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RESUMO 

 

A busca por beleza acompanha a humanidade há milênios: desde o Egito antigo, encontramos 

evidências de práticas de gerenciamento de aparência associadas ao uso de cosméticos. 

Atualmente, a busca pelos ideais de beleza ocupa um papel relevante na vida de homens e 

mulheres e aqueles que obtém sucesso nessa busca são premiados psicológica e socialmente. É 

natural supor, então, que os esforços pela adequação de aparência aos padrões de beleza passem 

pelo uso de cosméticos. Outros estudos apontam que o consumo de cosméticos é influenciado 

pela imagem corporal dos indivíduos, que por sua vez é afetada por comportamentos de 

comparação social. Ou seja, se a percepção que os indivíduos possuem sobre a própria aparência 

(denominada Imagem Corporal) é influenciada por hábitos de comparação de aparência, pode-

se esperar que em uma era em que indivíduos utilizam frequentemente redes sociais para 

compartilhar fotos editadas para parecerem seu melhor, tais hábitos de comparação sejam 

intensificados, impactando negativamente na Imagem Corporal. Sendo assim, entende-se que 

exista uma relação entre uso de redes sociais, Imagem Corporal e o uso de cosméticos. Nessa 

relação, outros estudos já mapearam a influência sobre a quantidade de cosméticos consumidos, 

mas não sobre a disposição a pagar por cosméticos. Mais ainda, pouco explorado sobre o papel 

dos atributos de produtos nessa relação, ou seja, se a disposição a pagar por cosméticos é 

influenciado tanto pela imagem corporal e atributos relevantes de produtos e se a imagem 

corporal é impactada pelo do uso de redes socais. Esse estudo buscou, portanto, entender os 

direcionadores da disposição a pagar por cosméticos, levando em consideração atributos de 

produtos, a satisfação com a Imagem Corporal e o uso de redes sociais. Como atributos de 

produtos foram levantados os temas mais relevantes em pesquisa com consumidores, chegando 

a atributos verdes e de tecnologia e restringindo a análise aos produtos para cuidados com a 

pele do rosto. Sendo assim, o estudo contribui para a discussão dos direcionadores de compra 

de cosméticos, analisando como se relacionam a intensidade de uso de redes sociais, a Imagem 

Facial (Imagem Corporal específica do rosto), a percepção dos consumidores de atributos 

verdes e de tecnologia nos produtos que consomem e a disposição a pagar. Foi realizada uma 

pesquisa tipo survey com 225 respondentes, gerando uma base de dados a partir da qual foi 

possível analisar as relações proposta. Os principais resultados foram: (1) o uso de redes sociais 

focado nas interações com fotos atua sobre a relevância que os indivíduos dão a aparência do 

rosto, mas não sobre a satisfação com sua Imagem Facial; (2) A relevância que os indivíduos 

atribuem a aparência do rosto influencia o padrão de consumo de cosméticos, em termos de 



 

 

otmaquantidade e frequência de uso; (3) Por sua vez, o padrão de consumo de cosméticos media 

as relações da intensidade de interações com fotos em redes sociais e da relevância da aparência 

do rosto com os preços pagos pelos cosméticos para o rosto e com a disposição a pagar; (4) os 

atributos de tecnologia, em especial o atributo de inovação, tem influência relevante sobre a 

disposição a pagar por cosméticos para o rosto; (5) os atributos verdes ainda são pouco 

conhecidos para os produtos consumidos pelos respondentes e, portanto, não se mostraram 

influenciar a disposição a  pagar. 

 

Palavras-chave: Imagem Corporal, cosméticos, beleza, redes sociais, tecnologia, consumo 

verde, disposição a pagar. 



 

 

ABSTRACT 

 

The pursuit of beauty is part of human habits for ages: as early as in the Egyptian era, we find 

evidence of appearance management practices. Today, the pursuit of beauty ideals plays a 

relevant role in the life of men and women and, those who succeed in such pursuit are rewarded 

psychologically and socially. It is natural to imagine that the efforts to fit social beauty standards 

contemplate the use of cosmetics. Other researches have already mapped the influence over the 

consumption of cosmetics resulting from body image satisfaction, which, in turn, is affected by 

the social comparison mechanism. That means that, if the perception the one has about his own 

appearance (Body Image) is influenced by habits of appearance comparison, then, in an era 

when individuals use Social Network Sites (SNS) to post edited or enhanced pictures of 

themselves with the goal to look their best, such comparison habits are triggered and intensified, 

impacting negatively on the Body Image. In summary, there’s an underlying relationship 

between SNS use, Body Image and the use of cosmetics. There can be found studies that 

identified the impact on the number of cosmetics used, but not on the willingness to pay for 

cosmetics. Furthermore, the role of product attributes on this relationship has also been scarcely 

explored. That is: is the willingness to pay for cosmetics a result of the influences of Body 

Image and the most relevant product attributes? And would Body Image, in turn, be influenced 

by the use of SNS? This study aimed to understand the drivers of the willingness to pay for 

cosmetics, taking into consideration product attributes, Body Image satisfaction and the use of 

SNS. To determine product attributes, we used the most relevant attributes mapped in cosmetics 

consumer research, which are summarized as green and tech attributes. We also restricted the 

analysis to the facial care segment, as this is the most important market for tech product in the 

cosmetics industry. As a result, this study contributes to the discussion of the purchase drivers 

in the cosmetics industry, analyzing how the SNS use, Facial Image (Body Image specific of 

the face area), consumers’ perception of tech and green attributes and willingness to pay for 

face care cosmetics are related. We conducted a survey assessment with 225 consumers, 

resulting on a database used for determining statistical relationships. The main results were: (1) 

SNS use pattern with high image interaction influences the appearance relevance that individual 

attribute to their faces; (2) Facial appearance relevance  influences facial care consumption 

patterns, in terms of quantity and frequency of use; (3) In turn, the facial care consumption 

patterns mediate the influences from image interaction on SNS and facial appearance relevance 

over the prices paid for facial care cosmetics and willingness to pay; (4) consumer’s perception 



 

 

on tech attributes, specially innovation, influence willingness to pay for facial care; (5) green 

attributes are not frequently present in the products used by the participants and, therefore, there 

lacks evidence of any influence of this attribute over willingness to pay for facial care. 

 

Key words: Body Image, cosmetics, beauty, Social Network Sites, technology, green consumer, 

willingness to pay. 
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1 Introdução  

O mercado de cosméticos no Brasil possui grande expressividade: segundo dados da 

Euromonitor1, em 2017 as vendas de produtos de beleza e cuidados pessoais no mundo 

totalizaram quase US$ 465 bilhões, com os quais o Brasil contribuiu com US$32 bilhões, 

posicionando-se como o quarto maior mercado mundial. O consumo de produtos de beleza é 

tão importante para os brasileiros que, mesmo em meio à crise econômica que ainda tomava o 

país em 2018, 74% dos segmentos dessa indústria registraram crescimento em vendas e 52% 

em tíquete médio (NIELSEN, 2018).  

Para os consumidores, cosméticos são agentes de aperfeiçoamento de beleza 

(ETCOFF et al., 2011), com capacidade de aumentar significativamente a atratividade do 

indivíduo (NASH et al., 2006). Seu consumo está fortemente associado à busca pela aparência 

ideal, já que ele ocorre para corrigir e modificar a autoimagem percebida como defeituosa 

(GUTHRIE; KIM; JUNG, 2008), isto é, para compensar ou esconder algo que o indivíduo 

considera pouco atrativo em sua aparência (DICKMAN, 2010). 

Nesse sentido, a imagem corporal – ou seja, a percepção que um indivíduo faz de seu 

próprio corpo (SCHOUTEN, 1991) – está relacionada com o consumo de cosméticos. De um 

lado, o uso de cosméticos ocorre para gerenciar a imagem corporal do indivíduo, 

proporcionando orgulho de sua aparência (CASH et. al, 1985), isto é, maior satisfação com sua 

imagem corporal (CASH et al, 1989).  

 De outro lado, o ritual de utilização de cosméticos é determinado pela satisfação com 

a imagem corporal, que influencia, por exemplo, o número de tipos de cosméticos utilizados 

por um indivíduo (CASH; CASH, 1982). Guthrie, Kim e Jung (2008) reforçam essa visão, 

encontrando correlação positiva entre a insatisfação com a imagem facial e a quantidade de 

cosméticos utilizados na região do rosto. Há, portanto, relação de mútua influência entre a 

satisfação com a imagem corporal e consumo de cosméticos (ver Ilustração 1). 

  

 
1 Dados gerados a partir do site www.portal.euromonitor.com em 02/04/2019. 
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Ilustração 1  – Relação entre Imagem Corporal e Consumo de Cosméticos 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Dentre inúmeros fatores que influenciam a satisfação com imagem corporal, os 

aspectos socioculturais possuem papel importante. A insatisfação com a imagem corporal é 

atribuída à divergência entre a percepção do indivíduo sobre sua própria aparência e os padrões 

sociais de beleza (POSAVAC; POSAVAC; POSAVAC, 1998). Isto é, a imagem corporal é 

subjetiva e sujeita a mudanças por influências sociais (GROGAN, 2006).  

Dessa forma, há importante influência de atores como a mídia, família, amigos e 

colegas de trabalho na satisfação com a imagem corporal (GROESZ; LEVINE; MURNEN, 

2002), uma vez que os mesmos servirão de referência e comparação para a imagem corporal do 

indivíduo (VARTANIAN; DEY, 2013).  

Segundo a teoria de comparação social, a comparação com “pares” (isto é, pessoas de 

perfil semelhante ao do avaliador) é particularmente importante, uma vez que a imagem de 

pares é percebida como real e identificável – isto é, são imagens sem tratamento, de pessoas 

comuns, semelhantes ao indivíduo que as vê, e, portanto, passíveis de comparação - em 

contraste com a imagem de modelos profissionais na mídia, que é percebida como artificial por 

ser digitalmente alterada (COHEN;  BLASZCYNSKI, 2015).  

Nesse sentido, o crescimento de redes sociais nas últimas décadas passa a ter um papel 

importante na comparação social e na imagem corporal. Considerando que os usuários das redes 

sociais muitas vezes editam fotos antes de as postarem, de forma a apresentarem uma versão 

idealizada de si próprio (FARDOULY et al., 2015), a comparação da aparência individual com 

a de pares é potencializada, impactando ainda mais na satisfação com a imagem corporal 

(COHEN; BLASZCYNSKI, 2015).  
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Esse efeito é acentuado quando se observa a popularidade de tais redes. No Brasil, há 

mais de 140 milhões de usuários de redes sociais - o equivalente a aproximadamente 67% da 

população ou 98% dos usuários de internet - que gastam em média 4 horas por dia navegando 

nessas plataformas (STATISTA, 2020).  

Globalmente, a rede social Facebook sozinha recebe quase 10 milhões de fotos a cada 

hora e hospeda a interação com posts quase três bilhões de vezes por dia (MAYER-

SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013), o que sugere a amplitude do efeito do engajamento de seus 

usuários sobre sua imagem corporal. 

Como exemplo, uma pesquisa da ONG britânica Girlguiding (2018) identificou 

aumento da insatisfação com a aparência entre adolescentes meninas, passando de 30% de 

insatisfeitas em 2009 para 41% de insatisfeitas em 2018, relacionado ao uso de redes sociais. A 

mesma pesquisa menciona que:  

Esses resultados podem refletir a pressão que meninas sofrem para atender 

expectativas de perfeição e um novo elemento entre em cena. Mídias sociais 

visuais eram menos disseminadas há dez anos. Agora, as meninas são mais 

expostas a pressões para postarem ‘selfies’, o que pode conduzir a 

comparações constantes com outras online (GIRLGUIDING, 2018, p.15, 

tradução própria). 

 

De forma análoga, a forma como adultos estão inseridos nas redes sociais influencia 

sua imagem corporal – isto é, com o aumento da frequência de uso de redes sociais ocorre maior 

insatisfação com a imagem corporal (HOLLAND; TIGGEMAN, 2016) – o que pode estimulá-

los a atuarem sobre ela com o uso de cosméticos (WALKER; KRUMHUBER; DAYAN, 2019).   

Como ilustração, a escritora e colunista do The New York Times Jennifer Weiner 

(2015) afirmou em sua coluna, que, enquanto na era “pré-redes sociais”, havia uma boa 

delimitação de eventos sociais onde haveria câmeras (aniversários, casamentos, etc.) e para os 

quais as pessoas se preparavam para parecer seu melhor, agora, com o advento das redes e dos 

celulares com câmeras, “Todo dia é dia de foto. Todo celular é uma câmera. Todo vídeo ou foto 

termina na internet” e para isso, as pessoas buscam meios de melhorar sua aparência todos os 

dias, não só nas festividades.  

Assim, o uso de redes sociais aumenta a frequência de exposição dos indivíduos, 

influenciando o investimento na aparência e uma busca por resultados mais permanentes, 

aumentando inclusive, a demanda por cirurgias cosméticas (DE VRIES et al., 2014). Pode-se 
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imaginar, então, que esse processo de busca por melhoria da aparência de forma mais 

permanente tenha influência também no comportamento de consumo de cosméticos.  

Segundo relatório Skin care path to purchase da Euromonitor (2018, p. 23), as três 

principais razões para escolha de cosméticos de cuidados com a pele são qualidade, ingredientes 

da fórmula e eficácia. Isto é, os consumidores de cosméticos buscam produtos de alta qualidade 

e eficácia, com fórmulas suaves e que utilizem ingredientes naturais e cuja credibilidade seja 

comprovada por ensaios clínicos e/ou uso de componentes farmacêuticos. O relatório aponta, 

ainda, que os consumidores estão dispostos a trocar produtos de baixo custo por produtos de 

eficácia comprovada em diversas categorias de cosméticos, oscilando de 50% dos 

consumidores na categoria de hidratantes corporais até 60% dos consumidores de produtos anti-

idade. Esse dado é reforçado por artigo da Nielsen (2019) que revela que 33% dos brasileiros 

estão dispostos a pagar mais por cosméticos com performance superior. 

De outro lado, segundo a Euromonitor (2018), os consumidores de cosméticos 

valorizam aspectos “verdes” em seus produtos, especialmente o uso de ingredientes naturais e 

marcas com atributos de uso ético de recursos naturais e preocupação ambiental. Mais ainda, o 

relatório aponta que aproximadamente 41% dos consumidores de produtos de cuidados com a 

pele buscam trocar produtos de preços mais baixos por produtos “verdes”. De forma similar, 

Joung, Park e Ko (2014) observaram que consumidores coreanos estão dispostos a pagar entre 

18 e 27% a mais por cosméticos “verdes”, em comparação com cosméticos sem esse atributo. 

Dessa forma, nota-se dois atributos relevantes para a decisão de consumo de 

cosméticos: a eficácia de sua fórmula e a sustentabilidade da marca e do produto. Para atender 

as demandas por produtos com maior eficácia, há diversas linhas de pesquisa para obter novos 

ativos que entreguem o efeito desejado e possam ser utilizados em produtos cosméticos 

(MORGANTI, 2008). A introdução de novos princípios ativos com maior eficácia em produtos 

cosméticos ganhou tamanha dimensão, que resultou na criação de um novo segmento para tratar 

os produtos resultantes de tais pesquisas, que se posicionam entre cosméticos e produtos 

farmacêuticos: cosmecêuticos (BRANDT; CAZZANIGA; HANN, 2019).  

Klingman (2000) define cosmecêuticos como produtos cosméticos cujo ingrediente 

ativo possui efeito fisiológico benéfico resultante de ação farmacológica melhorada quando 

comparado a um cosmético inerte. Lohani et al. (2014) acrescentam que, no segmento de 

cuidados com a pele, o termo dermocosméticos (cosmecêuticos específicos para cuidados com 

a pele) é atribuído a produtos com ação biológica mensurável na pele, similar a um remédio, 

porém regulado como cosmético, uma vez que afeta apenas a aparência do usuário. 
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Segundo Brandt, Cazzaniga e Hann (2019), há aproximadamente 400 fabricantes de 

cosmecêuticos nos E.U.A e os produtos de cuidados com a pele respondem por 80% desse 

segmento, representando um mercado de 7 bilhões de dólares em 2017. Fabricantes de 

cosmecêuticos incluem Procter & Gamble, Johnson & Johnson, L’Oréal, Estée Lauder e 

SkinCeuticals. Para que seus produtos possuam efeito mensurável, a indústria de cosméticos 

investe em pesquisa e desenvolvimento para a incorporação de tecnologia que viabilize a 

entrega de tal efeito. O grupo francês L’Oréal, por exemplo, investiu 985 milhões de euros em 

P&D2 em 2019, enquanto a americana Estée Lauder mantém equipe de aproximadamente 8503 

pessoas para a pesquisa e desenvolvimento em áreas como biotecnologia, ciências clínicas e 

ciências de materiais. 

Brandt, Cazzaniga e Hann (2019) mencionam essa relação da indústria de cosméticos 

com o desenvolvimento de tecnologia afirmando que a indústria se beneficiou particularmente 

da evolução da nanotecnologia e é uma das maiores detentoras de patentes no meio. Manosroi 

et al. (2009) afirmam que, para obter melhor penetração de produtos na pele, diversas empresas 

investiram no desenvolvimento de sistemas vesiculares, como lipossomos e niossomos. 

Em síntese, a indústria de cosméticos investe em tecnologia para entregar produtos de 

maior qualidade para seus consumidores, que buscam eficácia superior e/ou atributos verdes 

em seus produtos. 

As questões que se colocam, no entanto, são: Os consumidores brasileiros estão 

dispostos a pagar mais por produtos com mais tecnologia? E por produtos com atributos verdes? 

Qual o efeito da interação com redes sociais e da imagem corporal sobre o consumo de 

cosméticos e a disposição a pagar? Até onde vai o conhecimento da autora, não há estudos que 

analisem as relações descritas. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo analisar a 

influência do uso de redes sociais a imagem corporal e no consumo de cosméticos no Brasil e 

como as características dos produtos modifica a disposição a pagar por cosméticos.  

O estudo utilizou a técnica de pesquisa quantitativa do tipo survey para investigar as 

hipóteses mencionadas. Para a análise, foi escolhida a categoria de cuidados com a pele do 

rosto, por se tratar da categoria mais relevante de cosmecêuticos, responsável por 

aproximadamente 64% das vendas da categoria (BRANDT; CAZZANIGA; HANN, 2011). 

 
2 Informação extraída do site da empresa https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2019/research-

innovation-4-2-0/. Acesso em 26/08/2020. 
3 Informação extraída do site da empresa https://www.elcompanies.com/en/who-we-are/creativity-and-

innovation#research-and-development. Acesso em 26/08/2020. 

https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2019/research-innovation-4-2-0/
https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2019/research-innovation-4-2-0/
https://www.elcompanies.com/en/who-we-are/creativity-and-innovation#research-and-development
https://www.elcompanies.com/en/who-we-are/creativity-and-innovation#research-and-development
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O restante desse documento está estruturado em quatro capítulos. O primeiro deles 

contém o referencial teórico que serviu de base para a construção das hipóteses do estudo e 

também para elaboração do instrumento de coleta de dados. Os capítulos subsequentes contêm: 

os métodos usados na pesquisa de campo; os resultados da análise dos dados coletados; e no 

último, as conclusões do estudo.  
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2 Referencial Teórico 

 

Esta seção apresenta uma revisão do debate ao redor das práticas de gerenciamento de 

beleza, da imagem corporal e dos aspectos sociais relacionados à formação dessa imagem. Esse 

debate é fundamental para o entendimento das motivações do consumo de cosméticos e, por 

consequência, da disposição a pagar por cosméticos. 

Além disso, uma vez que o atributo de tecnologia é explorado por esse estudo pela 

percepção de eficácia e de inovação que os consumidores têm dos produtos que utilizam, 

também é feita uma revisão sobre a teoria de disseminação de inovações, fundamentando a 

incorporação de tecnologia aos produtos cosméticos. 

Por fim, é apresentada uma revisão sobre o consumo verde, seus motivadores e 

limitantes, para o entendimento da influência de tal comportamento na escolha de cosméticos. 

 

2.1 Beleza, práticas de gerenciamento de aparência e a imagem corporal 

A teoria evolucionista postula que a habilidade de um organismo de identificar com 

sucesso um parceiro que irá ajudar a reproduzir seu material genético em novas gerações é um 

imperativo biológico e que certas características físicas sem qualquer relação com a 

sobrevivência de tal organismo se propagam em virtude de sua função de atrair o sexo oposto 

(SARWER; GROSSBART; DIDIE, 2003). 

Nesse sentido, ao longo dos séculos, ocorreu uma influência da seleção natural sobre 

a aparência humana, uma vez que a presença de certos traços físicos ampliou as chances de 

reprodução de alguns indivíduos, perpetuando e até ampliando a prevalência de tais traços 

(NEAGU, 2015). 

Em resultado, há traços de aparência que parecem ser considerados atraentes de forma 

transversal entre indivíduos. Little e Perret (2002) afirmam que: 

A concordância entre indivíduos é, de fato, uma das descobertas mais bem 

documentadas e robustas entre estudos de atratividade facial desde a década 

de 1970. Em muitos estudos, encontrou-se um alto grau de concordância entre 

indivíduos dentro de uma mesma cultura e entre indivíduos de diferentes 

culturas. Se pessoas diferentes conseguem concordar sobre quais rostos são 

atraentes e quais não são, ao avaliar pessoas de diferentes origens étnicas, 

então isso sugere que pessoas em lugares distintos estão usando critérios 

iguais, ou ao menos semelhantes, em seu julgamento (LITTLE; PERRET, 

2002, P.28). 
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Se, então, existe consenso entre os indivíduos em torno de características consideradas 

atraentes, criando normas de beleza universais, é de se esperar que os indivíduos busquem uma 

aparência que atenda a tais normas, o que se manifesta por meio das práticas de gerenciamento 

de aparência (NEAGU, 2015).  

As práticas de gerenciamento de aparência, embora mudem ao longo do tempo em 

forma, são encontradas já em remotos períodos históricos. No Egito antigo, por exemplo, foram 

registradas práticas de coloração do cabelo com henna e sombreamento dos olhos com um 

ingrediente chamado Kohl (CHAUDHRI; JAIN, 2009). No século XVI, o uso excessivo de 

blush tornou-se popular entre os membros da corte, enquanto na era vitoriana, o uso de uma 

camada fina de pó de arroz para esconder imperfeições era prática comum (STEWART, 2017). 

No mundo contemporâneo, a beleza transformou-se num tema vasto, exigindo 

cuidados rigorosos para além das partes físicas mais expostas ao olhar alheio e implicando na 

aquisição de cosméticos com as mais diversas funções (SANT’ANNA, 2014). Ainda na década 

de 1980, um estudo de Cash, Winstead e Janda (1986) apontou que 82% dos homens e 93% das 

mulheres nos Estados Unidos estavam engajados na melhoria e/ou na manutenção da 

atratividade de sua aparência, por meio de exercícios físicos, dieta alimentar ou uso de 

cosméticos. 

Diversos autores estudaram o efeito de embelezamento resultante do uso de tais 

produtos, por exemplo, Graham e Jouhar (1981) notaram que tanto homens quanto mulheres 

avaliaram modelos como mais atraentes quando os mesmos utilizavam produtos de cuidado 

com o cabelo, enquanto Mulhern et al. (2003), obtiveram resultados semelhantes em sua 

pesquisa em que participantes avaliaram rostos maquiados como mais atraentes. 

Complementarmente, Jones e Kramer (2016) observaram que, ao apresentar imagens de 

modelos com e sem maquiagem profissional a um grupo de avaliadores, o acréscimo na 

percepção do grau de atratividade dos modelos maquiados chegava a 33%. 

Dessa forma, o uso de cosméticos influencia a percepção social de atratividade física, 

o que impacta na autopercepção dos indivíduos que os utilizam. Em estudo de Cash e Cash 

(1982) participantes avaliaram sua auto-confiança e nível de conforto em diversas situações, 

como casamentos, entrevistas de emprego ou um passeio ao shopping, com e sem uso de 

maquiagem. O resultado obtido foi de maior conforto e auto-confiança dos entrevistados ao 

utilizar esse tipo de cosmético sempre que a situação apresentada envolvia a participação de 

terceiros. 
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Nesse sentido, o uso de cosméticos apresenta reflexos importantes na autoestima, na 

confiança e na imagem corporal de seus consumidores (NASH et al., 2006), o que abre espaço 

para a discussão do papel da imagem no consumo de cosméticos.  

A imagem corporal pode ser definida como a imagem mental que um indivíduo possui 

sobre seu corpo em determinado momento no tempo (KAISER, 1997), o que envolve seus 

sentimentos e atitudes a respeito de sua própria aparência (GUTHRIE; KIM; JUNG, 2008). Ou 

seja, a imagem corporal é formada com subjetividade e carrega uma relação moderada com a 

autoestima, por se tratar de uma faceta saliente de autoconceito (CASH; HENRY, 1995). 

Sendo assim, a imagem corporal não se limita às características estéticas do indivíduo 

ou ao reflexo do feedback de seus parceiros; ela se constitui principalmente pela forma como 

indivíduo experimenta e avalia seu próprio corpo (NEAGU, 2015). 

Cash e Cash (1982) também analisaram os efeitos da imagem corporal sobre o 

consumo de cosméticos e descobriram que mulheres com imagem corporal mais deteriorada 

utilizavam uma quantidade maior de cosméticos, além de utilizar maquiagem em maior 

diversidade de situações sociais, do que mulheres com imagem corporal mais positiva. 

De forma análoga, Guthrie, Kim e Jung (2008) analisaram a relação entre a quantidade 

de cosméticos utilizadas no rosto e a imagem facial (imagem corporal específica da face), 

utilizando duas escalas: relevância e satisfação com as regiões do rosto. O estudo encontrou 

forte relação entre as variáveis, complementando os resultados obtidos por Cash e Cash (1982). 

Logo, podemos assumir que o uso de cosméticos ocorre como parte de um movimento 

compensatório para corrigir uma autoimagem ou insatisfação com a imagem corporal 

(KORICHI et al, 2008). Pode-se esperar, então, que fatores que influenciam a imagem corporal 

tenham também influência sobre o consumo de cosméticos. 

Nesse sentido, esse estudo propõem as seguintes hipóteses: 

H1: Quanto maior a insatisfação com a imagem facial, maior o consumo de 

cosméticos. 

H2: Quanto maior a relevância que o indivíduo dá para a aparência de seu rosto, maior 

o consumo de cosméticos. 

 

2.2 A influência de aspectos sociais sobre a imagem corporal 

Além da influência de aspectos individuais, como autoestima, a imagem corporal pode 

ser afetada por aspectos sociais (GRAY, 1977), conforme sustentam a teoria sociocultural e o 

mecanismo de comparação social (STORMER; THOMPSON, 1996).  
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Sob a ótica da teoria sociocultural, os indivíduos têm sua satisfação com a imagem 

corporal afetadas pela pressão da visão social – por exemplo, da mídia, da família ou de pares 

- sobre o corpo ideal, seja no incentivo ao corpo magro em mulheres ou ao corpo musculoso 

em homens (FITZSIMMONS-CRAFT et al., 2012). Mais especificamente, essa teoria 

preconiza que a sociedade estabelece um padrão estético inatingível para muitas mulheres que, 

ainda assim, internalizam esse padrão e buscam atingi-lo, numa jornada por beleza que tem 

impactos importantes sobre sua imagem corporal (TIGGEMANN; MCGILL, 2004). 

Baker-Sperry e Grauerholz (2003) expandem essa visão afirmando que a busca pelos 

ideais de beleza feminino - seja pelas rotinas de dieta, de uso de cosméticos ou na escolha do 

vestuário - ocupa um papel central na vida de muitas mulheres e aquelas que atingem altos 

padrões de beleza são premiadas psicológica e socialmente, enquanto as que falham em atingir 

tais padrões são vistas negativamente.  

Nesse sentido, o ideal de beleza não denota apenas a representação física ideal para as 

mulheres, mas estabelece benefícios àquelas que aderem ao ideal de beleza (MORRISON; 

KALIN; MORRISON, 2004). De fato, estudo demonstra inferências sociais criadas a partir da 

beleza feminina, de modo que mulheres consideradas mais belas são percebidas como mais 

confiantes ou até mesmo mais talentosas e bem-sucedidas (ETCOFF et al., 2011).  

A título de ilustração, uma pesquisa realizada por Nash et al. (2006) utilizou 

fotografias das mesmas mulheres com e sem maquiagem e aferiu a percepção de terceiros a 

respeito de sua saúde, confiança, renda potencial e classe professional. Além dos resultados já 

esperados de uma percepção de saúde mais acentuada nas imagens de mulheres maquiadas, a 

elas também foram atribuídos maior renda potencial e classe profissional mais elevada. Essa 

percepção, entretanto, não é infundada. Há indícios de que indivíduos com beleza e/ou 

atratividade acima da média de fato exercem maior influência social e tendem a conseguir 

melhores trabalhos e salários (BLOCH; RICHINS, 1993).   

Hamermesh e Biddle (1994) realizaram um estudo em que os participantes avaliaram 

a beleza de um grupo de indivíduos e tal avaliação foi confrontada com os salários dos 

indivíduos avaliados. Os resultados apontaram que os indivíduos com avaliações de beleza 

entre as 10% piores possuíam salários de 7 a 10% mais baixos do que os indivíduos de beleza 

mediana, enquanto o grupo dos 30% melhor avaliados possuíam salários 5% mais altos. Essa 

diferença salarial entre os grupos pior e melhor avaliados pode atingir, portanto, 15 pontos 

percentuais, que é comparável a diferenças salariais entre gêneros e raça nos Estados Unidos 

(MOBIUS; ROSENBLAT, 2006).  
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Isto é, se a beleza pode até mesmo impactar o salário de um indivíduo, ficam claros os 

incentivos à busca por beleza e as penalizações para indivíduos que não obtém sucesso em 

atingir os padrões socialmente estabelecidos.  

Conforme trata a teoria sociocultural, a incorporação da pressão exercida por esses 

incentivos e penalizações tem impacto significativo sobre a deterioração da satisfação com a 

imagem corporal (STORMER; THOMPSON, 1996). 

Porém, essa não é a única forma de influência de aspectos sociais sobre a imagem 

corporal. A teoria do mecanismo de comparação social proposta por Festinger (1954) estabelece 

que os indivíduos têm tendência a avaliar suas opiniões e habilidades e, em situações em que 

não há critérios objetivos para tal avaliação, recorrem à comparação com outros indivíduos.  

Em termos de aparência, isso significa que os indivíduos buscam avaliar a sua própria 

aparência por meio de comparações com outros indivíduos (LENNON; LILLETHUN; 

BUCKLAND, 1999). Tais comparações ocorrem preferencialmente com pessoas similares ao 

indivíduo que a realiza – isso é, com pessoas de nível semelhante na dimensão comparada –, 

mas pode ocorrer também com indivíduos “não-similares”, ainda que sem a iniciativa própria 

do indivíduo (MORRISON; KALIN; MORRISON, 2004). 

Wheeler e Myake (1992) observaram o comportamento de comparação social de um 

grupo de estudantes universitários e concluíram que a comparação com semelhantes ocorria 

com amigos próximos e que a comparação com “não-semelhantes” ocorria com pessoas 

distantes, como modelos midiáticos.  

O estudo também adicionou que o sentido da comparação (“para baixo”, com 

indivíduos considerados “piores” na dimensão avaliada ou “para cima” com indivíduos 

considerados “melhores”) influencia no bem-estar: comparações feitas “para baixo” melhoram 

o bem-estar dos indivíduos que a realizam, enquanto comparações feitas “para cima” possuem 

o efeito contrário.  

É o caso de comparações com modelos em imagens midiáticas, que frequentemente 

possuem padrões de beleza inatingíveis (ENGELN-MADDOX, 2005). Quando esse tipo de 

comparação ocorre, quase invariavelmente o comparador se percebe “faltando” algo, o que 

conduz a uma insatisfação com sua imagem corporal (TIGGEMAN; MCGILL, 2004). 

Sendo assim, estabelecida a relação entre a exposição a imagens de pessoas com beleza 

idealizada e a insatisfação com imagem corporal pela comparação de aparência (ENGELN-

MADDOX, 2005), a popularização das redes sociais adiciona um novo aspecto a esse 

mecanismo, ao expor seus usuários tanto a imagens frequentes de pares, quanto de modelos 

midiáticos. 
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Há indícios de que as redes sociais são a forma mais utilizada na atualidade de 

interação social (HAFERKAMP et al., 2012) e que a interação com tais redes tipicamente 

ocorre com compartilhamento frequente de fotos pessoais (BURNETTE; KIWOTOWSKI; 

MAZZEO, 2017).  

Tipicamente, seus usuários compartilham somente fotos em que sua aparência esteja 

melhor e, para isso, chegam a gastar tempo considerável para obtê-las (TIGGEMAN; 

ZINOVIEV, 2019). Alexandra Jones (2018) ilustra esse ponto ao relatar a experiência de passar 

uma semana postando fotos com o visual que chama de “rosto Instagram” - popularizado pelas 

irmãs Kardashians, com notória adesão na rede Instagram - e constatou que, para produzir a 

aparência sem defeitos do visual era necessário dedicar entre 45 e 90 minutos e utilizar 25 

produtos de maquiagem diariamente. 

Na busca pela imagem perfeita, tornou-se frequente, ainda, a manipulação das fotos 

postadas em redes sociais para aproximar a imagem do indivíduo aos padrões sociais de beleza 

(HAFERKAMP et al., 2012). Dumas et al (2017) observaram que 71,6% dos participantes de 

seu estudo aplicavam filtros - disponíveis na aplicação da rede social Instagram- sobre suas 

fotos, de forma a melhorar sua aparência, antes de publicá-las e 27% utilizavam softwares que 

modificam a aparência física nas fotos publicadas com o mesmo intuito. 

De fato, a comparação de aparência em mídias sociais e a consequente busca por uma 

imagem idealizada tornou-se tão comum que abriu espaço para o surgimento de aplicativos de 

beleza, que vão desde a edição de fotos para aplicação de maquiagem virtual (como o YouCam 

Makeup e o Modiface Makeup) até aplicativos que medem o quanto a pessoa se aproxima das 

“proporções de ouro4”, ou seja, quantificam a beleza do usuário, como é o caso dos aplicativos 

Golden Beauty Meter e Golden Ration Face.  

Elias e Gill (2018) denominam esse fenômeno de “vigilância da beleza” (tradução livre 

do inglês “Beauty Surveillance”).  

Em particular, sugerimos que aplicativos de beleza marcam um exemplo 

particularmente poderoso da intensa vigilância dos corpos femininos, em que 

os cada vez mais granulares, metrificados e forênsicos escrutínios do corpo 

feminino são mediados pelo celular. (...) Os aplicativos de beleza não somente 

 
4 Na Grécia antiga, Pitágoras concluiu que todas as partes do corpo humano estavam em “proporção de ouro” entre 

si, em referência a proporção entre comprimento e largura de um retângulo de ouro (1 para 0,618) presente em 

muitos exemplos da natureza. Como essa proporção está presente em muitas proporções do corpo humano, foi 

considerada a proporção mais esteticamente agradável aos olhos (Danikas e Panagopoulos, 2004). A proporção de 

ouro foi amplamente estudada ao longo do tempo e, com base nela, por exemplo, Stephen Marquadt desenvolveu 

um arquétipo ideal facial (Máscara Phi), que serve como referências para cirurgias plásticas. 
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recalibram, mas também reconfiguram a racionalidade de gênero (...), 

baseados na implacável vigilância da beleza. (ELIAS; GILL, 2018, p.60). 

 

Nesse sentido, os aplicativos de beleza contribuem para um “imaginário vigilante” que 

não só monitora a aparência individual, mas influencia também a imagem corporal dos 

indivíduos, que se percebem de forma diferente conforme exercem comparações em redes 

sociais (ELIAS; GILL, 2018).  

Em outras palavras, embora haja manipulação, as imagens postadas em redes sociais 

são percebidas pelos usuários como reais e, portanto, relevantes para comparação (COHEN; 

BLASZCZYNSKI, 2015). Por exemplo, Burnette, Kiwotowski e Mazzeo (2017) notaram 

frequente menção por parte dos participantes dos focus groups de seu estudo sobre a ocorrência 

de comparações com a aparência física de seus colegas em mídias sociais e Brown e Tiggemann 

(2016) observaram comparação de aparência entre usuários de redes sociais que visualizavam 

fotos de pares e de celebridades. 

Sendo assim, é razoável esperar que o engajamento em redes sociais produza efeitos 

sobre a imagem corporal. Tiggemann e Zinoviev (2019) observaram que imagens com e sem 

edição digital resultaram em efeitos de comparação social da aparência do observador de 

amplitude semelhante.  

Entretanto, as imagens editadas produziram mais comparações “para cima” do que as 

imagens sem edição, impactando mais amplamente na satisfação com imagem corporal do 

observador. Cohen e Blaszczynski (2006) também observaram que a exposição ao Facebook 

por períodos prolongados estava associada a maior insatisfação com a imagem corporal. 

Meier e Gray (2014) aprofundaram esse ponto concluindo que não é necessariamente 

o tempo de exposição às redes sociais que impacta negativamente na imagem corporal, mas o 

tempo dedicado a interação com fotos que provoca esse efeito, reforçando os preceitos do 

mecanismo de comparação social.  

Em síntese, as teorias sociocultural e de comparação social explicam como as redes 

sociais podem influenciar na imagem corporal. Se o consumo de cosméticos está associado ao 

grau de satisfação com a imagem corporal, esta, por sua vez, é influenciada por aspectos sociais 

de pressão por uma beleza idealizada, que são potencializados pelo engajamento com fotos em 

redes sociais.  

Não foram encontrados estudos que relacionam diretamente a intensidade de uso e o 

engajamento com fotos em redes sociais ao consumo de cosméticos, mas a literatura relaciona 

imagem corporal, o uso de redes sociais e as práticas usadas para melhorar a imagem corporal 
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por usuários das redes sociais, em especial, naquelas redes cuja linguagem central de 

comunicação são fotos. Neste sentido, o presente estudo propõe as hipóteses abaixo listadas.  

H3: Quanto mais intenso o uso de redes sociais, mais tipos de cosméticos são 

consumidos.   

H4: Quanto mais intensa a interação com imagens nas redes sociais, mais tipos de 

cosméticos são consumidos.   

H5: Quanto mais intensa a interação com imagens nas redes sociais, menor é a 

satisfação geral com imagem facial. 

H6: Quanto mais intensa a interação com imagens nas redes sociais, maior é a 

importância da aparência da imagem facial 

 

Esse estudo supôs que os indivíduos que consomem mais tipos de cosméticos possuem 

um padrão de consumo mais sofisticado e, portanto, pagam em média preços mais altos e 

apresentam maior disposição a pagar por cosméticos, ou seja, o consumo de cosméticos é 

variável mediadora entre o uso de redes sociais e a disposição a pagar e entre avaliação da 

imagem corporal e a disposição a pagar por cosméticos, suposições representadas nas hipóteses 

que seguem.  

H7: Quanto mais cosméticos são consumidos, maior o preço pago por cosméticos. 

H8: Quanto mais tipos de cosméticos são consumidos, maior a disposição a pagar por 

cosméticos. 

 

2.3 Teoria de Difusão de inovações 

Conforme mencionado anteriormente, esse estudo aborda a disposição a pagar por 

atributos de tecnologia e eficácia em produtos cosméticos, que são obtidos por investimento em 

inovação por empresas dessa indústria. Sendo assim, o entendimento sobre o consumo de 

cosméticos com atributos de tecnologia passa pelo entendimento do processo de difusão de 

adoção de inovações entre seus consumidores. 

Um dos primeiros modelos de difusão de inovações foi estabelecido por Bass (1969), 

que trata da difusão de inovação como o crescimento da adoção de um novo produto por parte 

de seus consumidores. Segundo o autor, os consumidores se unem ao novo mercado em função 

de dois fatores: as influências externas - como a propaganda e outras atividades de marketing, 

iniciadas pelo fabricante da inovação – e influências internas do mercado, resultantes da 

interação entre os adotantes iniciais e os adotantes potenciais, isso é, o efeito boca a boca. 
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Mais recentemente, Peres, Muller e Mahajan (2010) ampliam os conceitos de Bass 

(1969), de forma a ampliar as influências internas do mercado para englobarem 

interdependências sociais de todos os tipos e não apenas a comunicação interpessoal, chegando 

a seguinte definição: 

Difusão de inovação é o processo de penetração de mercado de novos produtos 

e serviços, que são guiados por influências sociais. Tais influências incluem 

todas as interdependências entre consumidores que afetam diferentes 

integrantes do mercado com ou sem conhecimento explícito. (PERES; 

MULLER; MAHAJAN, 2010, p. 92) 

 

Sendo assim, os autores adicionam dois importantes fatores de influência social ao 

consumo de novos produtos: as externalidades do efeito rede e a sinalização social. As 

externalidades do efeito rede caracterizam-se pelo benefício que usuários de alguns produtos 

tem pela disseminação do consumo do mesmo produto, isto é, o aumento de utilidade de um 

produto resultante do aumento de sua penetração no mercado (ROHLFS, 2003). É o que ocorre, 

por exemplo, no mercado de equipamentos de hardware que, com maior número de 

consumidores, estimula o desenvolvimento de novos softwares, gerando maior utilidade a seus 

consumidores (ROHLFS, 2003).  

De outro lado, a sinalização social indica a informação social que os indivíduos 

inferem a partir do consumo de uma inovação por outros indivíduos, o que gera identidade de 

grupo ou diferenças sociais (PERES; MULLER; MAHAJAN, 2010). Chao e Schor (1998) 

reforçam esse ponto ao afirmar que os indivíduos realizam o consumo socialmente visível de 

alguns produtos como forma de obtenção de status social. Nessa ótica, os indivíduos são 

expostos aos padrões de consumo de seus grupos de referência e buscam copiá-los, de forma a 

buscar um status social superior. 

Rogers (2003) adiciona a visão sobre a difusão de inovações, conceituando-a como 

um processo pelo qual uma inovação é comunicada ao longo do tempo, por certos canais entre 

membros de um sistema social, reduzindo a incerteza inicial ao redor de tal inovação. Para ele, 

portanto, três elementos possuem importante relevância nesse processo: tempo, canais de 

comunicação e sistemas sociais. 

No que diz respeito ao tempo, Rogers (2003) enfatiza que há um processo de decisão 

relacionada à inovação, constituído de cinco etapas que ocorrem sequencialmente no tempo: 

conhecimento da inovação, persuasão (oriunda de outros indivíduos) a respeito do produto, 
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decisão (de adoção ou rejeição da inovação), implementação do uso da inovação e confirmação 

da decisão. 

Como resultado, os canais de comunicação são de grande importância na visão de 

Rogers (2003) para as etapas de conhecimento, através da mídia de massa, e persuasão, através 

da comunicação interpessoal que mostra as atitudes ao redor da inovação. Da mesma forma, as 

redes sociais atuam nessas etapas, através das normas sociais do mercado onde o produto está 

inserido.  

A partir dessa estrutura, Rogers (2003) adiciona que cada consumidor levará um tempo 

diferente para percorrer as etapas do processo decisório, de forma que a adoção da inovação se 

dará em uma curva e não de forma linear, como mostra a Ilustração 2. 

 

Ilustração 2 - Curva de adoção de tecnologia de Rogers 

 

Fonte: Rogers (2003) 

 

Na curva de Rogers, os indivíduos que aderem mais rapidamente a inovação (isto é, 

os grupos “inovadores” e “primeiros adeptos”) possuem menor aversão ao risco e maior acesso 

a capital, podendo atuar como líderes de opinião, disseminando a informação àqueles que ainda 

não adotaram tecnologia, isto é, formando os grupos de referência que atuam na etapa de 

persuasão (HOVAV; SCHUFF, 2003). 

Em síntese, a introdução de uma inovação está rodeada de incertezas que formam 

barreiras a adoção e precisam ser gerenciadas pelos fabricantes, de forma a adquirir os primeiros 

adotantes e formar grupos de referência que disseminarão informações sobre o produto ao 

mercado (FEURER, SCHUHMACHER; KUESTER, 2013).  
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A quebra de tais barreiras depende do preço do produto e da avaliação que os 

consumidores fazem do mesmo, o que determina seu preço de reserva, isto é, o preço que os 

consumidores estão dispostos a pagar por um produto, quando possuem total informação 

(KALISH, 1985). Nesse sentido, a incerteza relacionada a uma nova tecnologia dificulta a 

formação de uma avaliação mais precisa do produto até que se dissemine mais informações 

sobre a inovação em questão, o que impacta negativamente na disposição a pagar pelo produto 

(KALISH, 1985). 

De outro lado, se a avaliação da inovação for positiva, ou seja, se os consumidores 

tiverem percepção positiva sobre a Utilidade da inovação, a disposição a pagar é afetada 

positivamente (PARRY; KAWAKAMI, 2014). Moon e Balasubramanian (2003) adicionam a 

esse conceito ao concluir que a disposição a pagar por inovações está associada aos atributos 

associados a benefícios funcionais. 

 Dessa forma, pode-se imaginar que a percepção de tecnologia em cosméticos - e, em 

particular, a percepção de consumidores sobre a inovação e os atributos funcionais dos produtos 

– impactem na disposição a pagar dos consumidores. Essa relação é explorada no presente 

estudo na hipótese 9: 

H9: Quanto maior a percepção de tecnologia no cosmético, maior a disposição a pagar 

por ele. 

 

2.4 O consumo verde  

O estabelecimento e a proliferação de uma cultura de consumo nas sociedades 

industrializadas criaram conflito entre desejos e necessidades individuais de consumidores e 

sua responsabilidade em evitar danos de longo prazo ao meio ambiente (SAGOFF, 1988), 

resultando no surgimento do conceito de consumo verde nas décadas de 1960 e 1970, que 

levantava a preocupação com as consequências do consumo e da produção sobre o meio 

ambiente (CONNOLLY; PROTHERO, 2008).  

Cinquenta anos depois, o consumo verde é percebido como um elemento de uma 

reforma ambiental presente em países ocidentais, cuja agenda coloca consumidores como 

corresponsáveis no endereçamento de problemas ambientais, a serem combatidos por um estilo 

de vida mais sustentável (CONNOLLY; PROTHERO, 2008). Nesse sentido, o consumidor 

verde é aquele que identifica as implicações ambientais e sociais de seu consumo e, percebendo 
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que pode ser agente de transformação social, age de forma a minimizar os efeitos danosos de 

sua compra (BERBARI, 2019). 

Elkington e Hailes (1989) detalham o consumo verde, definindo-o como aquele que 

evita produtos que põem em risco a saúde do consumidor ou de terceiros, causam danos 

significativos ao meio ambiente durante sua produção, uso ou descarte, consomem uma 

quantidade desproporcional de energia, causam desperdício desnecessário, utilizam insumos 

derivados de espécies ou ecossistemas ameaçados ou incorrem em maltrato desnecessário a 

animais. 

De acordo com Claudy, Peterson e O’Driscoll (2013), o consumo verde é formado a 

partir de dois possíveis tipos de influências: pessoais e contextuais. As influências contextuais 

são exploradas por Jackson (2005) como formas de se obter uma mudança de comportamento 

em prol do meio ambiente. O autor defende que a criação de regras institucionais e estruturas 

de incentivo que viabilizem o acesso a escolhas pró meio-ambiente e reforcem o 

comportamento desejado, unida ao exemplo das iniciativas estatais favorecem a adoção do 

comportamento verde. Nesse sentido, o papel das lideranças governamentais é essencial para a 

instituição de iniciativas como benefícios fiscais ao consumo e produção sustentáveis, reforço 

de contextos culturais e sociais a favor de sustentabilidade e incentivo a modelos e práticas de 

negócio sustentáveis (JACKSON, 2005). 

Como exemplo, Wüstenhagen e Bilharz (2004) analisaram o desenvolvimento da 

indústria de energia renovável na Alemanha e concluíram que uma política pública consistente 

de incentivo ao setor por mais de dez anos foi um direcionador crucial para o crescimento da 

energia verde no país, que, em 2003, tinha uma das melhores posições na evolução das metas 

de energia limpa da União Europeia. Já no que diz respeito a influência pessoal, Claudy, 

Peterson e O’Driscoll (2013) afirmam que ela está relacionada com as capacidades individuais, 

fatores condicionantes de atitudes individuais, e a rotina dos indivíduos.  

Especificamente no que tange os condicionantes de atitudes, Kaiser, Hübner e Bogner 

(2005) enfatizam que as pesquisas convergem para duas estruturas de entendimento de 

comportamento: a teoria de valor, crença e norma e a teoria do comportamento planejado. 

Sob a ótica da teoria do comportamento planejado, o comportamento dos indivíduos é 

resultado de sua intenção de comportamento, isto é, do quanto um indivíduo deseja adotar 

determinado comportamento (WU; CHEN, 2014). Tal intenção, por sua vez, é determinada por 
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três diferentes fatores: atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental 

(OREG; KATZ-GERRO, 2006).  

O primeiro fator, está relacionado ao quão favorável são as atitudes do indivíduo em 

relação ao comportamento em questão (OREG; KATZ-GERRO, 2006), ou seja, a avaliação do 

indivíduo (positiva ou negativa) sobre o desempenho de tal comportamento (AJZEN; 

FISHBEIN, 1980).  

Tais atitudes são influenciadas por crenças comportamentais – isto é, a crença 

individual sobre as consequências da adoção de certos tipos de comportamento – e pela 

avaliação de resultados, que se refere ao julgamento favorável ou desfavorável das possíveis 

consequências do comportamento em questão (YADAV; PATHAK, 2017). 

O segundo componente trata da percepção individual das normas e convenções sobre 

tal comportamento (OREG; KATZ-GERRO, 2006). Em outras palavras, as normas subjetivas 

referem-se a pressão social exercida sobre um indivíduo para que o mesmo tenha um 

comportamento em particular (AJZEN; FISHBEIN, 1980), que é fruto da percepção que tal 

indivíduo possui sobre a expectativa de terceiros sobre o comportamento esperado em 

determinada situação e sua motivação para corresponder a tais expectativas (YADAV; 

PATHAK, 2017). 

Por fim, a percepção de controle comportamental trata da dificuldade percebida pelo 

indivíduo de adotar determinado comportamento (AJZEN; FISHBEIN, 1975). Em outras 

palavras, para adoção do comportamento em questão, o indivíduo avalia a presença de fatores 

que possam facilitar ou impedir a adoção de comportamento e o quão impactantes tais fatores 

são (YADAV; PATHAK, 2017). Sendo assim, a percepção de controle comportamental está 

fortemente ligada aos recursos de que o indivíduo dispõe, como tempo ou dinheiro 

(PEDERSEN, 2005). 

Adicionalmente aos pilares fundamentais da Teoria do Comportamento Planejado, 

Yadav e Pathak (2017) propõem a adição de dois fatores para a determinação da adoção de 

comportamento de consumo verde: o valor percebido e a disposição a pagar por um premium 

de preço. Os autores argumentam que, como os produtos verdes são tipicamente mais caros, é 

necessário que haja, entre consumidores, disposição a pagar pelo prêmio de preço - oriundo de 

custos mais caros de produção - para que ocorra a migração de produtos tradicionais. 

Liobikienė, Mandravickaitė e Bernatonienė (2016) reforçam essa visão, apontando que o preço 

é a causa principal para consumidores não comprarem produtos verdes. 
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Além de disposição a pagar, Yadav e Pathak (2017) argumentam que, ao pagar mais 

caro por um produto verde, os consumidores irão comparar sua utilidade com a de produtos 

tradicionais, e caso seja necessário escolher entre atributos de produtos e o atributo “verde”, os 

consumidores escolherão atributos de produtos. Nesse sentido, os autores argumentam que a 

estratégia por trás de produtos verdes deve incorporar tanto aspectos funcionais quanto o 

atributo verde, de modo a melhorar o valor percebido do produto. De outro lado, a derivação 

da teoria de valor, crença e norma resultou na teoria de valor, crença e norma do ambientalismo, 

que entende que o comportamento pró meio ambiente parte da aceitação de valores pessoais 

específicos, da crença de que coisas importantes para esses valores estão sob ameaça e da crença 

de que ações iniciadas pelo indivíduo podem aliviar tal ameaça e restaurar tais valores (STERN 

et al., 1999).   

Sendo assim, a crescente compreensão da população a partir da década de 90 de que 

seu comportamento diário pode impactar no meio ambiente, resultou em consumidores mais 

preocupados com a escolha dos produtos que consomem e no crescimento da preferência por 

produtos que causem menor dano ao meio ambiente (OLIVEIRA; SOUSA, 2019). Nesse 

sentido, Niedermeier, Emberger-Klein e Menrad (2020) observaram que o uso de ingredientes 

naturais e de embalagem feita de material reciclado em colas bastão na Alemanha aumentavam 

a utilidade do produto para seus consumidores. Adicionalmente, segundo Lin et al. (2018), 50% 

dos consumidores britânicos favorecem cosméticos de ingredientes naturais no momento da 

compra, enquanto pesquisa da Euromonitor (2018) levantou que 40% de seus respondentes 

avaliam os ingredientes da fórmula de seus cosméticos para a decisão de compra e 20% avaliam 

se os produtos são “eco-friendly”. 

No Brasil, pesquisa do Instituto Akatu (2018) mostrou que o perfil de consumo 

consciente considerado “iniciante” (grupo que adota entre 5 e 7 comportamentos de consumo 

consciente dentre os 13 avaliados) cresceu de 32 para 38% dos entrevistados entre 2012 e 2018, 

enquanto os indiferentes (grupo que adota 4 ou menos comportamentos) passaram de 41% para 

38% no mesmo período. 

Embora os consumidores declarem cada vez mais buscar marcas verde e muitas marcas 

com esse claim demonstram crescimento superior a concorrentes sem esse atributo, nem sempre 

a preocupação com meio ambiente se reflete em consumo (CLAUDY; PETERSON; 

O’DRISCOLL, 2013). A discrepância entre a intenção e o comportamento de consumo verde 

ficou conhecida como gap de atitude-comportamento (WIEDERHOLD; MARTINEZ, 2018). 

Crowe e Willians (2000) levantaram que 50% dos britânicos se preocupam com o impacto do 
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seu consumo, mas não consomem produtos de menor impacto ambiental, enquanto Jacobs e 

colegas (2018) notaram que, embora os participantes de seu estudo tivessem atitudes positivas 

a respeito de roupas sustentáveis, a grande maioria não compra este tipo de produto. 

Diversos outros autores também notaram a existência de divergência entre as intenções 

e o comportamento no consumo de produtos verdes e as explicações mais frequentes para tal 

fenômeno são confiança nos produtos verdes e o prêmio de preço que acompanha esses 

produtos (LIOBIKIENĖ, MANDRAVICKAITĖ, BERNATONIENĖ, 2016). 

Como cada estudo a respeito de comportamento verde tipicamente foca em um 

mercado específico (moda, energia, etc.), esse estudo em particular busca entender se o atributo 

verde em cosméticos para a pele do rosto é valorizado no mercado brasileiro a ponto de gerar 

maior disposição a pagar ou se há também nesse mercado um gap de atitude- comportamento 

no consumo de cosméticos verdes. 

H10: Quanto maior a percepção dos consumidores de atributos verdes no cosmético, 

maior a disposição a pagar por ele. 

2.5 Síntese de influências no consumo de cosméticos e na disposição a pagar 

Com base nas discussões realizadas, esse trabalho busca avaliar se a disposição a pagar 

por cosméticos de cuidados com a pele do rosto é influenciada por atributos de sustentabilidade 

e tecnologia desses produtos e pelo padrão de consumo de cosméticos (que, por sua vez, pode 

ser influenciado pela satisfação com a imagem facial e pela relevância da aparência do rosto). 

Além disso, como relação indireta, busca-se entender se o uso de redes sociais influencia esse 

processo. A relação esperada entre esses fatores é sumarizada na Ilustração 3 e as hipóteses que 

que sustentam tal relação - e que esse estudo visa validar - são listadas no Quadro 1. 

Ilustração 3 - Determinantes da disposição a pagar por cosméticos 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Quadro 1 – Síntese de temas, hipóteses e referências da literatura acadêmica 

 

 

 

 

  

Tema Hipóteses Referências

H1:Quanto maior a insatisfação com a imagem 

facial, maior o consumo de cosméticos.

H2: Quanto maior a relevância que o indivíduo dá 

para a aparência de seu rosto, maior o consumo de 

cosméticos.

H3: Quanto mais intenso o uso de redes sociais,

mais tipos de cosméticos são consumidos.  

COHEN; BLASZCZYNSKI, 2015.

CASH;CASH, 1982.

H4: Quanto mais intensa a interação com imagens

nas redes sociais, mais tipos de cosméticos são

consumidos.  

MEIER; JAMES, 2013.

CASH;CASH, 1982.

H5: Quanto mais intensa a interação com imagens

nas redes sociais, menor é a satisfação geral com

imagem facial.

H6: Quanto mais intensa a interação com imagens

nas redes sociais, maior é a importância da

aparência da imagem facial.

H7: Quanto mais cosméticos são consumidos,

maior o preço pago por cosméticos.

H8: Quanto mais tipos de cosméticos são

consumidos, maior a disposição a pagar por

cosméticos.

Disposição a pagar por 

atributos de tecnologia

H9: Quanto maior a percepção de tecnologia nos

cosméticos, maior a disposição a pagar pelos

mesmos.

PARRY; KAWAKAMI, 2014.

MOON;BALASUBRAMANIAN, 

2003.

Disposição a pagar por 

atributos verde

H10: Quanto maior a percepção de atributos verdes 

nos cosméticos, maior a disposição a pagar pelos 

mesmos.

NIEDERMEIER; EMBERGER-

KLEIN; MENRAD, 2020.

LIN et al., 2018.

Padrão de consumo de 

cosméticos e disposição 

a pagar

Efeito mediador proposto pelo 

estudo.

Imagem Corporal e 

consumo de cosméticos

CASH;CASH, 1982.

GUTHRIE; KIM; JUNG, 2008.

Uso de redes sociais e o 

consumo de cosméticos

Uso de redes sociais e a 

Imagem Corporal
MEIER; JAMES, 2013.
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Métodos da pesquisa 

Para analisar as relações propostas neste estudo, realizou-se pesquisa quantitativa do 

tipo survey, que tem como característica gerar descrições quantitativas de algum aspecto de 

uma população e é frequentemente utilizada para levantar a relação entre variáveis 

(PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). 

A coleta de dados usou um questionário que foi construído usando medidas existentes 

na literatura, explorando cinco temas centrais: uso de redes sociais, imagem corporal, uso de 

cosméticos para o rosto e caracterização de seus aspectos de tecnologia e sustentabilidade, além 

de perfil demográfico (idade, sexo e renda familiar dos respondentes). 

O questionário foi testado previamente com um grupo de dez consumidores de 

cosméticos para corrigir vieses, problemas de compreensão e validar as categorias de 

cosméticos utilizadas. Sua versão final encontra-se no Apêndice I desse documento. 

Por fim, o recrutamento dos respondentes foi feito pelas plataformas de rede social da 

pesquisadora e de seus contatos nessas redes e a coleta de dados foi realizada por formulário 

web, utilizando a plataforma Qualtrics, entre os dias 17/11/2020 e 30/11/2020. É importante 

observar que, dadas as características do método utilizado, os resultados produzidos por esse 

estudo possuem um viés intrínseco em virtude de sua amostra. 

 

2.6 Medidas das variáveis 

Perfil de Uso de Redes Sociais  

No que diz respeito ao uso de redes sociais, tem-se como referência o estudo de Meier 

e Gray (2014), que examinou a relação entre imagem corporal de adolescentes e sua forma de 

interação com a rede social Facebook. Conforme proposto pelos pesquisadores, a utilização de 

redes sociais foi avaliada sob dois aspectos: o tempo de uso e a forma de interação nas redes 

sociais mesmas.  

Para o tempo de uso de redes sociais, os respondentes indicaram com que frequência 

acessam as redes Facebook e/ou Instagram, selecionando entre as opções “menos de uma hora 

por semana”, “menos de meia hora por dia”, “entre 1 e 2 horas por dia” ou “mais de duas horas 

por dia”. A cada uma dessas respostas, foi atribuída pontuação de 1 a 4 (sendo 1, a resposta 

“menos de uma hora por semana”), resultando no indicador de Tempo de Uso de Redes Sociais 

(TUR). 
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Para explorar a forma de interação com as redes sociais, os respondentes indicaram a 

frequência de realização de diferentes tipos de atividades nas redes sociais, entre as opções 

“nunca”, “raramente”, “às vezes”, “frequentemente” ou “sempre”. Para cada uma dessas opções 

foi atribuída pontuação de 1 a 5, sendo 1 atribuída a resposta “nunca” e 5 atribuída a resposta 

“sempre”. As respostas com opção “não sei” foram excluídas. 

Quadro 2 - Lista de ações de interação com redes sociais 
Atividades de Interação nas redes sociais Interação com imagens 

1 Utiliza o Chat ou envia mensagens privadas  

2 Joga jogos online  

3 Posta links de notícias  

4 Vê fotos que seus amigos publicaram de você X 

5 Vê fotos que seus amigos publicaram deles mesmos X 

6 Vê o status de amigos  

7 Vê links de notícias postados por amigos   

8 Comenta nas fotos de amigos X 

9 Comenta o status de amigos  

10 Comenta os links de notícias de amigos  

11 Se marca/ “taggeia” em fotos de amigos X 

12 Desfaz marcações ou tags de si próprio em fotos de amigos X 

Fonte: Adaptado de Meier e Gray (2014). 

Para cada respondente, foram calculados dois índices; o que foi denominado de 

Coeficiente de Uso de Redes Sociais (CURS), que é a média de pontos das respostas para a 

frequência de realização das atividades nas redes sociais que não implicava interação com 

imagens (atividades 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10 do Quadro 2);  e o Coeficiente de Interação com Imagens 

(CII), que é a média dos pontos atribuídos às cinco atividades de interação com imagens 

(marcadas com x no Quadro 2).  

Imagem Corporal 

No que diz respeito a imagem corporal, foi avaliada a imagem corporal 

especificamente da região do rosto, a exemplo do estudo de Guthrie, Kim e Jung (2008). Tal 

estudo utilizou como base o Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ), 

de Thomaz Cash (2018), considerado um dos questionários mais completos para avaliação da 

imagem corporal (VELÁZQUEZ LÓPEZ et al, 2014; LAUS et al, 2020, amplamente validado 

e utilizado em diversos idiomas (CASH, 2000).  

O MBSRQ possui subescalas de satisfação com áreas do corpo (BASS) e utiliza escala 

tipo Likert para a determinação do nível de satisfação/insatisfação com o corpo. A subescala 

BASS foi adaptada por Guthrie, Kim e Jung (2008) para regiões da face, compreendendo as 

regiões dos olhos, sobrancelhas, lábios, bochechas, textura da pele e rosto no geral.  
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Assim como na pesquisa de Guthrie, Kim e Jung (2008), no presente estudo 

respondentes apontaram sua satisfação e a importância atribuída por eles a cada região da face 

mencionada anteriormente utilizando uma escala para respostas de cinco pontos. Foi calculado 

o Score de Imagem Facial (SIF), que é a somatória dos pontos obtidos pela multiplicação da 

relevância pelo grau de satisfação para cada região do rosto. Este índice poderia variar entre 6 

e 150. 

Perfil de consumo de cosméticos para o rosto  

Para determinar o perfil de consumo de cosméticos, foi tratada a intensidade de uso de 

cosméticos e, a exemplo do realizado por Cash e Cash (1982) com categorias de maquiagem, 

levantou-se uma lista de tipos de cosméticos utilizados no para que cada respondente indicasse 

a frequência de uso de cada tipo de cosmético entre “nunca uso”, “uso ocasionalmente” e “uso 

regularmente/com frequência”. 

Para o levantamento, foi utilizada como referência a categorização de cuidados com a 

pele do rosto feita pela Euromonitor (2020) em seu relatório “Skin Care in Brazil”. 

Adicionalmente, foi realizada pesquisa documental web nas páginas das cinco marcas com 

maior market share desse segmento segundo a Euromonitor (2020), de forma a analisar se os 

produtos oferecidos se adequavam dentro das categorias da lista inicial e realizar os ajustes 

necessários.  

Por fim, durante o pré-teste com o questionário, os participantes apontaram categorias 

de cosméticos a serem adicionados à lista, sempre que considerado necessário, resultando na 

lista final de tipos de cosmético para o rosto detalhada no Quadro 3. 

Quadro 3 - Tipos de cosméticos para o rosto 

1 Sabonete de limpeza específico para o rosto 

2 Tônico facial 

3 Hidratante para o rosto 

4 Água Micelar 

5 Protetor solar para o rosto (Considerar somente produtos que são apenas protetor solar) 

6 Creme anti-idade/anti-rugas 

7 Creme para redução de manchas 

8 Creme antioxidante e/ou com vitamina C 

9 Creme específico para a região dos olhos 

10 Creme específico para a região dos lábios 

11 Outros  

Fonte: Elaboração própria. 
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Ainda seguindo a referência do estudo de Cash e Cash (1982), foram atribuídas notas 

de 0 a 2 para as respostas, cuja soma formou o Coeficiente de Consumo de Cosméticos (CCC), 

podendo variar de 0 a 22. Além dessa variável, também se analisou o número de cosméticos 

consumidos ocasionalmente ou regularmente por cada respondente. 

Disposição a pagar 

Para analisar o aspecto de disposição a pagar, o estudo utilizou uma abordagem direta, 

discutida por Cameron e James (1987) e utilizada por Homburg, Koschate e Hoyer (2005) em 

sua pesquisa de relação entre satisfação de clientes e disposição a pagar por serviços.  

Dessa forma, os respondentes apontaram o preço que pagam pelos cosméticos 

consumidos e o percentual de aumento de preço que aceitariam pagar sem trocar de marca em 

cada categoria, como, por exemplo, cremes de limpeza facial ou cremes anti-rugas.  

Com base nessas respostas, foi calculada a disposição a pagar em cada categoria, 

multiplicando-se o percentual de aumento pelo preço pago e somando o valor resultante ao 

preço pago. A partir daí, calculou-se a média de preços relativos pagos e da disposição a pagar 

por cosméticos para o rosto, que foram utilizadas na validação das hipóteses desse estudo. 

Atributos de tecnologia 

Conforme discutido na introdução desse trabalho, dermocosméticos representam uma 

categoria de cosméticos em que o uso de tecnologia é saliente. Para o posicionamento de 

aspectos de tecnologia, utilizou-se como referência a definição de dermocosméticos de 

Vermeer, Gilchrest e Friedel (1996) que diz: 

Um dermocosmético deve ter um efeito intencional na aparência ou função da 

pele e deve efetivamente alterar a pele de forma que a torne mais atraente ou 

que previna sua deterioração. Adicionalmente, esse efeito deve ser 

comprovado utilizando métodos científicos aceitáveis. (VERMEER; 

GILCHREST; FRIEDEL, 1996, p.339, tradução própria) 

Dessa forma, entende-se que o atributo de eficácia é ponto fundamental para os 

dermocosméticos. Em pesquisa documental web nas páginas dos fabricantes de 

dermocosméticos com maior market share no mercado brasileiro, notou-se frequente referência 

a esse atributo no posicionamento das marcas (ver Anexo I).  

Além da eficácia, a mesma pesquisa documental identificou a relevância do tema 

inovação para o posicionamento das marcas, evidenciando outro atributo dentro do espectro de 
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tecnologia. Sendo assim, a percepção de tecnologia nesse trabalho foi explorada capturando a 

percepção dos respondentes a respeito do grau de eficácia e inovação dos produtos que 

consomem. 

Nesse sentido, os respondentes da pesquisa selecionaram o produto mais relevante em 

sua rotina de cuidado com a pele e apontaram sua percepção do grau de eficácia e inovação 

para o mesmo, utilizando uma escala de 1 a 5, onde 1 correspondia ao grau mais baixo do 

atributo (“Nada eficaz”; “Nada Inovador”) e 5 correspondia ao grau mais alto (“Muito eficaz”; 

“Muito inovador”). Os respondentes também tinham a opção de selecionar resposta não sei para 

o grau de eficácia e de inovação do produto analisado e para essa resposta foi atribuída nota 1, 

uma vez que o fato de os respondentes não saberem tais informações sugere baixa relevância 

desse atributo na decisão de compra. 

Da somatória das pontuações de tal percepção obteve-se o Score de Percepção de 

Tecnologia (SPT), que poderia variar de 2 a 10, sendo 10 a percepção mais acentuada de 

presença de tecnologia. 

Atributos verdes 

Os aspectos de produtos verdes levaram em consideração pesquisa de Lin et al (2018) 

que concluiu que consumidores britânicos definem cosméticos verdes como aqueles que 

utilizam ingredientes naturais e protegem o meio ambiente. Esse resultado está em linha com 

pesquisa da Euromonitor (2018) que identificou que o uso de ingredientes naturais era um dos 

atributos mais frequentemente procurados por consumidores de cosméticos para a pele e que 

20% dos entrevistados buscavam produtos “eco-friendly”.  

Sendo assim, a percepção sobre o quão “verde” são os cosméticos consumidos foi 

desdobrada em uso de ingredientes naturais e impacto ambiental. No que diz respeito ao uso de 

ingredientes naturais, os respondentes indicaram sua presença no cosmético mais relevante em 

sua rotina de cuidados com a pele do rosto, respondendo “sim”, “não” ou “não sei”. A essa 

classificação, atribuiu-se pontuação de 5 pontos para “não” ou “não sei” (uma vez que o fato 

de os respondentes não saberem se o produto utiliza ingredientes naturais sugere baixa 

relevância desse atributo na decisão de compra) e pontuação de 1 ponto para respostas “sim”.  

No que diz respeito ao impacto ambiental, os participantes apontaram sua percepção a 

respeito dos produtos que consomem, utilizando uma escala de 5 pontos, em que 1 representava 

“nenhum impacto ambiental” e 5 representava “impacto ambiental muito alto”. Os 

respondentes também tinham a opção de selecionar resposta não sei para o impacto ambiental 
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do produto analisado e para essa resposta foi atribuída nota 1, seguindo a mesma lógica de 

pontuação utilizada no uso de ingredientes naturais.  

Da somatória das pontuações de uso de ingredientes naturais e impacto ambiental, 

obteve-se o Score de Percepção Verde (SPV), que poderia variar de 2 a 10 e que quanto maior 

o score, menor a percepção verde.  

Perguntas de atenção 

Adicionalmente, para garantir a qualidade das respostas à pesquisa, foram incluídas 

duas questões em etapas intermediárias do questionário com o intuito de validar a atenção do 

respondente. Tais perguntas pediam que o respondente selecionasse uma opção específica entre 

as apresentadas a ele. Os casos de respondentes que não selecionaram a opção indicada nas 

perguntas de atenção tiveram suas respostas as demais questões invalidadas e desconsideradas 

do resultado da pesquisa. 

 

2.7 Coleta e análise dos dados 

A amostra do estudo foi obtida por conveniência. Foram contatados conhecidos da 

autora e de assistentes de pesquisa e a estas pessoas foi solicitado que respondessem a pesquisa 

e passassem o questionário a conhecidos para que eles pudessem responder também. No total, 

372 pessoas iniciaram o preenchimento do questionário. Ao analisar as respostas, foram 

eliminadas as respostas das pessoas que não têm perfil nas redes sociais (19), não responderam 

corretamente as perguntas de atenção (34), ou que deixaram em branco alguma parte do 

questionário (78).  

Foram realizadas análise descritiva dos dados e posteriormente a análise da relação 

entre os índices calculados, usando para tal um modelo de equações estruturais. Foi usado o 

software Amos para a análise do modelo.  
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3 Resultados da Pesquisa 

Essa seção está dividida entre análise descritiva dos dados, análise das relações entre 

as variáveis e síntese dos resultados obtidos. 

 

3.1 Perfil da amostra 

Das respostas válidas, 67,9% vieram de mulheres, 58,8% de pessoas com renda 

familiar acima de R$10.500 (ver Gráfico 1) e 47,9% de residentes na cidade de São Paulo (ver 

Gráfico 2). Já a idade dos respondentes ficou menos concentrada em uma faixa etária (ver 

Gráfico 3): os respondentes de 30 a 40 anos foram maioria, representando 36,5% da amostra, 

seguidos do grupo de 20 a 30 anos (18,9%) com pouca diferença em relação ao grupo entre de 

40 a 50 anos (18%). 

Gráfico 1 - Distribuição de respondentes por faixas de renda familiar 

 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 2 - Distribuição de respondentes por município de residência 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 3 - Distribuição de respondentes em faixas etárias 

 
Fonte: Elaboração própria 

3.2 Uso de redes sociais 

Todos os respondentes afirmaram possuir conta nas redes sociais Facebook e/ou 

Instagram e 66% deles afirmaram acessá-las uma ou mais horas por dia, evidenciando uma alta 

intensidade de uso (ver Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Distribuição de respondentes por tempo de uso de redes sociais (TUR) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

As atividades mais frequentemente realizadas pelos respondentes foram “ver as fotos 

postadas por amigos” (65%) e “ver fotos que amigos postaram de você” (45%), o que evidencia 

a relevância de interação com fotos e, possivelmente, de efeitos de comparação social no 

engajamento nas redes sociais (ver Gráfico 5).  
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Gráfico 5 - Frequência de realização de cada tipo de atividades nas redes sociais 

 
Fonte: Elaboração própria 

O Coeficiente de Uso de Redes Sociais (CURS) médio foi de 17,0 (desvio padrão de 

4,3), sendo que o mesmo poderia variar entre 7 e 35, e o Coeficiente de Interação com Imagens 

(CII) médio foi de 13,2 (com desvio padrão de 3,3), sendo que o mesmo poderia variar entre 5 

e 25. 

 

3.3 Relevância de regiões do rosto e imagem facial 

A escala de relevância de aparência da face, foi constituída de seis regiões do rosto a 

serem pontuadas em escala de 1 a 5, resultando em um score de relevância facial, que poderia 

variar de 6 a 30. Na amostra desse estudo, a pontuação média foi de 23,5 (com desvio padrão 

de 4,5) e mediana, 24. O Gráfico 6 apresenta a distribuição de frequência por score.  

Gráfico 6 - Distribuição de frequência do score de relevância facial 

 
Fonte: Elaboração própria 
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De forma análoga à relevância da aparência das regiões do rosto, a satisfação com a 

imagem facial teve pontuação variando de 6 a 30. A média entre os participantes foi de 21,6 

(com desvio padrão de 3,6) e a mediana, 22 (35% igual ou maior do que 24. É interessante notar 

que não houve casos de pontuação menor do que 12 (ver Gráfico 7).  

Gráfico 7 – Distribuição de frequência do score de satisfação com a imagem facial  

 
Fonte: Elaboração própria 

O grupo de menor satisfação com a imagem facial foi a faixa etária acima de 50 anos, 

com média de 20,5 pontos, seguido do grupo entre 20 e 30 anos com média de 20,8. Os demais 

grupos etários – até 20 anos, de 30 a 40 anos e de 40 a 50 anos (média de 22,7, 22,1 e 22, 

respectivamente). O Gráfico 8 apresenta distribuição do score de imagem facial por faixa etária.  

Gráfico 8 - Distribuição do score de imagem facial (SIF) por faixa etária 

  
Fonte: Elaboração própria 
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3.4 Perfil de consumo de cosméticos 

A maioria (72,4%) dos respondentes do estudo afirmou utilizar cosméticos (ao menos 

um) para a região do rosto, resultando em uma base de 160 respostas utilizadas para análise do 

perfil de consumo de cosméticos (ver Gráfico 9). As 51 respostas de participantes que 

afirmaram não utilizar nenhum cosmético para o rosto foram utilizadas apenas na análise 

isolada das demais variáveis dessa pesquisa, ficando excluídas das análises referentes ao perfil 

de consumo e disposição a pagar. Dentre os respondentes que utilizam cosméticos para o rosto, 

a média de produtos utilizados foi de 4,7. Adicionalmente, o Coeficiente de Consumo de 

Cosméticos (CCC) médio foi de 7,5 (com desvio padrão de 6,4), sendo que o mesmo poderia 

variar entre 0 e 22. Os produtos de uso regular mais utilizados entre os respondentes foram 

sabonete de limpeza facial (utilizado com regularidade por 73,7% dos participantes), hidratante 

para o rosto (62,5% dos participantes) e protetor solar para o rosto (59,4% dos participantes). 

Gráfico 9 - Frequência de utilização de cosméticos por categoria 

 
Fonte: Elaboração própria 
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representativa foi a entre R$50 a R$100, com 37% dos respondentes, seguida da faixa até R$50, 

com 24%. Nesse sentido, a média obtida a partir das médias de preços pagos foi de R$104,80 

e a mediana de R$83,60 (ver Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Média de preços de todos os cosméticos para o rosto consumidos pelos 

respondentes 

 

Fonte: Elaboração própria 

Adicionalmente, a disposição a pagar dos respondentes foi em média 26% maior do 

que os valores pagos atualmente (ver Gráfico 11), chegando a uma média de R$139,14 e 

mediana de R$101,24. A faixa mais representativa ainda foi a de R$50 a R$100, porém 

contendo a disposição a pagar de 27% dos respondentes (versus 37% dos respondentes na 

mesma faixa para preços efetivamente pagos). 

Gráfico 11 - Disposição a pagar média dos respondentes por cosméticos para o rosto 

 

Fonte: Elaboração própria 
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atributo de eficácia mostrou-se presente na decisão de compra dos consumidores, com 81% dos 

respondentes, atribuindo a seu produto eficácia alta ou muito alta (ver Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 - Percepção de atributos de eficácia 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O atributo de inovação se mostrou menos frequente (ver Gráfico 13), com 49% dos 

respondentes considerando seu produto inovador ou muito inovador. Sendo assim, a média do 

Coeficiente de Percepção de Tecnologia (CPT), que pode variar de 2 a 10, foi 7,3 (com desvio 

padrão de 2,0).  

 

Gráfico 13 - Percepção de atributos de inovação 

 
Fonte: Elaboração própria 
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responderam que não sabiam se os ingredientes usados no cosmético são naturais ou se 

produziam impacto ambiental.  O uso de ingredientes naturais mostrou-se pouco relevante na 

decisão de consumo, uma vez que 78% dos respondentes afirmaram que o produto avaliado não 

utiliza ingredientes naturais ou que eles não sabem informar (isto é, não foi uma informação 

buscada no processo de decisão de compra). De forma semelhante, 81% dos respondentes 

avaliaram que o produto utilizado tinha impacto ambiental alto ou muito alto, o que sugere que 

menor impacto ambiental também é pouco relevante para a decisão de compra de cosméticos 

para o rosto. Assim, considerando apenas os participantes tiveram score de percepção verde, 

que poderia variar de 2 a 7, sendo a média geral igual a 3.1 (com desvio padrão de 1,5)  

 

3.6 Síntese dos indicadores descritivos  

A seguir, é apresentada a Tabela 1 que contém o resumo das médias e desvios-padrão 

obtidos para as variáveis desse estudo. 

Tabela 1 – Média e desvio-padrão das variáveis 

Construto Média Desvio-Padrão 

Idade 37,9 12,4 

Renda  R$14.676,3   R$8.214,9  

Tempo de uso de redes sociais (TUR) 2,9 1,0 

Coeficiente de Uso de Redes Sociais (CURS) 17,0 4,3 

Coeficiente de Interação com Imagens (CII 13,2 3,3 

Coeficiente de Consumo de Cosméticos (CCC) 7,5 6,4 

Relevância da aparência das regiões do rosto 23,5 4,5 

Satisfação com a Imagem Facial 21,6 3,6 

Média de preços pagos por cosméticos 104,8 91,2 

Score de Percepção de Tecnologia (SPT) 7,3 2,0 

Score de Percepção Verde (SPV) 3,1 1,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.7 Relação entre as variáveis 

 

Foi realizada primeiramente uma análise de correlação entre as variáveis 

independentes. O resultado obtido mostrou correlação baixa entre a maioria das variáveis, à 

exceção de variáveis de mesmo tema, como o Coeficiente de Uso de Redes Sociais (CURS) e 

o Coeficiente de Interação com Imagens (CII). O resultado da análise de correlação é 

apresentado na   
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Tabela 2. 
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Tabela 2 – Correlação entre variáveis do estudo 
  CII CCC WTP Preço 

médio 

Relevância 

Imagem 

Satisfação 

Imagem 

Percepção 

Tecnologia  

Score de 

Perc verde 

CURS ,620** ,183**  ,144**  ,034  ,170**  ,077  ,074 ,134 

CII 
 

,269** ,203**  ,106  ,202**  ,106  ,169* ,150 

CCC 
  

,297** ,359**  ,357**  ,003  ,327** ,068 

WTP 
   

,202** ,033  ,002  ,058 ,271** 

Preço médio 
    

,109 ,112  -,053 ,007 

Relevância Imagem      ,182** ,152* -,047 

Percep de Tecnologia       ,193* ,208* 

** a correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 

 * a correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades) 

Os cálculos das correlações foram realizados com amostras de tamanho diferentes, em razão de muitos 

respondentes não terem preenchido as questões relativas à percepção de tecnologia e do score de percepção 

verde. 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.7.1 Relação entre padrões de uso de redes sociais, Imagem Facial e relevância do 

rosto para a aparência 

No que se refere aos padrões de uso de redes sociais, foram avaliadas as influências 

das variáveis TUR, CURS e CII sobre a satisfação com a imagem facial e com o Score de 

Imagem facial SIF. Para tanto, foi feita uma regressão linear entre cada uma das variáveis 

referentes ao uso de redes sociais (TUR, CURS e CII) e de imagem facial (Satisfação e SIF). 

Notou-se que, semelhante ao observado por Meier e Gray (2014) com a imagem 

corporal, não há correlação entre o tempo de uso de redes sociais e o score de imagem facial 

dos respondentes. Entretanto, ao contrário do observado pelos autores com a imagem corporal, 

o engajamento nas redes sociais (avaliada pelos indicadores CURS e CII) não apresentou boa 

predição sobre a satisfação com a imagem facial.  

De outro lado, ao se realizar regressões lineares com a variável dependente Score de 

Imagem Facial (SIF) notou-se boa predição das variáveis CURS e CII. Dado que o SIF é um 

construto que incorpora os resultados de satisfação com a imagem corporal e de relevância do 

rosto para a aparência, foi realizada nova regressão linear entre as variáveis de uso de internet 

(TUR, CURS e CII) e a relevância do rosto para a aparência, em que se encontrou bom poder 

de predição do CURS e CII sobre a variável dependente (p-valores menores que 0,01 e betas 

de 0,12 e 0,24 respectivamente). 

Em outras palavras, nesse estudo não se observou relação entre o uso de redes sociais 

e satisfação com a imagem facial, o que era esperado por analogia aos resultados observados 

por Meier e Gray (2014) com a imagem corporal. Entretanto, notou-se relação entre o 
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engajamento com redes sociais (CURS e CII) e a relevância do rosto para a aparência do 

indivíduo. 

Embora não tenham sido encontradas referências de estudos que analisaram essa 

relação, é possível criar uma hipótese de que os indivíduos com maior engajamento nas redes 

sociais têm sua imagem exposta com maior frequência, o que favoreceria um aumento de 

relevância do rosto para a composição da aparência do indivíduo.  

Essa hipótese é compatível com o fenômeno recente de utilização de filtros no 

Instagram para aplicação de maquiagem digital e de softwares de edição de imagem para 

postagem de fotos nas redes sociais identificado por Dumas et al (2017). 

Embora os p-valores das regressões entre as variáveis de engajamento com redes 

sociais e de relevância do rosto para a aparência tenham sido significativamente pequenos de 

forma a estabelecer forte predição entre as mesmas, os valores de R2 foram baixos, 

demonstrando que a regressão entre as variáveis não explica a amplitude da variação. 

Entretanto, é esperado que regressões que buscam explicar o comportamento humano tenham 

baixo R2, assim como regressões com apenas uma variável independente (MINITAB, 2019). A 

Erro! Fonte de referência não encontrada. sintetiza os resultados de p-valor, R2 e Beta das r

egressões realizadas. 

 

Tabela 3 - Regressão linear entre padrões de uso de redes sociais e Imagem Facial 

  

Satisfação com Imagem 

Facial 

Relevância do Rosto para 

aparência 
Score de Imagem Facial 

  P-valor Beta R2 P-valor Beta R2 P-valor Beta R2 

TUR 0,457 0,184 0,003 0,553 0,183 0,002 0,291 1,484 0,005 

CURS 0,198 0,045 0,008 0,008 0,116 0,032 0,004 0,571 0,032 

CII 0,141 0,108 0,010 0,008 0,242 0,032 0,004 1,210 0,038 

(intervalo de confiança de 95%) 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

3.7.2 Relação entre a Imagem facial e o padrão de consumo de cosméticos 

Observou-se relação forte entre o Score de Imagem Facial (SIF) e o Coeficiente de 

Consumo de Cosméticos (p-valor menor do que 0,01 e beta de 0,06). Ao se analisar 

separadamente a relação entre relevância do rosto para a aparência e o CCC (p-valor menor do 

que 0,01 e beta de 0,48) e a relação da satisfação com a Imagem Facial e o CCC (p-valor de 

0,99 e beta de -0,01), observou-se que o poder preditivo entre o SIF e o CCC é oriundo da 
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relevância do rosto para a aparência e não da satisfação com a Imagem Facial, como 

inicialmente se poderia supor. 

Novamente, os resultados de R2 foram baixos, indicando baixa poder de explicação 

da amplitude de variações. 

 

Tabela 4 - Regressão linear entre Imagem Facial e o CCC 

  CCC 

  P-valor Beta R2 

Satisfação com a Imagem Facial 0,995 -0,001 0,000 

Relevância do rosto para aparência 0,000 0,484 0,116 

SIF 0,001 0,068 0,048 

(intervalo de confiança de 95%)  

Fonte: Elaboração própria 

 

3.7.3 Relação entre o CCC e disposição a pagar 

Foi realizada regressão linear entre o Coeficiente de Consumo de Cosméticos (CCC) 

e os preços pagos por cosméticos e entre o CCC e a disposição a pagar por cosméticos. Os 

resultados mostraram que ambas as relações são fortes (p-valor de menor que 0,01 em ambas e 

betas de 7,6 e 10,2, respectivamente), o que sugere que CCC atue como mediador da relação 

entre a relevância do rosto para a aparência e os preços pagos e a disposição a pagar. 

Ou seja, esse resultado revela que os indivíduos que consomem maior quantidade de 

cosméticos e os utilizam com maior frequência também pagam mais por seus cosméticos, 

evidenciando um padrão de consumo de cosméticos mais sofisticado. 

3.7.4 Relação entre percepção de atributos de tecnologia e disposição a pagar  

No que se refere a relação entre a percepção de tecnologia e a disposição a pagar, foi 

realizada uma regressão linear entre os componentes do Score de Percepção de Tecnologia 

(Percepção de eficácia e inovação do cosmético mais importante na rotina de cuidados com a 

pele do rosto) e a disposição a pagar. Como resultado observou-se bom poder preditivo na 

percepção de inovação, mas não na percepção de eficácia. 

É interessante notar que mais de 80% dos respondentes indicaram uma percepção de 

eficácia alta ou muito alta (notas 4 ou 5), o que, face aos resultados da regressão linear, pode 

sugerir que esse atributo seja relevante para a seleção do cosmético a ser utilizado, mas não da 

disposição a pagar pelo mesmo. Esse resultado é consistente com a pesquisa Euromonitor 

(2018) que levantou que consumidores de cosméticos de cuidados com a pele buscam produtos 

de eficácia comprovada. 
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Por fim, foi realizada uma regressão entre o Score de Percepção de Tecnologia (SPT) 

e a média da disposição a pagar por produtos de cuidados para o rosto, observando-se poder 

preditivo (ver Tabela 5). 

Tabela 5 - Regressão linear entre Percepção de Tecnologia e a disposição a pagar 

  Disposição a pagar 

  P-valor Beta R2 

Percepção de inovação 0,004 19,345 0,046 

Percepção de eficácia 0,878 -1,545 0,000 

Score de Percepção de Tecnologia 0,036 10,992 0,028 

(intervalo de confiança de 95%) 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

3.7.5 Relação entre percepção de atributos verdes e disposição a pagar por cosméticos. 

No que se refere a relação entre a percepção de tecnologia e a disposição a pagar, foi 

realizada uma regressão linear entre de Score de Percepção Verde e a média da disposição a 

pagar por cosméticos para o rosto, mas não foi observada relação estatística significativa (ver 

Tabela 6). Esse resultado vai de encontro com os resultados obtidos na pesquisa de Joung, Park 

e Ko (2014), que levantou maior disposição a pagar por cosméticos verdes na Coreia do Sul. 

Entretanto, ele é consistente com o fenômeno de gap atitude-comportamento no consumo de 

produtos verdes observado em outros mercados e indústrias. 

 

Tabela 6 - Regressão linear entre Percepção Verde e a disposição a pagar 

  
Disposição a pagar por 

cosméticos 

  p-valor Beta R2 

Score de Percepção Verde 0,908 0,710 0,000 

(intervalo de confiança de 95%) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

3.7.6 Relações adicionais 

Com propósito exploratório, foram analisados a relação entre sexo, idade e renda e a 

imagem corporal dos entrevistados. No que diz respeito ao sexo e a renda, as relações não se 

mostraram estatisticamente significativas. Já no que tange a idade, foi possível determinar 

relação preditiva com a deterioração da imagem corporal, de forma que pessoas em idades mais 

avançadas tendem a apresentar pior satisfação com a imagem facial. 
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Tabela 7 - Regressão linear entre fatores sociodemográficos e Imagem Facial 

  Score de Imagem Facial (SIF) 

  p-valor R2 Beta 

Idade 0,024 0,026 -0,313 

Renda 0,486 0,003 0,000 

Sexo 0,107 0,017 8,007 

(intervalo de confiança de 95%) 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. sintetiza as relações analisadas nesse e

studo. 

Tabela 8 – Síntese das relações entre variáveis analisadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.8 Modelo de equações estruturais 

Para analisar a relação entre as variáveis do modelo proposto de maneira conjunta foi 

utilizado um modelo de equações estruturais. Em razão de vários respondentes não terem 

respondido a parte do questionário que trata de avaliar a percepção de tecnologia e verde dos 

produtos que usam, a análise incluiu as variáveis relativas à interação dos respondentes nas 

redes sociais, relevância da imagem facial, a satisfação com a imagem facial, o consumo de 

cosméticos, preço pago e disposição a pagar.  

O modelo foi analisado usando o software Amos. Como as variáveis coletadas são 

índices a representação do modelo usa apenas variáveis observáveis, com duas variáveis 

p-valor R2 Beta p-valor R2 Beta p-valor R2 Beta p-valor R2 Beta p-valor R2 Beta p-valor R2 Beta

Uso de redes Sociais

TUR 0,553 0,002 0,183 0,457 0,003 0,184 0,291 0,005 1,484

CURS 0,008 0,032 0,116 0,198 0,008 0,045 0,004 0,032 0,571

CII 0,008 0,032 0,242 0,141 0,01 0,108 0,004 0,038 1,210

Fatores Sócio-demográficos

Idade 0,024 0,026 -0,313

Renda 0,486 0,003 0,000

Sexo 0,107 0,017 8,007

Imagem Facial

Satisfação c/ Imagem Facial 0,995 0,000 -0,001

Relevância do rosto 0,000 0,116 0,484

SIF 0,001 0,048 0,068

Atributos do produto

Percepção de Inovação 0,001 0,071 21,900 0,004 0,046 19,345

Percepção de eficácia 0,812 0,000 2,306 0,878 0,000 -1,545

SPT 0,008 0,045 13,207 0,036 0,028 10,992

SPV 0,779 0,001 1,053 0,908 0,000 0,710

Padrao de Consumo de cosmeticos

CCC 0,000 0,113 7,601 0,000 0,076 10,175

Variável independente
SIF

Variável dependente

CCC
Preço pago por 

cosméticos

Disposição a pagar por 

cosméticos
Relevância do rosto

Satisfação com a 

Imagem Facial
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exógenas. Utilizou-se a máxima verossimilhança como método de estimação. Considerando as 

recomendações de Kline (2012), os indicadores de adequação do modelo usados foram:  

RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation) inferior a 0,05; CFI (Comparative Fit 

Index) mínimo de 0,90; TLI (Tucker-Lewis Index) mínimo de 0,95. Além disso, a interpretação 

dos coeficientes das trajetórias tem como referência: pouco efeito para valores <0,10, médio 

efeito para valores até 0,30 e grande efeito para valores >0,50. 

A análise obteve bons indicadores de ajustamento do modelo (CFI=0,997 e TLI=0,994 

e RMSEA=0,017). Quanto a relação entre as variáveis, os coeficientes apontam efeitos 

positivos e moderados entre o coeficiente de interação com imagens e coeficiente de consumo 

de cosméticos, relevância da imagem facial e a disposição a pagar por cosméticos. Também 

tem efeito positivo moderado entre a relevância da imagem facial sobre a satisfação com a 

imagem facial e o coeficiente de consumo de cosméticos sobre a disposição a pagar. O efeito 

do coeficiente de consumo de cosméticos sobre o preço médio pago e da relevância da imagem 

facial sobre coeficiente de consumo de cosméticos são positivos e podem ser considerados 

grandes. Não foram significativos ao nível de 5% os efeitos do coeficiente de uso de redes 

sociais sobre coeficiente de consumo de cosméticos e nem da satisfação com a imagem facial 

e coeficiente de consumo de cosméticos (ver Ilustração 4).  

Ilustração 4- Modelo estrutural 

 

  Fonte: elaboração própria 
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O modelo estrutural aponta mediação entre as variáveis observadas. Pode-se afirmar 

que o coeficiente de consumo de cosméticos media duas relações: a relação entre a relevância 

do rosto para a aparência e o preço médio pago, além da relação entre a interação com imagens 

nas redes sociais (CII) e a disposição a pagar. Já a relação entre o CII e o preço médio tem 

mediação dupla da relevância do rosto e do coeficiente de consumo de cosméticos.  

Os resultados obtidos com a modelagem estrutural confirmam, como esperado, os 

resultados obtidos nas regressões apresentadas nas seções anteriores.   
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4 Conclusões 

Pesquisas tratam de duas tendências recentes predominantes no comportamento do 

consumidor de cosméticos: a busca por alta eficácia e por atributos verdes. De outro lado, 

pesquisas da década de 80 já relacionavam alta insatisfação com a imagem corporal e o 

consumo mais intensivo de cosméticos, influencia que, atualmente, poderia ser potencializada 

pela disseminação das redes sociais. Nesse sentido, esse estudo buscou entender se havia 

influência da imagem facial (possivelmente impactada pelo uso de redes sociais), da percepção 

de atributos de tecnologia e de atributos verdes sobre a disposição a pagar por cosméticos para 

o cuidado com a pele do rosto. 

Essa seção discute os resultados obtidos no estudo e está dividida entre a discussão das 

hipóteses formuladas anteriormente, contribuições para a gestão e limitações e recomendações 

para pesquisas futuras.  

 

4.1 Discussão de resultados a partir das hipóteses 

O quadro 4 apresenta o resumo de hipóteses levantadas nesse estudo e o resultado de sua 

validação. 

Quadro 4 - Resumo de hipóteses e validação 
H1 Quanto maior a insatisfação com a imagem facial, maior o consumo de 

cosméticos. 
Não confirmada 

H2: Quanto maior a relevância que o indivíduo dá para a aparência de seu 

rosto, maior o consumo de cosméticos. 
Confirmada 

H3: Quanto mais intenso o uso de redes sociais, mais tipos de cosméticos 

são consumidos 
Não confirmada 

H4: Quanto mais intensa a interação com imagens nas redes sociais, mais 

tipos de cosméticos são consumidos.   
Confirmada 

H5: Quanto mais intensa a interação com imagens nas redes sociais, menor 

é a satisfação geral com imagem facial. 
Não Confirmada 

H6: Quanto mais intensa a interação com imagens nas redes sociais, maior 

é a importância da aparência da imagem facial. 
Confirmada 

H7: Quanto mais cosméticos são consumidos, maior o preço pago por 

cosméticos. 
Confirmada 

H8: Quanto mais tipos de cosméticos são consumidos, maior a disposição 

a pagar por cosméticos. 
Confirmada 

H9: Quanto maior a percepção de tecnologia nos cosméticos, maior a 

disposição a pagar pelos mesmos. 
Confirmada 

H10: Quanto maior a percepção de atributos verdes nos cosméticos, maior 

a disposição a pagar pelos mesmos. 
Não confirmada 

 

Para analisar a relação entre a imagem facial e o consumo de cosméticos para cuidados 

com a pele do rosto (Hipóteses1 e 2) utilizou-se dois vetores da Imagem facial, como utilizado 
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por Guthrie, Kim e Jung (2008) em sua pesquisa. Esperava-se, com essa análise, obter resultado 

semelhante ao obtido por Cash e Cash (1982), que relacionou a insatisfação com a Imagem 

Corporal e o consumo de cosméticos. Entretanto, essa relação não se mostrou significativa para 

a Imagem Facial. De outro lado, se observou forte relação entre a relevância do rosto para a 

aparência dos entrevistados e o consumo de cosméticos. Nesse sentido, entende-se que 

indivíduos que consideram que seu rosto é parte importante de sua aparência consomem mais 

cosméticos para cuidar da pele da região e os utilizam com maior frequência do que aqueles 

que não veem tanta importância do rosto na composição de sua aparência. 

O estudo propôs também analisar se o uso de redes sociais com maior intensidade 

influenciava diretamente o consumo de cosméticos (Hipóteses 3 e 4) e  os resultados mostraram 

que essa relação se estabelece apenas quando o engajamento com redes sociais se dá pela 

interação com fotos, ou seja, usuários de cosméticos que interagem mais com fotos em redes 

sociais (ou que se engajam mais em redes sociais cuja atividade principal é a interação com 

fotos, como é o caso do Instagram, por exemplo) consomem mais tipos de cosméticos para o 

rosto e em maior frequência. De outro lado, usuários que utilizam redes sociais com baixa 

interação com fotos, ou interagem pouco com fotos em redes sociais como o Facebook, 

consomem menos cosméticos para o rosto. Nesse sentido, se pode supor que redes sociais com 

foco em interação com imagens sejam um canal de comunicação mais atrativo para os 

fabricantes de cosméticos do que redes sociais sem esse foco. 

Esse estudo buscou analisar se o maior engajamento nas redes sociais produziria uma 

depreciação da imagem facial (Hipóteses 5 e 6), a exemplo da influência do uso de redes 

sociais sobre a imagem corporal observada nos estudos de Meier e Gray (2014) e Cohen e 

Blaszczynski (2015). Tal relação, entretanto, não se mostrou estatisticamente relevante para a 

imagem facial. Seria possível supor, então, que no caso da construção e da satisfação com a 

imagem facial, os efeitos da comparação social resultantes do uso de redes socais sejam menos 

relevantes do que na satisfação com a imagem corporal como um todo. Uma hipótese seria 

que os efeitos de comparação social sejam mais relevantes sobre a incorporação do “ideal 

magro” – um dos fatores determinantes da imagem corporal segundo a teoria sociocultural – 

impactando a imagem corporal, mas não a imagem facial. Essa é apenas uma suposição e, 

portanto, poderá ser explorada em novos estudos. 

De outro lado, o estudo identificou forte poder preditivo entre o engajamento com as 

redes sociais e, em especial a interação com fotos e a relevância do rosto para a aparência dos 

participantes. Embora não tenham sido encontrados outros estudos que identificaram essa 



59 

 

relação, Bakhshi, Shamma e Gilbert (2014) observaram que posts no Instagram com imagens 

de rostos resultam em maior número de “curtidas” e comentários do que em imagens sem rostos.  

Nesse sentido, é possível que usuários mais engajados nas redes sociais exponham 

mais seu rosto nas redes, e, por isso, realizem um “consumo de imagem”. Em outras palavras, 

é possível que, ao interagir mais com fotos e se expor mais, o mecanismo de comparação social 

seja ativado e os usuários comparem sua imagem com a dos indivíduos com quem interagem. 

Como resultado, os usuários sentem a necessidade de produzir imagens melhores de si próprio 

para postarem, de forma a melhorar sua posição nas comparações realizadas, o que se traduz 

no incremento da relevância da aparência do rosto observada no estudo. Sendo assim, a 

interação com fotos nas redes sociais resultaria indiretamente no consumo de cosméticos como 

forma de melhorar sua imagem nas redes sociais.  

Adicionalmente, embora não presente nas hipóteses, foi avaliado se outros fatores 

sociodemográficos teriam influência sobre a insatisfação com a Imagem Facial, sendo eles a 

idade, renda e sexo dos participantes. O sexo dos participantes não demonstrou poder preditivo 

sobre a imagem facial (p-valor de 0,1 e beta de 8), sugerindo que não há diferenças entre homens 

e mulheres nos níveis médios de satisfação com o rosto. Esse resultado parece contraditório 

com estudos que demonstram maior insatisfação com a imagem corporal entre mulheres do que 

entre homens (VARTANIAN; GIANT; PASSINO, 2001; GREEN; PRITCHARD, 2003). 

Entretanto, é possível supor que a internalização do ideal magro tenha maior influência sobre a 

deterioração da Imagem Corporal entre mulheres, do que a incorporação do ideal musculoso 

tenha sobre a Imagem Corporal em homens. Com isso, ao avaliar-se apenas a Imagem Facial – 

isto é, excluindo-se a autopercepção sobre o resto do corpo – a influência desses fatores seria 

anulada e as pressões sociais sobre a aparência passariam a atuar de forma semelhante em 

homens e mulheres na construção de sua imagem facial. 

Já no que diz respeito ao fator renda, tampouco houve poder preditivo dessa variável 

sobre a imagem facial (p-valor de 0,49 e beta de 0,0), o que parece contrariar a noção popular 

de que pessoas de maior renda tem mais recursos para cuidar de sua aparência e, portanto, 

possuem melhor aparência. Entretanto, é necessário lembrar que a imagem facial, a exemplo da 

imagem corporal, é um construto subjetivo da imagem mental que um indivíduo possui sobre 

sua própria aparência, carregando relação com sua autoestima. Dessa forma, a imagem facial 

tem menos influência da percepção de terceiros sobre a aparência de um indivíduo e mais 

influência de fatores psicológicos. Sendo assim, o resultado obtido no que diz respeito a renda 

parece ser coerente com a definição da imagem facial em si. 
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Por fim, avaliou-se a influência do fator idade sobre imagem Facial e encontrou-se 

bom poder preditivo nessa relação (p-valor de 0,02 e beta de -0,3), de tal forma que quanto 

maior a idade, menor o Score de Imagem Facial (isto é, maior a deterioração da imagem facial).  

Esse resultado também é interessante ao se comparar com outros estudos de Imagem 

Corporal que identificaram baixa satisfação entre adolescentes (PHELPS et al., 1993) e 

estudantes universitários (MINTZ; KASHUBECK, 1999) e adultos (GREEN; PRITCHARD, 

2003), o que poderia sugerir que o fator idade tem baixa influência sobre Imagem Corporal. 

Entretanto, pode-se supor que a incorporação dos ideais de corpo (magro em mulheres e 

musculoso em homens) seja mais homogênea entre as faixas etárias, resultando em pouca 

relevância desse fator sobre a construção da imagem corporal com um todo. De outro lado, 

pode-se também supor que, ao se avaliar a satisfação com a imagem exclusivamente da face 

(imagem facial), esse fator perca a influência e ceda lugar a incorporação de ideais de aparência 

jovem e sadia, que influenciariam a imagem facial de forma diferente com o avançar da idade.  

Em síntese, as relações de influência sobre a imagem facial observadas nesse estudo 

parecem não seguir as relações observadas em outros estudos sobre a imagem corporal, 

sugerindo que a imagem facial seja orientada por medidas diferentes e levantando a necessidade 

de novos estudos a respeito desse tema. 

O estudo analisou ainda as relações entre o padrão de consumo de cosméticos 

(formado pela quantidade de cosméticos consumidos e pela frequência de uso dos mesmos) e o 

preço pago e a disposição a pagar por cosméticos (Hipóteses 7 e 8). Essa relação revela que o 

padrão de consumo de cosméticos atua como mediador da influência da interação com fotos 

nas redes sociais e da relevância do rosto para a aparência do indivíduo sobre os preços pagos 

por cosméticos e, consequentemente, sobre a disposição pagar dos consumidores para os 

cosméticos. 

Embora essa relação não tenha sido encontrada pela autora em outras pesquisas, é 

possível imaginar que o consumidor de cosméticos que consome maior número de cosméticos 

possui um padrão de consumo mais sofisticado, consumindo cosméticos mais caros. Outra 

possibilidade é que, ao dar maior relevância a aparência do rosto, os consumidores busquem 

mais produtos que atendam a suas demandas e, com isso, estão expostos a uma gama mais 

ampla de alternativas de produtos, inclusive produtos premium. De uma forma ou de outra, 

essas são suposições que necessitam de um estudo que aprofunde a discussão para sua 

validação. 
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No que diz respeito aos atributos de tecnologia (Hipótese 9), notou-se forte poder 

preditivo entre o Score de Percepção de Tecnologia e a disposição a pagar (p-valor de 0,04 e 

beta de 10,99). Nesse sentido, é interessante notar que o fator inovação esteve menos presente 

nas respostas (49% delas com qualificação de inovador ou muito inovador), enquanto o fator 

eficácia mostrou-se muito frequente (81% delas com qualificação de eficaz ou muito eficaz). 

Analisando as influências de cada fator separadamente, notou-se que a relação entre o fator de 

inovação e os preços pagos possui um forte poder preditivo, enquanto a relação entre o fator 

eficácia e os preços pagos não apresenta significância estatística. Entretanto, não é possível 

descartar a importância do atributo de eficácia para os cosméticos com o rosto, justamente pela 

frequência em que se mostrou presente nas respostas. Uma possível suposição a partir desses 

dados é que esse atributo seria considerado pré-requisito para o consumo dessa categoria 

independente da sofisticação do produto consumido. Isto é, a eficácia não possuiria efeito sobre 

a disposição a pagar por não se tratar de um atributo diferenciador dos produtos, mas sim uma 

premissa a compra de cosméticos para o rosto em todos os segmentos de preços dessa categoria. 

Foram analisados também os atributos verdes e sua relação com a disposição a pagar 

(Hipótese 10). Entretanto, não foi observada relação estatisticamente significativa entre essas 

variáveis. Esse resultado, embora consistente com o fenômeno de gap atitude-comportamento, 

pode não refletir uma falta de disposição a pagar pelo premium de produtos verdes. Dado que 

houve baixíssima adoção de produtos verdes entre os respondentes (apenas 22% dos 

respondentes afirmaram que o produto avaliado utilizava ingredientes naturais e 19% 

afirmaram que o produto produz impacto ambiental baixo ou muito baixo), não é possível 

afirmar que os atributos verdes não possam oferecer diferencial na disposição a pagar. É 

possível, por exemplo, que os consumidores desconheçam a existência de cosméticos verdes 

para a pele do rosto no mercado brasileiro. Mais ainda, pode ser que falte conhecimento sobre 

o tema de consumo verde em si, gerando falta de critério aos consumidores para escolherem 

seus produtos em linha com esse comportamento. Esse tema, portanto, merece maior 

detalhamento em pesquisas futuras. 

 

4.2 Contribuições para a gestão 

Os resultados obtidos permitem explorar contribuições práticas para gestores de 

empresas de cosméticos em três âmbitos: características de produtos, comunicação e canais de 

interação. 
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No que diz respeito às características de produtos, se observou que a percepção de 

tecnologia nos cosméticos é um atributo relevante para os consumidores de produtos premium 

(isto é, com preço mais elevado). Sendo assim, a incorporação de inovação aos produtos, seja 

por ingredientes ou formas de aplicação inovadoras, é capaz de produzir maior disposição a 

pagar nos consumidores. Essa inovação, no entanto, deve estar suportada por alta eficácia. 

De outro lado, não ficou evidenciada a relevância de aspectos verdes na decisão de 

compra e de disposição a pagar dos consumidores. Entretanto, com maiores investigações, é 

possível entender se a baixa adesão aos produtos verdes ocorre por desconhecimento dos 

consumidores, o que representaria uma grande oportunidade aos primeiros fabricantes que 

conseguissem educar seus consumidores sobres os aspectos relevantes na decisão de compra 

alinhada ao consumo verde e, ao mesmo tempo, oferecer produtos que possuam atributos verdes 

e de tecnologia. Isso é, é possível que haja uma excelente oportunidade de mercado para 

oferecer produtos que proporcionem tanto benefícios funcionais, quanto de consumo verde, 

ganhando boa diferenciação dos demais concorrentes. 

De forma análoga, para a comunicação dos produtos, ficou evidente a importância dos 

claims de tecnologia. Nesse sentido, parece relevante construir uma comunicação de cosméticos 

de pele para o rosto que enfatizem e tornem tangíveis a eficácia de seus produtos, uma vez que 

esse atributo parece ser determinante de compra. De outro lado, é desejável explorar ao máximo 

o atributo de inovação, sempre que presente nos cosméticos de cuidados com a pele, em especial 

nos produtos de preço mais alto, uma vez que esse atributo parece ter poder de produzir 

acréscimos na disposição a pagar. A comunicação de resultados comprovados clinicamente 

parece, então, ser interessante para forma a reduzir o risco percebido por consumidores na 

adoção da nova tecnologia, trabalhando, ao mesmo tempo, o atributo de eficácia. 

Por fim, no que diz respeito aos canais de comunicação, é notório que usuários mais 

engajados nas redes sociais dão maior relevância a região do rosto e possuem maior disposição 

a pagar por cosméticos. Esse engajamento, entretanto, se dá mais fortemente pela interação com 

imagens, o que sugere que redes sociais com esse foco, como é o caso do Instagram, sejam 

particularmente favoráveis à aquisição de consumidores de produtos premium. 

 

4.3 Limitações e recomendações para pesquisas futuras 

Conforme mencionado anteriormente, esse estudo utilizou como base uma pesquisa 

tipo survey com 241 respostas válidas. Os respondentes foram obtidos por conveniência: 
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conhecidos da autora e de assistentes de pesquisa responderam ao questionário e solicitaram 

que seus conhecidos respondessem também. Portanto, os resultados desse estudo possuem o 

viés relativo à sua amostra, que possui características específicas, como uma renda 

primordialmente alta, por exemplo. Nesse sentido, outros estudos com amostras de 

características diferentes podem produzir resultados distintos.  

Adicionalmente, o estudo foi focado na categoria de cosméticos de cuidados com a 

pele do rosto e seus resultados não se aplicam a outras categorias de cosméticos, que podem 

sofrer influências diferentes dos atributos verdes e de tecnologia. 

Também é importante considerar que o estudo foi conduzido durante a pandemia do 

COVID-19, que produziu um aumento das interações remotas, como videoconferências, por 

exemplo. Nesse sentido, no momento da realização desse estudo, pouco se sabia a respeito de 

possíveis impactos das novas rotinas associadas a pandemia sobre a relevância da aparência e 

o consumo de cosméticos, sendo possível que os resultados obtidos sejam influenciados por 

mudanças temporárias na valorização da aparência do rosto, na relação com a imagem facial e 

em outras variáveis desse estudo. 

É interessante notar que essa pesquisa produziu resultados quantitativos, buscando 

relações entre algumas variáveis e o consumo de cosméticos para o rosto. Nesse sentido, foi 

possível determinar as relações de influência, porém, pela própria natureza desse tipo de estudo, 

não é possível explicar as razões de alguns resultados – que devem ser abordadas em estudos 

qualitativos – tais como:  

1. Por que o uso de redes sociais influencia a imagem corporal de seus usuários, mas 

não influencia a imagem facial? 

2. Quais as razões do uso de redes sociais produzir incrementos na relevância do rosto 

para a aparência? 

3. Como o consumo mais intensivo de cosméticos para o rosto media a relação da 

relevância do rosto para a aparência e a disposição a pagar? 

4. Quais as razões para a baixa presença de atributos verdes nos cosméticos avaliados 

para o rosto?  

Esse estudo analisou a relação de atributos verdes e de tecnologia com a disposição a 

pagar, utilizando como referência os produtos já consumidos pelos participantes. Nesse sentido, 

há a necessidade de realizar novas pesquisas buscando entender a mesma disposição a pagar 

com a introdução de novos produtos na gama de produtos conhecidos pelo consumidor para 



64 

 

excluir a hipótese de que a baixa adesão a cosméticos verdes seja resultado de desconhecimento 

ou ausência de produtos verdes no mercado.  
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Apêndice I – Questionário de coleta de Dados 

Questão 1: Você possui uma conta no Facebook ou Instagram? 

 Sim 

 Não 

 

Questão 2: Numa semana típica, por quanto tempo você usa Facebook ou Instagram (seja no 

celular ou no computador)? Sabemos que a frequência diária pode variar, porém considere uma 

média entre os dias da semana. 

 Nunca ou quase nunca  

 Menos de 1 hora por semana  

 Menos de meia hora por dia 

 Entre meia hora e 1 hora por dia 

 Entre 1 e –2 horas por dia 

 Mais de 2 horas por dia 

 

Questão 3: Selecione a frequência com que você realiza cada atividade quando utiliza Facebook 

ou Instagram. 

 Não 

sei 

Quase 

nunca 

Rara- 

mente 

As 

vezes 

Frequen- 

temente 

Quase 

sempre 

Utiliza o Chat ou envia mensagens privadas       

Joga jogos online       

Posta links de notícias       

Vê fotos que seus amigos publicaram de você       

Vê fotos que seus amigos publicaram deles mesmos       

Vê o status de amigos       

Vê links de notícias postados por amigos        

Comenta nas fotos de amigos       

Comenta o status de amigos       

Comenta os links de notícias de amigos       

Se marca/”taggeia” em fotos de amigos       

Desfaz marcações ou tags de si próprio em fotos de 

amigos 

      

 

Questão 4: (pergunta de atenção) A pergunta a seguir tem o intuito meramente de verificar sua 

atenção ao responder a pesquisa. Por favor, selecione a opção solicitada no enunciado abaixo. 

Por favor, selecione a opção “quase nunca”. 

 Não sei 

 Quase nunca  

 Raramente  

 Às vezes  

 Frequentemente  

 Quase sempre    
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Questão 5: Você utiliza cosméticos para o rosto? 

 Sim 

 Não 

  

Questão 6: Na tabela abaixo, informe com qual frequência utiliza cada tipo de cosmético para 

o rosto. 
 

Nunca 

uso 

Uso 

ocasionalmente 

Uso regularmente/ 

com frequência 

Sabonete de limpeza ou esfoliante específicos para rosto       

Tônico facial       

Hidratante para o rosto       

Água Micelar    

Protetor solar para o rosto (Considerar somente produtos 

que são apenas protetor solar) 

      

Creme anti-idade/anti-rugas       

Creme para redução de manchas    

Creme antioxidante e/ou com vitamina C       

Creme específico para a região dos olhos    

Creme específico para a região dos lábios    

B.B. Cream/C.C. Cream       

Creme para tratamento de espinhas e cravos       

Creme de controle de oleosidade e/ou prevenção de 

espinhas e cravos 

   

Outros - descreva    

 

Questão 7: Tendo como base os cosméticos para cuidados com a pele do rosto que VOCÊ 

CONSOME indicados acima, quanto você costuma pagar por tipo de cosmético? Deslize a barra 

e dê sua melhor estimativa de preço para cada tipo que consome. Se o valor for maior igual ou 

maior que mil reais, indique 999. Nos produtos que não consome, não indique preço. 

Produto Estimativa de preço 

Sabonete de limpeza ou esfoliante específicos para rosto  

Tônico facial  

Hidratante para o rosto  

Água Micelar  

Protetor solar para o rosto (Considerar somente produtos que são apenas 

protetor solar) 

 

Creme anti-idade/anti-rugas  

Creme para redução de manchas  

Creme antioxidante e/ou com vitamina C  

Creme específico para a região dos olhos  

Creme específico para a região dos lábios  

B.B. Cream/C.C. Cream  

Creme para tratamento de espinhas e cravos  

Creme de controle de oleosidade e/ou prevenção de espinhas e cravos  

Outros - descreva  
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Questão 8: Tendo como base os tipos de cosmético da última pergunta, suponha que seu 

fabricante aumentasse o preço do produto em questão. Qual o % de aumento de preço estaria 

disposto(a) a pagar por esse produto e não trocaria de marca (0 = não está disposto a aceitar 

aumento de preço e 200% está disposto a pagar o dobro ou mais pelo produto)? 

Produto % de aumento 

Sabonete de limpeza ou esfoliante específicos para rosto  

Tônico facial  

Hidratante para o rosto  

Água Micelar  

Protetor solar para o rosto  

(Considerar somente produtos que são apenas protetor solar) 

 

Creme anti-idade/anti-rugas  

Creme para redução de manchas  

Creme antioxidante e/ou com vitamina C  

Creme específico para a região dos olhos  

Creme específico para a região dos lábios  

B.B. Cream/C.C. Cream  

Creme para tratamento de espinhas e cravos  

Creme de controle de oleosidade e/ou prevenção de espinhas e cravos  

Outros - descreva  

 

Questão 9: Considere os cosméticos para cuidados da pele do rosto que você apontou acima 

que usa, por favor indique abaixo o mais importante deles para a sua rotina de beleza. 

Questão 10: Considerando o cosmético você apontou na questão anterior, em sua opinião 

quão inovador é esse produto? Avalie em uma escala de 1 a 5, onde 1 nada inovador e 5 muito 

inovador. 

Não sei 

informar 

1 – Nada 

Inovador 

2 3 4 5 – Muito 

inovador 

 

Questão 11: Considere o cosmético que apontou acima como mais importante para a sua 

rotina de beleza e avalie quão eficaz é esse produto. Avalie em uma escala de 1 a 5, onde 1 

nada eficaz e 5 muito eficaz. Por exemplo, se você considerou um cosmético de hidratação 

para a pele, ele é eficaz em hidratar sua pele? Ou, em outro exemplo, se considerou um 

cosmético de tratamento de rugas, ele é eficaz no tratamento de rugas? 

Não sei 

informar 

1 – Nada 

Eficaz 

2 3 4 5 – Muito 

eficaz 
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Questão 12: Considerando o cosmético da questão anterior, esse produto utiliza ingredientes 

naturais? 

 Sim 

 Não 

 Não sei informar 

 

Questão 13: Considerando o cosmético das questões anteriores, avalie o impacto ambiental 

deste produto. Avalie na escala de 1 a 5, sendo que 1 indica nenhum impacto ambiental e 5 

impacto ambiental muito alto. 

Não sei 

informar 

1 – Nenhum 

impacto ambiental 

2 3 4 5 – Impacto 

ambiental muito alto 

 

Questão 14: Em uma escala de 1 a 5 (vide detalhamento a seguir), indique qual a importância 

que você dá a cada região do rosto para sua aparência. 

Região do rosto Muito 

irrelevante 

Irrelevante Nem relevante, 

nem irrelevante 

Relevante Muito 

relevante 

Olhos      

Sobrancelhas      

Lábios      

Bochechas      

Aspecto da pele      

Rosto em geral      

 

Questão 15: Em uma escala de 1 a 5 (vide detalhamento a seguir), indique seu grau de 

satisfação com a aparência de cada região de seu rosto. 

Região do rosto Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

Olhos      

Sobrancelhas      

Lábios      

Bochechas      

Aspecto da pele      

Rosto em geral      

 

Questão 16: (pergunta de atenção) A pergunta a seguir tem o intuito meramente de verificar 

sua atenção ao responder a pesquisa. Por favor, selecione a opção solicitada no enunciado 

abaixo. - Por favor, selecione a opção “quase sempre” 

 Não sei 

 Quase nunca  

 Raramente  

 Às vezes  

 Frequentemente  

 Quase sempre  
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Questão 17: Qual o seu sexo? 

 Feminino 

 Masculino 

 Não-binário       

 

Questão 18: Qual a sua idade? 

 

Questão 19: Qual a sua renda familiar (renda somada de todas as pessoas que moram com 

você)? 

 Até R$2.100 

 Entre R$ 2.100 e R$4.200 

 Entre R$ 4.200 e R$6.300 

 Entre R$ 6.300 e R$8.400 

 Entre R$ 8.400 e R$10.500 

 Entre R$ 10.500 e R$14.600 

 Entre R$ 14.600 e R$20.800 

 Acima de R$20.800 

 

Questão 20: Cidade onde mora? 

 

Questão 21: Endereço de e-mail? 
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Anexo I - Pesquisa documental web nas páginas das principais marcas de 

dermocosméticos (ordenado por Market share) 

La Roche Posay 

Imagens extraídas em 02/10/2020 em https://www.loreal.com/en/active-cosmetics-division/la-

roche-posay/ . 

 

 

 

  

https://www.loreal.com/en/active-cosmetics-division/la-roche-posay/
https://www.loreal.com/en/active-cosmetics-division/la-roche-posay/
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Vichy 

Imagens extraídas em 02/10/2020 em https://www.loreal.com/en/active-cosmetics-

division/vichy/. 
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ROC 

Imagens extraídas em 02/10/2020 em https://www.rocskincare.com/pages/about-roc-skincare. 
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Cetaphil 

Imagens extraídas em 02/10/2020 em https://www.cetaphil.com.br/sobre-cetaphil. 
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SkinCeuticals 

Imagens extraídas em 02/10/2020 em https://www.loreal.com/en/active-cosmetics-

division/skinceuticals/.  

 

 

 


