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RESUMO 

Teixeira, Micheline Machado. Envelhecimento humano e consumo de cosméticos: a 
estética, dilemas e diversidade de comportamentos. 2015. 78 f. Dissertação (Mestrado em 
Envelhecimento Humano) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2015. 

Para as mulheres, o fenômeno do envelhecimento pode ser mais traumático do que para os 
homens, uma vez que elas se defrontam com a perda da jovialidade estética, surgimento de 
rugas, sinais de expressão, cabelos brancos, entre outras mudanças físicas, o que tem motivado 
o maior consumo de cosméticos por este público que busca elevar sua autoestima e sentir-se
incluído socialmente. Este estudo será apresentado em forma de dois capítulos, o primeiro deles
com o objetivo de compreender a influência dos fatores emocionais ao longo das etapas do 
processo de decisão de compra de cosméticos que atenuam os efeitos estéticos da velhice em 
mulheres pertencentes à Classe C. O segundo capítulo objetiva conhecer a dinâmica de cuidados 
estéticos e a decisão de compra de produtos cosméticos condicionada à situação financeira 
dessas idosas. Para tanto, configura-se como uma pesquisa exploratória descritiva que busca 
uma maior familiaridade com o problema de maneira a torná-lo explícito. Tem também caráter 
qualitativo, pois é baseado em pequenas amostras e perguntas abertas, sem opções de respostas 
pré-determinadas, permitindo que se conheçam as percepções, avaliações, sentimentos e 
julgamentos das pessoas entrevistadas. Utilizou-se a técnica de grupo focal. Participaram 32 
mulheres, com idade entre 60 e 80 anos, de diferentes níveis de escolaridade, residentes num 
município do norte, do Rio Grande do Sul. A pesquisa ocorreu no segundo semestre de 2014,
após aprovação do Comitê de ética em Pesquisa da UPF. Ficou evidenciada, com o estudo, a
influência dos fatores emocionais na decisão de compra de produtos cosméticos, que fatores 
emocionais intervêm no processo de decisão de compra de cosméticos e que a questão estética 
tem um papel bem importante na vida das mulheres e, com o envelhecimento e o consequente 
aparecimento dos sinais da idade, os cosméticos assumem a função de atenuar a perda da 
jovialidade estética e os reflexos negativos desta fase. Ao se pesquisar a dinâmica de cuidados 
estéticos, observou-se que, apesar do orçamento restrito, essas idosas adquirem rotineiramente 
produtos e serviços estéticos, preservam uma rotina de cuidados com a aparência, com a saúde 
e com a qualidade de vida. 

Palavras- chaves: Envelhecimento Humano; Aspectos psicossociais; Mulheres e estética; 
Comportamento de compra; Classe Social C. 



ABSTRACT 

Teixiera, Micheline Machado. The human aging and the cosmetic consuming: a esthetics, 
dilemmas, and the human behavior diversity. 2015. 78 f. Dissertação (Mestrado em 
Envelhecimento Humano) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2015 

For women, the aging phenomenon can be more traumatic than for men. They are faced with 
loss of the aesthetic joviality, appearance of wrinkles, expression lines, white hair, and other 
physical changes, which conduce the increase consumption of cosmetics products by this 
audience that seeks to elevate their self-esteem and feel socially included. This study will be 
presented in the form of two chapters, the first one in order to understand the influence of 
emotional factors throughout the stages of cosmetics purchase decision process that mitigate 
the aesthetic effects of aging in women belonging to economic class C. The second chapter 
aims to know the dynamics of aesthetic care and the decision of buying cosmetic products 
subject to the financial situation of these elderly. Therefore, it appears as a descriptive 
exploratory study that seeks greater familiarity with the problem so as to make it explicit. It 
also qualitative, because it is based on samples and open questions without pre-determined 
response options, allowing to know the perceptions, evaluations, feelings and judgments of 
people interviewed. We used the focus group technique. Participated 32 women, aged 60 to 80, 
of different levels of schooling, residents of a northern municipality, Rio Grande do Sul. The 
research took place in the second half of 2014, after approval by the Ethics Committee of the 
Universidade de Passo Fundo. The conclusion of the study revealed the influence of emotional 
factors in the purchase of cosmetics decision, that emotional factors take precedence and 
intervene in the cosmetics purchase decision process and aesthetic issue has a very important 
role in women's lives and, with aging and the consequent appearance of signs of age, the 
cosmetics assumes the function of alleviating the loss of the youthful appearance and aesthetic 
negative impact of this phase. When researching the dynamics of beauty treatments, it was 
observed that, despite the limited budget, these elderly routinely get aesthetic products and 
services, preserve a routine care with their appearance, with the health and quality of life. 

Key-words: Human Aging; Psychosocial aspects; Women and aesthetics; Buying behavior; 
Social class C.
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Cuido da minha estética usando cremes e batons. Quando não usamos, 

ficamos feias e tristes



Me pinto mais nas festas para chamar mais atenção, aí olham e dizem  

“nossa, parece que você está mais jovem!”  

 

Quando uso cosmético, me sinto mais sensual, mais bonita.  

 Faz muito bem usar para ter elasticidade na pele, fico mais bonita. 

 

Me sinto poderosa, bonita. Eu uso batom. Sou muito clara, daí fiz 

minha sobrancelha, passo lápis no olho. Cílios bem pretos.  

 Me sinto bem, mais bonita, mais feliz também.   



Eu tenho uma neta, aí, quando tem festa, ela me arruma, me pinta pra 

ficar mais bonita.  

Uso para ficar mais bonita, realçar a beleza, me sentir mais atraente e 

sensual.  

Antes meu marido não fazia barba e vinha se esfregar, me deixava 

cheia de alergia na pele. Mas, depois que passei a me cuidar mais e me 

sentir bonita, até ele passou a se cuidar.



filhas, netas, 

cabeleireiras, mídia (revista e televisão), vendedores de cosméticos, atendentes de farmácia, 

médicos, amigas e vizinhas.

marketing

Ganhei de uma doutora que eu trabalhava um creme para o rosto, achei 

uma maravilha. Quando acabou, perguntava em todas as farmácias 



onde podia encontrar e ninguém conhecia. Um dia perguntei para a 

doutora onde eu poderia comprar o mesmo creme.  

“ficam na expectativa do produto ser bom”

Vou pela dica do vendedor.  

Considero a conversa do vendedor.  

embalagem que lhe chama a atenção.  



performance

performance

“Algumas vezes sinto frustração com minha escolha”

“Me 

realizo quando compro”



 













ESTILO DE VIDA 

Ginástica 

Hidroginástica 

Alimentação equilibrada 

Hidratação 

Exercícios/ caminhada 

Dança/ Atividades manuais 

Grupos convivência 

Viagens 

Envolvimento com 
pequenos animais 

                 ROTINA 

Batom 

Creme para pele 

Tintura de cabelo 

Depilação 

Manicure/ pedicure 

Protetor solar 

Perfume 

Corte de cabelo 

 

 CUIDADOS ESPECIAIS 

Consultas regulares 

Uso de medicação 

                   OCASIÕES ESPECIAIS 

                       maquiagem 



Eu só uso nívea, logo que acordo já passo. Batom, não fico sem, o que 

vier.  

Faço pé, mão e corto meu cabelo. Sempre uso um batom, um creme. 

Me acho vaidosa, sou uma senhora vaidosa.  

A gente sempre tem um pouco de cuidado. Depois do banho eu passo 

um creme. O cabelo depois que comecei colorir, nunca mais parei.  

. 

Não compro muita coisa. O dinheiro não dá pra tanto, é controlado. 

Mas sempre compro um creme para esfoliação.  

Tem uma diferença de preços entre Natura e Avon. Quando eu posso 

comprar mais, procuro comprar da Natura, senão compro da Avon. Eu 

acho a Natura melhor, mas nem sempre dá para comprar.  



Compro tinta  da minha vizinha que 

é mais barato.  

Compro os produtos na farmácia [...]  porque ganho sempre um bom 

desconto.



Quando uso cosmético, me sinto mais sensual, mais bonita.  

 [...] fico mais bonita. Me sinto poderosa, bonita [...].  

 Me sinto bem, mais bonita, mais feliz também.  

 Uso para ficar mais bonita, realçar a beleza, me sentir mais atraente 

e sensual.  

Quando não usamos produtos, ficamos feias e tristes.  
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Panorama do setor.

Panorama do setor de higiene pessoal perfumaria e cosméticos

Critério de classificação 

econômica Brasil. 

. Consumo na base da pirâmide

Análise de conteúdo.

Anais

: 

Consumo na base 

da pirâmide

Journal of Consumer Research

Comportamento do consumidor: 

Comportamento do consumidor. 



 

 

Marketing contemporâneo.

Ipea

Texto para Discussão

Consumo de alimentos nas famílias de baixa 

renda:

Consumo na base da pirâmide

Consumo na base da pirâmide

Indústria cosmética brasileira cresceu 10,6%.

Anais

A cultura das mudanças e ideias de futuro no passado

O envelheciemnto humano através das narrativas

Revista Veja,
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Jornal do Brasil

Análise de conteúdo. 

Revista Brasileira de 

Enfermagem

Anais

Técnicas de pesquisa em economia e elaboração de monografias.

O corpo como capital:

Contaduría y Administración

Risco percebido na compra de alimentos 

por consumidores de baixa renda.

Perfil dos idosos 

responsáveis pelos domicílios



 

 

Cad. Saúde Pública

Interface-Comunic., Saúde, Educ

Revista de Administração Mackenzie,

A avaliação da aplicabilidade da escala 

Consumption Emotions Set para a mensuração das emoções em experiências de consumo na 

cidade de Porto Alegre.
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Pesquisa de marketing:

World population prospects:

A nova era do consumo de baixa renda.

Tratado de geriatria e gerontologia

Revista ADM
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Satisfaction:

Anais... 

Família e envelhecimento

Journal of Consumer Marketing,

The fortune at the bottom of the pyramid:

A beleza em foco:

Entenda as mulheres da classe C

Estudos qualitativos com o apoio de grupos focados. 

Journal of Consumer 

Research,

Consumo na base da pirâmide

Era Eletrônica



 

 

Journal of Consumer Research

Folha de São Paulo
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Interdisciplinares sobre o Envelhecimento
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Envelhecimento humano e consumo de cosméticos: a estética, dilemas e 
diversidade de comportamentos 

Pesquisador: micheline machado teixeira  

Área Temática: 
Versão: 1 

CAAE: 36288014.2.0000.5342 

Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 804.646  

Data da Relatoria: 
24/09/2014 

 

Apresentação do Projeto: 
Pesquisa exploratória qualitativa que tem por objetivo compreender como se dá o consumo de 
cosméticos faciais que atenuam os sinais do envelhecimento por mulheres idosas (classe C). 

 

Objetivo da Pesquisa: 
Compreender o papel dos fatores emocionais ao longo das etapas do processo de decisão de compra 
de cosméticos faciais que atenuam os efeitos estéticos da velhice em mulheres da Classe C. 

Conhecer as motivações e expectativas das consumidoras em relação a cosméticos faciais; Identificar 
os fatores emocionais que atuam no processo de decisão de compra; Analisar o papel dos fatores 
emocionais no processo de decisão de compra. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: caso identificado a idosa será encaminhada para um profissional da área que porventura 
possa auxiliar. 

Beneficios: Conhecer quais são os motivos e expectativas que levam a idosa a comprar produtos 
cosméticos faciais. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa que tem por objetivo compreender como se da 
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o consumo de cosméticos faciais que atenuam os sinais fisiológicos do envelhecimento por mulheres 
idosas. Serão participantes 48 mulheres com 60 anos ou mais, residentes em Passo Fundo, que utilizam 
ou não cosméticos faciais e com renda de R$ 1.484,00 a R$ 2.674,00 (classe C). Serão realizados 5 
encontros de focus group com 8 a 12 participantes cada; sendo 2 grupos compostos por mulheres que 
utilizam cosméticos faciais, outros 2 grupos por mulheres que não utilizam e 1 grupo por “experts” da 
área da saúde e estética. Para a analise, serão revistas as filmagens das sessões de focus group e feita 
a transcrição das falas das participantes, apontando expectativas, sentimentos, atributos, informações 
que possam corroborar com os objetivos deste estudo. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Os direitos fundamentais do (s) participante (s) foi (ram) garantido (s) no projeto e no TCLE. O protocolo 
foi instruído e apresentado de modo completo e adequado. Os compromissos do (a) pesquisador (a) e 
das instituições envolvidas estão presentes. O projeto foi considerado claro em seus aspectos 
científicos, metodológicos e éticos. 

Recomendações: 
Após o término da pesquisa, o CEP-UPF solicita: 

a) a devolução dos dados do estudo a instituição onde será realizada a pesquisa; 
b) enviar relatório final da pesquisa, pela plataforma, utilizando a opção, no final da página, "enviar 

notificação"+ relatório final. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Diante do exposto, este Comitê, de acordo com as atribuições definidas na Resolução n. 466/12, do 
CNS, MS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa na forma como foi proposto. 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 
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PASSO FUNDO, 24 de Setembro de 2014 

 
Assinado por: 

Nadir Antonio Pichler 
(Coordenador) 
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