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1 INTRODUÇÃO 

 

Para garantir a sobrevivência e a lucratividade das empresas ao longo do tempo, é 

preciso encarar o processo de inovação como uma competência essencial para atingir esses 

objetivos. Isso porque devida a alta concorrência e aos avanços na área de tecnologia da 

informação nos mercados de hoje em dia, os consumidores ficaram mais informados e 

exigentes. 

No mercado brasileiro de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos não é 

diferente. Segundo dados do Panorama do Setor de 2009 colhidos no site da Associação 

Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2009), 

existem 1.755 empresas atuando, sendo que 73,5% da fatia do mercado estão concentrados 

em apenas 14 empresas de grande porte. Para as empresas que não tem tal poder econômico 

tem-se a opção de apostar em diferenciação e inovação em seus produtos para alcançar 

determinados nichos de mercado. É nesse grupo que o objeto de estudo é incluso: a Kalahary 

Cosméticos LTDA, empresa de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos que 

atua no mercado brasileiro desde 1996. 

Como forma de colocar em prática a diferenciação e a inovação em seus produtos, a 

Kalahary deseja lançar no mercado um produto inovador: um gel de Aloe Vera misturado 

com partículas de ouro 18k que visa hidratação, nutrição e rejuvenescimento da pele facial. 

Para tanto, esse trabalho tem a finalidade de fornecer suporte para que esse lançamento tenha 

o menor risco possível. 

Inicialmente é feito uma descrição da empresa com as linhas de trabalho e de como ela 

é organizada. Nesse mesmo capítulo, é abordado o ambiente empresarial no qual a empresa se 

encontra; taxa de crescimento de consumo, participação dos canais de distribuição, etc. 

No terceiro capítulo é apresentado o problema, cuja observação e análise 

possibilitaram a fundamento do desenvolvimento dos objetivos do trabalho e da aplicação da 

pesquisa. É apresentada a situação real enfrentada atualmente pela empresa, bem como a 

situação desejada com a realização do trabalho. 

O objetivo geral e os objetivos específicos são esclarecidos de forma sucinta e clara no 

quarto capítulo, pois devem ser atingidos com o trabalho e servir como norte para a realização 

do estudo.  

No quinto capítulo é apresentado o referencial teórico, em que são abordados assuntos 

da área de marketing, os quais estão diretamente relacionados com o tema proposto. O 

capítulo sete transcreve o método de pesquisa utilizado, que nesse caso foi o de pesquisa 
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qualitativa por entrevista em profundidade, tendo elementos da amostra escolhida através da 

amostragem por julgamento. 

Por último, no oitavo capítulo são relacionados os resultados e análises obtidas com as 

entrevistas aplicadas nas potenciais consumidoras. Com base nesse capítulo, o capítulo nove 

com as considerações finais é estruturado. 
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2 MERCADO E EMPRESA 

 

Para situar o leitor no contexto de mercado em que a empresa em estudo está inserida, 

assim como para apresentar uma visão de como a própria se comporta nesse ambiente, este 

capítulo se propõe a oferecer dados e informações da Kalahary Cosméticos e do mercado 

brasileiro de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Num primeiro momento 

o ambiente empresarial será abordado, com o contexto elucidado, a empresa então será 

apresentada. 

O mercado brasileiro de produtos de higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos é o 

terceiro maior do mundo. Ele representa um preço total pago pelo consumidor final de 

US$28,77 bilhões de dólares (8,6% do consumo mundial está no país) conforme tabela 

abaixo. 

 
Tabela 1 – Ranking dos 10 maiores mercados consumidores de cosméticos em Bilhões de US$ em 2008 

 

 
Fonte: ABIHPEC – Panorama do Setor - 2009. 

 

Nota-se também que dentre os 10 maiores mercados do mundo, o Brasil é o que deteve 

maior taxa de crescimento anual entre 2007 e 2008: a de 27,46%. Por mais favorável que isso 

seja, não se deve esquecer que esses dados estão afetados pela valorização do real nos últimos 

anos. 
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Segundo o site da Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) o país apresentou um crescimento médio de vendas em 

reais líquidas de impostos de 13,5% entre 2004 e 2008, de acordo com a Figura 1.  

 
Figura 1 – Vendas Líquidas em milhões de R$ no Brasil de 2004 a 2008 

 
Fonte: ABIHPEC – Dados do Mercado Brasileiro, 2008. 

 

Conforme acima, teve-se um aumento de R$ 8,16 bilhões nos últimos 5 anos, e a 

tendência é ter-se um aumento aproximado de R$ 2,9 bilhões para 2009. Em 2008, o 

faturamento foi composto como segue abaixo. 

 
Figura 2 – Composição do faturamento do mercado brasileiro em 2008 

 

 
Fonte: ABIHPEC – Dados do Mercado Brasileiro, 2008. 
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Enquanto isso, o volume comercializado apresentou crescimento médio em toneladas 

de 8%, tendo como tendência um acréscimo de 125 toneladas para o volume praticado em 

2009, conforme segue abaixo. 

 
Figura 3 – Volume em milhares de toneladas praticado no Brasil entre 2004 e 2008 

 
Fonte: ABIHPEC – Dados do Mercado Brasileiro, 2008. 

 

 

Diversos fatores têm contribuído para esse crescimento, de acordo com a ABIHPEC 

destacam-se: 

 A maior participação da mulher no mercado de trabalho; 

 A utilização de tecnologia de ponta e o conseqüente aumento da produtividade, 

favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que os 

índices de preços da economia em geral; 

 Lançamentos constantes de novos produtos atendendo cada vez mais às 

necessidades do mercado; 

 Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma 

impressão de juventude. 

Os canais de distribuição utilizados para a comercialização desses produtos são o 

tradicional (atacado e varejo), a venda direta (evolução do conceito porta-em-porta) e por 

franquias (lojas especializadas e personalizadas). Ainda segundo a ABIHPEC, as 

participações desses canais estão divididas na seguinte forma: 
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Figura 4 – Participação dos canais de distribuição em volume (toneladas) de 2008 

 
Fonte: ABIHPEC – Dados do Mercado Brasileiro, 2008. 

 
Figura 5 – Participação dos canais de distribuição em R$ de 2008 

 
Fonte: ABIHPEC – Dados do Mercado Brasileiro, 2008. 

 

Por mais que se somados os canais de venda direta e de franquia tenha-se apenas 7,9% 

do volume total praticado, é possível constatar que neles se concentram 34,1% do valor em 

R$, ou seja, mesmo tendo pouco volume em toneladas tem-se relativamente alto valor nessas 

transações.  

Existem muitos concorrentes no mercado brasileiro, segundo a ABIHPEC (2009) 

existe aproximadamente 1.755 empresas atuando no país, sendo que 14 delas são de grande 

porte e tem faturamento líquido de impostos acima de R$ 100 milhões, abocanhando 73,4% 
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do faturamento total. A maneira que essas empresas se distribuem no território nacional dá-se 

como segue abaixo: 

 Norte: 26; 

 Centro-Oeste: 124; 

 Nordeste: 151; 

 Sul: 337; 

 Sudeste: 1117. 

É nesse ambiente de alta competição e alto crescimento de mercado que se encontra a 

Kalahary Cosméticos, a qual será objeto para estudo neste trabalho. 

 
Figura 6 – Logomarca da Kalahary 

 
Fonte: www.kalahary.com.br 

 

A empresa fabrica e comercializa por marketing de rede produtos de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos desde 1996, ano em que foi fundada com escritório central em Porto 

Alegre (RS) e fábrica na cidade de São Paulo, disponibilizando inicialmente 53 itens para os 

estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Atualmente, a marca Kalahary está 

presente também nos estados de Tocantins, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina, e conta com 

137 itens divididos nas linhas maquilagem, facial, corporal, perfumaria feminina, perfumaria 

masculina, desodorantes, capilar, infantil, masculina e jovem (de acordo com a Tabela 2). 

As linhas maquilagem, facial e corporal juntas representam 66% dos itens da marca 

(conforme Tabela 2). Analisando a tabela de preços da empresa, nota-se que eles variam entre 

um mínimo de R$ 7,90 - o valor de 15 batons diferentes - e um máximo de R$ 77,00 - a 

Colônia Masculina Exclusive nº 7 e a Feminina Malizia nº 4 – (conforme Anexo III). O preço 

médio dos produtos da Kalahary (somando o preço de cada item e depois dividindo pelo total 

de itens) chegou-se no valor de R$ 34,45, mas analisando cada linha separadamente, viu-se 

que a menor média de preço encontra-se na maquilagem – R$ 21,12 - enquanto a maior está 

na perfumaria masculina – R$ 65,25 (de acordo com a Tabela 2). 
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Tabela 2 – Relação entre Linhas de produtos da Kalahary e suas médias de preço em R$ 

Linha 
Quantidade de 

Itens 
Média de Preço (R$) 

Maquilagem 59 21,12 

Facial 18 42,85 

Corporal 13 34,05 

Perfumaria Feminina 12 62,88 

Perfumaria Masculina 12 65,25 

Desodorantes 8 25,60 

Capilar 8 38,88 

Linha Infantil 3 26,00 

Linha Masculina 2 23,00 

Linha Jovem 2 41,00 

TOTAL 137 34,45 

Fonte: Tabela de Produtos e Preços (em R$) da Kalahary - Anexo III 

 

A empresa atualmente conta com uma fábrica de pequeno porte na capital Paulista, na 

qual existem 14 pessoas responsáveis pelo seu funcionamento: a presidente da Kalahary, o 

químico chefe e 12 técnicos.  

Figura 7 – Hierarquia de Cargos na Fábrica 

Fonte: Dados Coletados na Empresa - 2009 

 

Hoje, o poder dentro da fábrica é muito centralizado na presidente e no químico. No 

Passado, teve-se uma tentativa de dividir o poder com a criação de cargos de supervisão, 

porém os empregados promovidos passaram a boicotar a empresa. Então se via como única 

Presidente 

Químico 

12 Técnicos 
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alternativa chamar gente de fora para funções de supervisão. No entanto, com a vinda da crise 

foi necessário diminuir o quadro de funcionários (os mais profissionais e qualificados, que 

inclusive tinham maior remuneração ficaram) e a função de supervisão foi extinta. 

A marca tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e todos 

os produtos passam pelo ministério da saúde antes de serem lançados no mercado. 

Atualmente, as estratégias da Kalahary convergem para os seguintes elementos: 

 Qualidade – segundo a presidente da empresa, a Kalahary não abre mão de manter 

a qualidade dos produtos. De acordo com ela, a indústria de cosméticos de um 

modo geral está diminuindo a qualidade para ao mesmo tempo diminuir preço. De 

casos em que no rótulo do produto é dito conter determinada dosagem de 

específicos elementos, porém na realidade o produto não contempla na sua fórmula 

exatamente o que diz na embalagem; 

 Inovação – investimento em novos princípios ativos, propostas de tratamentos e 

embalagens; 

 Expansão – o aumento da malha de revendedores ativos no território nacional (por 

meio do cadastro de novos revendedores) é visto como principal forma de expansão 

da demanda. 

O que tange à comunicação com o cliente final, ela é feita quase que inteiramente 

pelos revendedores, fora isso não há nenhum outro processo estruturado para informar, 

divulgar e estabelecer relacionamentos diretamente com o público final. O que se tem é um 

site da empresa (www.kalahary.com.br) o qual recebe poucos acessos e raramente são feitas 

atualizações, assim como também existem raramente ações de divulgação desconexas umas 

das outras, feitas na maioria das vezes pelas regionais (uma das grandes razões para esse 

processo de divulgação não ser bem integrado). 

Desde a fundação da empresa, o produto chega até o consumidor final pelo sistema de 

venda direta multinível (porta em porta), no qual um distribuidor autônomo adquire os 

produtos em um escritório regional e os repassa para os consumidores finais obtendo sua 

comissão sobre os produtos. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 3.000 

distribuidores cadastrados autônomos espalhados pelo Brasil. O faturamento que foi obtido 

em 2009 pela Kalahary, levando em consideração o valor da venda final ao consumidor, deve 

circundar o valor de R$ 2,5 milhões (segundo estimativa de dois diretores regionais da 

empresa que foram consultados durante a realização deste trabalho). 
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A porta de entrada para a empresa é como distribuidor ao adquirir-se um kit de 

trabalho no valor mínimo de R$110,00 (contendo manual de negócios, catálogo e um 

demonstrativo com amostras de batons e perfumes). Nesse cargo, a pessoa ganha 30% de 

comissão sobre o preço de venda do produto. A partir daí é possível trabalhar em duas 

direções não conflitantes: venda de produtos e criação de uma rede de distribuidores 

(liderança). Isso fica a critério do distribuidor. Porém, caso ele queira subir na hierarquia da 

empresa, é preciso criar uma rede de distribuidores, conforme o diagrama. 

 
Figura 8 – Hierarquia do Quadro de Vendas da Kalahary 

 
Fonte: Dados Coletados na Empresa - 2009 

 
Atualmente a empresa conta com os seguintes profissionais ativos: 1 Presidente, 2 

Diretores Nacionais, 8 Diretores Regionais, 20 Coordenadores, 70 Distribuidores Gerais e 145 

Distribuidores. 

Quando um distribuidor coloca três novos distribuidores, ele automaticamente passa 

para a posição de Distribuidor Geral, na qual ele adquire os seguintes benefícios: 

 10% sobre o valor bruto do produto vendido pelos distribuidores que cadastrou na 

empresa; 

Presidente 

Diretor Nacional 

Diretor Regional 
I 

Coordenador 

Distribuidor Geral 

Distribuidor Distribuidor Distribuidor 
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 2% sobre o valor bruto de vendas da rede de Distribuidores promovidos a 

distribuidores gerais; 

 40% de comissão sobre o valor bruto dos produtos que ele próprio vender. 

Já para passar de Distribuidor Geral para Coordenador, e assim sucessivamente acima 

na hierarquia, existem critérios tanto subjetivos quanto objetivos para isso (que não foram 

revelados na íntegra pela empresa objeto de estudo), como um mínimo total de vendas e de 

membros exercendo a função de vendas na rede criada pela pessoa que vislumbra a nova 

promoção e também características pessoais de liderança, comunicação e organização que 

devem ser percebidas pelos níveis hierárquicos superiores. 

A função de Diretor Regional é a que requer maior investimento por parte do 

profissional, pois essa exige que um escritório seja aberto com os recursos financeiros do 

próprio indivíduo, com a finalidade de ter-se um depósito de produtos para fornecê-los a 

pronta-entrega aos coordenadores, distribuidores gerais e distribuidores que pertençam à rede 

desse novo diretor regional, assim como treinar e motivar essas pessoas sobre vendas, 

cadastramento de novos distribuidores, liderança, comunicação, etc. Então basicamente o 

fluxo funciona da forma apresentada na Figura 9 no que tange os pagamentos e os produtos, 

de acordo com os dados que foram coletados junto à Kalahary para a elaboração deste 

trabalho. 

 
Figura 9 – Funcionamento do Sistema 

 
Fonte: Dados Coletados na Empresa - 2009 

 

Pôde-se observar nesse capítulo que o ambiente empresarial em que a Kalahary está 

inserida é altamente competitivo e ao mesmo tempo conta com alto nível de crescimento de 

mercado. A empresa (que atualmente possui 137 itens a venda) aposta na qualidade, inovação 

e expansão para garantir o seu lugar nesse mercado e o Marketing Multinível é o sistema 
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utilizado para levar o produto da fábrica até o consumidor final. Tudo isso para fundamentar o 

que será abordado no próximo capítulo, que serão: a questão central deste trabalho, a que ele 

se propõe e a justificativa para a escolha desse tema. 
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3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A empresa é dividida nas áreas de operação e de comercialização. A primeira é 

responsável pela compra de matéria-prima, produção e a distribuição física. Já a 

comercialização cuida dos meios utilizados no Marketing e no Processo de venda para o 

consumidor final. 

A Kalahary conta com uma estrutura que não apresenta falta de capacidade para 

atender a demanda, pois o seu prédio de quatro andares bem organizado na cidade de São 

Paulo garante que qualidade, custo e prazo sejam respeitados. A empresa inclusive utiliza 

novas matérias-primas à base de nanotecnologia, as quais consistem em mistura de ativos 

através de nanopartículas que diminuem a quantidade de processos internos e aumentam a 

confiabilidade na dosagem de cada ativo no produto final. A distribuição física é feita ou por 

Correio (tipo de encomenda normal – PAC e raramente por SEDEX) ou por transportadoras. 

As unidades regionais que recebem os produtos para posterior venda para revendedores e/ou 

clientes parecem estarem satisfeitos em relação a isso.  

A venda acontece conforme especificado de forma clara no capítulo anterior, através 

do trabalho de distribuidores, distribuidores gerais, etc. que revendem a mercadoria para o 

consumidor final através do sistema de marketing multinível. O processo de marketing 

também é feito de forma dominante pelos revendedores autônomos, e não há forma 

estruturada e integrada de comunicação com o público-alvo por parte da empresa. As 

principais estratégias são as de qualidade dos produtos, inovação (ainda recente, porém está 

sendo arduamente buscada) e expansão da malha de revendedores conforme vistos no capítulo 

anterior. 

De 1996 até 2007, a empresa era comandada por duas pessoas: uma ficava 

encarregada da fábrica e a outra era responsável pela força de vendas. Havia significativa 

diferença de opiniões e visões entre esses dois indivíduos. O responsável pela fábrica era 

conservador em relação a investimentos em novos produtos, sendo um obstáculo no processo 

de inovação da empresa, enquanto a pessoa responsável pela comercialização via o mercado 

da empresa diminuir cada vez mais em função disso. 

Devido a essas diferenças de visões de negócios desses dois indivíduos, as ações de 

um foram vendidas ao outro, a empresa então passou a ter somente uma autoridade máxima. 

A pessoa que antes era responsável somente pela força de vendas passou a comandar também 

a fábrica. Depois disso, a inovação passou a ser considerada como uma diretriz estratégica, 

sendo colocada em prática através de lançamento de novos produtos com maior freqüência e 
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modificação dos produtos já existentes para chamar mais a atenção e obter maior satisfação 

dos consumidores. 

Em razão disso, a Kalahary Cosméticos Ltda. vislumbra a possibilidade de lançar um 

produto inovador no mercado, a começar pela região metropolitana de Porto Alegre (RS): um 

gel facial de Aloe Vera com partículas de ouro 18k. A Aloe Vera hidrata e nutre a pele, sendo 

eficaz após exposição ao sol, e o ouro, segundo especialistas, em contato com a pele tem 

propriedades que auxiliam a produção de elastina e colágeno, tendo como benefício o 

rejuvenescimento da pele.  

Entretanto, não há nenhuma base de dados sobre as idéias e crenças dos consumidores 

finais sobre cosméticos que visam rejuvenescimento, e nenhuma pesquisa sobre hábitos de 

consumo e de compra foi feita pela empresa. O que torna o lançamento de um novo produto 

com grande risco de não ser bem recebido pelo mercado, fazendo com que o alto investimento 

feito para a inovação ser lançada seja desperdiçado. 

Por se tratar de um trabalho de conclusão de curso, há considerável limitação de 

recursos para a realização do próprio. A escolha do tema em questão se justificou pela 

combinação entre a necessidade de realização do trabalho, o prazo para sua execução, recurso 

financeiro limitado disponível, situação atual da empresa (referenciada acima) e a intenção de 

lançamento do novo produto usando ouro como componente de sua fórmula pela Kalahary 

(assim como o interesse da empresa em realizar tal trabalho, considerado como uma inovação 

para os seus processos de marketing). A possibilidade de fornecer amostras físicas do futuro 

produto foi um fator que também justificou a escolha do tema para o trabalho. 

Levando isso em consideração, esse trabalho visa realizar uma pesquisa qualitativa 

junto a consumidoras potenciais da região metropolitana de Porto Alegre e busca levantar 

dados sobre seus hábitos de consumo e de compra, assim como qual a percepção delas em 

relação a cosméticos para rejuvenescimento. Por último, será feito um teste de conceito com o 

produto inovador para ter as reações e opiniões das consumidoras. 

Todo o conhecimento gerado servirá para a Kalahary compreender melhor como as 

consumidoras pensam e agem, e aprimorar o conceito do novo produto para lançá-lo no 

mercado com maior chance de sucesso. Considerando o conjunto de fatores anteriormente 

elucidados, ficou estabelecida a seguinte questão de pesquisa: “Qual é a percepção das 

potenciais clientes de Porto Alegre em relação ao novo conceito de produto da Kalahary 

Cosméticos?”. 
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4 OBJETIVOS 

  

4.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Testar o conceito de um produto inovador da Kalahary Cosméticos LTDA em potenciais 

clientes da região metropolitana de Porto Alegre. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer qual a percepção das potenciais clientes sobre os cosméticos que visam 

combater o envelhecimento; 

 Conhecer os hábitos de consumo e de compra das potenciais clientes; 

 Obter as reações e opiniões das potenciais clientes em relação ao conceito de 

produto apresentado. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentados conceitos e idéias de autores que fundamentam a 

realização desse estudo. Como a bibliografia é muito ampla, o apanhado teórico se limitará a 

tópicos que contribuirão com a temática que será desenvolvida. Serão abordados conceitos 

relacionados ao desenvolvimento de novos produtos, com foco no desenvolvimento e teste de 

conceito, e processo de decisão do consumidor. 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

  

Um dos fatores que garantem a longevidade e lucratividade das empresas é a inovação, 

porque através dela é possível atender a mudança de comportamentos e desejos dos clientes. 

Gruenwald (1993) diz que as empresas já se conscientizaram que o desenvolvimento de novos 

produtos é fundamental para mantê-las saudáveis e obterem sucesso, porque “os novos 

produtos são a chave para o crescimento das vendas”. Já para Kotler (2007, p. 636), 

desenvolver novos produtos é tão essencial que “produtos melhorados ou substitutos mantêm 

ou geram vendas”, ou seja, a inovação não só deve gerar crescimento das vendas, mas 

também num estágio anterior conseguir manter as vendas no ambiente altamente competitivo 

da sociedade moderna. Esse autor também salienta que o desenvolvimento de novos produtos 

molda como a empresa será no futuro. 

Kotler (2007) afirma que as empresas que não tem êxito no desenvolvimento de novos 

produtos estão se colocando em grande risco, ao mesmo tempo em que o processo de 

inovação também é arriscado, de forma a existir um paradoxo que deve ser encarado pelas 

empresas. Como exemplos de elementos de risco, o autor destaca ignorar ou interpretar mal as 

pesquisas de mercado, altos custos de desenvolvimento, posicionamento incorreto. 

Primeiramente, para entender o que é um novo produto, Solomon (2002) afirma que 

inovação é qualquer produto ou serviço percebido como novo pelo consumidor. Isso significa 

que podem ser tanto mudanças em produtos e serviços já existentes como a invenção de algo 

totalmente novo. 

O autor diferencia três tipos de inovação: 

 Inovação contínua: na qual ocorre mudança em um produto já existente, ocorrendo 

pouca ruptura no comportamento dos usuários. É a inovação mais comum, pois é a 

mais simples e é feita na busca por diferenciação dos produtos e marcas das 
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empresas em relação as dos concorrentes, como maior conveniência ou 

possibilidades de escolha dos produtos. 

 Inovação dinamicamente contínua: do tipo que traz mudança considerável ao 

produto já existente e traz mudança média no comportamento do usuário.  

 Inovação descontínua: são as grandes invenções que acarretam profunda mudança 

no comportamento das pessoas, como o carro, a internet e os computadores 

pessoais. 

Solomon também diz que o consumidor como elemento central do processo de 

inovação traz mais chance de sucesso da iniciativa. 

O processo de desenvolvimento de novos produtos, de acordo com o modelo 

apresentado por Kotler (2007, p. 643) é dividido nas etapas que seguem abaixo: 

 
Figura 10 – As Etapas do Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Kotler (2007, p. 643) 

 

As etapas foco desse processo serão o desenvolvimento e teste de conceito. 

 

 

 

 

Geração de Idéias 

Seleção de Idéias  

Desenvolvimento e Teste de Conceito  

Desenvolvimento da Estratégia de Marketing 

Análise do Negócio 

Desenvolvimento do Produto 

Teste de Mercado 

Comercialização 
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5.2 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 

De acordo com o modelo apresentado por Kotler (2007), o processo de decisão de 

compra é muito mais complexo do que o simples ato de comprar. Segundo o autor, ele é 

dividido em reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, 

decisão de compra e comportamento pós-compra. 

Entender como surge a necessidade de comprar, como ocorre a procura de informação, 

e também os fatores levados em consideração na decisão de compra, é essencial para 

compreender o comportamento do cliente e elaborar o planejamento do composto de 

marketing (FGV-EAESP, 2003). Da mesma forma que sabendo-se do funcionamento desses 

estágios em determinada categoria de produtos possibilita concentrar esforços de marketing 

em pontos que realmente fazem a diferença (KOTLER, 2007). 

 

5.2.1 Reconhecimento do Problema 

 

 Nessa fase o problema ou necessidade é despertado no consumidor tanto por estímulos 

internos quanto por externos. Buscando uma visão mais clara sobre o que seria uma 

necessidade, tem-se a definição dos professores da FGV-EAESP (2003, p. 80) de ser “a 

discrepância entre o estado atual e o desejado”. Chama-se de estímulo interno quando uma 

necessidade normal (como fome ou sede) vem ao nível da consciência e acaba por se tornar 

um impulso do indivíduo. Já o estímulo externo acontece quando o consumidor, por meio dos 

cinco sentidos (visão, audição, olfato, etc.), percebe algo ao seu redor que lhe desperta uma 

necessidade (KOTLER 2007, 189). 

 “Os profissionais de marketing precisam identificar as circunstâncias que desencadeiam 

determinada necessidade coletando informações entre vários consumidores” (KOTLER, 

2007). Através disso é possível responder adequadamente para o mercado em forma de 

estratégias, as quais provoquem o reconhecimento da necessidade e ao mesmo tempo 

interesse do consumidor.  

 

5.2.2 Busca de Informações 

  

 Segundo Kotler (2007, p. 189), “o consumidor interessado tende a buscar mais 

informações”. O autor distingue dois níveis de interesse: a atenção elevada é o nome dado ao 

estado de busca de informações mais moderado, nível no qual o indivíduo é mais receptivo a 
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informações sobre determinado produto; já num nível maior de interesse, denominado busca 

ativa de informações, a pessoa lê revistas, visita lojas e pede conselho para amigos com a 

finalidade de conhecer melhor o produto. 

 Kotler, (2007, p. 189) também faz uma classificação quanto às fontes de informações 

utilizadas pelos consumidores: 

 
 Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecidos; 
 Fontes comerciais: propaganda, vendedores, representantes, embalagens, 

mostruários; 
 Fontes públicas: meios de comunicação de massa, organizações de classificações 

de consumo; 
 Fontes experimentais: manuseio, exame, uso do produto. 

 

As características do consumidor assim com a categoria de produtos fazem variar a 

quantidade relativa e a influência das fontes de informações. Na maioria dos casos, o 

comprador utiliza as fontes comerciais mais como forma de conhecer o produto. As 

informações mais decisivas no processo de compra provem das fontes pessoais, 

provavelmente pelo nível de confiança depositado nessas fontes (KOTLER, 2007). 

Kotler (2007) também fala dos conjuntos envolvidos na tomada de decisão do 

consumidor, que funcionam de forma a agrupar e filtrar os diversos concorrentes do mercado 

durante o processo decisório: 

 Conjunto Total: representa o número total de marcas que se encontram no mercado, 

as quais atendem a necessidade do consumidor; 

 Conjunto de Conscientização: são as marcas que o consumidor efetivamente saberá 

da existência, por meio das fontes de informações que o atingirem; 

 Conjunto para Consideração: após tomar ciência das marcas atuantes, o consumidor, 

através de critérios de compra iniciais, escolherá as que farão parte desse conjunto de 

consideração. Critérios tais como um determinado nível de qualidade, preço, etc.; 

 Conjunto de Escolha: a medida que o consumidor adquirir mais informações sobre os 

produtos, poucas marcas ficarão no páreo, essas constituirão o conjunto de Escolha. É 

desse grupo que o consumidor fará a sua escolha. 

A meta das empresas é fazer seus produtos sobreviverem a todos esses conjuntos, assim 

como conhecer os principais concorrentes para então planejar apelos competitivos (KOTLER, 

2007). 
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5.2.3 Avaliação de Alternativas 

 

          Kotler salienta que existem vários processos de avaliação, mas defende que os modelos 

mais atualizados tratam o processo como sendo fortemente fundamentados na racionalidade e 

no nível consciente. 

          Segundo o autor, o consumidor busca a satisfação de uma necessidade através de 

benefícios inerentes aos produtos. Ele vê os produtos disponíveis como conjuntos de atributos 

que possuem diferentes capacidades na entrega de benefícios para satisfazer a necessidade. 

Logo, um estudo sobre os atributos mais significativos para os consumidores é fundamental, 

visto que a percepção que se formará na mente dele será baseada nesses atributos. 

 Kotler (2007, p. 191) também afirma que as avaliações normalmente refletem as 

crenças e atitudes dos consumidores sobre os atributos e benefícios. Como crença tem-se a 

definição de “pensamento descritivo que alguém mantém a respeito de alguma coisa” e 

atitude, “avaliações, sentimentos e tendências de ação duradouros, favoráveis ou não, a algum 

objeto ou idéia”. Sabendo como o consumidor se comporta em relação a esses dois elementos, 

é possível responder ao mercado de maneira que os produtos oferecidos não se choquem com 

as crenças e atitudes do consumidor, mas sim sejam bem aceitos pelo público-alvo. 

 

5.2.4 Decisão de Compra 

 

 Com a avaliação das alternativas feita no estágio anterior, a criação de preferências e 

uma intenção de compra foram feitas. Segundo Kotler (2007), o consumidor pode passar por 

cinco subdivisões enquanto forma a sua intenção de compra: decisão por marca, revendedor, 

quantidade, ocasião e por forma de pagamento. 

 O estágio da decisão de compra compreende o intervalo entre a intenção de compra e a 

decisão de compra. Segundo Kotler (2007, p. 195), dentro desse estágio a atitude dos outros 

pode influenciar e até alterar a intenção de compra do consumidor. A atitude dos outros 

exerce influência de acordo com duas variáveis: 

 Da intensidade da atitude positiva ou negativa da outra pessoa em relação a escolha do 

consumidor; 

 Do quão motivado o consumidor está em acatar os desejos da outra pessoa. 

 Se uma pessoa que o consumidor respeita é negativa em relação ao produto escolhido, 

isso pode vir a alterar a intenção de compra, da mesma forma que o contrário também vale: se 
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um amigo tem uma atitude favorável à escolha do consumidor, e esse último confia na 

percepção do amigo, a intenção de compra possui maior tendência a se concretizar na decisão 

de compra (KOTLER, 2007). 

 A sensação de risco do consumidor também pode vir a afetar a decisão do consumidor, 

tais como insegurança quanto à funcionalidade do produto, medo do preço pago não 

corresponder à expectativa de valor adquirido. É preciso estar ciente de quais elementos da 

realidade passam essas sensações para o consumidor, para então realizar ações com a 

finalidade de reduzir os riscos percebidos (KOTLER, 2007). 

  

5.2.5 Comportamento Pós-compra 

 

 Com a decisão de compra realizada, chega-se no último estágio, momento no qual 

devem ser avaliadas a satisfação, as ações e a utilização em relação ao produto (KOTLER, 

2007). 

 A satisfação nada mais é do que a diferença entre a expectativa e o desempenho do 

produto adquirido. O produto atingindo um desempenho acima da expectativa, o consumidor 

fica encantado; caso contrário, o desempenho ficando abaixo da expectativa, acaba por tornar 

o consumidor desapontado; e por último, o produto atingindo desempenho igual a 

expectativa, o consumidor fica satisfeito. A importância de se observar esse aspecto se 

justifica porque o nível de satisfação do cliente definirá se ele voltará a comprar o produto e 

se falará bem ou mal do próprio para outras pessoas. 

 As ações pós-compra receberão influência da satisfação do usuário. O consumidor 

satisfeito tende a repetir a compra e a falar positivamente do produto para outras pessoas. Já o 

insatisfeito pode desde simplesmente parar de comprar o produto, abandoná-lo ou devolvê-lo, 

até queixar-se para a empresa, emitir opiniões negativas sobre o produto para outras pessoas e 

grupos, entrar na justiça contra a empresa. Ou seja, um cliente insatisfeito pode causar sérios 

danos para tanto o produto quanto a empresa que o disponibiliza. 

 É preciso levar em consideração também como o consumidor está utilizando o 

produto. Um elemento importante disso, apontado por Kotler (2007) é a frequência de 

consumo adotada; porque, caso o consumidor esteja utilizando o produto numa freqüência 

menor do que a adequada, a empresa pode se valer disso para implementar ações que atinjam 

esse ponto e melhorar as suas vendas. 
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5.3 PROCESSO DE ADOÇÃO DE INOVAÇÕES 

 

 A adoção de inovações muito se assemelha ao processo de decisão de compra explicado 

anteriormente. Os estágios que a pessoa passa para a adoção são os de conscientização da 

inovação, busca de informações sobre, avaliação, julgamento e finalmente adoção. Nota-se 

que inclusive as etapas de busca de informações e de avaliação contemplam os mesmos 

nomes tanto no processo de decisão de compra normal quanto na adoção de inovações. 

 

5.4 DIFUSÃO DE INOVAÇÕES 

 

No processo de inovação entender como o mercado se divide em relação a sua adoção 

traz um grande retorno no entendimento e na concentração de esforços de marketing no tipo 

de perfil ideal. Solomon (2002, p. 400) aponta um modelo probabilístico que estima o ciclo de 

vida do produto inovador em relação ao perfil das pessoas que compõem uma população.  

  
Figura 11 – Gráfico de adoção de Inovação. 

 

 
Fonte: Solomon, (2002, p. 400). 

 

Conforme o gráfico, aproximadamente um sexto da população (inovadores e 

adotadores iniciais) aderem a novos produtos com muita rapidez, assim como um sexto da 

população é muito lento (retardatários). Dois terços, a maioria restante, são tidos como 

adotadores tardios e localizam-se em algum ponto intermediário do gráfico. 
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Os inovadores (2,5%) podem parecer pouco expressivos quando analisados como um 

número, no entanto são os que estão sempre em busca de inovações e também são os 

primeiros a experimentá-las. Eles podem ser considerados como líderes de opinião em 

determinada área, tendo papel importantíssimo na introdução de um novo produto pelo 

mercado. Solomon (2002) diz que existem generalizações que podem ser feitas a respeito dos 

inovadores: tem a tendência a ter atitudes favoráveis em relação a correr riscos, maior 

probabilidade de apresentarem níveis mais altos de educação e renda, maior chance de serem 

socialmente ativos. 

Embora compartilhem muitas das características com os inovadores, os adotadores 

iniciais (13,5%) apresentam maior grau de preocupação com a aceitação social, 

principalmente a produtos expressivos, como cosméticos. Eles possuem alto envolvimento 

com a categoria de produtos assim como dão um alto valor a estar na moda.  

Os adotadores tardios (maioria inicial e tardia) representam a maioria do mercado: 

68%. Esse grupo gosta de coisas novas, “mas não querem que sejam novas demais” 

(SOLOMON, 2006, p. 400). De acordo com esse autor, esses indivíduos esperam para adotar 

uma inovação porque acreditam que poderá ter ganhos em relação ao custo x benefício, ou 

pela qualidade do produto melhorar, ou então pelo preço diminuir depois de estar um 

determinado período de tempo no mercado.  

 

5.5 PRÉ-REQUISITOS PARA A ADOÇÃO BEM-SUCEDIDA 

 

Segundo Solomon (2002), antes de realizar um expressivo investimento e introduzir 

um produto inovador no mercado, um estudo que leva em consideração cinco elementos deve 

ser realizado visando a maior probabilidade de aceitação do consumidor: 

 Compatibilidade – a inovação deve ser compatível ao estilo de vida do usuário, ou 

seja, tal inovação não deve contrariar seus hábitos, rotinas, padrões de consumo, 

etc.; 

 Possibilidade de teste – o produto ou serviço inovador deve ser passível a 

experimentação sem comprometimento do usuário, visto que o consumidor percebe 

o desconhecido como algo arriscado; 

 Complexidade reduzida – a inovação deve ser de fácil uso. Além disso, ser um 

elemento competitivo, traz menos custo psicológico ao consumidor e maior 

segurança ao adquirir o novo produto; 
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 Observabilidade – uma vez que um consumidor aderiu a uma inovação, isso deve 

ser notado pelas pessoas que o circundam, afim de que essas fiquem cientes sobre o 

novo produto ou serviço; 

 Vantagem relativa – o consumidor deve perceber que existe mais vantagem ao 

aderir à inovação do que ser indiferente a própria. 

 

5.6 DESENVOLVIMENTO DE CONCEITO 

 

De acordo com Kotler (2007), as empresas não vendem idéias e sim conceitos. É 

preciso diferenciar “idéia de produto” de “conceito de produto”. O primeiro remete a um 

possível produto que a empresa pode vir a lançar no mercado, enquanto que o conceito de 

produto é uma versão elaborada da idéia, expressa de forma que tenha sentido para o 

consumidor. O autor complementa dizendo que isso significa que o que é oferecido ao cliente 

(o conceito) é um composto de 3 elementos: os benefícios primários do produto, ou seja, que 

tipo de vantagens o consumidor adquiriria caso comprasse o produto; a qual público o produto 

é destinado; e em que ocasiões o produto deve ser consumido. O conceito também acaba por 

representar um conceito de categoria, que esclarece quais os concorrentes do produto. 

 

5.7 TESTE DE CONCEITO 

 

Primeiramente, testar um conceito, segundo Kotler (2007), é apresentar o conceito do 

produto aos consumidores-alvo e obter suas reações. Como ferramenta para que o teste de 

conceito seja bem sucedido, Gruenwald (1993) afirma que a pesquisa qualitativa é utilizada 

com maior freqüência para explorar a reação do consumidor a conceitos, a linguagem do 

consumidor e também para identificar o mercado-alvo potencial. Como a pesquisa qualitativa 

é menos estruturada e fechada do que, a pesquisa quantitativa, é possível explorar o tema de 

pesquisa com maior profundidade e explorar os assuntos tidos como importantes para o 

consumidor, que talvez passassem despercebidos numa pesquisa quantitativa. Esse autor 

complementa dizendo que freqüentemente são utilizados cartões ou pôsteres do conceito com 

um desenho esquemático dos protótipos do novo produto – que em muitos casos são feitos 

antes construção do modelo – como material de estímulo para o consumidor. 

Kotler (2007, p. 650) propõe um conjunto de perguntas que fundamentam um Teste de 

conceito, que com as quais é possível mensurar como determinados atributos são vistos pelo 

consumidor, conforme segue: 
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“Os benefícios estão claros e você acredita neles?” 

 Comunicabilidade – para medir quão clara está a mensagem sobre o conceito. 

 Credibilidade – se os consumidores acreditam ou não nos benefícios do produto. 

“Você acha que esse produto resolve um problema ou preenche uma necessidade?” 

 Nível de necessidade – quanto mais vinculado a necessidade, maior será a atenção 

do consumidor em relação a compra. 

“Há outros produtos que atualmente atendem a essa necessidade e a satisfazem?” 

 Nível de Lacuna – quanto menos alternativas disponíveis para atender a 

necessidade, maior a chance de sucesso do produto. 

“O preço é razoável em relação ao valor?” 

 Valor percebido – serve para testar o preço escolhido pela empresa em relação ao 

valor percebido pelo cliente. 

“Você compraria o produto? Não, provavelmente não, provavelmente, certamente ou 

com certeza?” 

 Intenção de compra. 

“Quem utilizaria esse produto, quando e com que freqüência?” 

 Usuários-alvo, Ocasiões de Compra e freqüência de compra – de acordo com a 

óptica do consumidor, como esses três atributos são vistos. 

As respostas provindas dos entrevistados revelam qual é o melhor público-alvo, se o 

conceito tem um apelo forte aos olhos do consumidor e com que produtos esse novo produto 

concorre. 
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6 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve o método, assim como as técnicas através das quais os dados 

foram coletados e posteriormente analisados, de maneira que os objetivos propostos fossem 

atingidos. 

A técnica de pesquisa empregada foi a de pesquisa exploratória qualitativa, que se 

baseia em pequenas amostras e proporciona a compreensão do contexto de um problema. 

Segundo Malhotra (2006), a pesquisa exploratória objetiva abordar a situação problema de 

maneira a prover critérios, idéias e dados para uma melhor compreensão a respeito de um 

tema. Levando em consideração que este trabalho visou à obtenção de dados comportamentais 

e reações quanto a um conceito de produto, o método qualitativo tornou-se mais adequado, já 

que se fosse abordado utilizando ferramentas quantitativas e perguntas fechadas não trariam 

maior entendimento sobre a situação problemática, e diversos dados não viriam à tona. 

A pesquisa qualitativa dá fundamentação para uma futura pesquisa quantitativa, que 

daí então teria como finalidade fazer inferências sobre uma população e conclusões a respeito 

do todo poderiam ser tomadas. Entretanto, este trabalho não ultrapassou o campo da pesquisa 

qualitativa. 

Para abordar os elementos da população alvo, a técnica de entrevista em profundidade 

demonstrou-se como adequada. De acordo com Malhotra (2006), ela se caracteriza como o 

tipo de entrevista na qual o entrevistado é abordado individualmente pelo entrevistador, e tem 

caráter direto, pessoal e com roteiro pré-estruturado, que visa obter as crenças, atitudes, 

reações e opiniões do entrevistado a respeito dos tópicos trabalhados. A entrevista em 

profundidade é tida como direta em razão do objetivo da pesquisa ser claro tanto para 

entrevistador quanto para o entrevistado. O roteiro pré-estruturado serve para guiar a 

entrevista, no entanto o entrevistador não deve se prender a ele. O ideal é que o entrevistador 

molde a entrevista de acordo com as respostas do entrevistado, dessa forma que as novas 

variáveis e aspectos surgirão para o real entendimento do problema. 

  A forma de amostragem escolhida para o presente trabalho foi a amostragem por 

julgamento, na qual os elementos da população são escolhidos por conveniência e com base 

no julgamento do pesquisador. (Malhotra, 2006) O julgamento do pesquisador por sua vez, 

teve como fundamento o modelo proposto por Solomon (2002) em que é explicado como as 

populações aderem às inovações e como é o perfil “geral” das pessoas inovadoras, descritas 

no capítulo de revisão teórica deste trabalho. Com isso, e levando em consideração também o 

público mais propenso a compra do novo produto, o perfil almejado para as entrevistas foi o 
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de mulheres habitantes da região metropolitana de Porto Alegre que melhor se encaixem e 

compartilhem das seguintes características: 

 Tenham 30 anos de idade ou mais; 

 Alto envolvimento com a classe de produtos; 

 Possuam ensino superior completo; 

 Tenham nível de renda médio/alto ou superior; 

 Sejam socialmente ativas. 

A entrevista em profundidade foi dividida em duas partes: a primeira buscou abordar 

as percepções, hábitos de compra e de consumo (orientada pelo Anexo I); já na segunda parte 

foi apresentado o conceito do produto às entrevistadas (conforme anexo II) para explorar suas 

reações, opiniões e idéias sobre o conceito. Também foi demonstrada uma amostra física em 

uma pequena embalagem transparente para saber como elas responderiam ao verem as 

partículas de ouro imersas no gel de Aloe Vera, porém foi deixado claro que o cheiro deveria 

ser desconsiderado, pois devido a limitações de tempo deste trabalho, o verdadeiro aroma não 

pode ser inserido na amostra. 

Primeiramente foi feito um contato telefônico com as entrevistadas, no qual foi dito se 

tratar de um trabalho de conclusão de curso em Administração da UFRGS, que suas 

identidades não seriam reveladas no trabalho e houve o agendamento das entrevistas. Elas 

duraram entre 40 minutos e 1 hora, foram realizadas entrevistas no local de trabalho de 5 

respondentes e na residência de 3 delas. Contou-se com um dispositivo gravador de áudio 

(MP4) para posterior transcrição e análise das entrevistas. 

Com os resultados em mãos, houve a necessidade de consultar brevemente via contato 

telefônico uma estudante do sexto semestre de medicina da UFRGS habitante de Porto 

Alegre, uma médica formada pela ULBRA em 2008/02 também moradora de Porto Alegre e 

uma dermatologista de 45 anos que tanto pratica a profissão, quanto reside em Cachoeirinha. 

Essa consulta baseou-se na seguinte pergunta “como dermatologistas ficam sabendo de 

novidades na área de tratamentos faciais antiidade?”. 

Com a utilização da metodologia esclarecida neste capítulo, os resultados puderam ser 

agrupados no capítulo a seguir. Com o uso dessas informações foi possível posteriormente 

elaborar as considerações finais do presente trabalho. 

 

                                                                                                                                                                             

 



33 
 

7 RESULTADOS 

 

No capítulo de metodologia viu-se que a técnica de entrevista em profundidade foi 

utilizada para abordar de maneira qualitativa o tema do estudo, bem como a amostragem por 

julgamento como mais viável para elencar mulheres com maior probabilidade de terem o 

perfil adequado e que estivessem aptas a participarem da pesquisa. 

 As oito entrevistas foram feitas ou no trabalho das entrevistadas, ou em seus lares. Segue 

abaixo o perfil das entrevistadas: 

 
Tabela 3 – Dados das Entrevistadas 

  Idade

Função que 

atualmente 

desempenha 

Estado 

Civil 

Curso 

Superior 

Renda 

Própria 

(Salários 

mínimos)

Lazer 
Bairro / 

Cidade 

1 35 

Administradora 

de Metalúrgica 

de Médio Porte

Solteira 
Engenharia 

Química 
27 

Estar com as amigas, 

ler, ginástica, de fazer 

"tudo" pro seu filho. 

Diz que gosta muito do 

trabalho também. 

Vila Márcia / 

Cachoeirinha 

2 45 

Funcionária 

pública do 

Departamento 

de previdência 

Casada 
Bibliotec

onomia 
10 

Cinema, literatura, 

passear com a família. 
Auxiliadora / 

Porto Alegre 

3 48 

Empresária do 

Ramo de 

farmácias 

Casada 
Administr

ação 
38 

Passear e estar com as 

amigas. Gosta muito 

do trabalho.  

Morada do 

Vale III / 

Gravataí 

4 50 

Funcionária 

pública do 

Departamento 

de previdência 

Casada 
Administr

ação 
10 

De cuidar da família 

(filhos, marido, mãe e 

irmãos), passear e 

viajar. Diz que gosta 

muito do trabalho. 

Higienópolis / 

Porto Alegre 
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  Idade

Função que 

atualmente 

desempenha 

Estado 

Civil 

Curso 

Superior 

Renda 

Própria 

(Salários 

mínimos)

Lazer 
Bairro / 

Cidade 

5 54 

Empresária do 

Ramo 

Imobiliário 

Casada 
Administr

ação 
28 

Gosta de passear com a 

família no pouquíssimo 

tempo livre que 

desfruta. 

Vila Eunice / 

Cachoeirinha 

6 54 

Empresária do 

Ramo 

Imobiliário 

Casada Direito 32 
Ler, passear, viajar, estar 

com os amigos. 

Mont'Serrat / 

Porto Alegre 

7 55 

Empresária do 

Ramo de 

Telefonia 

Celular 

Casada 
Pedagogi

a 
45 

Passear. Faz curso de 

teclado e técnica de 

canto 

Vila Eunice / 

Cachoeirinha 

8 57 Aposentada 
Divorc

iada 

Pedago-

gia 
17 

Em função da doença, 

não tem se dedicado 

muito ao lazer. Gosta de 

ver televisão. 

Vila Eunice / 

Cachoeirinha 

Fonte: Dados Coletados junto às Entrevistadas 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados colhidos e analisados através da 

metodologia proposta. Estarão divididos entre percepções sobre cosméticos da atualidade, 

hábitos de consumo, hábitos de compra, e, por último, o teste de conceito. 

 

7.1 PERCEPÇÃO SOBRE COSMÉTICOS DA ATUALIDADE 

 

Foi possível constatar a existência de opiniões divergentes em relação a esse tópico. 

Metade das entrevistadas acredita na eficácia dos cosméticos como tratamento para o 

rejuvenescimento da pele se forem usados corretamente. Já outro público é incrédulo em 

relação ao rejuvenescimento facial vindo da indústria de cosméticos, porém ao mesmo tempo 

acredita no benefício de retardar o envelhecimento através desses tratamentos: o que foi 

constatado nas demais entrevistas. De acordo com a opinião delas, o problema dos efeitos do 
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tempo provindo do processo de envelhecimento, caso já estejam muito visíveis no rosto da 

mulher, como rugas e linhas de expressões, não serão resolvidos pelos cosméticos, ou seja, a 

pele não rejuvenesce. Porém esse público acredita na prevenção e preservação da pele por 

meio dos produtos. A Administradora de Metalúrgica de 35 anos (Solteira) expôs sua crença 

citando uma matéria da revista Veja. 

 
Eu gosto. Acho importante pra mulher não ficar “velha”! Porém não 

acredito muito. Ainda mais por que vi uma reportagem com um dos maiores 
fabricantes de cosméticos da Europa - na revista Veja - na qual ele diz que não 
adianta muito. Esse fabricante disse que se for usado como prevenção e preservação 
da pele, o resultado é bom. No entanto, quando a pele já apresenta sinais de 
envelhecimento, não tem muito efeito. 

 

No Entanto, as consumidoras pesquisadas entram no consenso de que, por mais que 

haja grande variedade de propostas de tratamentos de beleza e de princípios ativos, existe 

muita propaganda enganosa na indústria de cosméticos, de produtos que além de não atingir a 

expectativa construída pela divulgação dos fabricantes, podem em alguns casos trazer danos 

para a pele. Esses fatores levam grande parte das consumidoras pesquisadas a terem muita 

cautela quanto a acreditar em novas propostas de tratamentos de beleza e adotá-los.  

Algumas entrevistadas disseram se sentirem satisfeitas com os tratamentos para o 

rosto de hoje em dia, porém essa opinião fundamenta-se exclusivamente com os produtos que 

elas utilizam atualmente. A percepção delas se confunde, na verdade estão satisfeitas com os 

atuais tratamentos que realizam, e não com as opções do mercado em um modo geral. 

 Foi constatada que existe uma diferença de percepção de qualidade entre produtos 

nacionais e importados (com um valor acima de R$190,00) nas pessoas que já 

experimentaram ambos. Segundo algumas entrevistadas, essa diferença é bem acentuada. Elas 

também afirmam que esses produtos acompanham preços caríssimos, e que compram somente 

quando encontram promoções ou viajam para lugares em que o preço é consideravelmente 

mais barato do que o praticado em Porto Alegre nas lojas de shopping. A empresária de 54 

anos (formada em Administração) explica: “Quando compro cosméticos importados, realizo 

uma compra para durar 5 meses de tratamento. Faço isso sempre que vou a lugares que tem 

bons preços, como Rivera ou São Paulo. A qualidade é muito melhor do que os nacionais”. 

 Outra entrevistada também esclarece o porquê da sua preferência e de considerar os 

importados melhores (Administradora de Metalúrgica de 35 anos Solteira): 

 
Os produtos da Natura e da Avon – esse é importado, mas é o que mais é 

usado por aqui - são muito oleosos e deixam a pele com muita linha de expressão. 
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Coisa que me incomoda, pois tenho pele oleosa. Eu prefiro a marca Dior, é 
importada, caríssima (R$ 350,00 por pote de 30ml), mas a qualidade é ótima. Tem 
um cheiro maravilhoso também, coisa que eu também sinto falta nos nacionais. 

 

7.2 HÁBITO DE CONSUMO 

 

As consumidoras pesquisadas para este trabalho afirmaram que tratam da pele 

diariamente com algum produto que combata o envelhecimento facial e demonstraram 

importância, seriedade e disciplina quanto a continuidade do uso de algum tratamento 

cosmético. A maioria disse que usa diariamente tanto produtos diurnos quanto noturnos; um 

antes de ir para o trabalho logo pela manhã, e outro antes de dormir a noite. Apenas duas 

delas afirmaram que não usam nada no rosto a noite. Segue abaixo depoimento da empresária 

de 54 anos formada em direito. 

“De noite eu apenas faço uma limpeza, e então vou dormir [...] para deixar a pele 

respirar [...]”. 

Pôde-se fazer um levantamento de vários produtos diferentes quando perguntado o que 

as consumidoras e suas amigas utilizam. A maioria das entrevistadas citou o Chronos 

Politensor de Soja da Natura e o Renew da Avon. Também foram citados em menor número 

opções tais como cirurgia plástica em idades mais avançadas no caso particular de algumas 

amigas das entrevistadas (porém uma mulher admitir que fez plástica pode trazer desconforto, 

e essa técnica projetiva talvez tenha trazido a luz que a própria entrevistada tenha feito) e 

produtos manipulados receitados pelo dermatologista como ácido retinóico e ácido 

hiaulurônico. Em casos isolados foram citadas opções tais como bottox, DMAE, Active C, 

Bloqueador solar Loreal Solar Expertise FPS 50 Gel-creme Antiidade e também marcas 

como Mary Kay, Claude Bergère, Vichy e Dior. 

 Os benefícios buscados pelas entrevistadas, além de prevenir ou combater o 

envelhecimento da pele (evitar rugas, sinais de expressão e manchas), são os de manter a pele 

hidratada e macia, tratar problemas do nível de oleosidade e servir ao mesmo tempo como 

protetor solar. Evitar a sala de cirurgia plástica foi dito por muitas entrevistadas também. 

Enfim, esse tipo de produto deve contemplar vários benefícios para ser visto como o ideal 

pelas consumidoras.  Houve muita divergência de opiniões sobre o tempo necessário que um 

bom produto deve levar as consumidoras perceberem melhoras em sua pele facial. 

As razões que fundamentaram a escolha de qual tratamento adotar foram diversas, 

porém a indicação e a percepção de um bom resultado de alguma amiga próxima ou digna de 

confiança foram às razões mais citadas e tidas como mais fortes. Algumas disseram que 
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através da experimentação conseguiram achar um tratamento que melhor se adaptou no seu 

rosto e também (nos casos da Avon e Natura) porque há uma proximidade muito grande e 

confiança depositada na consultora. Segue abaixo o depoimento da funcionária pública de 50 

anos: 

“A revendedora faz uma ótima propaganda e ela tem uma aparência muito boa. Ela 

utiliza os produtos que comercializa e conhece as nossas preferências. Compramos dela já faz 

um bom tempo”. 

 Outras disseram que consultam regularmente o dermatologista para saber novidades e 

seguem o que esse lhes prescreve pela confiança depositada no profissional. Algumas não se 

sentem satisfeitas com a qualidade dos produtos nacionais e preferem os importados (como 

citado anteriormente neste capítulo o relato da Administradora de Metalúrgica de 35 anos a 

qual possui pele oleosa, e que inclusive têm amigas com opiniões e tipos de peles parecidas). 

 As entrevistadas afirmaram que além de tratarem a pele facial com algum produto 

antiidade diariamente, também tomam outros cuidados, como o uso do protetor solar (caso o 

cosmético utilizado não contemple) e a limpeza da pele feita pelo menos uma vez por semana. 

A administradora de metalúrgica de 35 anos citou que usa óculos escuros com frequência para 

evitar a formação de linhas de expressão ao redor dos olhos, evita a exposição da região facial 

diretamente no sol e usa um creme específico para a região ao redor dos olhos. A empresária 

de 54 anos formada em administração disse que toma vitaminas todos os dias porque “o 

tratamento para uma pele não é só de fora para dentro, e sim de dentro pra fora [...]” e diz 

“não deito sem fazer minha limpeza de pele e uso soro fisiológico”. Mais uma entrevistada 

(empresária de 55 anos) complementa que usa sabonete líquido para o rosto e que realiza uma 

hidratação em estética uma vez por mês. 

  

7.3 HÁBITOS DE COMPRA 

 

O estudo trouxe evidências de que o reconhecimento da necessidade para realizar uma 

nova compra geralmente acontece quando a quantidade do atual do produto usado está 

chegando ao fim ou quando recebem informações “confiáveis” sobre um novo tratamento.  

Quanto aos atributos que fazem com que as entrevistadas reconheçam que um produto 

é bom, vem-se em primeiro lugar a qualidade e o resultado do tratamento. Teve-se 

divergência quanto ao cheiro do cosmético – que vem em segundo lugar - umas consideram 

que tem que ser algo muito natural ou sem cheiro para não misturar com o perfume que a 

entrevistada está utilizando ou então, por ser utilizado seguidamente, não ser enjoativo para a 
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mulher, assim como outras preferem produtos perfumados. Segue depoimento da 

Administradora de Metalúrgica de 35 anos: 

“Eu prefiro a marca Dior, é importada, caríssima - R$350,00 por pote de 30ml - mas a 

qualidade é ótima. Tem um cheiro maravilhoso também, coisa que eu também sinto falta nos 

nacionais.” 

 Em relação à embalagem, a maioria das entrevistadas diz não se importar quanto a isso. 

Afirmam que se a qualidade do produto for comprovada, a embalagem não importa. Uma 

entrevistada (Empresária de 54 anos formada em administração) disse que tem vezes que o 

cosmético fica relativamente mais caro pelo uso de determinadas embalagens exageradas para 

chamar a atenção da mulher, e conta isso como ponto negativo. Essa mesma pessoa também 

complementou salientando da importância do produto não ter embalagem de vidro pela 

possibilidade de quebrá-lo e de ter um tamanho relativamente pequeno para caber dentro da 

bolsa da mulher. Já duas das consumidoras que responderam a pesquisa (a Administradora de 

Metalúrgica de 35 anos e a Funcionária Pública de 45 anos) disseram que esse atributo é 

importante no momento da utilização do produto, preferem potes com espátulas a produtos 

em spray, segundo elas assim o produto tem maior duração pelo controle que se tem no 

manejo com a espátula. O atributo praticidade também foi levado em consideração pelas 

respondentes. A observação feita anteriormente sobre a embalagem vale para esse quesito 

assim como outra feita por uma entrevistada de o produto ter uma boa absorção. Apenas uma 

entrevistada (empresária de 48 anos) falou da importância da marca ser forte para ela 

considerar um produto como sendo bom. 

O preço foi citado como algo importante por todas as entrevistadas, segundo elas, um 

produto muito barato é visto com desconfiança. A questão das propagandas enganosas 

explicadas no início deste capítulo também favorece essa visão. Algumas inclusive 

reconhecem que simplesmente o fato do preço ser elevado já reflete uma qualidade 

subentendida em um produto ainda não testado pela consumidora ou por suas amigas. 

“Produto bom é produto caro [...] não adianta [...].” Funcionária Pública de 50 anos. 

“Tu não vai colocar qualquer coisa no teu rosto”. Empresária de 54 anos formada em 

Administração. 

 Ao longo das entrevistas foram citadas muitas formas através das quais novidades na área 

de beleza chegam até as respondentes ou então são utilizadas como meios para busca de 

informações pelas respondentes: pela internet (Google, Youtube e em alguns casos nos 

próprios sites das empresas fabricantes), pelo marketing boca a boca, farmácias, catálogos 

enviados pelas empresas de cosméticos, dermatologistas, televisão, revistas (não 
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especializadas em beleza do tipo Veja, Istoé, Super Interessante, etc.), consultoras (empresas 

de venda direta como, por exemplo, Avon e Natura), no caderno Donna do Jornal Zero Hora, 

estéticas e lojas especializadas em cosméticos. Todas as entrevistadas citaram a internet e o 

boca a boca como principais fontes de novidades, no entanto essa última é a que traz maior 

legitimidade a essas dentre todas as faladas.  

Houve divergência em relação a o que é feito antes de adotar um novo tratamento.  

Algumas disseram (Aposentada de 57 anos e Funcionária Pública de 45 anos) que 

simplesmente experimentam coisas novas (pela compra do produto ou por receberem 

amostras) se gostam da proposta pra ver se há resultado. Outras falaram ter muita confiança 

depositada na revendedora (no caso das funcionárias públicas entrevistadas neste trabalho que 

são atendidas por consultoras) e caso essa apresente o novo produto e diga que tem resultado, 

essas consumidoras acreditarão, e se não tiver um preço muito caro (mais de R$150) 

comprarão o produto. Já outro grupo tem “medo” e/ou muita cautela para aderir a um 

tratamento cosmético inovador e fazem uma busca ativa de informações para desvendar se o 

produto atende as expectativas criadas na sua divulgação, tentam entender como a química do 

produto age na pele e saber se isso procede, enfim, descobrir a verdade antes de aderir à 

inovação. Essas entrevistadas geralmente buscam informações com amigas, dermatologistas e 

na internet.  

“Tenho muito medo. Procuro me informar bem e saber da procedência: de onde vem, 

qual o princípio ativo, o que ele promete, se realmente vale a pena [...]”. Empresária de 48 

anos. 

 Agora, como lugares onde as entrevistadas realizam a compra de cosméticos, uma parte 

delas disse que a fazem com consultoras de empresas que trabalham com venda direta (como 

Avon, Natura e Mary Kay). Catálogos, lojas de cosméticos em Shoppings, farmácias e 

estéticas também foram apontados por algumas consumidoras. Existe a particularidade da 

maior proximidade e confiança entre cliente e revendedor no caso que as compras são feitas 

com consultoras, por diversas vezes essa pessoa já ser considerada como amiga pela cliente. 

Uma das respondentes (aposentada de 57 anos) disse que também compra produtos pela 

televisão (disse que fez duas compras nos últimos 4 meses), através de canais normais em que 

a propaganda e a apresentação de um novo produto são feitos durante um programa, assim 

como também em canais especializados como Polishop. Outra entrevistada também salientou 

que compra grande quantidade quando viaja a lugares que praticam preços relativamente 

menores se comparado com os preços praticados em Porto Alegre. 
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“Quando compro cosméticos importados, realizo uma compra para durar 5 meses de 

tratamento. Faço isso sempre que vou a lugares que tem bons preços, como Rivera ou São 

Paulo”. Empresária de 54 anos formada em administração. 
 

7.4 TESTE DE CONCEITO 

 

Primeiramente, soube-se que as entrevistadas ou nunca tinham ouvido falar sobre o 

uso cosmético do ouro, ou ouviram falar muito vagamente e não sabiam qual era o benefício 

do tratamento. 

Quando o conceito do Gel de Aloe Vera misturado com partículas de ouro 18k foi 

apresentado às consumidoras, obteve-se uma resposta coerente ao trabalho desenvolvido até 

aqui: por acreditarem que a propaganda enganosa é muito presente na indústria de cosméticos, 

nenhuma entrevistada realmente acreditou no benefício antiidade do produto. A maioria não 

duvidou da possibilidade, achou interessante e disse que teria que realizar uma busca de 

informações para descobrir a verdade por elas mesmas antes de testar na própria pele. 

“Acho interessantíssimo! Gostaria de analisar bem informações sobre, pois não 

conheço nada nesse sentido”. Empresária de 48 anos. 

Amigas que já usaram ou que já saibam a eficácia do tratamento, a opinião 

profissional de dermatologistas e a internet foram as principais fontes de informações citadas 

novamente na entrevista. Algumas respondentes foram muito favoráveis a idéia do produto 

caso ele apresente resultados. Porém uma entrevistada (Administradora de Metalúrgica de 35 

anos) disse que não acredita no efeito do ouro na pele, que não vê cabimento em como um 

metal em contato com a face poderia auxiliar no combate ao envelhecimento, mas afirmou 

que experimentaria o produto por achar ele “chique” e esperar resultado na pele do extrato de 

Aloe Vera. Já outra entrevistada (Empresária de 54 anos formada em administração) achou o 

novo produto com muito risco citando o caso de uma amiga que teve rejeição ao tratamento 

com fio de ouro.  

 As necessidades de se manter uma aparência saudável, bonita e “jovem”, assim como a de 

status, foram citadas nas entrevistas como sendo as que esse produto inovador deve atender. 

Mesmo as entrevistadas que disseram que não dão importância ao status quando o assunto é 

cosméticos, afirmaram que o produto tem um apelo forte nessa questão e que muitas mulheres 

reconheceriam e valorizariam muito o produto em função de ter ouro na sua fórmula.  

“De falar para a outra amiga que está usando um produto a base de ouro[...].” 

Empresária de 48 anos. 



41 
 

Todas reconheceram que as necessidades as quais seriam atendidas por esse novo Gel 

já são atendidas pela indústria de cosméticos, porque elas reconhecem tanto que existem 

tratamentos eficazes quanto produtos que dão status a mulher (como os caros e importados). 

Portanto, o produto não seria visto, a princípio, como uma opção acima das outras que já 

funcionam no que tange os benefícios. 

O preço do Gel (R$120,00) foi visto com bons olhos e tido como razoável. De acordo 

com o evidenciado nesse trabalho, as consumidoras acreditam que preço baixo reflete 

qualidade inferior e duvidosa. Logo, o preço adotado demonstra-se estar numa faixa em que 

conjuntamente é acessível e não traz dano a imagem de qualidade do produto. 

“Se os resultados forem bons, o preço é razoável [...]”. Administradora de Metalúrgica 

de 35 anos. 

“Qualquer produto bom é por ae [...]”. Empresária de 55 anos. 

“Produto bom tem preço bom [...]”. Empresária de 48 anos. 

 “A pele deve ser bem cuidada, ainda mais a do rosto. Algo que funciona normalmente 

é caro”. Empresária de 54 anos formada em Direito. 

 Quando perguntado às consumidoras se elas comprariam o produto, tiveram-se 

divergências. A maioria disse que precisaria de confirmação de que o produto tem resultado 

(vinda de amigas, determinadas consultoras, dermatologistas, da própria composição química 

do produto, etc.), aí então comprariam porque acharam a idéia do ouro no produto interessante 

e também por terem curiosidade em relação a essa inovação. Apenas uma (Funcionária 

Pública de 45 anos) aceitaria o risco de fazer o teste da qualidade do produto em si própria 

sem a confirmação prévia da sua eficácia. Duas entrevistadas disseram que não comprariam, 

porém uma delas (Aposentada de 57 anos) se converteu a igreja adventista e desde então 

parou de valorizar o status (inclusive se desfez das jóias de ouro que possuía), a outra 

(Empresária de 54 anos formada em Administração) diz ter medo de rejeição na sua pele e 

penar com outro tratamento para reverter o erro. Apenas uma respondente (Administradora de 

Metalúrgica de 35 anos) disse que compraria principalmente pelo status que o ouro 

proporciona e também por causa dos outros princípios ativos do produto, mesmo duvidando 

da eficácia do uso cosmético do ouro. Todas as entrevistadas acreditam que suas amigas 

comprariam o produto se o resultado fosse comprovado, e o utilizariam somente no horário da 

noite e diariamente, exatamente o indicado no conceito do produto.  

 Diante de toda essa situação colhida e esclarecida nos resultados neste capítulo, foi 

possível elaborar as considerações finais que serão apresentadas no capítulo seguinte. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Kalahary (empresa de estudo deste trabalho que fabrica e comercializa Produtos de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) buscando diferenciação e inovação nos seus 

produtos deseja lançar algo novo no mercado: um gel de Aloe Vera misturado com partículas 

de ouro 18k que visa hidratação, nutrição e rejuvenescimento da pele facial. Para tanto, esse 

trabalho teve a finalidade de fornecer suporte para que esse lançamento tenha o seu risco 

reduzido. 

Visando maior chance de sucesso no futuro lançamento do novo produto, os objetivos 

estabelecidos no quarto capítulo e que trouxeram norte para a execução do trabalho, foram os 

de conhecer percepção, hábitos de consumo e de compra das consumidoras entrevistadas, e, 

por último, obter as reações e opiniões das potenciais clientes sobre o conceito do novo 

produto. A metodologia utilizada foi a de pesquisa exploratória qualitativa com amostragem 

por julgamento, pois a compreensão do contexto de um problema é do que esse trabalho se 

trata, assim como foi utilizada a técnica de entrevista em profundidade em 8 mulheres que se 

encaixaram no perfil de potenciais consumidoras do novo produto (conforme capítulo de 

metodologia). 

Os resultados das entrevistas em profundidade foram esclarecidos no capítulo anterior, 

a este capítulo de considerações finais caberá uma análise sobre essa situação agora elucidada, 

e a sugestão de ações de marketing futuras para a Kalahary, que visem à obtenção de sucesso 

no lançamento do Gel de Aloe Vera com partículas de ouro 18k no mercado que abrange 

Porto Alegre e Região Metropolitana.  

Ao longo do trabalho foi possível perceber a importância, disciplina e seriedade por 

parte das mulheres que participaram das entrevistas em relação aos cuidados com a pele do 

rosto. Pode-se constatar diferença de percepções sobre os cosméticos rejuvenescedores 

faciais. Parte das entrevistadas acredita no poder rejuvenescedor desses, outra parte acredita 

que os cosméticos podem somente preservar a pele contra o envelhecimento. Segundo elas, 

caso a pele já apresente claros indícios de envelhecimento, não é possível reverter com o uso 

de cosméticos, no entanto é possível retardar as ações do tempo na pele com o uso de um 

tratamento cosmético. 

Notou-se que existe um preconceito muito forte quanto às propagandas da indústria de 

cosméticos serem em sua maioria enganosas. De produtos que não atingem as expectativas 

criadas pela propaganda, e que até em alguns casos podem trazer danos a pele. Essa situação 
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leva parte das consumidoras entrevistadas a terem muito cuidado quanto a experimentarem 

um novo tratamento de beleza.  

 Todas as entrevistadas fazem uso diário de algum tratamento visando ou rejuvenescer, ou 

preservar a pele contra as ações da idade. A aplicação dos produtos é feita no horário da 

manhã, antes de ir ao trabalho, e a noite, antes de dormir (com exceção de uma entrevistada 

que alega não usar nada no período noturno). Foi visto que os benefícios buscados pelas 

entrevistadas também são o de manter a pele hidratada, macia, com um nível de oleosidade 

adequado e protegida contra o sol (no caso do produto diurno). Portanto, um produto que 

contemple também esses benefícios é visto como ideal pelas entrevistadas. 

Como as entrevistadas disseram-se impressionadas ao verem as partículas de ouro na 

amostra do produto inovador, uma embalagem final transparente mostra-se mais interessante 

e atrativa. Em relação ao cheiro, há evidencias da existência de dois grupos: o que prefere um 

produto inodoro, e o adepto ao perfumado. No entanto, por esse trabalho não contemplar uma 

pesquisa quantitativa, não se tem inferência estatística sobre o tamanho de mercado de cada 

preferência. 

O preço de R$ 120,00 por embalagem de 60 ml foi visto como algo razoável e ao 

mesmo tempo não prejudicial à imagem do produto visto a insegurança das entrevistadas 

quanto aos produtos baratos existentes no mercado. Portanto, a Kalahary deve praticar um 

preço ao redor desse valor. 

Quanto aos pré-requisitos para Adoção de inovações bem-sucedidas propostas por 

Solomon (2002), é possível constatar como o produto se posiciona: 

 Compatibilidade: o Gel de Aloe Vera com partículas de ouro demonstrou-se 

compatível ao estilo de vida das entrevistadas. Visto que quase todas disseram usar 

um produto antiidade diariamente antes de dormir, Logo nota-se que a inovação 

não contraria o hábito de consumo das consumidoras. 

 Complexidade reduzida: as consumidoras entrevistadas não demonstraram dúvidas 

quanto ao uso do produto, já que a sua forma de aplicação é igual às opções 

existentes no mercado. 

 Possibilidade de teste: os resultados do uso do gel são notados com a continuidade 

do tratamento, não há como testar a eficiência do produto com algumas aplicações. 

Portanto, disponibilizar amostras para teste é possível, porém somente serviria 

como uma ação a trazer proximidade do consumidor ao produto. 
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 Observabilidade: como o novo produto é um gel que se passa a noite antes de 

dormir, as pessoas que circundam a consumidora podem não fazer idéia que ela 

aderiu a essa inovação. No entanto, de acordo com o que foi visto no trabalho, o 

que seria muito provável de acontecer é a consumidora falar sobre o gel para 

amigas de forma espontânea, ou de comunicar a elas que está utilizando o novo 

produto quando forem perguntadas sobre o assunto. 

 Vantagem relativa: quanto a esse quesito, a maioria das entrevistadas considerou a 

idéia do ouro no produto atraente, demonstrou muita curiosidade quanto ao 

assunto e disse que compraria o produto caso tivesse certeza da sua qualidade, 

vinda de uma amiga ou dermatologista. Logo, pode-se dizer que o ouro contido na 

fórmula do produto é o que mais fundamenta a sua vantagem relativa para essas 

pessoas.  

Em razão do que foi dito anteriormente, sobre o cuidado que a mulheres tem com sua 

pele e as propagandas enganosas na indústria de cosméticos percebidas pelas entrevistadas, é 

possível concluir que o marketing de um produto inovador no mercado de cosméticos deveria 

englobar antes de tudo uma comunicação com dermatologistas, para que os benefícios do 

produto sejam desmistificados e esse saiba como o produto age na pele. Como existe um 

público que leva a opinião desses profissionais muito a sério antes de experimentar um novo 

tratamento, esse esforço é necessário para dar credibilidade ao produto. 

Dermatologistas ficam cientes de novos tratamentos que visam rejuvenescimento 

facial via congressos, artigos, indicações de outros profissionais, visitas de representantes de 

laboratórios e internet. Levando a acreditar que a maneira de comunicação mais conveniente e 

compatível ao estilo profissional desses seria por meio de visitas aos consultórios e clínicas 

para apresentar o Gel de aloe vera com partículas de ouro e também deixar algumas amostras.  

A comunicação deveria focar a proposta de parceria com os dermatologistas: 

conforme apresentado no capítulo empresa deste trabalho, a Kalahary já possui um sistema de 

comissões aos vendedores, com os dermatologistas seria uma adaptação dessa prática. Sem 

necessitar investimento inicial em um Kit, o dermatologista ao indicar o produto à 

consumidora (atestado obviamente pela compra) levaria uma comissão de 35% sobre o preço 

de venda do produto. A logística se adaptaria a preferência do profissional, tanto faz se um 

escritório regional da empresa realize a entrega e cobrança do produto diretamente com ele ou 

a consumidora (para depois a comissão do dermatologista, ser repassada ao próprio via 

depósito em conta previamente estabelecida).  
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Num segundo momento, uma tática de comunicação via internet deveria ser feita. Já 

que essa foi citada pela maioria das entrevistadas como fonte de informações sobre 

cosméticos (inclusive sendo fonte de dermatologistas). Deveria ser exposto nos mais mínimos 

detalhes como o produto age na pele, princípios ativos, opiniões de dermatologistas, vídeos 

demonstrando mulheres aplicando o produto, etc. Enfim, elementos que tragam maior 

familiaridade as potenciais consumidoras. 

Vídeos deveriam ser disponibilizados na rede através do site Youtube 

(www.youtube.com.br) pela popularidade e facilidade no acesso a esse. O material consistiria 

em: 

 Informações sobre como exatamente o ouro age sobre a pele (usando explicações 

utilizando de preferência imagens); 

 Demonstração da aplicação do produto em mulheres que aparentem idade em torno de 

40 anos; 

 Opiniões de dermatologistas também seriam de extrema valia para um marketing 

online; 

 Formas de como adquirir o produto, realizar pagamento, contato (e-mail, telefones, 

skype, MSN, perfil de usuário no Orkut). 

O Orkut também serve como ferramenta virtual (www.orkut.com.br), nesse site de 

relacionamentos deveria ser criada uma comunidade com o nome “tratamento facial com 

ouro” para discussão de pessoas ou que já experimentaram um tratamento com ouro na 

fórmula, ou que se sentem atraídas por esse apelo. Um perfil de usuário também deveria ser 

criado com o futuro nome do produto, explicando todos os benefícios, forma de utilização, 

como se adquirir, contato, etc. O perfil de usuária para quem deve ser realizado o convite 

(tanto para participar da comunidade quanto para ser “amigo” do perfil criado pela empresa) é 

coerente com o trabalho desenvolvido. Porém como o Orkut não disponibiliza todos os dados 

necessários para classificar que uma usuária é uma potencial consumidora ou não, a seguinte 

informação deve servir de qualificação: 

 Habitar Porto Alegre ou Região Metropolitana; 

 Mulheres de 30 anos de idade ou mais; 

 Possuam ensino superior completo (a maioria das usuárias que possui preenche esse 

dado). 

Obviamente que no próprio site da empresa (www.kalahary.com.br) deve conter as 

informações e elementos acima citados, como links para vídeos alocados no youtube que 
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dizem respeito ao produto, endereços de comunidades relacionadas no Orkut, imagens do 

produto, componentes da fórmula, como ele age na pele e formas de pagamento e aquisição 

do produto.  

 Como o buscador Google foi dito pela maioria das entrevistadas como forma de achar 

novas opções de tratamento na internet, assim como ao verem as partículas de ouro no 

produto todas as entrevistadas se disseram impressionadas, uma possibilidade para o processo 

de marketing online do Gel de Aloe Vera com partículas de ouro seria adquirir o domínio 

www.vocevaleouro.com.br, para ter-se um endereço com um nome forte e chamativo, visando 

um maior apelo ao divulgar esse endereço eletrônico nos vídeos, comunidades e fóruns 

online. Investir em links patrocinados do Google (www.google.com.br) no qual algumas 

palavras chave colocariam o site do produto inovador em boa posição quando algumas 

palavras-chave foram buscadas (como “tratamento facial”, “rejuvenescimento”, “ouro”, 

“preservação da pele”, etc.). 

Num terceiro momento, deve ser desenvolvido um tratamento controlado com cerca de 

quinze potenciais consumidoras (de preferência indicadas pelos dermatologistas), as quais se 

encaixem no perfil de usuária explorado neste trabalho: 

 Tenham 30 anos de idade ou mais (habitem região metropolitana de Porto Alegre); 

 Alto envolvimento com a classe de produtos; 

 Possuam ensino superior completo; 

 Tenham nível de renda média/alta ou superior; 

 Sejam socialmente ativas. 

Essa ação visa um resultado na prática, para que essas mulheres então estejam aptas a 

indicar o Gel às suas amigas, e/ou poderem atestar a sua eficácia caso forem perguntadas 

sobre o assunto. Isso se fundamenta no fato das amigas das consumidoras serem a fonte que 

traz maior credibilidade ao produto. De preferência, as potenciais consumidoras escolhidas 

para esse tratamento controlado não devem transitar pelos mesmos círculos sociais uma da 

outra. Dessa forma, há maior chance da opinião dessas consumidoras chegarem a um maior 

número de mulheres. 

Em relação à força de vendas, deveria ser realizado um evento para o lançamento do 

produto, no qual seriam entregues amostras e as características do produto seriam 

esclarecidas, tais como valores, composição, de que forma age na pele (o material virtual 

construído deveria ser disponibilizado e informado à força de vendas para que essa possa vir a 
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usar como auxílio na apresentação do produto para às potenciais consumidoras) e o público 

mais propenso a compra (estudado neste trabalho). 

Caso a empresa opte por investir em uma comunicação na mídia convencional, este é 

o momento, visto que a base para a credibilidade do produto seria construída anteriormente e 

o preconceito de “propaganda enganosa” poderia ser combatido de uma forma eficiente. 

Envio de catálogos para mulheres que já tenham cadastro na empresa e que se encaixem no 

perfil, envio também para salões de beleza que atendam mulheres de classe A/B ou superior e 

reportagens no caderno Donna da Zero Hora Dominical seriam boas alternativas. Não foi 

dada grande importância pelas entrevistadas em relação aos comerciais na televisão, ao 

mesmo tempo em que esse tipo de mídia é mais cara, por essas razões esse investimento não é 

atraente para a Kalahary. 

 

8.1 LIMITAÇÕES 

 

 Por mais que resultados e considerações importantes para empresa puderam ser feitos com 

o presente trabalho, não se podem esquecer as limitações que o atingem. 

Não se teve a disposição uma versão final da embalagem do novo produto, o que se 

pode apresentar ao público entrevistado foi uma pequena amostra com embalagem 

transparente para ter-se a reação às partículas de ouro submersas no gel de Aloe Vera. Viu-se 

a importância da embalagem final usar a transparência no seu design. 

Em virtude do método qualitativo utilizado, foi possível realizar um levantamento 

junto às potenciais consumidoras do novo produto sobre hábitos de compra, consumo e a 

reação a um conceito, porém não está ao alcance deste trabalho realizar inferências estatísticas 

sobre a população. Isso ficaria a cargo de uma futura pesquisa quantitativa adequada a esse 

fim. Como exemplo dessa limitação do trabalho, tem-se que não há como realizar conclusões 

sobre as características olfativas do produto, visto que se evidenciou a existência de dois 

grupos: o que prefere um produto inodoro, e o adepto ao perfumado. Para tal decisão, seria 

necessário realizar uma pesquisa quantitativa para saber qual é o público mais atraente para os 

objetivos da empresa. 

A pesquisa realizada neste trabalho de conclusão poderia ser base para um novo 

trabalho, que buscaria ferramentas estatísticas para mensurar o tamanho do mercado do novo 

produto, apresentar a versão final da embalagem em forma de imagens e amostras com cheiro 

e sem cheiro, ou seja, complementar a pesquisa qualitativa deste trabalho. 
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ANEXO I – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

Roteiro pré-estruturado para Entrevista em Profundidade 

- Qual sua opinião sobre produtos para rejuvenescimento? 

- Qual a sua opinião sobre os cosméticos para tratamentos do rosto de hoje em dia? 

- Que tipos de tratamento para o rosto é mais empregado por suas amigas? (cosméticos, 

estéticas etc.) Por que você acha que elas preferem esses tratamentos? 

- Qual o tratamento que você usa? Quais os benefícios que você procura nos tratamentos? 

- Quais outros cuidados você tem com sua pele? Você cuida da sua pele diariamente? Em 

quais horários? 

- O que um produto de beleza tem que ter para ser bom? (embalagem, cheiro, textura, 

praticidade, etc.) 

- Existe alguma marca preferida de produto de beleza para a pele? Qual? Por que você prefere 

essa marca? 

- Como você fica sabendo de novidades na área de tratamento de beleza e cosméticos? Onde 

você busca esse tipo de informação? 

- Onde você costuma comprar cosméticos? Descrever a última compra que realizou... 

- Que tipo de coisas você faz antes de adquirir um novo cosmético ou aderir a um novo 

tratamento de beleza? 

- Conte uma história de um momento de sua vida em que você se sentiu muito satisfeita por 

usar produtos de beleza para a pele. 

- Conte uma história de um momento de sua vida em que você se sentiu muito insatisfeita por 

usar produtos de beleza para a pele. 

- O que você sabe a respeito do uso cosmético do Ouro? 

 

(Mostrar a folha com a descrição do conceito juntamente com a amostra do produto) 

- Na sua opinião, quais benefícios o ouro realmente proporciona para sua pele?  

- Para você, qual o problema que o ouro resolve? Você acha que esse produto preenche qual 

necessidade? 

 - Há outros produtos que atualmente atendem a essa necessidade? 

 - Qual a sua opinião sobre o preço do produto? 

 - Você compraria o produto? Por que? (explorar todas resistências, psicológicas, racionais). 

- Você acha que suas amigas utilizariam esse produto? Em quais ocasiões? Com que 

freqüência?
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ANEXO II – CONCEITO DE PRODUTO 

 

Conceito do Produto: 

Um Gel de Aloe Vera misturado com partículas de Ouro 18k que visa a hidratação e o 

combate ao envelhecimento da pele do rosto, que deve ser aplicado a noite antes de dormir. 

Esse produto se destina a mulheres maduras que tem por hábito o cuidado e a valorização do 

próprio corpo e imagem. 

Valor: R$120,00 por embalagem de 60ml. 

 

Conceito Extendido. 

A quem se destina: Mulheres de 30 anos ou mais com renda média/alta, que tem por hábito o 

cuidado e valorização do próprio corpo e imagem. 

Benefícios: hidratação, nutrição e combate ao envelhecimento da pele. 

Aloe Gel 

Fluído Líquido. Gel hidratante facial e corporal. É ótimo para todos os tipos de pele, 

hidratando e nutrindo. É eficaz após exposição ao sol e indicado para o uso diário.  

Ouro 

Em contato com a pele é reconhecido como um corpo estranho, para combater esse corpo 

estranho, a pele produz elastina e colágeno que auxiliam na preservação da pele. 

Ocasiões de consumo: deve ser aplicado no rosto antes de dormir e ser retirado ao acordar.  

 

 



51 
 

ANEXO III – TABELA DE PRODUTOS E PREÇOS (EM R$) DA KALAHARY 

 

 
MAQUILAGEM 

Preço 

(R$)  

1 Lip Gloss 01 14,90 

2 Lip Gloss 02 14,90 

3 Lip Gloss 03 14,90 

4 Lip Gloss 04  14,90 

5 Batom DR 01 7,90 

6 Batom DR 02 7,90 

7 Batom DR 03 7,90 

8 Batom DR 04 7,90 

9 Batom DR 05 7,90 

10 Batom KLC 02 Fascinação 7,90 

11 Batom KLC 03 Atração 19,90 

12 Batom KLC 04 Desejos 7,90 

13 Batom KLC 06 Ternura 19,90 

14 Batom KLC 07 Alucinação 7,90 

15 Batom KLC 08 Carinho 19,90 

16 Batom KLC 09 Inspiração 19,90 

17 Batom KLC 10 Encontro 7,90 

18 Batom KLC 11 Incolor 7,90 

19 Batom KLC 13 Paz 19,90 

20 Batom Kalahary 02 Samyra 7,90 

21 Batom Kalahary 03 Crys 7,90 

22 Batom Kalahary 05 Tamyris 23,90 

23 Batom Kalahary 06 Íris 7,90 

24 Batom Kalahary 07 Kelly 7,90 

25 Batom Kalahary 08 Iara 23,90 

26 Batom Kalahary 10 Yasmin 7,90 

27 Batom Kalahary 11 Gaby 23,90 

28 Batom Kalahary 12 Lívia 23,90 

29 Batom Kalahary 13 Bia 26,00 

30 Batom kalahary 14 Luna 28,00 

31 Base Líquida 01 Tiffanys 39,90 

 
MAQUILAGEM 

Preço 

(R$) 

32 Base Líquida 02 Translucent 39,90 

33 Base Líquida 04 Brunet 39,90 

34 Delineador Preto 34,00 

35 Face Stick 01 Tiffanys 39,50 

36 Face Stick 02 Brunet 39,50 

37 Face Stick 03 Ebony 39,50 

38 Kajal Preto 16,00 

39 Kajal Marron 16,00 

40 Kajal Branco 16,00 

41 Lápis Delineador p/ Olhos - Preto 21,50 

42 Lápis Delineador p/Olhos -Marrom 19,00 

43 Pó Facial 01 Tiffanys 39,90 

44 Pó Facial 02 Translucent 39,90 

45 Rimel Preto 34,50 

46 Corretivo 01 29,00 

47 Sombra Perolada 01 Pérola 25,00 

48 Sombra Perolada 02 Rosa 25,00 

49 Sombra Perolada 03 Areia 25,00 

50 Sombra Perolada 04 Azul 25,00 

51 Sombra Perolada 05 Lilás 25,00 

52 Sombra Perolada 06 Bronze 25,00 

53 Sombra Perolada 08 Cobre 25,00 

54 Sombra em Pó 01 Branca 25,50 

55 Sombra em Pó 02 Dourada 25,50 

56 Sombra em Pó 03 Bronze 25,50 

57 Sombra em Pó 04 Cobre 25,50 

58 Lápis Labial Natural 19,00 

59 Lápis Labial Terracota 19,00 
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FACIAL 

Preço 

(R$) 

60 Creme de Limpeza 29,90 

61 Loção Tônica Facial 17,00 

62 Creme com Colágeno 63,00 

63 Creme Hidratante 49,00 

64 Nutrigel 51,90 

65 Creme Esfoliante 48,00 

66 Gel Máscara Calmante 36,00 

67 Máscara Facial 48,00 

68 Tônico para Máscara 38,00 

69 Óleo Vitaminado 29,90 

70 Gel Creme Vitaminado 29,90 

71 Própolis Cream 36,00 

72 Creme Magnitude 69,00 

73 Special Magnitude 69,00 

74 Aloe Gel 46,90 

75 Saboneteira Vidro 45,00 

76 Sabonete Líquido  33,90 

77 Sabonete Líquido Refil 30,90 
   

  
CORPORAL 

Preço 

(R$) 

78 Loção para o Corpo 39,00 

79 Loção Morango c/ Champagne 28,00 

80 Loção Pernas e Pés 25,00 

81 Creme para os Pés 47,00 

82 Loção Corporal F. Orchidee 58,00 

83 Gel Canforado  49,90 

84 Creme de Massagem 43,00 

85 Multiativo 27,00 

86 Óleo de Banho 48,00 

87 Creme de Mãos 23,00 

88 Gel For Ice 14,90 

89 Loção Corporal Hidratante 19,90 

90 Sabonete Esfoliante Corporal  19,90 

  
CAPILAR 

Preço 

(R$) 

91 Shampoo de Tratamento P/C 39,00 

92 Condicionador de Tratamento P/C 39,00 

93 Shampoo  Hidrat. Austry Normal 36,00 

94 Shampoo Hidrat. Austry Seco 36,00 

95 Shampoo Hidrat. Austry Oleoso 36,00 

96 Condicionador Hidrat. Austry 36,00 

97 Creme Condicionador s/Enxágue 33,00 

98 Loção Capilar Spray 56,00 

   

  
PERFUMARIA FEMININA 

Preço 

(R$) 

99 Colônia Women 01 Safira 59,90 

100 Colônia Women 02 Adventure 69,90 

101 Colônia Women 03 Trama 72,00 

102 Colônia Women 04 Malizia 77,00 

103 Colônia Women 05 Delicate 69,90 

104 Colônia Women 06 Romantic 72,00 

105 Colônia Women 07 Charm 69,90 

106 Colônia Women 08 Wonderful 59,90 

107 Colônia Women 09 Aquarius 63,00 

108 Colônia Women 10 Miss 47,00 

109 Colônia Women 11 Hypnotique 47,00 

110 Colônia Women 12 Exotic 47,00 

   

  
PERFUMARIA MASCULINA 

Preço 

(R$) 

111 Colônia Men 01 Black 68,00 

112 Colônia Men 02 Saizen 71,00 

113 Colônia Men 03 Raszão 72,00 

114 Colônia Men 04 Phatus 72,00 

115 Colônia Men 05 Eternus 72,00 

116 Colônia Men 06 Snob 68,00 

117 Colônia Men 07 Exclusive 77,00 

118 Colônia Men 08 Magnific 71,00 
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PERFUMARIA MASCULINA 

Preço 

(R$) 

119 Colônia Men 09 Sensatez 71,00 

120 Colônia Men 10 Onix 47,00 

121 Colônia Men 11 Topazio 47,00 

122 Colônia Men 12 Spot 47,00 

   

  
DESODORANTES 

Preço 

(R$) 

123 Desodorante Roll-on Men 18,50 

124 Desodorante Roll-on Women 18,50 

125 Desodorante Creme 14,90 

126 Desodorante Spray Men 21,00 

127 Desodorante Spray Women 21,00 

128 Floral Orchidee Spray 54,00 

129 Floral Wind Fresh 39,00 

130 Body Splash 25ml 17,90 

   

  
LINHA MASCULINA 

Preço 

(R$) 

131 Creme para Barbear 23,00 

132 Gel após Barba 23,00 

   

  
LINHA JOVEM 

Preço 

(R$) 

133 Gel Creme Young Line 46,00 

134 Tônico Facial Young Line 36,00 

   

  
LINHA INFANTIL 

Preço 

(R$) 

135 Colônia Infantil  23,00 

136 Shampoo Infantil  32,00 

137 Condicionador Infantil 23,00 

 

 

 

 


