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De modo geral, nota-se a relevância da 

proporção que vem tomando as 

preocupações femininas ligadas a vaidade, 

principalmente em virtude dos fatores 

relacionados a cultura brasileira  relação a 

aparência, imagem e o crescimento 

econômico do país, tendo assim como 

objetivo compreender o comportamento de 

compra dos procedimentos estéticos pelas 

mulheres jovens da classe A da região 

metropolitana de Porto Alegre.  
. 

RESULTADOS 

METODOLOGIA 

Utiliza-se uma pesquisa exploratória de vertente 

qualitativa, tendo como unidade de estudo 

mulheres jovens de 15 a 24 anos da região 

metropolitana de porto alegre, tendo como viés  

de inclusão ser pertencente da classe A, com 

rendimentos bruto mensal familiar acima de 12 

mil reais. Ainda, a coleta de informações ocorre 

por pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 

e entrevista em profundidade, e a técnica de 

análise de dados é a análise de  de dados é a 

análise de conteúdo através do agrupamento 

das informações em categorias.  

 

 

 Através dos resultados previamente analisados 

pode-se compreender que as jovens se 

mostram muito preocupadas com a sua 

aparência física, e acreditam que isto implica 

diretamente na sua auto estima e bem estar 

físico e psicológico. Buscando assim por 

procedimentos estéticos seguros e referências 

de pessoas próximas. Além disso, acreditam 

que além dos fatores internos, os fatores 

externos como os familiares, a sociedade e a 

tecnologia são os principais elementos que as 

levam a busca por estes tipos de 

procedimentos. 
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