica e a geração de renda para comunidades quilombolas.  
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Em resumo, a observação participante permitiu a contextualização da dinâmica presente 

entre produtores e experimentadores de cosméticos naturais, e foi possível observar a 

predominância de motivadores racionais, pela troca de conhecimento e informações sobre produtos 

e ingredientes. Ainda assim, foi possível observar que essas duas feiras funcionam como um 

Consumo de Experiência para o consumidor, tanto de ordem cognitiva, pela curiosidade de se 

conhecer novos produtos, como de ordem emocional, pela satisfação estética de passear pelas feiras 

e vivenciar as atividades delas, e também de ordem social, pela conexão direta do consumidor com 

produtores locais, podendo ou não levar à efetiva compra dos produtos. 

Apêndice C – Análise de redes sociais 

A análise das redes sociais funcionou como um termômetro das mensagens motivacionais 

de marcas e de influenciadores digitais, assim como sobre o estágio de desenvolvimento da curva de 

adoção de cosméticos naturais no Brasil. Foram analisadas 10 marcas de cosméticos naturais (vide 

Tabela 7) no Instagram e os perfis de 4 influenciadoras digitais ligadas ao tema, no período de 20 de 

março a 25 de maio de 2019. O Instagram, rede social com 45 milhões de usuários no Brasil3, foi a 

mídia social escolhida para analisar o fenômeno dos cosméticos naturais porque, atualmente, é a que 

melhor permite analisar textos, imagens e vídeos, sendo também citada pelas entrevistadas. 

Tabela 7 – Marcas de cosméticos naturais analisadas em redes sociais 

Marcas de cosméticos 
naturais 

Número de 
seguidores do 

Instagram 

Posicionamento 

SIMPLE ORGANIC 185,000 
Saúde e beleza ativista, orgânica, natural, vegana e livre 
de crueldade animal  

ORGÂNICO NATURAL 114,000 Ativos naturais e renováveis 

BAIMS 87,500 
Cosméticos veganos, 100% naturais, e orgânica 
certificada pela Ecocert 

CATIVA NATUREZA 61,000 
A primeira a comercializar cosméticos com insumos 
orgânicos rastreados 

BIOART 47,000 
Biocosméticos e eco-make ups orgânicos, veganos, sem 
toxina, e empresa brasileira certificada pela Ecocert 

AUÁ 31,000 Um manifesto pelo seu bem-estar e pela sua real natureza 

SURYA 28,000 
Beleza saudável, inspirada na medicina ayurveda, com 
produtos veganos, orgânicos, certificados e naturais  

TERRAL 26,000 
A complexidade da natureza. A simplicidade da 
tecnologia 

LÁ DO MATO 26,000 

cosméticos naturais, artesanais e veganos com embalagens 
reutilizáveis que cuidam de você e do meio ambiente de 
maneira amorosa. 

NATURAL DO 
BARBOSA 9,700 Cosmético artesanal, gentil com sua natureza 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                
3 Disponível em: <https://canaltech.com.br/redes-sociais/instagram-chega-a-700-milhoes-de-usuarios-e-tem-

crescimento-historico-92798>. Acesso em: 23 mar. 2019. 
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Como resultado da análise das mensagens das marcas, há três observações. A 

primeira é que as marcas de cosméticos naturais buscam equilibrar conteúdos funcionais 

(benefícios dos ingredientes naturais, suas funcionalidades, indicações, selos e compromisso 

de serem veganos, livres de crueldade animal, orgânicos e biodegradáveis) com conteúdos 

educacionais e razões para escolher cosméticos naturais versus cosméticos industrializados 

(vide Ilustrações 6 a 17). 

Ilustração 6 – Simple Organic 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 7 – Orgânico Natural 

 
Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 8 – Simple Organic  

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 9 – Surya 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 10 – Auá  

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 11 – Cativa 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 12 – Simple Organic 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 13 – Simple Organic 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 14 – Orgânico Natural 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 15 – Auá 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 16 – Terral 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 17 – Natural do Barbosa 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

As mensagens dos posts também indicam que cosméticos naturais estão em fase de 

experimentação e, portanto, convidam os consumidores a conhecer os produtos no site, em 

lojas físicas e em feiras, como Epicentro Jardins, Mercado Manual, Jardim Secreto, Festival 

de Pinheiros e Rosenbaum (vide Ilustrações 18 a 24).  
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Ilustração 18 – Simple Organic 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 19 – Orgânico Natural 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 20 – Lá do Mato 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 21 – Terral 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 22 – Natural do Barbosa 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 23 – Baims 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 24 – Auá  

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

As marcas de cosméticos naturais também incentivam o Consumo Responsável de 

forma geral, fornecendo conteúdo sobre temas ambientais e incentivando práticas, como a 

reutilização de suas embalagens, o uso de sacolas retornáveis, a reciclagem, dicas de 

rendimento e valorização de formatos de produtos que utilizam menos água, com maior 

destaque para motivações racionais-cognitivas do que experiências do Consumo Responsável 

(vide Ilustrações 25 a 35). 
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Ilustração 25 – Simple Organic  

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 26 – Simple Organic 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 27 – Baims  

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 28 – Lá do Mato 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 29 – Cativa  

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 30 – Cativa 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 31 – Orgânico Natural 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 32 – Baims 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 33 – Baims 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Ilustração 34 – Baims  

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 35 – Terral 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Como visto na revisão de literatura, as redes sociais têm mudado a dinâmica de 

inovação e seu ritmo de adoção. Os influenciadores digitais funcionam como disseminadores 

de novas ideias e tradutores de sua relevância para o público mainstream, tendo papel-chave 

na curva de adoção de cosméticos naturais, como early adopters formadores de opinião. 

Analisou-se o perfil do Instagram de quatro influenciadoras brasileiras ligadas ao tema: 

@fecanna, @nyleferrari, @caron.cronember e @anaturalissima. De forma geral, elas 

incentivam o autocuidado por meio da beleza mais natural e são ativistas políticas do 

Consumo Responsável. 

A influenciadora @fecanna tem 16 mil seguidores no Instagram e trata de temas 

como consumo com atenção, beleza natural e alimentação vegetal. Há três anos criou a 

Jornada da Beleza do Bem, com oficinas para ajudar quem deseja fazer melhores escolhas na 

rotina de beleza, e também escreveu um manual de dicas de beleza natural, em parceria com a 

marca de moda vegana Insecta. Abaixo, um trecho de seu texto4: 

Ao trocar produtos convencionais por produtos naturais ou orgânicos, fazemos 
escolhas mais conscientes em relação à composição, à origem das matérias-primas e 

                                                
4 O e-book de Fernanda Cannalonga sobre beleza natural está disponível em: 

<https://www.insectashoes.com/blog/e-book-gratuito-beleza-natural/>. Acesso em: 30 mar. 2019. 
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aos processos de fabricação. Para escolher bem, aprendemos a ler rótulos e a 
reconhecer certificações.  

Também ficamos menos dependentes da indústria, pois conseguimos fazer muitos 
produtos em casa, com poucos ingredientes. O que não conseguimos fazer, 
compramos de pequenas empresas que têm o mesmo ideal que a gente ou de 
artesãos, valorizando seu trabalho. E por usar menos produtos, muitos deles 
multifuncionais, tornamos a rotina de beleza mais simples e prazerosa. Consumimos 
menos, precisamos de menos embalagens e cuidamos melhor do nosso mundo, 
sabendo que o que escorre pelo ralo não é poluente. Por fim, mudar a sua rotina para 
a beleza do bem é pensar em você. Sem pressões para consumir o que não é 
necessário, sem padrões de beleza impostos e sem químicas agressivas. 

Em seus posts, prefere não dar respostas prontas nem indicar produtos de marcas 

específicas, mas sim provocar a curiosidade e a experimentação, como em 13 de julho de 

2018 (Ilustração 36), e motivar a experiência sensorial, como em de 07 de maio de 2018, 

quando convida as pessoas a reconhecer um sabonete natural por seu tom e aproveitar sua 

forma e cheiro com indulgência (Ilustração 37). 

Ilustração 36 – “Beleza natural” 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 
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Ilustração 37 – Sabonete natural 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Atualmente, em parceria com a marca Simple Organic, que a autoriza a trabalhar 

somente com conteúdos nos quais acredita, ela apresenta vídeos sobre beleza natural, redução 

do lixo, consumo consciente e alimentação à base de plantas. Também se posiciona sobre os 

movimentos de mercado, trazendo uma visão conciliadora entre megamarcas e sua entrada no 

setor de cosméticos naturais, como descrito em seu post de 19 de fevereiro de 2018 

(Ilustração 38): 
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Ilustração 38 – Lush 

 
Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Na semana passada, a convite da @lushbrasil, assisti ao #lushsummit, um 
encontro de ativismo e boas causas que junta no mesmo espaço todas as 
frentes de luta da marca, da poluição plástica aos direitos lgbt+, dos testes em 
animais à resistência palestina, do suporte à permacultura ao acolhimento de 
refugiados. Foi como um microcosmo de como deveria acontecer essa relação 
longe do alcance dos braços da marca - afinal, nossas causas e efeitos são 
compartilhados. Foram tratados temas complicados, sem soluções óbvias, mas 
estávamos lá reunidos confrontando problemas globais e ouvindo o outro. Essa 
oportunidade só confirmou meu posicionamento em relação à Lush, me recuso 
a encaixar a marca em uma perspectiva dicotômica que contrapõe bom e ruim, 
natural e não natural. No caso dela, existe muita coisa entre esses dois polos. 
Não é simples, nem tudo que é natural é ético e sustentável. Nem tudo que é 
natural está cuidando do mundo e garantindo uma boa vida para as pessoas. 
Sobre isso, podem esperar um texto no blog, venho contar quando estiver 
pronto. A marca não é perfeita, mas fica claro que ela luta contra os próprios 
demônios, que está preocupada em fazer acontecer a mudança de dentro pra 
fora, pra além do que comunica. Formamos um time ótimo nessa viagem, nos 
dividimos entre os assuntos mais próximos dos nossos corações e trocamos 
impressões depois. Só tenho a agradecer a @letsanchez, @natalyneri, 
@jonasdoravante, @deamartinelli, @yaspassos e @isabellamezzadri pela 
companhia (texto extraído do post da Ilustração 38). 

Como destaque a esta análise, a declaração de @FeCanna de que “nem tudo que é 

natural e ético é sustentável” evidencia que produzir cosméticos naturais não significa apenas 

trocar ingredientes, mas, segundo ela, trata-se de uma perspectiva mais ampla sobre 

cosméticos, em um contexto maior de cuidado com mundo e de valor compartilhado; e que o 

movimento das empresas pode ser positivo, desde que a mudança seja real e efetiva. 
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Já a influenciadora @nyleferrari tem 23.800 seguidores no Instagram e está lançando 

o livro Beleza natural5, anunciado no post de 20 de maio de 2019 (Ilustração 39), como 

resultado de sua experiência no assunto e pelo grande interesse do público. 

Ilustração 39 – Livro Beleza natural 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

Além de ser formadora de opinião em beleza natural, ela também compartilha 

pensamentos e reflexões sobre como é morar em uma cidade como São Paulo, a busca por 

uma vida com mais descanso e qualidade (Ilustração 41), além da própria experiência com 

depressão e ansiedade, e como aprendeu a cuidar de si mesma, dando atenção à alimentação e 

ao próprio corpo (Ilustração 40). 

                                                
5 Para saber mais sobre o livro da autora, acesse: <https://loja.imaginarium.com.br/livro-beleza-

natural/p?idsku=18015&gclid=EAIaIQobChMIzrDE557N4gIVk4aRCh2DOAKzEAYYASABEgJfQvD_Bw
E>. 
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Ilustração 40 – Dicas de tratamento para os cabelos 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

Ilustração 41 – Pôr do sol 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

Muitos dos seus posts tratam de Consumo Responsável e do “movimento eco”, ainda 

que critique o modismo. No seu post de 10 de abril (Ilustração 42), condena a febre do kit 

“lixo zero” e a necessidade de se comprar itens novos: “Tem que ser copos, talheres e afins 
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mais caros e bonitos, aqueles que ficam lindos nas fotos? r: não. a gente tá sendo mais 

responsável em relação às nossas escolhas ou por que queremos mostrar na Internet o 

quantoooo, olha o quanto eu sou sustentável?”. 

Ilustração 42 – Lixo zero 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

@nyleferrari também critica o lançamento da nova marca da Unilever, Love, Beauty 

and Planet, argumentando ser um paradoxo posicionar-se a favor do planeta e ao mesmo 

tempo estar entre as dez empresas que mais poluem os oceanos no mundo, segundo 

levantamento da ONG Break from Plastic. Em seu post de 01 de maio (Ilustração 43), 

discorre sobre a falta de credibilidade das mega brands em relação ao movimento de 

participação no Consumo Responsável, reclamando especificamente das ações dessas 

empresas: 
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Ilustração 43 – Love, Beauty and Planet 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 20/05/2019. 

UNILEVER NA BELEZA NATURAL? a empresa que testa em animais e tá entre as 10 
que mais poluem os oceanos (levantamento da ong Break Free from Plastic) acaba de 
lançar no Brasil uma marca natural e “vegana” chamada Love, beauty and planet. 

A LBP chega em um momento em que a Unilever tá perdendo público e vem tentando 
fisgar quem se preocupa com ingredientes nos rótulos e como suas escolhas impactam o 
meio ambiente e os animais. essa entrada da empresa no mercado de beleza natural nada 
tem a ver com preocupação ambiental, animal ou humana, se trata de ganhar mais dinheiro 
fazendo um esforço de reparação risível perto do prejuízo que ela já causa. 

Como a Unilever quer fazer algo a respeito do título de estar entre as maiores empresas 
poluidoras de plástico do planeta colocando milhares de novas embalagens no mercado? 
por que não reformular os produtos de suas centenas de marcas em um prazo “x” de anos, 
priorizando ingredientes naturais ou no mínimo sintéticos seguros? cadê a preocupação 
com os trabalhadores em lugares como Kodaikanal, na Índia, onde centenas foram 
envenenados por mercúrio por falta de proteção - e a Unilever não se responsabilizou. que 
tal fazer algo pela luta contra testes em animais dando um prazo pra China proibir a prática, 
ou a empresa fecha as portas no país? 

- nenhuma providência será tomada porque megacorporações como Unilever, L’ Oréal, 
P&G não pensam em nada além do lucro. elas não estão do nosso lado na luta por um 
mundo decente, elas são parte do problema. o discurso do Consumo Responsável é 
incompatível com a lógica dessas empresas. nenhuma megacorporação domina o mundo 
todo com pouco impacto ambiental e estimulando as pessoas a reduzirem o seu consumo.  

- o mercado de beleza natural brasileiro, levado nas costas por mulheres empreendedoras, 
vem resistindo há anos. e dar dinheiro pra Unilever é jogar contra elas, contra nós mesmas, 
porque megacorporações não querem só uma fatia do mercado, elas querem o mercado 
inteiro. o caminho pra democratizar a beleza natural é fortalecer pequenas e médias 
empresas nacionais, fazer nossos próprios produtos e passar esse conhecimento pra frente. 
Seguimos atentas e firmes no propósito (texto extraído de comentário do post - Ilustração 
43). 

Como se percebe, na opinião dela o mercado brasileiro de beleza natural precisa 

incentivar pequenas e médias empresas nacionais a fazer os próprios produtos. E quando 
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perguntada por suas seguidoras sobre marcas como Natura, Body Shop, Granado e Hinode, 

Nyle, diz que sabe pouco sobre as marcas nacionais; então, é informada que a Natura tem 

caminhado para ser vegana e que não faz teste em animais. E a outra seguidora, que a 

questiona se é preciso estimular grandes empresas a produzir mais conscientemente, mesmo 

que seja por competitividade, para que mudanças grandes aconteçam, Nyle responde que 

nenhuma empresa quer perder seu público, e o mercado se ajusta a nossa demanda. 
Se você boicota uma empresa poluidora e cruel e outras empresas mais concretas 
crescem, as marcas precisam se ajustar a esse novo comportamento de consumo, ou 
vão falir. O mercado de beleza natural no Brasil ainda está engatinhando, mas já 
despertou a atenção da Unilever. Isso é muita coisa! Não vamos subestimar o poder 
das nossas escolhas. No final das contas, a gente tem absolutamente tudo nas nossas 
mãos. Comprar é realmente como um voto (texto extraído de comentário do 
post - Ilustração 43). 

A análise dos posts de @nyleferrari traz elementos que comprovam o interesse das 

grandes empresas no movimento de cosméticos naturais e a baixa credibilidade que têm junto 

ao público mais ativista. E quando ela ressalta que o consumidor tem poder de decisão como 

de um voto, incentiva seus seguidores a ativar esse poder nas suas escolhas de cosméticos. 

A influenciadora @carol.cronemberger, por sua vez, com 11,6 mil seguidores no 

Instagram, tem como missão incentivar as pessoas a encontrar o próprio modo de se cuidar de 

forma natural. Para isso, presta consultoria, vende cosméticos naturais e faz do programa 

digital Causa Justa, no YouTube, em que trata do protagonismo feminino engajado 

(Ilustração 44). 
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Ilustração 44 – Causa justa 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

Em seu post sobre curso de Cosmética (Ilustração 45), fala sobre a delícia de discutir 

a beleza de forma ampla e terapêutica, relatando a própria experiência emocional e estética 

relacionada a cosméticos naturais, baseada na troca de histórias e visões sobre beleza com 

outras mulheres. Para Carol, 

Cosmoética é a vontade de fazer parte da beleza do planeta. 

E entender que só existe um cuidado e que ele envolve todas as escalas. 

Como disse o artista, somos formados por muitas peles: a epiderme que cobre o 
corpo; as roupas, nossa voz, nossa expressão; a casa, nosso quintal, a família e 
nossos pares, nossa comunidade, o bairro onde vivemos, a cidade; a cultura que nos 
envolve, nossos hábitos, nossa língua, nossos ancestrais e o planeta. Tudo é pele. 
Tudo envolve e protege. Tudo expressa o que somos.  

Tudo isso é a pele da gente e a gente é uma célula da pele do todo. Somos o todo e 
uma parte dele. 

Todas elas sentem o toque, o amor, o carinho e o cuidado. 

Todas elas dão prazer... e dor. E é preciso evitar a dor desnecessária, os cortes 
profundos e queimaduras severas. 

É importante cuidar de todas as peles ao mesmo tempo e sempre, pra que essa dor 
não chegue forte e cortante porque ela pode vir de qualquer pele, que ela dói igual. 
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A única beleza possível é que a se conecta com o resto todo. 

É aquela que cuida, aceita e aproveita o melhor do que se tem.  

Que sente, que tem e dá prazer, amor, cuidado, frutos. É a da pele que cicatriza e 
estanca as dores. Próprias e alheias. A que se regenera. Que esquenta, que sua, que 
nos equilibra. Que se perfuma com a vida e tem seus cheiros naturais. Que inclui e 
admira outras belezas. Porque a beleza na verdade é uma singularidade que tudo tem 
em si, naturalmente. 

Só o conjunto de todas as peles cuidadas pode fazer uma pessoa completa... e bonita. 
É preciso cuidar da pele da gente! 

Em todos os níveis. De todas as formas. 

Essa é a cosmoética que eu pratico, acredito e convido todo mundo a praticar 
também! (texto extraído de comentário do post - Ilustração 46). 

Ilustração 45 – Cosmoética 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 



115 
 

 

Ilustração 46 – Manifesto Cosmoética 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

Também promove discussões sobre cosmética consciente, incentivando o “menos é 

mais”, o reaproveitamento das coisas, o conserto do que se tem e o “faça você mesmo”, para 

uma vida mais simples, leve e fluida (posts das Ilustrações 47 e 48). 
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Ilustração 47 – Trabalho manual 

 

Fonte:Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

Ilustração 48 – Aproveitamento das coisas 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

Carol, uma das entrevistadas da pesquisa e representa um dos perfis mapeados: o de 

“criadoras sistêmicas”. Como contribuição à análise, seus posts evidenciam o Consumo de 
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Experiência presente no prazer de descobrir a própria beleza e de romper certos padrões impostos 

pela indústria. 

Por fim Marcela Rodrigues, que assina o perfil @anaturalissima, tem 26 mil seguidores no 

Instagram e fala sobre slow beauty, como curadora de temas ligados ao cuidado e a rituais de beleza 

limpa, consumo consciente e DIY (Do It Yourself). 

Ilustração 49 – Beleza natural 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

[...] sobre desconstrução da beleza natural, conforto e fluir. 

A beleza natural não é um modismo, é a manifestação de uma necessidade 
consciente de se cuidar. Fórmulas orgânicas e veganas são bem-vindas. Mas tudo é 
sobre você. 

Mas calma, não comece a massagear o ego ainda: não é sobre seu próprio umbigo. É 
sobre como você se manifesta no mundo através da beleza. E isso inclui o outro. E 
pensar o outro sempre inclui ética. 

Beleza natural, então, é sobre não-violência; seja com você mesma pra entrar em um 
padrão; seja com um animal de teste. 

É sobre o conforto de habitar a sua matéria; esse templo chamado corpo.  

É sobre as escolhas que te nutrem. Sobre rituais que te aterram. 

É sobre prazer. Sobre ausência de culpa. 

Sobre seguir o ritmo - o seu, só o seu. 

É sobre você porque é sobre autonomia. 



118 
 

 

É totalmente sobre autonomia (e liberdade de consumo). auto-gentileza. auto-
conhecimento. auto-cuidado. e auto-responsabilidade. 

Como eu sempre digo (nas palestras, nos wrks, mentorias... em cansar!): beleza 
natural não é (somente) sobre fórmulas naturais. É sobre você. 

com afeto, mas sempre atenta e crítica, 

Marcela (texto extraído do post da Ilustração 49). 

Ela dá dicas de como fazer óleos para automassagem e incentiva cada um a conectar-se 

com a própria intuição, unindo funcionalidade com origem natural e rituais ancestrais, como no post 

da Ilustração 50. Para isso, faz afirmações questionadoras e politizadas, como “Não existe beleza 

natural em um planeta morto” (post da Ilustração 51), e sobre como as escolhas políticas expressam 

valores, como o consumo impacta na política, como manter o planeta vivo, como ir além da zona de 

conforto, da ganância, e também sobre como se deve ficar atento ao greenwashing das empresas 

(post da Ilustração 52). 

Ilustração 50 – Máscaras 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 
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Ilustração 51 – Não existe riqueza em um planeta morto 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

Ilustração 52 – Greenwashing 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

 

G R E E N W A S H I N G na área! // O termo faz referência a um conjunto de 
atitudes nada éticas que tem sido adotadas por parte da indústria convencional de 
produtos de beleza e higiene pessoal (alimentação e moda também entram nessa) 
que, identificando que a busca por um estilo de vida consciente não é apenas um 
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modismo – e sim uma nova forma de consumir -, se aproveitam da causa para 
VENDER mais. 

Ou seja, elas deixam de ir contra o movimento sustentável, mas se valem de 
artifícios diversos para dar a entender que um determinado item é natural, enquanto 
sua fórmula possui diversos aditivos e ativos químicos que não estão dentro das 
regras pontuadas pelas certificadoras. A fórmula pode até ser limpa, mas sabemos 
que há todo um contexto para uma marca ser considerada consciente/sustentável. 

� Um exemplo bem comum são as marcas que criam embalagens que, visualmente, 
nos remetem ao universo saudável, com elementos como os tons de verde, imagens 
de ervas, e palavras-chave comuns ao nicho, como “natural”, “óleo”, “essência”, 
“lavanda”. 

IMPORTANTE: o greenwashing não está só relacionado a fórmulas e embalagens! 
Abaixo, alguns outros exemplos que o identificam // 

- Trata obrigações legais como investimentos em meio ambiente. 

- Omite impactos ambientais negativos de sua operação, destacando só os positivos. 

- Faz afirmações que distorcem a realidade ou que não podem ser provadas. 

- marca conhecida por liderar as empresas mais poluentes e por testes em animais q 
lança um item natural/vegano, mas esquece de rever toda a operação. tbm pode ser 
greenwashing se ampliarmos o olhar. 

� Isso é #greenwashing - há um artigo mais completo sobre isso no 
www.anaturalissima.com.br, mas retomo aqui porque esta semana o greenwashing 
ficou bem evidente no Brasil. --> Vocês sabem, acompanham, certo?! 

Ninguém tem que dizer pra vc o que é mais sustentável ou não. É você quem precisa 
se responsabilizar pela própria escolha. Mas para escolher consciente é preciso 
informação. Não é sobre dizer se uma marca é ruim e outra boa; é sobre ter olhar 
crítico, repensar consumo e olhar por trás de cada marca. Propósito pede firmeza.  

#consumoconsciente #anaturalissima (texto extraído do post da Ilustração 52). 

Por meio de temas apresentados de forma leve, clara, ainda que profundos, propõe, com 

prós e contras, desafios para desmistificar conceitos específicos, como pintar as unhas toda 

semana ou não pintar nunca, e dá dicas às suas seguidoras de como podem atuar mais ativa e 

conscientemente, como no post da Ilustração 53: “Sua marca favorita testa em animais? Sai da 

zona de conforto e deixe de comprá-la. Você quer comprar um blush e hidratante com essa carga 

de responsabilidade?”. 
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Ilustração 53 – Teste em animais 

 

Fonte: Instagram. Acesso em: 29/05/2019. 

A análise dos posts da @anaturalissima mostra tanto uma experiência cognitiva no uso 

de cosméticos naturais quanto aponta a responsabilidade do consumidor por tomar decisões 

informadas, como uma experiência emocional de conexão com a natureza e com rituais 

ancestrais. 

Em resumo, as influenciadoras analisadas trabalham a experiência de uso dos 

cosméticos naturais de forma mais integrada às dimensões cognitiva, emocional, sensorial e 

do agir, e com mais intensidade, do que as marcas de cosméticos naturais presentes no 

mercado, que parecem dar maior ênfase à motivação racional e ao Consumo Responsável 

como dever. Em suas mensagens, evocam fortemente a experiência do agir, sugerindo 

mudanças por meio de ações concretas, como: “Leia os rótulos”, “Pare de comprar”, 

“Incentive as pequenas [empresas]”, “Boicote essas [empresas]”, reforçando diretamente a 

ideia de que a escolha de consumo é um poder. Tais influenciadoras estão provocando o 

status quo da indústria de beleza e da Cultura do Consumo, ao estimular o pensamento crítico 

do público, prezando pelo autocuidado de modo mais natural, e ao agir como early adopters 

difusores e tradutores dos cosméticos naturais como referencias próximas e possíveis de um 

estilo de vida responsável.    


