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RESUMO 

 

O “novo normal” é o termo que está sendo utilizado para se referir a todas as 
mudanças que o período de isolamento social decorrente da pandemia de COVID-
19 trouxe ao comportamento do consumidor. Diante desse cenário estão sendo 
percebidos e especulados novos movimentos e diferentes hábitos no mercado da 
beleza. Anteriormente muito focado em maquiagem, hoje esse mercado investe no 
setor de cuidados pessoais voltados para o tratamento da pele. Tendo isso em vista, 
este projeto científico de análise mercadológica focou-se em entender os hábitos de 
cuidados com a pele facial entre jovens de 18 a 24 anos durante a pandemia de 
COVID-19.  Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa conclusiva 
descritiva do tipo Survey com técnica de amostragem não probabilística por 
conveniência para a coleta de dados. Foram feitas análises Cluster, Teste Qui-
Quadrado e Teste T para analisar as porcentagens. Com base na análise dos dados 
obtidos na pesquisa, foi possível compreender o processo de decisão de compra e 
os hábitos de consumo de cuidados pessoais da Geração Z, assim como foram 
descobertos dois diferentes grupos de consumidores de produtos de cuidados 
pessoais – cada um com diferentes características e motivações de uso.  
 

Palavras-chave: Cuidados com a pele. Geração Z. Hábitos de consumo. Processo 
de decisão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The “new normal” is the term that is being used to refer to all changes happened 
during the isolation time due to COVID-19, affecting consumers behavior. The beauty 
Market has realized and speculate new movements and different buying habits. 
Previously make-up was the main focus of the segment, but nowadays the beauty 
Market invests more in the sector of personal care and skin treatments. Owing to, this 
scientific Project of mercadologic analysis focused in understand the habits of 
skincare between Young adults that are 18 to 24 years old during the pandemic. To 
achive the proposed goal, a conclusive descriptive survey was realized with non-
probabilistic sampling technique for convenience for data collection. Cluster 
analyzes, Chi-square test and T test were performed to analyze the percentages. 
Based in the analysis of the data base obtained in the research, it was possible to 
understand the purchase decision process and the consumption habits of Generation 
Z personal skincare, as well as two different groups of consumers of personal care 
products were discovered - each with different characteristics and motivations for 
use. 

Keywords : Skincare. Z Generation. Behaviour. Decision Process. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. 

Ao todo, ele é responsável por girar 30 bilhões de dólares anualmente (WEBER, 

2020). Esses números demonstram a importância de produtos de beleza para os 

brasileiros. No entanto, com o COVID-19 e o isolamento social, essa realidade 

mudou. O chamado efeito batom, termo criado em 2000 para se referir a 

estabilidade ou crescimento do mercado de cosméticos durante períodos de crise, 

falhou pela primeira vez (BEZERRA, 2020). Isso porque, ao contrário de outras 

crises, o Coronavírus fez as pessoas se isolarem em casa e, com isso, a rotina de 

beleza de 52% desses consumidores mudou. Antes, o cuidado era muito voltado 

para a maquiagem, mas agora, os cuidados com o cabelo são uma prioridade de 

39% dos consumidores, logo seguido pelos cuidados com a pele, tema deste 

estudo, como uma prioridade para 37% dos consumidores (SOARES, 2020). 

No que diz respeito aos cuidados com a pele, em redes sociais como o 

Instagram, o Telegram e o YouTube é possível perceber um grande movimento de 

influenciadores falando sobre o assunto e criando comunidades voltadas para 

estimular uma rotina de cuidados. A YouTuber Joyce Kitamura, por exemplo, criou 

um grupo no Telegram com mais de 50 mil participantes no qual cada dia é 

abordado um tema sobre cuidados pessoais e as pessoas podem tirar dúvidas e 

compartilhar suas experiências. Já a influenciadora Jana Rosa, responsável pelo 

portal Bonita de Pele, criou o #SundayCare, dia em que vários seguidores tiram um 

momento para fazer máscaras faciais e postar no Instagram. 

Tendo isso em vista, Sato (2020) definiu, em pesquisa para a Mintel, sete 

macrotemas que definirão o comportamento do consumidor nos próximos anos e 

que estão se tornando mais evidentes durante a pandemia de COVID-19: bem estar 

(wellbeing), direitos, valor, identidade, meio ambiente (surrounding), tecnologia e 

experiências. Três deles (bem estar, identidade e experiência) estão altamente 

ligados ao mundo de cuidados pessoais e estão sendo utilizados neste estudo como 

base para entender o comportamento do consumidor.  Bem estar diz respeito a 

busca por saúde mental e física. Durante a quarentena, os brasileiros passaram a 

buscar mais por saúde emocional e por tratamentos e produtos que os ajudassem a 

aliviar o estresse diário. O cuidado pessoal, nesse sentido, passou a ser entendido 

como um ritual de relaxamento. Identidade está relacionada à maneira como cada 
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ser humano se conecta e forma grupos. Nesse sentido, é percebido que cuidados 

pessoais, como exemplificados anteriormente, geram uma conversa e pode ser 

utilizado por pessoas de forma aspiracional. Já experiência diz respeito à interação 

com a marca e com o produto. Sendo assim, durante a pandemia, marcas que 

trabalham com rotinas de cuidados pessoais puderam estar presente na vida das 

pessoas trazendo bons momentos, mesmo durante o isolamento social (SATO, 

2020).  

Por fim, este trabalho também tem como objeto de estudo a geração Z, a 

primeira geração que nasceu em um mundo totalmente digital. Composta por jovens 

nascidos entre 1995 e 2010, ela é uma geração dividida. Os Young Gen Z são os 

jovens que têm entre 10 e 17 anos e que, portanto, não tem relevância econômica 

por ainda serem dependentes dos pais. Já os Adult Gen Z são os adultos entre 18 e 

25 anos que já podem ter poder econômico (HENNIGAN, 2020).  

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Quais são os hábitos de cuidados pessoais dos jovens de 18 a 24 anos 

durante a pandemia de COVID-19? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Entender os hábitos de consumo de produtos de cuidados pessoais faciais 

dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos durante a pandemia de COVID-19. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

a) identificar os hábitos de consumo de produtos de cuidados pessoais faciais 

dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos;  

b) traçar o processo de decisão de compra de produtos de cuidados pessoais 

faciais dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos;  

c) analisar os diversos grupos de influência e o seu impacto no consumo e 

decisão de compra do jovem brasileiro de 18 a 24 anos; 
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d) verificar a existência de comportamentos divergentes de consumo dentro do 

público-alvo analisado. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Tendo por finalidade apresentar bases teóricas que fundamentam o presente 

estudo científico, este referencial discorrerá sobre os fatores influenciadores da 

decisão de compra, abordando os grupos de referência com destaque para as 

categorias e graus de influência que estes exercem, bem como o processo de 

decisão de compra e as suas etapas. Ademais, apresenta um enfoque nos grupos 

de referência por associação e aspiracionais do consumidor.  

 

2.1 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA  

 

O processo de tomada de decisão do consumidor se inicia a partir do 

sentimento de envolvimento do consumidor sobre determinado objeto. O sentimento 

de envolvimento corresponde a relevância de um objeto com base nas suas 

necessidades, valores e interesses inerentes. Quando essas necessidades, valores 

e interesses são positivos, eles geram alto envolvimento do consumidor e, por 

consequência, grande motivação de compra. Sendo assim, “o envolvimento reflete 

nosso nível de motivação para processar informações sobre um produto ou serviço 

que acreditamos que nos ajudará a solucionar um problema ou atingir uma meta” 

(SOLOMON, 2016, p. 39). Do contrário, o extremo do baixo envolvimento é 

chamado de inércia. Nesse caso, a tomada de decisão é baseada no hábito e não 

na necessidade ou vontade de comprar um objeto. Tendo isso em vista, o processo 

de tomada de decisão pode ter três diferentes perspectivas: a habitual, a afetiva e a 

cognitiva (SOLOMON, 2016).  

O processo de decisão habitual é baseado no mínimo esforço que o cérebro 

humano faz para fazer uma escolha. Ou seja, esse tipo de decisão é referente a 

compras feitas por impulso ou que possuem certa recorrência. Tendo isso em vista, 

a escolha habitual é baseada nos conceitos de priming (pré-ativação) e nudging 

(empurrãozinho).  A pré-ativação são pistas colocadas nos ambientes que tem por 

objetivo fazer com que o consumidor aja de determinada forma. Ela pode ocorrer no 

local de compra, assim como em locais em que as pessoas passarão a associar a 

marca a um sentimento devido a uma experiência que passaram. Um exemplo 

desse tipo de ativação seria o evento The Sound Of Beauty que foi realizado pela 

multimarcas Sephora em algumas capitais brasileiras em 2018. Nele, 15 marcas 
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fizeram ativações com maquiadores e, ao mesmo tempo, tinham DJs tocando 

músicas (Meio e Mensagem, 2018).  Seguindo a mesma teoria de que mudanças no 

ambiente, o empurrãozinho (ou nudging) é uma técnica utilizada por mercadólogos 

para influenciar decisões indiretamente através da sugestão e do reforço de ideias. 

Além dessas técnicas, quando o comportamento do consumidor é estudado, é 

possível perceber que muitas das decisões habituais são baseadas em vieses e 

heurísticas que ele já possui em sua mente (SOLOMON, 2016). 

O processo de decisão afetivo é baseado no afeto, isto é, nas reações 

emocionais que um consumidor tem com um produto. Quando se fala em cuidados 

pessoais com a pele, as marcas do setor utilizam muito dos sentimentos de afeto 

positivo para influenciar o consumidor. Isso porque esse sentimento pode servir de 

informação durante o processo de decisão de compra e, dentro da mente do 

consumidor, pode ser um argumento favorável para preferir uma marca a outra ou 

para pagar mais caro por um produto ao invés de outro (SOLOMON, 2016). A marca 

de skincare brasileira Sallve vem se destacando como um exemplo de marca de 

amor (lovemark), uma vez que, desde o seu lançamento em 2019, ela estabeleceu 

uma comunicação muito próxima com o consumidor e criou uma comunidade. 

O processo de tomada de decisão cognitivo é baseado no processamento de 

informação. Sendo assim, até o momento de tomar uma decisão definitiva, o 

consumidor passa a colher e revisitar diversas informações que ele já tem sobre 

aquela categoria de produto. Por mais que essa perspectiva seja a mais racional, é 

importante ressaltar que o cérebro humano sempre faz o possível para simplificar 

sua escolha. Tendo em vista a finalidade do presente trabalho, apenas o processo 

de tomada de decisão cognitivo será considerado. Ele é composto por cinco passos: 

reconhecimento do problema, busca da informação, avaliação das alternativas, 

escolha do produto e avaliação pós-compra (SOLOMON, 2016). 

 

2.1.1 Reconhecimento do problema  

 

O reconhecimento do problema é a etapa inicial do processo de decisão de 

compra. É nesse momento que o consumidor percebe a diferença entre o seu 

estado de coisas atual e o estado que deseja. A partir desse momento, um problema 

é criado na mente do consumidor e uma solução precisa ser buscada. O 

reconhecimento do problema pode se dar de duas formas: pela necessidade ou pela 
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oportunidade. O reconhecimento da necessidade ocorre quando a pessoa percebe 

perda de qualidade do produto ou serviço que ela está consumindo. Na realidade 

desse estudo, quando algum cosmético não entrega o prometido ou deixa de fazer 

efeito. Já o reconhecimento por oportunidade acontece no momento que a pessoa 

deseja um produto melhor ou mais novo, para satisfazer um desejo (SOLOMON, 

2016). 

 

2.1.2 Busca de informação  

 

Logo depois do consumidor reconhecer o problema, ele passa a ir atrás de 

informações sobre o produto ou serviço que ele deseja. Nesse momento ocorre o 

que é chamado de pesquisa pré-compra. Esse tipo de pesquisa se torna mais 

intensa quanto mais importante for a compra, assim como quando o grau de 

envolvimento do consumidor for mais alto (SOLOMON, 2016).   

Após o gatilho de reconhecimento do problema, inicia-se o processo de 

decisão, visando uma solução. Normalmente, a próxima etapa da jornada é o 

consumidor fazer uma busca interna. A maior parte das tomadas de decisão envolve 

algum modo de processamento de memória. Durante a vida, as pessoas 

armazenam em suas memórias diversas informações, sentimentos e experiências 

vividas no passado, que durante o processo de busca podem ser resgatadas. O 

nível dessa busca interna pode variar muito, pois pode resgatar apenas uma 

lembrança de nome da marca até buscas mais intensas, como sentimentos ou 

experiências proporcionadas por alguma marca guardada na memória (HOYER & 

MACLNNIS, 2011). 

Todavia, quando a decisão do consumidor não é completa pela busca interna, 

Hoyer & Maclnnis (2011) apresentam o comportamento de busca externa. Baseado 

em motivações externas como amigos, familiares, mídias sociais e não sociais, ou 

até mesmo um chamariz de produto. Consumidores se aproveitam da busca externa 

para deixar a coleta de informações mais completa, analisando cuidadosamente as 

marcas disponíveis no mercado, como prós e contras associados nas 

considerações. Os autores (HOYER & MACINNIS, 2011) separam a busca externa 

entre pré-aquisição e contínua. A busca pré-aquisição é traduzida por uma busca de 

informação para uma compra específica. Como quando uma pessoa decide comprar 

algum produto de cuidados com a pele, ela pode obter informações indo a um 
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dermatologista, buscando informações na internet ou perguntando para amigos e 

familiares. A busca contínua ocorre de forma regular e constante, mesmo que não 

tenha acontecido o reconhecimento do problema. 

 

2.1.3 Avaliação de alternativas  

 

O momento de avaliação das alternativas é o mais importante de toda a 

jornada de compra. É nesse momento que o consumidor colocará um filtro entre as 

marcas evocadas e as que levará em consideração. As marcas evocadas são 

aquelas que estão na mente do consumidor de maneira neutra ou negativa, ou seja, 

elas não são boas o suficiente para serem consideradas. Já as alternativas 

consideradas são aquelas que passam por um primeiro filtro de aprovação do 

consumidor (SOLOMON, 2016). 

Essa classificação feita pelo consumidor é baseada no conhecimento que ele 

já possui sobre aquele tipo de produto, ou em produtos semelhantes. Sendo assim, 

quando uma pessoa passa a conhecer um produto ela o coloca em uma categoria 

pré-existente na sua cabeça. Para Solomon (2016, p.55): 

 

Os critérios de avaliação são as dimensões utilizadas para julgar os méritos 
de opções concorrentes. Em circunstâncias de alto envolvimento cognitivo, 
as pessoas tendem a pensar com cuidado nos prós e contras das diferentes 
opções, de modo muito semelhante a um computador que segue uma 
fórmula um tanto complexa para tomar uma decisão. Quando tomamos 
decisões habituais e emocionais, provavelmente utilizamos uma regra não 
compensatória. Isso significa que, se uma opção não nos for adequada em 
uma dimensão, simplesmente a rejeitamos de imediato e passamos para 
outra.  

 

A maneira como o consumidor classifica os produtos é de extrema 

importância, uma vez que pode moldar a maneira com a qual a marca se posiciona, 

identifica seus concorrentes, cria os seus produtos e o vende de forma física ou 

online.  

 

2.1.4 Escolha do produto  

 

Ainda no processo de avaliação de alternativas, o consumidor cria 

preferências entre as marcas e forma uma intenção de comprar suas marcas 

preferidas. No entanto, para passar para a etapa de escolha do produto ele pode 
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tomar cinco sub decisões que o farão tomar sua decisão final, são elas: marca, 

revendedor, quantidade, ocasião e forma de pagamento (KOTLER E KELLER, 

2012). 

Além desses cinco atributos, é nesse momento que as heurísticas, ou 

modelos não compensatórios de escolha, vistas no processo de decisão de compra 

afetivo, podem ser decisivas para a escolha do consumidor. Sendo assim, ele pode 

ter por base três diferentes heurísticas para tomar sua decisão: a heurística 

conjuntiva, a heurística lexicográfica e a heurística de eliminação de aspectos. A 

heurística conjuntiva é quando “o consumidor determina um nível mínimo aceitável 

para cada atributo e escolhe a primeira alternativa que atenda esse padrão” 

(KOTLER E KELLER, 2012, p.183). A heurística lexicográfica é baseada na escolha 

a partir do atributo mais importante - dentro de todos os possíveis atributos de um 

produto, o consumidor escolhe aquele que é o mais importante para ele. E a 

heurística de eliminação de aspectos é quando “o consumidor compara marcas com 

base em um atributo selecionado probabilisticamente” (KOTLER E KELLER, 2012, 

p.183). É importante ressaltar que as pessoas não adotam apenas um tipo de regra 

ou heurística para realizar uma decisão de compra. Isso varia de acordo com o 

produto ou o contexto de compra (KOTLER E KELLER, 2012).  

 

2.1.5 Avaliação pós compra  

 

A avaliação pós-compra fecha o processo de decisão de compra. Ela 

compreende o momento de experimentação do produto e de posterior avaliação. 

Nessa hora, o consumidor experimenta diferentes reações que o levam a estar 

satisfeito ou insatisfeito com aquilo que ele comprou (SOLOMON, 2016). Para 

garantir essa satisfação, o profissional de marketing deve trabalhar em três pilares: 

satisfação pós-compra, ações pós-compra e utilização (KOTLER E KELLER, 2012). 

A satisfação pós-compra é uma equação entre a expectativa que o 

consumidor tinha com um produto e o desempenho do mesmo quando o consumidor 

o utiliza. Quanto maior essa diferença entre a expectativa e o desempenho real do 

produto, maior será a insatisfação do cliente. Da mesma forma, quanto menor a 

diferença entre a expectativa do cliente e sua experiência real com o produto, maior 

será sua satisfação (KOTLER E KELLER, 2012). 
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A ação pós-compra é uma consequência da experiência que o consumidor 

teve com um produto, ou seja, da sua satisfação. Nesse sentido, a satisfação 

positiva com o produto gera recompra e indicações, já a insatisfação gera 

reclamações e perda de clientes. Por fim, a utilização pós-compra está relacionada a 

taxa de utilização de um produto e o tempo que o cliente leva para recomprá-lo 

(KOTLER E KELLER, 2012).  

Nesse sentido, a aplicação do conceito de marketing de relacionamento é 

muito importante para garantir uma boa avaliação pós compra. Isso por que, a 

atração de um novo cliente custa cinco vezes mais caro de que um já existente 

(KOTLER E KELLER, 2012).  

 

2.1.6 Atualização  

 

O Marketing 4.0 aborda o atual momento do marketing: o da digitalização. 

Com a transformação digital o processo de tomada de decisão passou por algumas 

alterações, principalmente no que diz respeito às nomenclaturas. Segundo Kotler 

(2017), o processo se inicia com a assimilação, ou seja, no momento que o 

consumidor passa a conhecer uma marca ou um tipo de produto. Logo após, vem a 

fase da atração, quando depois de em contato com várias marcas o consumidor 

passa a se sentir atraído pelas marcas memoráveis. Em seguida, o consumidor 

passa pela arguição. Nesse momento a pesquisa que ele está fazendo sobre a(s) 

marca(s) sai do individual e passa a ser uma pesquisa social. Se convencido, ele 

passa para a fase de ação, ou seja, compra. Finalmente, se satisfeito com o produto 

ou serviço consumido, ele passa a apologia. 

A forma de compra dos consumidores está mais crítica desde que eles 

passaram a pesquisar na internet antes de efetuar suas compras. Com isso, eles 

começaram a chamar esse momento de Zero Moment Of Truth (Google, 2011). De 

acordo com Lecinski (2011), o ZMOT é o momento em que o marketing aparece aos 

consumidores em busca de informações sobre os produtos que desejam comprar, 

seja por celulares, laptops ou dispositivos móveis. Lecinski (2011) ainda 

complementa que os consumidores já passaram do modelo antigo de compra, ao 

ver um comercial na TV, ir até a loja e efetuar a compra. Hoje em dia, passaram a 

pesquisar o produto no Google, assistir vídeos sobre ele no YouTube e ainda 

questionar sobre no Twitter. 
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Figura 1 – Zero Momento of Truth 

 

Fonte: Lecinski, 2011, p.17 

 

Antes do advento da internet, o modelo tradicional do processo de decisão de 

compra era baseado em três momentos: estímulo, primeiro momento da verdade e 

segundo momento da verdade. Nesse sentido, o estímulo é considerado o primeiro 

momento de contato entre o consumidor e o produto, a forma como ele toma 

conhecimento. Em seguida, o primeiro momento da verdade é o contato que ele 

passa a ter com o produto na prateleira da loja e a compra. Finalmente, o segundo 

momento da verdade diz respeito à experiência pós compra que a pessoa tem com 

o produto.  

No entanto, como as pessoas passaram a fazer mais pesquisa de compra na 

internet e nas redes sociais, mais um passo foi adicionado a esse processo de 

decisão de compra. O Google considera o Zero Moment Of Truth (ZMOT) como o 

segundo passo depois do estímulo que o consumidor recebe ao conhecer o produto. 

Sendo assim, entre o estímulo e o primeiro momento da verdade, os consumidores 

passaram a buscar mais informações sobre aquele tipo de produto antes de 

efetivamente ter um contato com ele na loja.  

 

2.2 FATORES INFLUENCIADORES DE COMPRA 

 

É fundamental compreender o comportamento do consumidor e todos os 

elementos que podem vir a influenciar o processo de compra tanto na teoria quanto 
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na prática (KOTLER, 2006; HAWKINS, 2018). De acordo com Kotler e Armstrong 

(2006), é preciso considerar 4 fatores: Cultural, Social, Pessoal e Psicológico. Como 

apresentado na Figura 2, estes podem influenciar o comportamento do consumidor e 

a forma como a sua decisão é tomada. 

Figura 2 - Fatores influenciadores da compra 

 

Fonte: Kotler e Armstrong, 2006, p. 145 

 

2.2.1 Fatores culturais  

 

Zenone (2006) define a cultura como um elemento que promove o direito de 

celebração de sua identidade, expressar sua sensibilidade e emoção.  Deste modo, 

o ser humano é capaz de desenvolver seu espírito crítico, explorar a imaginação e a 

coletividade no sentido de conscientização e se transformar como sociedade. 

A cultura na qual uma pessoa está inserida envolve um conjunto complexo de 

ideais, informações, experiências, símbolos e padrões criados pelo ser humano. O 

processo de introdução e aprendizagem cultural acontece a partir da sociabilização 

com a família e outras entidades básicas, como amigos, escola, jornal, televisão, 

entre outros. Além do mais, os fatores culturais são os que “exercem a mais ampla e 

profunda influência sobre o comportamento do consumidor” (KOTLER e 

ARMSTRONG, 1993, p. 209).  

Banov (2017) relaciona os fatores culturais com um conjunto de elementos 

que manifestam uma cultura específica. Sendo eles: Valores, Crenças, Mitos, 

Normas e Leis, Hábitos, Rituais e Linguagem.  

Valores referem-se às referências do consumidor e a importância que o 

mesmo da para elas, como o trabalho, relacionamentos, criatividade, etc. O 

profissional de marketing deve levar em consideração os Valores para identificar a 

influência da cultura sobre o usuário, para, a partir disso, direcionar produtos e 
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comunicações mais assertivas. Dentro do mundo do skincare, os valores estão muito 

relacionados ao autocuidado e ao amor próprio de uma pessoa com ela mesma.  

As Crenças são tudo aquilo em que o indivíduo acredita, independente delas 

serem reais ou não.  Algumas pessoas creem que aplicar borra de café na pele 

auxilia na prevenção de acne e prevenção de oleosidade.  

 Já os Mitos são a associação com algo valorizado. Como o mito de que acne 

acontece somente em adolescentes. A popularização deste mito acontece por causa 

da oscilação de hormônios que acontece na puberdade. Entretanto, segundo um 

estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia1 (2018), em parceria ao 

laboratório Theraskin, a acne é o maior problema que leva as mulheres ao 

consultório médico, a idade média dos participantes da pesquisa era de 42,5 anos, 

fase na qual a preocupação deveria ser com a prevenção do envelhecimento 

precoce. 

Os hábitos são aquelas funções que as pessoas fazem dentro de uma rotina, 

como fazer três refeições por dia, tomar banho, arrumar a cama após acordar, entre 

outros. Uma pesquisa realizada pelo IBOPE Conecta (2018) mostra que 42% das 

brasileiras tem o hábito de passar protetor solar todos os dias (MOTTA, 2018). 

Rituais são processos repetidos que o ser humano adota em sua rotina, como 

o ritual de limpar e hidratar a pele todas as noites. Normas e Leis envolvem o Código 

Civil, Código de Defesa do Consumidor, entre outros, seu cumprimento é 

determinado pela cultura. No Brasil, o órgão regulador dos cosméticos é a ANVISA. 

Ela é responsável por legalizar qualquer cosmético criado no território nacional, 

assim como permitir a entrada de marcas internacionais de acordo com as leis e 

ingredientes permitidos pelo governo brasileiro.  

A Linguagem engloba os significados compartilhados por membros da cultura. 

Nesse sentido, o profissional de marketing se oportuna desses significados para 

estruturar a comunicação da marca. O próprio termo “skincare” pode servir como um 

exemplo para as pessoas que compartilham esse hábito. A palavra em inglês foi 

adotada pelos brasileiros para se referir ao momento em que eles estão utilizando 

produtos de beleza. 

 
1  ACNE é o principal motivo de consulta, aponta pesquisa Perfil das Consultas Dermatológicas no 

Brasil. Sociedade Brasileira De Dermatologia, 31 de jul. 2018. Notícias. Disponível em:  
<http://www.sbd.org.br/noticias/acne-e-o-principal-motivo-de-consulta-aponta-pesquisa-perfil-das-
consultas-dermatologicas-no-brasil/#utm_source=Google&utm_medium=social&utm_campaign=Blog-
Mitos%20sobre%20os%20cuidados%20com%20a%20pele%20-acne> 

http://www.sbd.org.br/noticias/acne-e-o-principal-motivo-de-consulta-aponta-pesquisa-perfil-das-consultas-dermatologicas-no-brasil/#utm_source=Google&utm_medium=social&utm_campaign=Blog-Mitos%20sobre%20os%20cuidados%20com%20a%20pele%20-acne
http://www.sbd.org.br/noticias/acne-e-o-principal-motivo-de-consulta-aponta-pesquisa-perfil-das-consultas-dermatologicas-no-brasil/#utm_source=Google&utm_medium=social&utm_campaign=Blog-Mitos%20sobre%20os%20cuidados%20com%20a%20pele%20-acne
http://www.sbd.org.br/noticias/acne-e-o-principal-motivo-de-consulta-aponta-pesquisa-perfil-das-consultas-dermatologicas-no-brasil/#utm_source=Google&utm_medium=social&utm_campaign=Blog-Mitos%20sobre%20os%20cuidados%20com%20a%20pele%20-acne
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O aprendizado da cultura, segundo Banov (2017), é propagado de geração a 

geração. Após o contato inicial ainda na infância através da família, os indivíduos 

são influenciados por diversos grupos sociais, tais como meios de comunicação em 

massa, instituições governamentais com suas leis, no que se refere ao consumo. 

“Este conjunto vai influenciar no consumo, gerar as correntes sociocultuais, as 

tendências e os movimentos sociais” (BANOV, 2017, p.55). 

 

2.2.2 Fatores sociais  

 

Além dos fatores culturais, os fatores sociais também influenciam o processo 

de compra do consumidor, pois é com os seus pares que o mesmo aprende a 

consumir. Como mostra a Figura 2, os fatores sociais são compostos por grupos de 

referência, família, papéis e posições sociais. De acordo com Hawkins e 

Mothersbaugh (2018, p.86): 

   

Um grupo é definido como dois ou mais indivíduos que compartilham um 
conjunto de normas, valores ou crenças e têm certos relacionamentos um 
com o outro, definidos implícita ou explicitamente de modo que seus 
comportamentos sejam interdependentes. Um grupo de referência é um 
grupo cujas perspectivas ou valores presumidos são utilizados por um 
indivíduo como base para seu comportamento atual. 

 

Sendo assim, os grupos de referência podem ser compostos por pessoas 

conhecidas pelo consumidor ou por pessoas pelas quais o consumidor possui 

sentimento de identidade e admiração (SOLOMON, 2002). 

Para Hawkins e Mothersbaugh (2018), existem quatros critérios principais 

para divisão dos grupos referenciais: associação, força do laço social, tipo de 

contato e atração.  Associação é quando o indivíduo se associa a um grupo, fazendo 

parte dele ou não. A força do lado social, como o próprio nome diz, acontece quando 

há envolvimento de laços, podendo ser de grupos primários (família e amigos 

próximos) ou secundários (colegas de trabalhos e pessoas menos íntimas). O tipo 

de contato pode ser direto ou indireto. Sendo o direto com convívio e o indireto que 

não há contato físico. E por fim, o critério de atração se refere a vontade de 

ingressar em um grupo. Essa vontade pode ser positiva ou negativa. Isto é, sentir 

atração e ter vontade de se assemelhar (positiva) ou utilizar como algo que não 

deseja ter como exemplo (negativa). 
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Esses grupos de referência influenciam de três formas diferentes: informativa, 

utilitária e expressiva de valor. A influência informativa é a que o consumidor busca 

informação do grupo referencial que tenham conhecimento do produto, como 

especialistas. A influência utilitária se baseia na compra do produto por expectativas 

de agradar os amigos ou pessoas que convivem. A influência expressiva de valor, é 

quando o indivíduo compra por achar que irá favorecer a imagem dele perante ao 

grupo (SOLOMON, 2000). Da mesma forma, existe um conceito chamado 

Suscetibilidade da Influência Interpessoal criado por Bearden, Netemeyer e Teel 

(1989), que define grupos interpessoais e normativos. Os Interpessoais são aqueles 

que tendem a buscar muitas informações sobre os produtos e serviços que 

consomem. Já os normativos, são representados por pessoas que utilizam produtos 

e serviços de forma aspiracional e como meio de inclusão social.  

De acordo com Hawkins e Mothersbaugh (2018), as influências podem 

acontecer diretamente, quando o indivíduo busca por informações, como por 

indicação ou quando outro indivíduo oferece a informação de forma espontânea, 

mas as influências também podem ser realizadas indiretamente, por meio da 

observação do indivíduo. 

Para Kotler (2000), a família é a mais importante organização de compra de 

produto na sociedade. A maior parte dos hábitos de consumo é vivenciada em 

família desde a infância. Como mostra o Gráfico 1, a pesquisa realizada para a 

Mintel sobre a Geração Z, objeto de estudo do presente trabalho, os pais são a 

entidade que gera maior confiança por parte desse público, representando 94% 

(HENNIGAN, 2020).  

Isso demonstra a importância da família na decisão de compra do 

consumidor. Ele ainda complementa que as mulheres têm cada vez mais o poder de 

compra dentro de casa, visto que seu papel de liderança está cada vez mais 

fundamental.  
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Gráfico 1 – Entidades confiadas pelos adolescentes  

 

Fonte: Mintel, 2020 

 

Uma pessoa pode fazer parte de vários grupos, como família, clubes, 

organizações, comunidades on-line, entre outros. Sua posição em cada um deles 

pode ser definida como papel. Esse papel faz com que as pessoas esperem 

determinadas atitudes desse indivíduo. Com cada papel adquire-se status. Sendo 

assim, as pessoas optam por produtos que transmitam o seu papel e seus status, 

seja real ou desejado (KOTLER, 2000; ARMSTRONG, 2014). 

 

2.2.3 Fatores pessoais  

 

Os psicólogos já estudavam as atitudes dos seres humanos e seus 

pensamentos antes mesmo dos administradores e dos mercadólogos estudarem seu 

comportamento de compra. Segundo Nogami (2009), para entender melhor o 

comportamento de compra dos consumidores, antes é preciso entender o ser 

humano que está por trás daquela atitude de consumo. 

Os fatores pessoais são influenciados pelas características particulares da 

pessoa, como a idade, a ocupação, a condição econômica, o estilo de vida e até 
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personalidade. A idade influencia no comportamento de compra uma vez que é 

baseada no momento de vida, preferências e maturidade do consumidor, fatores que 

mudam com o passar do tempo. A ocupação do consumidor também é levada em 

consideração, pois os hábitos de compra de um professor se diferenciam dos 

hábitos de compra de um veterinário, por exemplo. As condições econômicas são 

um dos principais fatores que afetam o consumo, uma vez que, dentro de uma 

sociedade capitalista, o dinheiro que a pessoa recebe no mês define o poder de 

compra do indivíduo. Para o estilo de vida do consumidor, envolve-se a relação do 

indivíduo com o que lhe interessa, as suas atividades, as suas opiniões e os seus 

desejos. Por fim, a personalidade, se diferencia de pessoa para pessoa, pois ela se 

modifica de acordo com os gostos e interesses pessoais do consumidor (NOGAMI, 

2009). 

Kotler (2006) comenta que as decisões do comprador também são 

influenciadas por características pessoais, essas têm um impacto direto sobre o 

comportamento do consumidor. Por esse motivo, é importante para os profissionais 

de marketing conhecê-las bem e sempre considerar as mudanças que podem 

ocorrer no comportamento devido a fatores como um casamento, nascimento de 

filhos, divórcios, mudança de carreira, viuvez e até o surgimento de novas 

necessidades. 

 

2.2.4 Fatores psicológicos  

 

Fatores psicológicos são intensamente influentes. As informações captadas 

em um determinado ambiente ou estímulos de marketing atuam no consciente do 

consumidor juntamente de certas características que o levam a decisão de compra. 

Por exemplo, segundo psicoterapeutas que participaram do estudo State of Skin 

(2019) a rotina de cuidados com a pele, está intimamente ligada à saúde mental do 

indivíduo (GREAVES, 2019) (SALLVE, 2020). Kotler e Keller (2006) destacam 

quatro fatores psicológicos para entender os estímulos do consumidor: motivação, 

percepção, aprendizagem e memória.   

Sobre a motivação, pode-se considerar como um estado em que o 

consumidor sente a necessidade de proceder em busca da satisfação. Segundo 

Poser (2005, p.2) "Não adquirimos produtos ou serviços. Adquirimos soluções, e 

elas são altamente emocionais".  
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As necessidades podem ser fisiológicas ou psicológicas. Necessidades 

fisiológicas surgem do estado de tensão, bem como fome, sede e calor. 

Necessidades psicológicas podem estar relacionadas à segurança, estima e 

realização pessoal. Uma necessidade se transforma em motivo a partir do momento 

em que alcança um determinado grau de intensidade. 

Segundo a teoria Freudiana, as forças psicológicas que moldam o 

comportamento do consumidor são sobretudo inconscientes e que as pessoas não 

entendem por absoluto as próprias motivações (LIMA, 2010). Quando uma pessoa 

está em um processo de análise de alguma marca, ela reage também a sinais não 

declarados pela marca, como a cor, tamanho, peso e nome que podem gerar 

estímulos para certas sensações e emoções.   

Além do fator psicológico da motivação, existe a percepção. Uma pessoa 

motivada está pronta para agir. Para Kotler e Keller (2006), é a partir da percepção 

que uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações obtidas para criar 

uma imagem significativa do mundo. A percepção não depende exclusivamente de 

estímulos físicos, mas também da relação desses estímulos com o ambiente ao qual 

a pessoa está exposta e as condições internas da pessoa para o processo de 

compra. No segmento de cuidados pessoais, por exemplo, os meios de produção 

dos produtos são altamente influentes, como métodos menos cruéis de teste de 

produto.  

Outro aspecto do fator psicológico é a aprendizagem. Teóricos da 

aprendizagem acreditam que ela nasce da conexão entre impulsos, estímulos, 

sinais, respostas e reforços. Quando as pessoas agem elas aprendem. A 

aprendizagem consiste em mudanças no comportamento de um indivíduo 

consequente de uma experiência. Uma vez que, grande parte do comportamento 

humano é aprendida (KOTLER E KELLER, 2006). 

De outra forma, a memória desempenha um papel dominante no 

comportamento de compra do consumidor. Todas as informações e experiências 

vivenciadas ao longo dos anos de uma pessoa podem acabar armazenadas em sua 

memória de longo prazo. Psicólogos dividem a memória em duas categorias: 

memória de curto prazo e memórias de longo prazo. Memórias de curto prazo 

funcionam como um repositório temporário de informações. Já memórias de longo 

prazo são aquelas que fazem parte de um repositório mais permanente. 
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3 METODOLOGIA  

 

Com o objetivo de compreender os hábitos das pessoas com relação a 

utilização de produtos de cuidados pessoais, o processo de decisão de compra e a 

influência social envolvida nesse processo, foi realizada uma pesquisa conclusiva 

descritiva com um survey. Essa metodologia de pesquisa é utilizada com o objetivo 

de descrever características e funções de mercado (MALHOTRA, 2012). Tendo isso 

em vista, foi desenvolvido um questionário dividido em três partes: hábitos e 

processo de decisão de compra; influências sociais; perfil sociodemográfico.  

Na primeira parte, o questionário iniciou com uma pergunta filtro com o 

objetivo de selecionar somente aquelas pessoas que utilizam produtos de skincare - 

se a resposta fosse positiva, a pessoa seguia para as demais perguntas, já se 

negativa, o questionário era finalizado. Para as pessoas que seguiam no 

questionário, foram colocadas questões que visavam entender os hábitos de 

consumo de produtos de cuidados pessoais (frequência de uso, marcas que 

consomem, tipos de produtos utilizados e nível de interesse), assim como qual é o 

processo de decisão de compra para esse tipo de produto (frequência de compra, 

meios de compra, meios de informação e atributos de decisão). Além disso, foram 

adicionadas algumas perguntas específicas para compreender o hábito de compra e 

utilização de skincare durante o período de quarentena.  

A segunda parte do questionário tinha por objetivo entender se existem e 

quais são os fatores que influenciam na decisão de compra do consumidor de 

produtos de cuidados pessoais. Nessa parte, foi utilizada a escala de Suscetibilidade 

da Influência, criado por Bearden, Netemeyer e Teel (1989), composta por 12 

questões, podendo marcar apenas uma das seguintes alternativas: concordo 

totalmente: concordo parcialmente, não concordo, nem discordo, discordo 

parcialmente, discordo totalmente. A partir delas, foram identificados dois tipos 

diferentes de comportamento: o informativo ou o normativo. 

Por fim, a terceira parte do questionário foi feita com o objetivo de 

compreender o perfil sociodemográfico dos respondentes. Nesse sentido, foi 

perguntado ao participante questões como idade, gênero, orientação sexual, nível 

de escolaridade e ocupação. Além disso, pensando em entender seu estilo de vida 

na quarentena, foram colocadas duas perguntas sobre o local de trabalho e estudo 

do respondente, isto é, se está trabalhando e/ou estudando dentro ou fora de casa. 
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Sendo assim, o questionário foi criado na plataforma Qualtrics e era composto 

por 28 perguntas - variando entre perguntas de múltipla escolha, perguntas abertas 

e escala intervalar. A coleta dos dados foi realizada durante o período de 27 de 

setembro de 2020 a 03 de outubro de 2020 por meio da divulgação do link de 

pesquisa via Instagram, WhatsApp e grupos do Facebook (LDRV e Share your 

Skin). Para aqueles que finalizaram a pesquisa, foi sorteado um kit com vários 

produtos de cuidados faciais. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste tópico será apresentada uma análise descritiva dos resultados obtidos 

a partir do questionário, com o intuito de responder o problema de pesquisa e 

objetivos específicos deste estudo. Inicialmente, será feita uma descrição da 

amostra total e do processo de limpeza da base e uma descrição da amostra válida. 

Em seguida, será mapeado o processo de decisão de compra desse consumidor e 

serão analisados os grupos de influência. Por fim, será feita uma análise de cluster 

comparando dois grupos obtidos na pesquisa. 

 

4.1 AMOSTRA TOTAL 

 

Antes de ser feita a limpeza dos dados, o número total de respondentes da 

pesquisa foi 744. Tendo em vista que o objetivo deste estudo é entender o 

comportamento de compra de produtos de cuidados com a pele de jovens entre 18 e 

24 anos foram feitas algumas exclusões de respostas. A primeira delas foi a 

eliminação de todos os usuários que responderam não na pergunta "Você já utilizou 

ou utiliza algum produto de cuidados com a pele?" e  que responderam "Eu não 

utilizo produtos de skincare" na pergunta "Por quais motivos você utiliza produtos de 

skincare?”. Finalmente, foi feita a exclusão de respondentes menores de 18 anos e 

maiores de 24 anos para manter o público de análise referente ao objetivo geral da 

pesquisa, restando 581 respondentes. 

 

4.2  AMOSTRA VÁLIDA 

4.2.1 Gênero e idade média  

 

Com referência ao gênero da amostra deste estudo, entre os 581 

respondentes, foi possível observar uma alta predominância do público feminino, 

sendo 533 mulheres (94%) e somente 33 homens (6%). Além disso, 3 respondentes 

tiveram preferência por não declarar o gênero. 
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Gráfico 2 – Gênero amostra 

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Quando se trata de idade, o maior número de respondentes foi de 22 anos 

com 24% (140) respostas. Logo em seguida apareceu 21 anos com 21% (122) das 

respostas e 23 anos com 20% (116) das respostas da amostra válida. As idades 

entre 18 e 20 anos representam 23% da amostra válida e 12% dos respondentes 

(67) afirmaram ter 24 anos. A idade média da amostra válida foi de 21 anos.  

 

Gráfico 3 – Distribuição etária da amostra  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

4.2.2 Estado civil e orientação sexual  

 

Em relação ao estado civil dos respondentes, observou-se uma prevalência 

de pessoas solteiras, representando 54% (315) da amostra válida. Em seguida, a 

segunda grande maioria declarou namorar, somando foram 44% (256) da amostra. 

Entre os respondentes, 1% (5) declarou estar noivo e 1% (4) se apresentou como 

casado.  
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Gráfico 4 – Estado civil amostra  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Quando perguntados sobre sua orientação sexual, os respondentes tiveram a 

opção de não declarar caso fosse de sua preferência, uma vez que este dado não 

influencia o objetivo do presente estudo. Entre os respondentes que se sentiram 

confortáveis em compartilhar este dado, notou-se uma maior representatividade de 

heterossexuais com 77% (448) da amostra. Em seguida, bissexuais representam 

16% da amostra válida (91) e 6% se declararam homossexuais (33 pessoas). Dentro 

da amostra válida 1% preferiu não declarar. 

 

4.2.3 Grau de instrução  

 

Outra questão abordada no questionário foi o grau de instrução dos 

respondentes. Foi possível observar que a maior parte da amostra possui o ensino 

superior incompleto, sendo 70% (408) dos respondentes. Esse dado se justifica pela 

composição etária da amostra (pessoas de 18 a 24 anos) que estão em idade de 

frequentar universidades. Já os que possuem ensino superior completo compõem 

17% (100) da amostra válida. Os outros níveis de instrução dos respondentes 

presentes na amostra válida foram: pós-graduação ou especialização com 38 (7%) 

respondentes, ensino médio com 26 (4%) respondentes e doutorado com apenas 5 

(1%) respondentes. 
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Gráfico 5 – Grau de instrução amostra  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

4.2.4 Modalidade de trabalho e estudo  

 

Outra questão abordada no estudo foi em relação ao modelo de trabalho que 

os respondentes estão atendendo durante a pandemia de COVID-19. Dentre os 

respondentes da amostra válida, foi observado que a maior parte dos usuários não 

trabalha, representando 44% (253) da amostra. Em seguida, 36% dos respondentes 

(210) afirmaram estar trabalhando de casa e 20% dos entrevistados (118) estavam 

trabalhando presencialmente. 

 

Gráfico 6 – Formas de trabalho durante a pandemia  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Quando se trata da modalidade de estudo, 77% (450) dos respondentes a 

estão estudando de casa, seguindo o modelo de estudo a distância. Logo em 
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seguida, apareceram 17% respondentes que não estudam e 6% (34) afirmaram 

estarem estudando presencialmente. 

 

Gráfico 7 – Formas de estudo durante a pandemia  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

4.2.5 Localização  

 

Foi realizada uma pergunta para verificar quais cidades os respondentes 

residem. Como alternativa havia para assinalar, Curitiba (Paraná) e foi 

disponibilizada uma pergunta aberta para pessoas de outras cidades. Dessa forma, 

foi observado que a maior parte dos entrevistados reside em Curitiba (57%), porém 

houve uma grande parcela de pessoas que moram no estado de São Paulo (31%), 

Rio de Janeiro (7%). Outras cidades representam 4% da amostra. Esse número se 

justifica porque o link pesquisa foi divulgado em redes sociais que tem um alcance 

maior que apenas Curitiba, como stories do Instagram, grupos no Facebook e 

Whatsapp. Além disso, a pesquisa quando respondida até o final, o usuário 

concorria a um sorteio de um kit de produtos com cuidado com a pele. 

 

4.2.6 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA DE SKINCARE POR 

CONSUMIDORES DA GERAÇÃO Z  

 

O processo de decisão de compra é definido por cinco passos: 

reconhecimento do problema, busca da solução, avaliação das alternativas, escolha 

do produto e avaliação pós-compra (SOLOMON, 2012). Durante a realização da 
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pesquisa, foram feitas perguntas que tinham por objetivo entender como o processo 

de decisão de compra funciona para produtos de cuidados pessoais. 

 

Figura 3 – O Processo de decisão de compra  

 
Fonte: Planeta Y, 20142. 

 

Para o consumidor de skincare que participou da pesquisa o reconhecimento 

do problema acontece no momento em que a pessoa sente necessidade de 

autocuidado. Para 78% dos respondentes da pesquisa a motivação da compra de 

produtos de cuidados pessoais é o cuidado. Além disso, 59% deles compram esses 

produtos para tratar problemas de pele e 54% para momentos de relaxamento. 

Essas motivações se tornaram ainda mais evidentes durante o período de 

quarentena devido ao COVID-19. Um relatório publicado na Mintel em julho de 2020 

mostrou que os brasileiros mudaram suas prioridades quanto aos seus gastos com 

algumas categorias e tópicos (SATO, 2020). Dentre as prioridades mostradas na 

pesquisa, produtos de cuidado pessoal foram citados por 45% dos participantes. Da 

mesma forma, durante o período de isolamento, saúde mental e aparência também 

aparecem como uma prioridade para os brasileiros. 

 

Gráfico 8 – Prioridades de gastos durante o COVID-19 

 
Fonte: Mintel, 2020 

 

 
2 PLANETA Y, Equipe. Processo de decisão de compra do aluno: identifique e trabalhe cada fase 

para aumentar sua conversão. Planeta Y, 22 out. 2014. Disponível em: 
<https://planetay.com.br/processo-de-decisao-de-compra-do-aluno-identifique-e-trabalhe-cada-fase-
para-aumentar-sua-conversao/>. 

https://planetay.com.br/processo-de-decisao-de-compra-do-aluno-identifique-e-trabalhe-cada-fase-para-aumentar-sua-conversao/
https://planetay.com.br/processo-de-decisao-de-compra-do-aluno-identifique-e-trabalhe-cada-fase-para-aumentar-sua-conversao/
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Gráfico 9 – Prioridades durante o COVID-19  

 
Fonte: Mintel, 2020.  

 

A busca por informação, segundo estágio do processo de decisão de compra, 

se dá por diferentes meios. Os dois primeiros deles, e tidos como mais importantes, 

são a recomendação de especialistas - médicos (79%) e esteticistas (41%). Em 

segundo lugar, a recomendação de amigos e familiares foi pontuada como muito 

importante para 36% dos respondentes. Por fim, meios de comunicação (digitais, 

tradicionais e institucionais) foram colocados como indiferentes ou pouco 

importantes. 

 

Tabela 1 – Atributos de decisão de compra  

 

Fonte: os autores, 2020. 

 

Com o intuito de compreender mais profundamente o papel das redes sociais 

no processo de decisão de compra desse consumidor foi feita uma pergunta 
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específica sobre elas. Como resultado foi observado que o Instagram foi tido por 

45% dos respondentes como uma rede social importante, mas não decisiva para a 

compra. Nesse sentido, é possível entender que, para o consumidor de produtos de 

cuidados pessoais, essa rede social faz parte do processo de busca de informações 

e avaliação de alternativas. As demais redes sociais testadas (Facebook, Tik Tok, 

WhatsApp e Telegram) foram colocadas como não importantes para a amostra. 

Tendo redes sociais como um meio informativo, uma pesquisa realizada para a 

Mintel mostrou que, entre os consumidores que seguem influenciadores de beleza, 

82% assistiram aos tutoriais de beleza e 73% descobriram novos produtos de beleza 

(SATO, 2020). 

A avaliação das alternativas acontece com base na avaliação de atributos de 

produto. Para esse consumidor, os três principais atributos considerados para a 

decisão de compra são, respectivamente, recomendação de especialistas (27%), 

tipo de pele para a qual o produto é feito (26%) e preço (26%).  

A decisão de compra para o consumidor de produtos de cuidados pessoais 

ocorre, em 53% dos casos, antes do consumidor ir à loja. Sendo assim, a grande 

influência de decisão ocorre nos períodos de busca de informações e avaliações de 

alternativas a partir de meios de recomendações especialistas, amigos e familiares e 

redes sociais - dando destaque para o Instagram. Além disso, para o consumidor 

participante da pesquisa, essa compra ocorre majoritariamente no meio online 

(53%), logo seguido pelo varejo (47%). Esse dado pode ser puxado por dois fatores 

principais: a idade da amostra (jovens entre 18 e 24 anos) e o período de isolamento 

social devido ao COVID-19. Segundo a Mintel, em decorrência da pandemia, 28% 

dos brasileiros estão fazendo mais compras online (SATO, 2020). 

 

Figura 4 – O Processo de decisão de compra do consumidor de 18 a 24 anos 

 

 

Fonte: Os autores, 2020.  
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4.3 GRUPOS DE INFLUÊNCIA  

 

Outra questão abordada no estudo foi em relação importância das fontes para 

busca de informação, onde foram disponibilizadas as seguintes:  recomendação 

médica, recomendação de amigos e familiares, influências digitais, recomendação 

de esteticistas, grupos de redes sociais, vendedores em loja física, revistas e jornais, 

propaganda das marcas e páginas oficiais das empresas. Cada uma com a 

obrigatoriedade de assinalar o grau de importância de acordo com a escala 

intervalar. 

No processo de busca de informações do produto antes da decisão de 

compra, os entrevistados veem a recomendação de especialistas, como médicos e 

esteticistas, sendo a fonte mais importante de informação. Conforme descrito na 

literatura (SOLOMON, 2000) a influência informativa é baseada na busca de 

informação pelo grupo referencial composto por profissionais ou pessoas 

especializadas, ou seja, referências que possuem um vasto conhecimento da área. 

Dessa forma, é visível que na amostra realizada, essa é a maior influência para o 

conhecimento dos usuários sobre produtos de cuidados com a pele. 

Já a recomendação por amigos e familiares também é muito considerada 

para o conhecimento do produto. Esse tipo de influência, segundo Hawkins (2018), 

faz parte do grupo referencial denominado a força do laço social, quando o indivíduo 

tem laços com o grupo. Nesse caso, grupos primários por serem íntimos do 

indivíduo, a família e os amigos.  

Em seguida, influenciadores digitais e grupos de redes sociais apareceram 

como indiferentes no processo de busca informacional. Por fim, meios tradicionais 

de comunicação (força de vendas, revistas e jornais, propaganda e comunicação 

institucional) foram tidos como indiferentes ou sem importância. 

Quando perguntado sobre as várias influências que podem existir no 

processo de decisão de compra do produto de cuidado com a pele, foram colocadas 

quatro afirmações para que o entrevistado assinalasse as verdadeiras para ele, 

sendo possível assinalar mais de uma opção. Dentre elas, a influência sobre 

avaliações e informações foi a mais marcada como verdadeira (52%). Em seguida, a 

alternativa sobre a influência no estilo de vida e expectativas próprias (37%), ou 

seja, por questões próprias, o usuário se identifica com o estilo de vida dos  produtos 

com cuidado com a pele. Isso pode demonstrar que, segundo os participantes, não 
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existe uma grande influência social nesse processo de decisão. Porém, afirmam que 

existe uma necessidade de busca de informações para entendimento da qualidade 

do produto e recomendação de especialistas, conforme comentado anteriormente. 

 

4.4 CLUSTER  

 

A análise de cluster tem por objetivo encontrar relações de interdependência 

entre todo o conjunto de variáveis. Sendo assim, a partir dela são “classificados 

objetos em grupos relativamente homogêneos com base no conjunto de variáveis 

considerado” (MALHOTRA, 2012).         

Tendo em vista o presente trabalho, durante a análise dos resultados de 

pesquisa foi observada uma diferença significativa entre grupos da base a partir de 

um bloco de perguntas baseadas na Suscetibilidade da Influência Interpessoal de 

Bearden, Netemeyer e Teel (1989). O bloco de perguntas era composto por 

questões relacionadas ao consumo de produtos de cuidado com a pele, com 

objetivo de entender a relação interpessoal do público respondente.  

A determinação de agrupamentos foi realizada a partir da escala de influência 

interpessoal de Bearden, Netemeyer e Teel (1989), utilizando técnicas de cluster 

hierárquicas e não-hierárquicas para a definição dos agrupamentos. Inicialmente foi 

realizado um cluster hierárquico de agrupamento através do método aglomerativo de 

Ward. Ao se analisar o dendrograma (Apêndice 2), identificou-se que poderiam ser 

definidos 2 clusters e em seguida, foi aplicado o método não hierárquico K-means 

para 2 agrupamentos. 

A partir da análise dos resultados das perguntas de Suscetibilidade da 

Influência Interpessoal foram encontrados dois grupos, com o cluster 1 contendo 

33,6% da amostra (n=195) e o cluster 2 contendo 66,4% dos respondentes (n=386), 

com diferença estatisticamente significativa (p<0,05) para as dimensões de 

influência interpessoal normativa e informativa. 

Conforme pode ser visto no gráfico 10, o cluster apresenta maior 

comportamento normativo e informacional. Isto é, quando foi realizada uma média 

das respostas de cada um dos clusters, as médias do cluster 2 se sobressaíram 

tanto no comportamento normativo (5,39), quanto no informacional (4,41). Tendo 

isso em vista, pode se ter a impressão de que os participantes do cluster 2 tem 

maior tendência a buscar informações sobre produtos de cuidados com a pele e 
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serem influenciados por amigos e familiares. Já o cluster 1 tem uma menor 

tendência a buscar informações e ser influenciado.  

 

Gráfico 10 – Média dos grupos de influências 

 
Fonte: os autores, 2020 

 

Gráfico 11 – Influência normativa para cada cluster  

 
Fonte: os autores, 2020 

 



41 
 

Gráfico 12 – A influência informacional para cada cluster  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Antes de abordar as diferenças entre os dois grupos, é importante ressaltar 

suas semelhanças. Tanto o Grupo 1 quanto o Grupo 2 são compostos por pessoas 

que possuem alto envolvimento com o mundo de cuidados pessoais faciais. A 

pesquisa apontou que ambos têm muito interesse pelo assunto – médias 4,46 e 4,54 

respectivamente. Da mesma forma, os dois grupos têm rotinas de cuidados 

similares. Basicamente, o cuidado com a pele dessas pessoas se baseia em três 

passos diários (limpeza, hidratação e proteção solar) e dois passos de tratamento 

feitos uma vez na semana: esfoliação e máscara. Além disso, esses grupos se 

assemelham no que diz respeito a sua forma de compra, estando presente nos 

canais online e no varejo tradicional praticamente com a mesma intensidade. Isso se 

justifica pela idade e geração desse público - são jovens de 18 a 24 anos (Geração 

Z) que já nasceram em meio ao digital.  

Para comparar os itens que tiveram diferença estatisticamente significativa 

entre os 2 clusters foram realizados teste qui-quadrado para as questões com 

escalas nominais e ordinais; e teste-T para comparação de médias por se tratar de 2 

grupos. 

Na pergunta que visava entender os motivos pelos quais os consumidores 

utilizam produtos de skincare, houve diferença significativa em duas variáveis: 

utilização por problemas de pele (p = 0,014) e utilização para cuidado e relaxamento 

(p = 0,014). No que diz respeito à utilização de produtos de cuidados pessoais para 
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tratar problemas de pele, é possível perceber que o grupo 2 utiliza mais estes 

produtos com um viés de tratamentos específicos do que o grupo 1. Já no que diz 

respeito à utilização para relaxamento é possível perceber que o grupo 1 utiliza 

esses produtos com um maior viés de relaxamento do que o grupo 2. Tendo isso em 

vista, é possível notar uma diferença na ocasião de utilização dos produtos de 

cuidados com a pele. O grupo 1 é motivado a consumir esses produtos de uma 

forma hedônica. Já o grupo 2 tende a consumir como uma forma social e de 

aparência física.  

 

Tabela 2 – Motivação para utilização de produtos de cuidados pessoais (problemas específicos) 

 

Significância Teste Qui-Quadrado = 0,014 

Fonte: os autores, 2020.  

 

Tabela 3 - Motivação para utilização de produtos de cuidados pessoais (relaxamento)

 

Significância Teste Qui-Quadrado = 0,014 

Fonte: os autores, 2020. 

 

 
 

Na pergunta que visava entender em quais fontes são feitas a busca por 

informações sobre produtos de cuidados com a pele foram percebidas diferenças 

significativas em quatro variáveis: recomendação de amigos e familiares (p=0,000), 

Eu mereço  (1) Af, The Hype (2)

Sim

Observada 

Esperada 

%

102

115,8

52,3%

243

229,2

63%

Não

Observada 

Esperada 

%

93

79,2

47,7%

143

156,8

37%

195 386

Clusters
FREQUÊNCIA

Motivos para usar skincare: 

Problemas específicos 

(acner, melasma, 

oleosidade, etc)

                                            TOTAL

Eu mereço  (1) Af, The Hype (2)

Sim

Observada 

Esperada 

%

119

105,1

61%

194

207,9

50,3%

Não

Observada 

Esperada 

%

76

89,9

39%

192

178,1

49,7%

195 386

FREQUÊNCIA
Clusters

Motivos para usar skincare: 

Situações de relaxamento e 

cuidado pessoal

                                            TOTAL
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influenciadores digitais (p=000), grupos de redes sociais (p=0,000) e vendedores em 

lojas físicas (p=0,47). No que diz respeito a recomendação de amigos e familiares é 

possível perceber que o grupo 1 valoriza mais esse tipo de informação do que o 

grupo 2 (média 1 = 4,17; média 2 = 3,68). No que diz respeito aos influenciadores 

digitais é possível perceber que o grupo 1 valoriza mais esse tipo de conteúdo do 

que o grupo 2 (média 1 = 3,04; média 2 = 2,70). No que diz respeito aos grupos de 

redes sociais é possível perceber que o grupo 1 busca mais informação nesse meio 

do que o grupo 2 (média 1= 3,18; média 2 = 2,72). No que diz respeito aos 

vendedores em loja, é possível perceber que o grupo 1 preza mais por esse tipo de 

recomendação do que o Grupo 2 (média 1 = 2,46; média 2 = 2,29). 

 

Tabela 4 – Fontes de busca por informação  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Na pergunta que visava entender a importância das redes sociais para a 

compra de produto de cuidados com a pele houve diferença significativa em três 

variáveis: Instagram (p=0,000), Facebook (p=0,027) e WhatsApp (p=0,000). Quanto 

a importância do Instagram para a tomada de decisão, o Grupo 1 valoriza mais a 

rede do que o grupo 2 (média 1 = 4, 29; média 2 = 3,91). Quanto a importância do 

Facebook para a tomada de decisão, o grupo 1 valoriza mais essa rede do que o 

grupo 2 (média 1 = 3,17; média 2 = 2,89). Quanto a importância do WhatsApp para a 

tomada de decisão, o grupo 1 valoriza mais a rede do que o grupo 2 (média 1 = 

2,55; média 2 = 2,14). 

 

Variável Clusters Média Significância 

Eu mereço (1) 4,17

Af, The Hype (2) 3,86

Eu mereço (1) 3,04

Af, The Hype (2) 2,7

Eu mereço (1) 3,18

Af, The Hype (2) 2,72

Eu mereço (1) 2,46 p=0,049

Af, The Hype (2) 2,29 p=0,047

Recomendação de amigos e 

familiares

Influenciadores digitais 

Grupos de redes sociais 

Vendedores em lojas físicas

p=0,000

p=0,000

p=0,000
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Tabela 5 – Influência das redes sociais 

 

Fonte: os autores, 2020. 

 

Os resultados de diferenças significativas entre o grupo 1 e o grupo 2 no que 

diz respeito às fontes de busca por informação e influência das redes sociais 

mostram que existe uma diferença entre o que os grupos creem fazer e como eles 

agem na prática. O gráfico 10 apontou que o cluster 2 tem maior tendência a receber 

influencias normativas e informacionais do que o cluster cluster 1. No entanto, a 

pergunta sobre a busca por informações apontou que o cluster 1 valoriza mais a 

recomendação de amigos e familiares, influenciadores digitais, vendedores e redes 

sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp). Tendo isso em vista, é possível 

entender que o grupo 1 necessita de mais informações com o objetivo de tomar a 

melhor e mais ponderada decisão. Já o grupo 2, por ter grandes inclinações 

informativas e informacionais, tende a tomar decisões mais emocionais e voltadas 

para o âmbito social.  

Na pergunta que visava entender quais são os três principais atributos de 

escolha do consumidor, foi percebida uma diferença entre o primeiro atributo de 

escolha do Grupo 1 e do Grupo 2. Para o primeiro grupo, como mostra na tabela 4, 

os resultados comprovados são o atributo mais importante no momento de fazer 

uma compra. Isso porque, para esse grupo, existe toda uma busca feita nas redes 

sociais e nos seus grupos de contato antes dele fazer uma compra. Já para o grupo 

2, como mostra tabela 6, o atributo de decisão mais importante é a recomendação 

por especialista. Como visto anteriormente, para esse grupo, não existe uma grande 

influencia de redes sociais e, consequentemente, conhecimento desse tipo de 

produto. Portanto, para o grupo 2 é muito importante confiar em alguém que o dirá o 

que fazer.  

 

Variável Clusters Média Significância 

Eu mereço (1) 4,29

Af, The Hype (2) 3,91

Eu mereço (1) 3,17 p=0,027

Af, The Hype (2) 2,89 p=0,029

Eu mereço (1) 2,55 p=0,000

Af, The Hype (2) 2,14 p=0,001

Instagram p=0,000

Facebook 

WhatsApp 
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Tabela 6 – Atributos de decisão de compra 

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Por fim, a última diferença significativa encontrada foi na pergunta que tinha 

por objetivo entender os grupos de influência que atuam na decisão do consumidor 

(p = 0,000). Quando perguntados sobre o recebimento de influência algum tipo de 

influência durante o processo de compra de produtos de cuidados pessoais, foi 

percebido que o grupo 2 é mais influenciado por informações e avaliações do que o 

grupo 1.  

 

Tabela 7 – Influências no processo de decisão de compra  

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Tendo em vista as diferenças significativas entre cada um dos clusters, foram 

criadas personas para cada um dos grupos com o objetivo de entender quais são as 

estratégias de marketing que podem ser abordadas com cada um dos grupos.  

 

4.4.1 Cluster 1 - Por que eu mereço  

 

Persona - A Aline é uma jovem de 23 anos recém-formada em publicidade e 

propaganda. Atualmente sua maior preocupação é com a sua carreira. Ela trabalha 

em uma startup como Customer Success e seu maior sonho é crescer e se 

Nº % TOTAL Nº % TOTAL Nº % TOTAL Nº % TOTAL Nº % TOTAL Nº % TOTAL

PREÇO 21 11% 47 24% 51 26% 41 11% 61 16% 98 25%

COMPOSIÇÃO 17 9% 12 6% 10 5% 30 8% 33 9% 32 8%

TECNOLOGIA 6 3% 2 1% 4 2% 10 3% 5 1% 7 2%

COMPONENTES NATURAIS 9 5% 4 2% 2 1% 4 1% 8 2% 7 2%

RECOMENDAÇÃO ESPECIALISTA 41 21% 19 10% 16 8% 113 29% 49 13% 20 5%

EMBALAGEM 0 0% 2 1% 1 1% 0 0% 0 0% 2 1%

RESULTADOS COMPROVADOS 47 24% 19 10% 24 12% 69 18% 59 15% 60 16%

MARCA 4 2% 10 5% 15 8% 2 1% 8 2% 18 5%

SUSTENTABILIDADE 8 4% 14 7% 17 9% 11 3% 30 8% 40 10%

PRODUTO NACIONAL 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% 2 1%

TEXTURA 2 1% 2 1% 4 2% 0 0% 4 1% 4 1%

EFEITOS PROMETIDOS 15 8% 14 7% 18 9% 32 8% 25 6% 35 9%

TIPO DE PELE 25 13% 50 26% 29 15% 74 19% 103 27% 61 16%

NOVIDADE 0 0% 0 0% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0%

195 100% 195 100% 195 100% 386 100% 386 100% 386 100%

ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 ATRIBUTO 3

Eu mereço (01) Af, The Hype (02)

ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 ATRIBUTO 3

ATRIBUTOS DE DECISÃO DE COMPRA 

Eu mereço  (1) Af, The Hype (2)

Concordo

Observada 

Esperada

% 

150

130,9

76,9%

240

259,1

62,2%

Discordo

Observada 

Esperada

% 

45

64,1

23%

146

126,9

37,8%

195 386

VARIÁVEL
Clusters

No processo de compra do meu 

produtos de skincare, recebi 

influências como informações e 

avaliações a respeito

                                            TOTAL

Significância 

p=0,000
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desenvolver, ela acredita que a melhor forma de alcançar o seu objetivo é 

trabalhando muito para sempre se destacar e bater as suas metas. No entanto, por 

trabalhar muito, ela vem se sentindo muito estressada e precisando relaxar.  

Justamente por batalhar muito pela sua carreira e para conseguir sua 

independência, Aline valoriza muito o seu dinheiro. Por isso, quando se trata de 

compras, ela não se importa de pagar mais caro por um produto que sabe que vai 

gostar e ser bom, desde que saiba que está fazendo a escolha certa - sempre 

buscando de forma ponderada um cosmético com o melhor desempenho e que seja 

perfeito para o seu tipo de pele. Ela preza pelo custo benefício. Para ter certeza de 

que está fazendo a escolha certa, Aline sempre faz muitas buscas sobre o produto 

que deseja comprar.  

Dor desse consumidor - “Eu trabalho muito a semana toda e agora com a 

pandemia não estou podendo ir ao spa e no salão para relaxar e ter um momento de 

paz para cuidar de mim durante a semana. Desde a última vez que fui na 

dermatologista a minha pele melhorou muito e hoje não tenho nenhuma queixa 

específica, mas acho que eu posso cuidar ainda mais da minha pele para deixar ela 

melhor. Vou aproveitar que não estou saindo de casa para esfoliar a minha pele e 

fazer máscara semanalmente e fazer desse momento o meu momento de 

relaxamento semanal”. 

Marca aspiracional (uma marca perfeita para esse consumidor) - A Lush 

é uma marca inglesa que é conhecida por usar ingredientes naturais e por inovar na 

textura dos produtos. Todas as suas linhas de produtos são muito voltadas para 

momentos de relaxamento. Por isso, além de criar produtos perfeitos para serem 

usados em casa, eles trabalham muito com as propriedades terapêuticas dos ativos 

que usam - seja pelo aroma ou pela função deles quando em contato com a pele. 

Ela é a marca perfeita para esse consumidor, pois trabalha muito com a questão de 

entrega de alto desempenho, vários tipos de textura para vários tipos de pele e 

preços acessíveis.  

Como marcas podem trabalhar com esse consumidor - As marcas podem 

trabalhar com esse grupo, primeiramente, através da criação de experiências que 

ele mesmo consiga criar dentro de casa. Além disso, é muito importante que esse 

consumidor consiga acessar fácil todas as informações sobre esse produto. 

Portanto, para ter ele como cliente, é importante que as marcas tenham certeza que 
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estão cobrindo todos os canais durante a busca por informações, garantindo uma 

comunicação 360º. Por exemplo: ter um bom relacionamento com dermatologistas, 

visando indicação; parceria com influenciadores que mostrem e divulguem o 

produto; redes sociais próprias com muito conteúdo sobre os produtos; avaliações 

positivas em grupos de redes sociais, páginas de reclamações e comentários.  

 

4.4.2 Cluster 2 - Af, The Hype 

 

Persona - A Fernanda é uma jovem de 22 anos que está terminando a 

faculdade agora. Ela não sabe explicar por que, mas desde o inverno vem sentindo 

sua pele mais oleosa e com muita acne. Por esse motivo, mesmo estando em casa 

trabalhando e estudando, ela vem usando muita maquiagem para esconder as 

imperfeições da sua pele. 

Todas as sextas, ela e suas amigas fazem uma ligação por vídeo para 

conversarem e se distraírem durante a quarentena. Nas últimas ligações, as amigas 

da Fernanda decidiram começar a fazer máscaras faciais coreanas e estão falando 

muito sobre esse tipo de produto. Fernanda já ouviu falar sobre a rotina de cuidados 

com a pele das coreanas, mas nunca tinha pensado em comprar esse tipo de 

produto. Mas como suas amigas estão falando muito disso e compraram os 

produtos, agora ela está com vontade de testar também.  

 Dor desse consumidor - “Desde o inverno a minha pele está estranha e eu 

não estou me sentindo bem comigo mesma, minha autoestima está baixa. Vou a 

dermatologista anualmente e ainda tenho os produtos que ela me receitou da última 

vez, mas acho que eles não são mais adequados para o meu tipo de pele. Já que as 

minhas amigas estão falando muito sobre produtos coreanos, acho que eu vou 

comprar alguns para testar. Até porque, assim vou fazer a mesma máscara que elas 

na nossa próxima call”. 

 Marca aspiracional (uma marca perfeita para esse consumidor) - A 

Océane é uma das marcas de cosmético brasileiras mais faladas atualmente. Desde 

o início da marca eles são conhecidos por fazer parcerias de muito sucesso com 

influenciadores e lançarem produtos muito desejáveis. Seu lançamento mais recente 

foi uma linha de cuidados com a pele desenvolvida na Coreia do Sul que, além de 

contar com os cosméticos mais famosos atualmente, tem vários acessórios para o 

momento do skincare (como tiaras para prender o cabelo) e uma geladeira de 
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banheiro para colocar os produtos. Ela é a marca perfeita para esse consumidor, 

pois todos os produtos que lança são altamente desejáveis, são voltados para o que 

está na moda e, consequentemente, podem gerar muita conversa - seja por um 

story no Instagram ou no grupo das amigas no WhatsApp. 

Como as marcas podem trabalhar com esse consumidor - Tendo em vista 

que para o consumidor do Grupo “Af, The Hype” produtos são uma forma de 

interação social, as marcas devem trabalhar com ele através da conversa e da 

conexão emocional. Por isso, é importante que a marca se faça presente nos 

ambientes em que esse consumidor está e que se mostre uma aliada para 

solucionar seus problemas de pele. Nesse sentido, as marcas podem se conectar 

com esse grupo a partir das pessoas com as quais eles desejam se assemelhar. 

Trazendo a realidade da persona Fernanda como exemplo, uma marca de 

cosméticos poderia fazer uma parceria com uma influenciadora para ela fazer uma 

série de vídeos falando sobre acne e pele oleosa. Essa conversa faria com a 

Fernanda se identificasse com a influenciadora e, consequentemente, com a marca 

que está patrocinando o vídeo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo principal desse estudo é entender os hábitos de consumo dos 

produtos de cuidados pessoais faciais dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos 

durante a pandemia de COVID-19. Para auxiliar no processo foram criados objetivos 

específicos de estudo com o intuito de cobrir os principais territórios desejados, 

sendo eles: identificação dos hábitos de consumo, o processo de decisão de compra 

do consumidor, identificação dos grupos de influência, verificação da existência de 

comportamentos divergentes. 

Os hábitos de consumo dos jovens de 18 a 24 anos, como podem ser vistos 

tanto com dados secundários quanto com a pesquisa aplicada, mudaram durante a 

pandemia. Com as pessoas ficando mais em casa, a maquiagem deixou de assumir 

o papel principal e passou a dar lugar para os cuidados pessoais. Nesse sentido, 

além de ser observado que as pessoas passaram a adotar mais rotinas de cuidados 

durante a quarentena, também foi possível perceber que elas estão adicionando 

passos de “relaxamento”, como esfoliação e máscaras faciais. Esse comportamento 

é mais visível em grupos como o “Eu Mereço”, que utiliza o skincare de uma forma 

hedônica. 

Com relação ao processo de decisão de compra tem alguns pontos que 

devem ser destacados. O primeiro deles é o fato de existir alta influência especialista 

para o conhecimento e escolha desses produtos. Sendo assim, por mais que exista 

um grande mercado de influenciadores falando sobre cuidados pessoais, a voz 

especialista ainda fala mais alto. O segundo ponto é sobre o momento de decisão de 

compra. Para esse usuário a compra é decidida antes dele ir à loja. Portanto, é 

muito importante que as marcas de skincare se façam presentes durante o processo 

de busca de informações - seja em consultórios ou por meio das redes sociais. Por 

fim, como esse público é um nativo digital, o meio online é tão importante quanto o 

varejo tradicional. 

Com relação às formas de influência foi possível perceber que existe alto grau 

de influência informativa. Isto é, esse consumidor busca informações com grupos de 

pessoas que tem alto conhecimento sobre o assunto (médicos e esteticistas). Além 

disso, também foi percebida uma influência de grupos sociais primários (amigos e 

familiares) no momento de busca por informação e avaliação de alternativas.  
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Finalmente, a partir da identificação de dois clusters com comportamentos 

divergentes – o Grupo “Eu Mereço” e o Grupo “Af, The Hype” – foi possível entender 

que existem formas diferentes de conversar e se conectar com cada público. As 

pessoas pertencentes ao Grupo “Eu Mereço” precisam ter alto conhecimento sobre 

o produto que estão comprando e tentam tornar a sua escolha o mais racional 

possível. Sendo assim, para esse público são necessárias estratégias de 

comunicação 360º e voltadas para o conteúdo. Já o Grupo “Af, The Hype” possui um 

comportamento mais emocional e influenciado pelo ambiente no qual ele está 

inserido. Skincare para ele é uma ferramenta social. Nesse sentido, a processo de 

escolha feito por ele vem a partir da indicação e da influência, sempre motivado a 

resolver seus problemas (nesse caso, problemas de pele).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

REFERÊNCIAS  

 

ANDRADE, Lucas. Comportamento do consumidor: um olhar científico sobre 
como e por que consumimos. Editora Intersaberes, 2020. 
 
BANOV, Márcia Regina. Comportamento do consumidor: vencendo desafios. São 
Paulo: Cengage Learning, 2017. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em 
mercadoria. Zahar. Rio de Janeiro, 2008. 
 
BEARDEN, Willian; NETEMEYER, Richard; TEEL, Jesse. Measurement of 
Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence. The Jornal of Consumer 
Research, Chicaco, 1989.  
 
BEZERRA, Paulo. Grupo Boticário prevê retomada só em 2021 e nota mudanças no 
‘efeito batom’. CNN, São Paulo, 21 mai. 2020. Business. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/21/grupo-boticario-preve-retomada-
so-em-2021-e-nota-mudancas-no-efeito-batom> . Acesso em: 31 outubro 2020.  
 
CARIDAD, Amanda. Cuidados Com A Pele Do Rosto: Incluindo Impacto Da COVID-
19 - BRASIL - JUNHO 2020. Mintel, São Paulo, jul. 2020. Beauty & Personal Care. 
Disponível em: 
<https://reports.mintel.com/display/989858/?fromSearch=%3Ffreetext%3DCUIDADO
S%2520COM%2520A%2520PELE%2520DO%2520ROSTO%253A%2520INCLUIN
DO%2520IMPACTO%2520DA%2520COVID-19>. Acesso em: 30 outubro 2020. 
 
COELHO, M. Comportamento de compra e consumo. São Paulo UAM, 2013. 
 
COLOMBO, Luciane. FAVOTO, Thais. CARMO, Sidney. A evolução da sociedade 
de consumo. Umuarama, 2008. 
 
GREAVES, Kayla. How Your Skin and Skincare Routine Can Impact Your Mental 
Health. InStyler, Nova Iorque, 20 dez. 2019. Beauty. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/21/grupo-boticario-preve-retomada-
so-em-2021-e-nota-mudancas-no-efeito-batom>. Acesso em: 31 outubro 2020.  
 
HAWKINS, Del; MOTHERSBAUGH, David. Comportamento do consumidor: 
construindo a estratégia de marketing. São Paulo: GEN Atlas, 2018. 
 
HENNIGAN, Clare. Marketing to Gen Z: including impacto f Covid-19 – US. Mintel, 
Nova York, ago. 2020. Demographics. Disponível em : < 
https://reports.mintel.com/display/987132/?highlight > Acesso em: 30 outubro 2020. 
 
HOYER, Wayne D.; MACINNIS, Deborah J. Comportamento do consumidor. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 5ed. Rio de 
Janeiro: Editora Prentice – Hall do Brasil LTDA, 1993. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/21/grupo-boticario-preve-retomada-so-em-2021-e-nota-mudancas-no-efeito-batom
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/21/grupo-boticario-preve-retomada-so-em-2021-e-nota-mudancas-no-efeito-batom
https://reports.mintel.com/display/989858/?fromSearch=%3Ffreetext%3DCUIDADOS%2520COM%2520A%2520PELE%2520DO%2520ROSTO%253A%2520INCLUINDO%2520IMPACTO%2520DA%2520COVID-19
https://reports.mintel.com/display/989858/?fromSearch=%3Ffreetext%3DCUIDADOS%2520COM%2520A%2520PELE%2520DO%2520ROSTO%253A%2520INCLUINDO%2520IMPACTO%2520DA%2520COVID-19
https://reports.mintel.com/display/989858/?fromSearch=%3Ffreetext%3DCUIDADOS%2520COM%2520A%2520PELE%2520DO%2520ROSTO%253A%2520INCLUINDO%2520IMPACTO%2520DA%2520COVID-19
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/21/grupo-boticario-preve-retomada-so-em-2021-e-nota-mudancas-no-efeito-batom
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/21/grupo-boticario-preve-retomada-so-em-2021-e-nota-mudancas-no-efeito-batom


52 
 

 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 5ed. Rio de 
Janeiro: Editora Prentice – Hall do Brasil LTDA, 2006. 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing.Tradução 
Sônia Midori Yamamoto; revisão técnica Edson Crescitelli. – 14ª ed. – São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012. 
 
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2017.  
 
LECINSKI, Jim. ZMOT: conquistando o momento zero da verdade. Google, 2011. 
Disponível em: <https://think.storage.googleapis.com/intl/ALL_br/docs/zmot-
momento-zero-verdade_research-studies.pdf> . Acesso em: 31 outubro 2020. 
 
LEMOS, Ricardo Felipe. Influências familiares na decisão de compra. Redexpert, 
Novo Hamburgo, 12 jun. 2020. Negócios. Disponível em: 
<https://www.redexpert.com.br/influencias-familiares-na-decisao-de-
compra/#:~:text=O%20conv%C3%ADvio%20em%20fam%C3%ADlia%20e,social%2
0e%20n%C3%BAmero%20de%20filhos.&text=Aquelas%20fam%C3%ADlias%20qu
e%20apresentam%20maior%20interesse%20por%20celebra%C3%A7%C3%B5es%
2C%20podem%20consumir%20mais>. Acesso em: 31 outubro 2020. 
 
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Tradução 
de Lene Belon Ribeiro e Monica Stefani; revisão técnica: Janaina de Moura Engracia 
Giraldi. – 6. Ed. – Porto Alegre: Bookman, 2012.  
 
MCCRACKEN, Grant. Cultura e Consumo: Uma explicação teórica da estrutura e 
do movimento do significado cultural dos bens de consumo. Rae Clássicos, 2007. 
 
MEIO & MENSAGEM. Sephora The Sound of Beauty chega a São Paulo. Meio & 
Mensagem, São Paulo, 16 jul. 2018. Últimas Notícias. Disponível em: 
<https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/07/16/sephora-
the-sound-of-beauty-chega-a-sao-paulo.html> . Acesso em: 31 outubro 2020. 
 
MOTTA, Thuany. Sete em cada dez brasileiros não usam filtro solar todo dia. O 
Tempo, São Paulo, 22 dez. 2018. Saúde e Ciência. Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/interessa/saude-e-ciencia/sete-em-cada-dez-
brasileiros-nao-usam-filtro-solar-todo-dia-1.2083706> . Acesso em: 31 outubro 2020. 
 
NOGAMI, Vitor. Comportamento do Consumidor: para quem quer comprar, vender 
e estudar. Research Gate. Curitiba, 2009. 
 
SALLVE, Redação. A ligação comprovada entre skincare e saúde mental. Sallve, 
São Paulo, 30 jan. 2020. Disponível em: <https://www.sallve.com.br/blogs/sallve/a-
ligacao-comprovada-entre-skincare-e-saude-mental>. Acesso em: 31 outubro 2020. 
 
SATO, Naira. Impacto da COVID-19 em produtos de beleza e cuidados pessoais - 
Brasil - Junho 2020. Mintel, São Paulo, ago. 2020. Beauty & Personal Care. 
Disponível em: 

https://think.storage.googleapis.com/intl/ALL_br/docs/zmot-momento-zero-verdade_research-studies.pdf
https://think.storage.googleapis.com/intl/ALL_br/docs/zmot-momento-zero-verdade_research-studies.pdf
https://www.redexpert.com.br/influencias-familiares-na-decisao-de-compra/#:~:text=O%20conv%C3%ADvio%20em%20fam%C3%ADlia%20e,social%20e%20n%C3%BAmero%20de%20filhos.&text=Aquelas%20fam%C3%ADlias%20que%20apresentam%20maior%20interesse%20por%20celebra%C3%A7%C3%B5es%2C%20podem%20consumir%20mais
https://www.redexpert.com.br/influencias-familiares-na-decisao-de-compra/#:~:text=O%20conv%C3%ADvio%20em%20fam%C3%ADlia%20e,social%20e%20n%C3%BAmero%20de%20filhos.&text=Aquelas%20fam%C3%ADlias%20que%20apresentam%20maior%20interesse%20por%20celebra%C3%A7%C3%B5es%2C%20podem%20consumir%20mais
https://www.redexpert.com.br/influencias-familiares-na-decisao-de-compra/#:~:text=O%20conv%C3%ADvio%20em%20fam%C3%ADlia%20e,social%20e%20n%C3%BAmero%20de%20filhos.&text=Aquelas%20fam%C3%ADlias%20que%20apresentam%20maior%20interesse%20por%20celebra%C3%A7%C3%B5es%2C%20podem%20consumir%20mais
https://www.redexpert.com.br/influencias-familiares-na-decisao-de-compra/#:~:text=O%20conv%C3%ADvio%20em%20fam%C3%ADlia%20e,social%20e%20n%C3%BAmero%20de%20filhos.&text=Aquelas%20fam%C3%ADlias%20que%20apresentam%20maior%20interesse%20por%20celebra%C3%A7%C3%B5es%2C%20podem%20consumir%20mais
https://www.redexpert.com.br/influencias-familiares-na-decisao-de-compra/#:~:text=O%20conv%C3%ADvio%20em%20fam%C3%ADlia%20e,social%20e%20n%C3%BAmero%20de%20filhos.&text=Aquelas%20fam%C3%ADlias%20que%20apresentam%20maior%20interesse%20por%20celebra%C3%A7%C3%B5es%2C%20podem%20consumir%20mais
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/07/16/sephora-the-sound-of-beauty-chega-a-sao-paulo.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/07/16/sephora-the-sound-of-beauty-chega-a-sao-paulo.html
https://www.otempo.com.br/interessa/saude-e-ciencia/sete-em-cada-dez-brasileiros-nao-usam-filtro-solar-todo-dia-1.2083706
https://www.otempo.com.br/interessa/saude-e-ciencia/sete-em-cada-dez-brasileiros-nao-usam-filtro-solar-todo-dia-1.2083706
https://www.sallve.com.br/blogs/sallve/a-ligacao-comprovada-entre-skincare-e-saude-mental
https://www.sallve.com.br/blogs/sallve/a-ligacao-comprovada-entre-skincare-e-saude-mental


53 
 

<https://reports.mintel.com/display/1021483/?fromSearch=%3Ffreetext%3DImpacto
%2520do%2520Covid%2520em%2520produtos%2520de%2520beleza%2520e%25
20cuidados%2520pessoais>. Acesso em: 30 outubro 2020. 
 
SATO, Naira. Reações dos brasileiros à COVID-19. Mintel, São Paulo, 10 ago. 
2020. COVID-19. Disponível em: < https://clients.mintel.com/insight/reacoes-dos-
brasileiros-a-covid-19-27-jul-04-ago-
2020?fromSearch=%3Ffreetext%3DRea%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520dos%
2520brasileiros%2520%25C3%25A0%2520COVID-19>. Acesso em: 30 de outubro 
2020. 
 
SOARES, Carol. Google Academy: como o consumo de beleza se transformou 
durante a pandemia. Think with Google, São Paulo, out. 2020. Negócios. 
Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-
marketing/transformacao-digital/google-academy-como-o-consumo-de-beleza-se-
transformou-durante-a-pandemia/>. Acesso em: 31 outubro 2020. 
 
SOLOMON, Michael. O Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e 
sendo. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
 
SOLOMON, Michael. O Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e 
sendo. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 
 
WEBER, Mariana. Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais 
do mundo. Forbes, São Paulo, 4 jul. 2020. Futuro do Marketing. Disponível em: 
<https://forbes.com.br/negocios/2020/07/brasil-e-o-quarto-maior-mercado-de-beleza-
e-cuidados-pessoais-do-mundo/> . Acesso em: 31 outubro 2020. 
 
ZENONE, Luiz Claudio. Marketing social. São Paulo: Cengage Learning 2006 
 
POSER, Denise von. Marketing de relacionamento maior lucratividade para 
empresas vencedoras. São Paulo Manole 2005 
 
 
 
 
  

https://reports.mintel.com/display/1021483/?fromSearch=%3Ffreetext%3DImpacto%2520do%2520Covid%2520em%2520produtos%2520de%2520beleza%2520e%2520cuidados%2520pessoais
https://reports.mintel.com/display/1021483/?fromSearch=%3Ffreetext%3DImpacto%2520do%2520Covid%2520em%2520produtos%2520de%2520beleza%2520e%2520cuidados%2520pessoais
https://reports.mintel.com/display/1021483/?fromSearch=%3Ffreetext%3DImpacto%2520do%2520Covid%2520em%2520produtos%2520de%2520beleza%2520e%2520cuidados%2520pessoais
https://clients.mintel.com/insight/reacoes-dos-brasileiros-a-covid-19-27-jul-04-ago-2020?fromSearch=%3Ffreetext%3DRea%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520dos%2520brasileiros%2520%25C3%25A0%2520COVID-19
https://clients.mintel.com/insight/reacoes-dos-brasileiros-a-covid-19-27-jul-04-ago-2020?fromSearch=%3Ffreetext%3DRea%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520dos%2520brasileiros%2520%25C3%25A0%2520COVID-19
https://clients.mintel.com/insight/reacoes-dos-brasileiros-a-covid-19-27-jul-04-ago-2020?fromSearch=%3Ffreetext%3DRea%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520dos%2520brasileiros%2520%25C3%25A0%2520COVID-19
https://clients.mintel.com/insight/reacoes-dos-brasileiros-a-covid-19-27-jul-04-ago-2020?fromSearch=%3Ffreetext%3DRea%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520dos%2520brasileiros%2520%25C3%25A0%2520COVID-19
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-marketing/transformacao-digital/google-academy-como-o-consumo-de-beleza-se-transformou-durante-a-pandemia/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-marketing/transformacao-digital/google-academy-como-o-consumo-de-beleza-se-transformou-durante-a-pandemia/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-marketing/transformacao-digital/google-academy-como-o-consumo-de-beleza-se-transformou-durante-a-pandemia/
https://forbes.com.br/negocios/2020/07/brasil-e-o-quarto-maior-mercado-de-beleza-e-cuidados-pessoais-do-mundo/
https://forbes.com.br/negocios/2020/07/brasil-e-o-quarto-maior-mercado-de-beleza-e-cuidados-pessoais-do-mundo/


54 
 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  
 

Início do bloqueio: Apresentação 

 

Início do bloqueio: Perguntas 

 

Q29 Skincare é uma expressão da língua inglesa que significa cuidados com a pele, que vem sendo 

usada no Brasil e outros países para denominar a rotina de cuidado diário com a pele.  

Essa pesquisa faz parte de um TCC que procura entender o crescimento e popularização desse 

autocuidado com a pele durante a pandemia de COVID-19.  A pesquisa leva em torno 5 minutos. Ah! 

Respondendo esse questionário você concorre a uma cesta cheia de produtinhos de skincare (yasss) 

contendo: sabonete facial, esfoliante, tônico facial, máscara facial, sérum e protetor labial.   Obrigadx 

por contribuir! 

 

 

 

Q1 Você já utilizou ou utiliza algum produto de cuidados com a pele? 

o Sim  (1)  

o Não  (2)  

 

Pular para: Fim da pesquisa Se Você já utilizou ou utiliza algum produto de cuidados com a pele? = Não 

 

Intervalo de 

página 
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Q2 Qual é o seu nível de interesse em produtos de cuidados com a pele? 

o 1 Nenhum interesse  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5 Muito interesse  (5)  

 

 

 

Q3 Selecione quantas vezes na semana você utiliza os produtos listados abaixo: 

 
1 vez por 

semana (1) 

2 a 3 vezes 
por semana 

(2) 

4 a 5 vezes 
por semana 

(3) 

Todos os 
dias, uma 

vez ao dia (4) 

Todos os 
dias, várias 
vezes ao dia 

(5) 

Não uso (6) 

Sabonete 
facial (1)  o  o  o  o  o  o  

Cleansing Oil 
(9)  o  o  o  o  o  o  

Tônico (2)  o  o  o  o  o  o  
Hidratante 

(3)  o  o  o  o  o  o  
Sérum (4)  o  o  o  o  o  o  

Máscara (6)  o  o  o  o  o  o  
Esfoliante (7)  o  o  o  o  o  o  

Protetor 
Solar (8)  o  o  o  o  o  o  
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Q4 Cite as marcas que vem na sua mente quando você pensa em skincare? 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q5 Por quais motivos você utiliza produtos de skincare? 

▢ Eu não utilizo produtos de skincare  (1)  

▢ Tenho problemas específicos de pele (acne, melasma, oleosidade, sensibilidade, etc)  

(2)  

▢ Gosto de me cuidar  (3)  

▢ Compro produtos para conhecer  (4)  

▢ Situações de relaxamento e cuidado pessoal  (5)  

▢ Outros. Quais?  (6) ________________________________________________ 
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Q6 Qual a importância das seguintes fontes para busca de informações antes de você comprar um 

produto de cuidado com a pele? 

 
1 - Nada 

importante (1) 
2 (2) 3 (3) 4 (4) 

5 - Muito 
importante (5) 

Recomendação 
de amigos e 

familiares (1)  o  o  o  o  o  
Influenciadores 

digitais (3)  o  o  o  o  o  
Recomendação 

médica (4)  o  o  o  o  o  
Recomendação 

de esteticista (5)  o  o  o  o  o  
Grupos de redes 

sociais (6)  o  o  o  o  o  
Vendedores em 
lojas físicas (7)  o  o  o  o  o  

Revistas e 
jornais (8)  o  o  o  o  o  

Propaganda das 
marcas (9)  o  o  o  o  o  

Páginas oficiais 
das empresas 

(10)  o  o  o  o  o  
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Q7 Qual a importância das redes sociais abaixo para o seu conhecimento de produtos de skincare? 

 
1 - Nada 

importante (1) 
2 (2) 3 (3) 4 (4) 

5 - Muito 
importante (5) 

Instagram (1)  o  o  o  o  o  
Facebook (2)  o  o  o  o  o  

TikTok (3)  o  o  o  o  o  
Twitter (4)  o  o  o  o  o  

WhatsApp (5)  o  o  o  o  o  
Telegram (6)  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q8 Em relação as redes sociais citadas, qual foi o nível de influencia para a decisão de compra do seu 

produto de skincare: 

o Decisiva para a compra  (1)  

o Importante para a compra  (2)  

o Pouco importante para a compra  (3)  

o Não foi importante para a compra  (4)  

o Nenhuma das opções  (5)  

 

 

Intervalo de 

página 
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Q9 Quais os três principais atributos que você leva em consideração no momento de selecionar um 

produto de cuidado para a pele? Selecione somente um e arraste para cada campo em ordem de 

relevância: 

Atributo mais importante Segundo atributo mais importante Terceiro atributo mais importante 

______ Preço (1) ______ Preço (1) ______ Preço (1) 

______ Componentes (2) ______ Componentes (2) ______ Componentes (2) 

______ Tecnologia (3) ______ Tecnologia (3) ______ Tecnologia (3) 

______ Composição natural (4) ______ Composição natural (4) ______ Composição natural (4) 

______ Recomendação de 
especialista (5) 

______ Recomendação de 
especialista (5) 

______ Recomendação de 
especialista (5) 

______ Embalagem (6) ______ Embalagem (6) ______ Embalagem (6) 

______ Resultados comprovados 
(7) 

______ Resultados comprovados 
(7) 

______ Resultados comprovados 
(7) 

______ Marca (8) ______ Marca (8) ______ Marca (8) 

______ Sustentabilidade (vegano, 
cruelty free, orgânico, etc) (9) 

______ Sustentabilidade (vegano, 
cruelty free, orgânico, etc) (9) 

______ Sustentabilidade (vegano, 
cruelty free, orgânico, etc) (9) 

______ Produto nacional (10) ______ Produto nacional (10) ______ Produto nacional (10) 

______ Textura do produto (11) ______ Textura do produto (11) ______ Textura do produto (11) 

______ Efeitos prometidos (12) ______ Efeitos prometidos (12) ______ Efeitos prometidos (12) 

______ Ser feito para o meu tipo 
de pele (13) 

______ Ser feito para o meu tipo 
de pele (13) 

______ Ser feito para o meu tipo 
de pele (13) 

______ Ser novidade (14) ______ Ser novidade (14) ______ Ser novidade (14) 

______ Outros. Quais? (15) ______ Outros. Quais? (15) ______ Outros. Quais? (15) 
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Q10 Nesse ano, você comprou produtos de skincare por quais canais de venda? 

▢ Online  (1)  

▢ Presencialmente  (2)  

▢ Delivery  (3)  

▢ Outros. Quais?  (4) ________________________________________________ 

 

 

 

Q11  

Em geral, você escolhe o produto que deseja comprar antes de ir à loja ou no momento que você já 

está no estabelecimento? 

o Antes de ir à loja  (1)  

o No momento em que estou na loja  (2)  

o Pesquiso os produtos antes de ir à loja, mas tomo a decisão na loja  (3)  

 

 

 

Q12 Desde o início da quarentena, você passou a cuidar mais da sua pele? 

o Estou cuidando mais  (1)  

o Mantive os mesmo cuidados  (2)  

o Estou cuidando menos  (3)  
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Q13 Com qual frequência você compra produtos de skincare por impulso? 

o Sempre  (1)  

o Frequentemente  (2)  

o Às vezes  (3)  

o Raramente  (4)  

o Nunca  (5)  

 

 

 

Q14 Das frases abaixo, qual ou quais parecem verdadeiras para você? 

▢ No processo de compra do meu produto de skincare, recebi influências como 

informações e avaliações a respeito.  (1)  

▢ A influência que recebi foi de satisfazer expectativas da minha família, meus parentes 

ou meus amigos com a compra dos produtos.  (2)  

▢ A influência que recebi foi de satisfazer expectativas próprias de me assemelhar a 

outras pessoas do meu grupo social.  (3)  

▢ A influência que recebi foi de satisfazer expectativas próprias, pois me identifico com 

o estilo de vida.  (4)  

▢ Nenhuma das opções.  (5)  

 

 

Intervalo de 

página 
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Q43 Já está quase acabando!  

 

 

 Agradecemos de coração por ter chego até aqui <3 

 

 

 

Q19 Você considera que a marca teve alguma influência sobre a decisão de compra do seu produto 

de skincare? 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (2)  

o Não concordo, nem discordo  (3)  

o Discordo parcialmente  (4)  

o Discordo totalmente  (5)  

 

 

 

Q30 Eu raramente compro os produtos da moda até que eu tenha certeza que meus amigos 

aprovem. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (2)  

o Não concordo, nem discordo  (3)  

o Discordo parcialmente  (4)  

o Discordo totalmente  (5)  
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Q31 É importante que os outros gostem dos produtos e marcas que eu compro. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (2)  

o Concordo parcialmente  (3)  

o Não concordo, nem discordo  (4)  

o Discordo parcialmente  (5)  

o Discordo totalmente  (6)  

 

 

 

Q32 Quando eu compro produtos de cuidados para a pele, geralmente compro aquelas marcas que 

eu sei que os outros irão aprovar. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (2)  

o Não concordo, nem discordo  (3)  

o Discordo parcialmente  (4)  

o Discordo totalmente  (5)  
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Q33 Eu normalmente compro produtos ou marcas que eu sei que as pessoas esperam que eu use. 

Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (2)  

o Não concordo, nem discordo  (3)  

o Discordo parcialmente  (4)  

o Discordo totalmente  (5)  

 

 

 

Q34 Eu gosto de saber quais marcas e produtos causam boas impressões nos outros. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  
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Q35 Eu tenho sentimento de pertencimento quando compro os mesmos produtos e marcas que os 

outros. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  

 

 

 

Q36 Quando eu quero ser como alguém, eu normalmente tento comprar as mesmas marcas e 

produtos que ela compra. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  
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Q37 Eu normalmente me identifico com outras pessoas quando compro os mesmos produtos e 

marcas que elas. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  

 

 

 

Q38 Para ter certeza de que eu compro os produtos e serviços certos, eu normalmente observo o 

que os outros estão usando. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  
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Q39 Se eu tenho pouca experiência com uma marca ou produto, eu pergunto sobre ele para os meus 

amigos. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  

 

 

 

Q40 Eu normalmente consulto outras pessoas para me ajudarem a escolher a melhor alternativa de 

produto. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  
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Q41 Eu normalmente busco informações com amigos e família sobre uma marca ou produto antes 

de comprar. Sobre a frase: 

o Concordo totalmente  (1)  

o Concordo parcialmente  (4)  

o Não concordo, nem discordo  (5)  

o Discordo parcialmente  (6)  

o Discordo totalmente  (7)  

 

 

Intervalo de 

página 
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Q20 Qual sua idade? 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q21 Com qual gênero você se identifica? 

o Feminino  (1)  

o Masculino  (2)  

o Prefiro não declarar  (3)  

 

 

 

Q42 Qual sua orientação sexual? 

o Heterossexual  (1)  

o Homossexual  (2)  

o Bissexual  (3)  

o Pansexual  (4)  

o Assexual  (5)  

o Prefiro não declarar  (8)  
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Q22 Qual seu estado civil? 

o Solteira (o)  (1)  

o Namorando  (2)  

o Noiva (o)  (3)  

o Casada (o)  (4)  

o Divorciada (o)  (5)  

o Viúva (o)  (6)  

 

 

 

Q24 Grau de escolaridade: 

o Ensino fundamental  (1)  

o Ensino médio  (2)  

o Ensino superior incompleto/cursando  (3)  

o Ensino superior completo  (4)  

o Pós-graduação ou especialização  (5)  

o Mestrado  (6)  

o Doutorado  (7)  

o Outro. Qual?  (8) ________________________________________________ 
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Q25 Como estão suas atividades de trabalho? 

o Não trabalho  (1)  

o Trabalhando de casa  (2)  

o Trabalhando presencialmente  (3)  

 

 

 

Q26 Como estão as suas atividades de estudo? 

o Não estudo  (1)  

o Estudando de casa  (2)  

o Estudando presencialmente  (3)  

 

 

 

Q23 Cidade onde mora: 

o Curitiba  (1)  

o Outra. Qual?  (2) ________________________________________________ 

 

 

 

Q28 Qual seu e-mail? 

________________________________________________________________ 
 

Fim do bloco: Perguntas 
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APÊNDICE 2 – ANÁLISE SPSS 
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 18:30:43 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas estão 

baseadas em todos os 

casos com dados válidos. 

Sintaxe FREQUENCIES 

VARIABLES=Cluster_final 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.43 

Tempo decorrido 00:00:01.00 

 

Estatísticas 
Cluster Final - Grupo 1 e grupo 

2   

N Válido 581 

Omisso 0 

 

Cluster Final - Grupo 1 e grupo 2 

Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

33,6 33,6 33,6 

66,4 66,4 100,0 

100,0 100,0  
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 18:31:33 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas para cada 

análise são baseadas nos 

casos sem dados omissos 

ou fora do intervalo para 

qualquer variável da 

análise. 

Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Cluster_final(1 

2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  

/VARIABLES=Influ_interpe

ssoal_total 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.03 

Tempo decorrido 00:00:00.00 
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Estatísticas de grupo 

 
Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 N Média Erro Desvio 

Erro padrão 

da média 

Influ_interpessoal_total 1 195 3,6078 ,58849 ,04214 

2 386 5,0674 ,49507 ,02520 

 

 
 
 
 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para Igualdade de 

Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Influ_interpessoal_t

otal 

Variâncias iguais 

assumidas 

,754 ,386 -31,452 579 ,000 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

-29,726 335,880 ,000 

 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Influ_interpessoal_tot

al 

Variâncias iguais 

assumidas 

-1,45959 ,04641 -1,55073 -1,36844 

Variâncias iguais não 

assumidas 

-1,45959 ,04910 -1,55617 -1,36300 
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 18:32:26 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas para cada 

análise são baseadas nos 

casos sem dados omissos 

ou fora do intervalo para 

qualquer variável da 

análise. 

Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Cluster_final(1 

2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  

/VARIABLES=Nivel_interes

se 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.02 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

 

Estatísticas de grupo 

 
Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 N Média Erro Desvio 

Erro padrão 

da média 

Qual é o seu nível de 

interesse em produtos 

de cuidados com a pele? 

1 195 4,46 ,788 ,056 

2 386 4,54 ,731 ,037 
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Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% 

Intervalo de 

Confiança 

da Diferença 

Inferior 

Qual é o seu nível de 

interesse em produtos 

de cuidados com a 

pele? 

Variâncias iguais 

assumidas 

,227 -,080 ,066 -,209 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,238 -,080 ,068 -,213 

 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade 

de Médias 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Superior 

Qual é o seu nível de interesse em 

produtos de cuidados com a pele? 

Variâncias iguais assumidas ,050 

Variâncias iguais não assumidas ,053 
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Observações 

Saída criada 12-OCT-2020 18:34:27 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas de cada 

tabela são baseadas em 

todos os casos com dados 

válidos na(s) amplitude(s) 

especificada(s) para todas 

as variáveis de cada 

tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  

/TABLES=Frequencia_sab

onetefacial 

Frequencia_CleansingOil 

Frequencia_Tonico 

Frequencia_Hidratante 

    Frequencia_Serum 

Frequencia_Mascara 

Frequencia_Esfoliante 

Frequencia_ProtetorSolar 

BY Cluster_final 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

EXPECTED ROW 

COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.08 

Tempo decorrido 00:00:00.00 
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Resumo de processamento de casos 

 

Casos 

Válidos Omissos Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Selecione quantas 

vezes na semana você 

utiliza os produtos 

listados abaixo: - 

Sabonete facial * Cluster 

Final - Grupo 1 e grupo 

2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Selecione quantas 

vezes na semana você 

utiliza os produtos 

listados abaixo: - 

Cleansing Oil * Cluster 

Final - Grupo 1 e grupo 

2 

577 99,3% 4 0,7% 581 100,0% 

Selecione quantas 

vezes na semana você 

utiliza os produtos 

listados abaixo: - Tônico 

* Cluster Final - Grupo 1 

e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Selecione quantas 

vezes na semana você 

utiliza os produtos 

listados abaixo: - 

Hidratante * Cluster 

Final - Grupo 1 e grupo 

2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Selecione quantas 

vezes na semana você 

utiliza os produtos 

listados abaixo: - Sérum 

* Cluster Final - Grupo 1 

e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Selecione quantas 

vezes na semana você 

utiliza os produtos 

listados abaixo: - 

Máscara * Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Sabonete 

facial 

1 vez por semana Contagem 1 5 6 

Contagem Esperada 2,0 4,0 6,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sabonete 

facial 

16,7% 83,3% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

0,5% 1,3% 1,0% 

% do Total 0,2% 0,9% 1,0% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 11 24 35 

Contagem Esperada 11,7 23,3 35,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sabonete 

facial 

31,4% 68,6% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

5,6% 6,2% 6,0% 

% do Total 1,9% 4,1% 6,0% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 11 21 32 

Contagem Esperada 10,7 21,3 32,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sabonete 

facial 

34,4% 65,6% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

5,6% 5,4% 5,5% 

% do Total 1,9% 3,6% 5,5% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 69 161 230 

Contagem Esperada 77,2 152,8 230,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sabonete 

facial 

30,0% 70,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

35,4% 41,7% 39,6% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 5,400a 5 ,369 

Razão de verossimilhança 5,361 5 ,373 

Associação Linear por 

Linear 

2,506 1 ,113 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 3 células (25,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 2,01. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,096 ,369 

V de Cramer ,096 ,369 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Cleansing 

Oil 

1 vez por semana Contagem 20 37 57 

Contagem Esperada 19,1 37,9 57,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Cleansing 

Oil 

35,1% 64,9% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

10,4% 9,6% 9,9% 

% do Total 3,5% 6,4% 9,9% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 23 46 69 

Contagem Esperada 23,1 45,9 69,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Cleansing 

Oil 

33,3% 66,7% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

11,9% 12,0% 12,0% 

% do Total 4,0% 8,0% 12,0% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 3 18 21 

Contagem Esperada 7,0 14,0 21,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Cleansing 

Oil 

14,3% 85,7% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

1,6% 4,7% 3,6% 

% do Total 0,5% 3,1% 3,6% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 12 25 37 

Contagem Esperada 12,4 24,6 37,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Cleansing 

Oil 

32,4% 67,6% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

6,2% 6,5% 6,4% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 3,916a 5 ,562 

Razão de verossimilhança 4,442 5 ,488 

Associação Linear por 

Linear 

,147 1 ,701 

N de Casos Válidos 577   

 

a. 2 células (16,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,67. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,082 ,562 

V de Cramer ,082 ,562 

N de Casos Válidos 577  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Tônico 

1 vez por semana Contagem 20 31 51 

Contagem Esperada 17,1 33,9 51,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Tônico 

39,2% 60,8% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

10,3% 8,0% 8,8% 

% do Total 3,4% 5,3% 8,8% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 40 56 96 

Contagem Esperada 32,2 63,8 96,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Tônico 

41,7% 58,3% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

20,5% 14,5% 16,5% 

% do Total 6,9% 9,6% 16,5% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 10 23 33 

Contagem Esperada 11,1 21,9 33,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Tônico 

30,3% 69,7% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

5,1% 6,0% 5,7% 

% do Total 1,7% 4,0% 5,7% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 37 84 121 

Contagem Esperada 40,6 80,4 121,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Tônico 

30,6% 69,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

19,0% 21,8% 20,8% 

% do Total 6,4% 14,5% 20,8% 

Todos os dias, várias 

vezes ao dia 

Contagem 17 28 45 

Contagem Esperada 15,1 29,9 45,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 5,740a 5 ,332 

Razão de verossimilhança 5,653 5 ,341 

Associação Linear por 

Linear 

3,348 1 ,067 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 11,08. 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,099 ,332 

V de Cramer ,099 ,332 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Hidratante 

1 vez por semana Contagem 8 7 15 

Contagem Esperada 5,0 10,0 15,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Hidratante 

53,3% 46,7% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

4,1% 1,8% 2,6% 

% do Total 1,4% 1,2% 2,6% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 22 32 54 

Contagem Esperada 18,1 35,9 54,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Hidratante 

40,7% 59,3% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

11,3% 8,3% 9,3% 

% do Total 3,8% 5,5% 9,3% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 15 29 44 

Contagem Esperada 14,8 29,2 44,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Hidratante 

34,1% 65,9% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

7,7% 7,5% 7,6% 

% do Total 2,6% 5,0% 7,6% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 74 156 230 

Contagem Esperada 77,2 152,8 230,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Hidratante 

32,2% 67,8% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

37,9% 40,4% 39,6% 

% do Total 12,7% 26,9% 39,6% 

Todos os dias, várias 

vezes ao dia 

Contagem 65 147 212 

Contagem Esperada 71,2 140,8 212,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 5,774a 5 ,329 

Razão de verossimilhança 5,554 5 ,352 

Associação Linear por 

Linear 

2,176 1 ,140 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 5,03. 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,100 ,329 

V de Cramer ,100 ,329 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Sérum 

1 vez por semana Contagem 11 23 34 

Contagem Esperada 11,4 22,6 34,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sérum 

32,4% 67,6% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

5,6% 6,0% 5,9% 

% do Total 1,9% 4,0% 5,9% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 18 47 65 

Contagem Esperada 21,8 43,2 65,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sérum 

27,7% 72,3% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

9,2% 12,2% 11,2% 

% do Total 3,1% 8,1% 11,2% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 21 22 43 

Contagem Esperada 14,4 28,6 43,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sérum 

48,8% 51,2% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

10,8% 5,7% 7,4% 

% do Total 3,6% 3,8% 7,4% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 26 78 104 

Contagem Esperada 34,9 69,1 104,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Sérum 

25,0% 75,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

13,3% 20,2% 17,9% 

% do Total 4,5% 13,4% 17,9% 

Todos os dias, várias 

vezes ao dia 

Contagem 11 32 43 

Contagem Esperada 14,4 28,6 43,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 11,709a 5 ,039 

Razão de verossimilhança 11,712 5 ,039 

Associação Linear por 

Linear 

,991 1 ,320 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 11,41. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,142 ,039 

V de Cramer ,142 ,039 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Máscara 

1 vez por semana Contagem 112 216 328 

Contagem Esperada 110,1 217,9 328,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Máscara 

34,1% 65,9% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

57,4% 56,0% 56,5% 

% do Total 19,3% 37,2% 56,5% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 30 62 92 

Contagem Esperada 30,9 61,1 92,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Máscara 

32,6% 67,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

15,4% 16,1% 15,8% 

% do Total 5,2% 10,7% 15,8% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 3 0 3 

Contagem Esperada 1,0 2,0 3,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Máscara 

100,0% 0,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

1,5% 0,0% 0,5% 

% do Total 0,5% 0,0% 0,5% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 0 1 1 

Contagem Esperada ,3 ,7 1,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Máscara 

0,0% 100,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

0,0% 0,3% 0,2% 

% do Total 0,0% 0,2% 0,2% 

Não uso Contagem 50 107 157 

Contagem Esperada 52,7 104,3 157,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 6,739a 4 ,150 

Razão de verossimilhança 7,665 4 ,105 

Associação Linear por 

Linear 

,215 1 ,643 

N de Casos Válidos 581   

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,108 ,150 

V de Cramer ,108 ,150 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Esfoliante 

1 vez por semana Contagem 87 199 286 

Contagem Esperada 96,0 190,0 286,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Esfoliante 

30,4% 69,6% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

44,6% 51,6% 49,2% 

% do Total 15,0% 34,3% 49,2% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 48 70 118 

Contagem Esperada 39,6 78,4 118,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Esfoliante 

40,7% 59,3% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

24,6% 18,1% 20,3% 

% do Total 8,3% 12,0% 20,3% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 5 6 11 

Contagem Esperada 3,7 7,3 11,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Esfoliante 

45,5% 54,5% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

2,6% 1,6% 1,9% 

% do Total 0,9% 1,0% 1,9% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 5 5 10 

Contagem Esperada 3,4 6,6 10,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Esfoliante 

50,0% 50,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

2,6% 1,3% 1,7% 

% do Total 0,9% 0,9% 1,7% 

Não uso Contagem 50 106 156 

Contagem Esperada 52,4 103,6 156,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 6,015a 4 ,198 

Razão de verossimilhança 5,858 4 ,210 

Associação Linear por 

Linear 

,030 1 ,863 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 2 células (20,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 3,36. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,102 ,198 

V de Cramer ,102 ,198 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Selecione quantas 

vezes na semana 

você utiliza os 

produtos listados 

abaixo: - Protetor 

Solar 

1 vez por semana Contagem 9 11 20 

Contagem Esperada 6,7 13,3 20,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Protetor 

Solar 

45,0% 55,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

4,6% 2,8% 3,4% 

% do Total 1,5% 1,9% 3,4% 

2 a 3 vezes por 

semana 

Contagem 21 29 50 

Contagem Esperada 16,8 33,2 50,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Protetor 

Solar 

42,0% 58,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

10,8% 7,5% 8,6% 

% do Total 3,6% 5,0% 8,6% 

4 a 5 vezes por 

semana 

Contagem 14 21 35 

Contagem Esperada 11,7 23,3 35,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Protetor 

Solar 

40,0% 60,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

7,2% 5,4% 6,0% 

% do Total 2,4% 3,6% 6,0% 

Todos os dias, uma 

vez ao dia 

Contagem 76 173 249 

Contagem Esperada 83,6 165,4 249,0 

% em Selecione 

quantas vezes na 

semana você utiliza 

os produtos listados 

abaixo: - Protetor 

Solar 

30,5% 69,5% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

39,0% 44,8% 42,9% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 4,772a 5 ,444 

Razão de verossimilhança 4,669 5 ,458 

Associação Linear por 

Linear 

2,331 1 ,127 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 6,71. 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,091 ,444 

V de Cramer ,091 ,444 

N de Casos Válidos 581  
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 18:36:24 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas de cada 

tabela são baseadas em 

todos os casos com dados 

válidos na(s) amplitude(s) 

especificada(s) para todas 

as variáveis de cada 

tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  /TABLES=Motivo_1 

Motivo_2 Motivo_3 

Motivo_4 Motivo_5 

Motivo_6 BY Cluster_final 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

EXPECTED ROW 

COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.06 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 524245 
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Resumo de processamento de casos 

 

Casos 

Válidos Omissos Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Tenho 

problemas específicos 

de pele (acne, melasma, 

oleosidade, 

sensibilidade, etc) * 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Gosto de me 

cuidar * Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Compro 

produtos para conhecer 

* Cluster Final - Grupo 1 

e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Situações de 

relaxamento e cuidado 

pessoal * Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Outros. 

Quais? * Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Tenho 

problemas específicos 

de pele (acne, 

melasma, oleosidade, 

sensibilidade, etc) 

sim Contagem 102 243 345 

Contagem Esperada 115,8 229,2 345,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Tenho 

problemas específicos de 

pele (acne, melasma, 

oleosidade, 

sensibilidade, etc) 

29,6% 70,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

52,3% 63,0% 59,4% 

% do Total 17,6% 41,8% 59,4% 

não Contagem 93 143 236 

Contagem Esperada 79,2 156,8 236,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Tenho 

problemas específicos de 

pele (acne, melasma, 

oleosidade, 

sensibilidade, etc) 

39,4% 60,6% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

47,7% 37,0% 40,6% 

% do Total 16,0% 24,6% 40,6% 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Tenho 

problemas específicos de 

pele (acne, melasma, 

oleosidade, 

sensibilidade, etc) 

33,6% 66,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,6% 66,4% 100,0% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 6,087a 1 ,014   

Correção de continuidadeb 5,654 1 ,017   

Razão de verossimilhança 6,049 1 ,014   

Teste Exato de Fisher    ,016 ,009 

Associação Linear por 

Linear 

6,077 1 ,014 
  

N de Casos Válidos 581     

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 79,21. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Gosto de me 

cuidar 

sim Contagem 161 295 456 

Contagem Esperada 153,0 303,0 456,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Gosto de me 

cuidar 

35,3% 64,7% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

82,6% 76,4% 78,5% 

% do Total 27,7% 50,8% 78,5% 

não Contagem 34 91 125 

Contagem Esperada 42,0 83,0 125,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Gosto de me 

cuidar 

27,2% 72,8% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

17,4% 23,6% 21,5% 

% do Total 5,9% 15,7% 21,5% 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Gosto de me 

cuidar 

33,6% 66,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,6% 66,4% 100,0% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 2,892a 1 ,089   

Correção de continuidadeb 2,540 1 ,111   

Razão de verossimilhança 2,969 1 ,085   

Teste Exato de Fisher    ,109 ,054 

Associação Linear por 

Linear 

2,887 1 ,089 
  

N de Casos Válidos 581     

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 41,95. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,071 ,089 

V de Cramer ,071 ,089 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Compro 

produtos para conhecer 

sim Contagem 21 50 71 

Contagem Esperada 23,8 47,2 71,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Compro 

produtos para conhecer 

29,6% 70,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

10,8% 13,0% 12,2% 

% do Total 3,6% 8,6% 12,2% 

não Contagem 174 336 510 

Contagem Esperada 171,2 338,8 510,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Compro 

produtos para conhecer 

34,1% 65,9% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

89,2% 87,0% 87,8% 

% do Total 29,9% 57,8% 87,8% 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Compro 

produtos para conhecer 

33,6% 66,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,6% 66,4% 100,0% 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,576a 1 ,448   

Correção de continuidadeb ,391 1 ,532   

Razão de verossimilhança ,587 1 ,444   

Teste Exato de Fisher    ,504 ,268 

Associação Linear por 

Linear 

,575 1 ,448 
  

N de Casos Válidos 581     

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 23,83. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi -,031 ,448 

V de Cramer ,031 ,448 

N de Casos Válidos 581  

 

 

Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Situações de 

relaxamento e cuidado 

pessoal 

sim Contagem 119 194 313 

Contagem Esperada 105,1 207,9 313,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Situações de 

relaxamento e cuidado 

pessoal 

38,0% 62,0% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

61,0% 50,3% 53,9% 

% do Total 20,5% 33,4% 53,9% 

não Contagem 76 192 268 

Contagem Esperada 89,9 178,1 268,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Situações de 

relaxamento e cuidado 

pessoal 

28,4% 71,6% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

39,0% 49,7% 46,1% 

% do Total 13,1% 33,0% 46,1% 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Situações de 

relaxamento e cuidado 

pessoal 

33,6% 66,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,6% 66,4% 100,0% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 6,043a 1 ,014   

Correção de continuidadeb 5,618 1 ,018   

Razão de verossimilhança 6,082 1 ,014   

Teste Exato de Fisher    ,017 ,009 

Associação Linear por 

Linear 

6,033 1 ,014 
  

N de Casos Válidos 581     

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 89,95. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,102 ,014 

V de Cramer ,102 ,014 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Por quais motivos você 

utiliza produtos de 

skincare? - Outros. 

Quais? 

sim Contagem 9 14 23 

Contagem Esperada 7,7 15,3 23,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Outros. 

Quais? 

39,1% 60,9% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

4,6% 3,6% 4,0% 

% do Total 1,5% 2,4% 4,0% 

não Contagem 186 372 558 

Contagem Esperada 187,3 370,7 558,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Outros. 

Quais? 

33,3% 66,7% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

95,4% 96,4% 96,0% 

% do Total 32,0% 64,0% 96,0% 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

% em Por quais motivos 

você utiliza produtos de 

skincare? - Outros. 

Quais? 

33,6% 66,4% 100,0% 

% em Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,6% 66,4% 100,0% 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,333a 1 ,564   

Correção de continuidadeb ,124 1 ,725   

Razão de verossimilhança ,325 1 ,568   

Teste Exato de Fisher    ,653 ,355 

Associação Linear por 

Linear 

,332 1 ,564 
  

N de Casos Válidos 581     

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 7,72. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,024 ,564 

V de Cramer ,024 ,564 

N de Casos Válidos 581  
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 18:43:04 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas para cada 

análise são baseadas nos 

casos sem dados omissos 

ou fora do intervalo para 

qualquer variável da 

análise. 

Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Cluster_final(1 

2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  

/VARIABLES=Busca_info_

1 Busca_info_2 

Busca_info_3 

Busca_info_4 

Busca_info_5 

Busca_info_6 

    Busca_info_7 

Busca_info_8 

Busca_info_9 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.04 

Tempo decorrido 00:00:00.00 
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Estatísticas de grupo 

 
Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 N Média Erro Desvio 

Erro padrão 

da média 

Recomendação de 

amigos e familiares 

1 195 4,17 ,934 ,067 

2 386 3,68 1,153 ,059 

Influenciadores digitais 1 195 3,04 1,009 ,072 

2 386 2,70 1,122 ,057 

Recomendação médica 1 195 4,67 ,685 ,049 

2 386 4,70 ,674 ,034 

 Recomendação de 

esteticista 

1 195 4,02 1,035 ,074 

2 386 3,96 1,141 ,058 

 Grupos de redes sociais 1 195 3,18 1,155 ,083 

2 386 2,72 1,097 ,056 

 Vendedores em lojas 

físicas 

1 195 2,46 ,954 ,068 

2 386 2,29 ,986 ,050 

Revistas e jornais 1 195 2,00 ,952 ,068 

2 386 1,91 ,932 ,047 

Propaganda das marcas 1 195 2,62 ,968 ,069 

2 386 2,46 1,044 ,053 

Páginas oficiais das 

empresas 

1 195 2,77 1,057 ,076 

2 386 2,72 1,090 ,056 
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Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para 

Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Recomendação de 

amigos e familiares 

Variâncias iguais 

assumidas 

20,771 ,000 5,120 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

5,481 467,728 

Influenciadores digitais Variâncias iguais 

assumidas 

9,948 ,002 3,528 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

3,652 427,643 

Recomendação médica Variâncias iguais 

assumidas 

,632 ,427 -,509 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

-,506 383,810 

 Recomendação de 

esteticista 

Variâncias iguais 

assumidas 

1,456 ,228 ,637 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

,658 424,630 

 Grupos de redes 

sociais 

Variâncias iguais 

assumidas 

,491 ,484 4,655 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

4,577 372,224 

 Vendedores em lojas 

físicas 

Variâncias iguais 

assumidas 

,404 ,525 1,971 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

1,992 400,951 

Revistas e jornais Variâncias iguais 

assumidas 

,250 ,618 1,037 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

1,029 381,901 

Propaganda das marcas Variâncias iguais 

assumidas 

3,613 ,058 1,779 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

1,824 416,505 

Páginas oficiais das 

empresas 

Variâncias iguais 

assumidas 

1,259 ,262 ,517 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

,522 400,476 
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Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% 

Intervalo de 

Confiança 

da Diferença 

Inferior 

Recomendação de 

amigos e familiares 

Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,488 ,095 ,301 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,000 ,488 ,089 ,313 

Influenciadores 

digitais 

Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,336 ,095 ,149 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,000 ,336 ,092 ,155 

Recomendação 

médica 

Variâncias iguais 

assumidas 

,611 -,030 ,060 -,147 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,613 -,030 ,060 -,148 

 Recomendação de 

esteticista 

Variâncias iguais 

assumidas 

,524 ,062 ,097 -,129 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,511 ,062 ,094 -,123 

 Grupos de redes 

sociais 

Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,457 ,098 ,264 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,000 ,457 ,100 ,260 

 Vendedores em lojas 

físicas 

Variâncias iguais 

assumidas 

,049 ,169 ,086 ,001 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,047 ,169 ,085 ,002 

Revistas e jornais Variâncias iguais 

assumidas 

,300 ,085 ,082 -,076 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,304 ,085 ,083 -,078 

Propaganda das 

marcas 

Variâncias iguais 

assumidas 

,076 ,159 ,090 -,017 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,069 ,159 ,087 -,012 

Páginas oficiais das 

empresas 

Variâncias iguais 

assumidas 

,605 ,049 ,095 -,137 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,602 ,049 ,094 -,135 
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Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade 

de Médias 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Superior 

Recomendação de amigos e familiares Variâncias iguais assumidas ,675 

Variâncias iguais não assumidas ,663 

Influenciadores digitais Variâncias iguais assumidas ,524 

Variâncias iguais não assumidas ,517 

Recomendação médica Variâncias iguais assumidas ,087 

Variâncias iguais não assumidas ,087 

 Recomendação de esteticista Variâncias iguais assumidas ,253 

Variâncias iguais não assumidas ,247 

 Grupos de redes sociais Variâncias iguais assumidas ,649 

Variâncias iguais não assumidas ,653 

 Vendedores em lojas físicas Variâncias iguais assumidas ,337 

Variâncias iguais não assumidas ,335 

Revistas e jornais Variâncias iguais assumidas ,247 

Variâncias iguais não assumidas ,249 

Propaganda das marcas Variâncias iguais assumidas ,335 

Variâncias iguais não assumidas ,331 

Páginas oficiais das empresas Variâncias iguais assumidas ,235 

Variâncias iguais não assumidas ,234 
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 18:44:57 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas para cada 

análise são baseadas nos 

casos sem dados omissos 

ou fora do intervalo para 

qualquer variável da 

análise. 

Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Cluster_final(1 

2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  

/VARIABLES=Rede_Social

_1 Rede_Social_2 

Rede_Social_3 

Rede_Social_4 

Rede_Social_5 

Rede_Social_6 

    

Nível_importância_rede_so

cial 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.04 

Tempo decorrido 00:00:00.00 
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Estatísticas de grupo 

 
Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 N Média Erro Desvio 

Erro padrão 

da média 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu conhecimento 

de produtos de skincare? 

- Instagram 

1 195 4,29 1,005 ,072 

2 386 3,91 1,112 ,057 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu conhecimento 

de produtos de skincare? 

- Facebook 

1 195 3,17 1,463 ,105 

2 386 2,89 1,403 ,071 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu conhecimento 

de produtos de skincare? 

- TikTok 

1 195 1,84 1,312 ,094 

2 386 1,68 1,166 ,059 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu conhecimento 

de produtos de skincare? 

- Twitter 

1 195 1,72 1,170 ,084 

2 386 1,56 ,992 ,051 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu conhecimento 

de produtos de skincare? 

- WhatsApp 

1 195 2,55 1,407 ,101 

2 386 2,14 1,313 ,067 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu conhecimento 

de produtos de skincare? 

- Telegram 

1 195 1,28 ,804 ,058 

2 386 1,19 ,624 ,032 

Em relação as redes 

sociais citadas, qual foi o 

nível de influencia para a 

decisão de compra do 

seu produto de skincare: 

1 195 2,04 ,699 ,050 

2 386 2,43 ,857 ,044 
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Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para 

Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? - 

Instagram 

Variâncias iguais 

assumidas 

3,306 ,070 3,993 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

4,127 425,986 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? - 

Facebook 

Variâncias iguais 

assumidas 

1,006 ,316 2,224 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

2,193 375,155 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? - 

TikTok 

Variâncias iguais 

assumidas 

5,002 ,026 1,469 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

1,413 351,446 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? - 

Twitter 

Variâncias iguais 

assumidas 

10,675 ,001 1,708 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

1,619 338,166 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? - 

WhatsApp 

Variâncias iguais 

assumidas 

3,152 ,076 3,524 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

3,445 366,443 

Qual a importância das 

redes sociais abaixo 

para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? - 

Telegram 

Variâncias iguais 

assumidas 

8,376 ,004 1,491 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

1,374 315,166 

Em relação as redes 

sociais citadas, qual foi 

o nível de influencia 

para a decisão de 

compra do seu produto 

de skincare: 

Variâncias iguais 

assumidas 

43,304 ,000 -5,557 579 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

-5,938 465,281 
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Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% 

Intervalo de 

Confiança 

da Diferença 

Inferior 

Qual a importância 

das redes sociais 

abaixo para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? 

- Instagram 

Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,378 ,095 ,192 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,000 ,378 ,092 ,198 

Qual a importância 

das redes sociais 

abaixo para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? 

- Facebook 

Variâncias iguais 

assumidas 

,027 ,278 ,125 ,032 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,029 ,278 ,127 ,029 

Qual a importância 

das redes sociais 

abaixo para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? 

- TikTok 

Variâncias iguais 

assumidas 

,142 ,157 ,107 -,053 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,158 ,157 ,111 -,062 

Qual a importância 

das redes sociais 

abaixo para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? 

- Twitter 

Variâncias iguais 

assumidas 

,088 ,158 ,093 -,024 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,106 ,158 ,098 -,034 

Qual a importância 

das redes sociais 

abaixo para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? 

- WhatsApp 

Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,417 ,118 ,184 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,001 ,417 ,121 ,179 

Qual a importância 

das redes sociais 

abaixo para o seu 

conhecimento de 

produtos de skincare? 

- Telegram 

Variâncias iguais 

assumidas 

,136 ,090 ,061 -,029 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,171 ,090 ,066 -,039 

Em relação as redes 

sociais citadas, qual 

Variâncias iguais 

assumidas 

,000 -,394 ,071 -,533 
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Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade 

de Médias 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Superior 

Qual a importância das redes sociais 

abaixo para o seu conhecimento de 

produtos de skincare? - Instagram 

Variâncias iguais assumidas ,564 

Variâncias iguais não assumidas ,558 

Qual a importância das redes sociais 

abaixo para o seu conhecimento de 

produtos de skincare? - Facebook 

Variâncias iguais assumidas ,524 

Variâncias iguais não assumidas ,527 

Qual a importância das redes sociais 

abaixo para o seu conhecimento de 

produtos de skincare? - TikTok 

Variâncias iguais assumidas ,367 

Variâncias iguais não assumidas ,376 

Qual a importância das redes sociais 

abaixo para o seu conhecimento de 

produtos de skincare? - Twitter 

Variâncias iguais assumidas ,340 

Variâncias iguais não assumidas ,351 

Qual a importância das redes sociais 

abaixo para o seu conhecimento de 

produtos de skincare? - WhatsApp 

Variâncias iguais assumidas ,649 

Variâncias iguais não assumidas ,654 

Qual a importância das redes sociais 

abaixo para o seu conhecimento de 

produtos de skincare? - Telegram 

Variâncias iguais assumidas ,209 

Variâncias iguais não assumidas ,220 

Em relação as redes sociais citadas, 

qual foi o nível de influencia para a 

decisão de compra do seu produto de 

skincare: 

Variâncias iguais assumidas -,255 

Variâncias iguais não assumidas -,264 
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 19:50:34 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas de cada 

tabela são baseadas em 

todos os casos com dados 

válidos na(s) amplitude(s) 

especificada(s) para todas 

as variáveis de cada 

tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  

/TABLES=Momento_compr

a_antes_depois BY 

Cluster_final 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.04 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 524245 
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Medidas Simétricas 

Resumo de processamento de casos 

 

Casos 

Válidos Omissos Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Em geral, você escolhe 

o produto que deseja 

comprar antes de ir à 

loja ou no momento que 

você já está no 

estabelecimento? * 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

 

 

Tabulação cruzada Em geral, você escolhe o produto que deseja comprar 
antes de ir à loja ou no momento que você já está no estabelecimento? * 

Cluster Final - Grupo 1 e grupo 2 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Em geral, você 

escolhe o produto que 

deseja comprar antes 

de ir à loja ou no 

momento que você já 

está no 

estabelecimento? 

Antes de ir à loja Contagem 96 210 306 

Contagem 

Esperada 

102,7 203,3 306,0 

No momento em que 

estou na loja 

Contagem 10 17 27 

Contagem 

Esperada 

9,1 17,9 27,0 

Pesquiso os produtos 

antes de ir à loja, mas 

tomo a decisão na 

loja 

Contagem 89 159 248 

Contagem 

Esperada 

83,2 164,8 248,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 1,405a 2 ,495 

Razão de verossimilhança 1,404 2 ,496 

Associação Linear por 

Linear 

1,269 1 ,260 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 9,06. 
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 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,049 ,495 

V de Cramer ,049 ,495 

N de Casos Válidos 581  
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 19:51:52 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas de cada 

tabela são baseadas em 

todos os casos com dados 

válidos na(s) amplitude(s) 

especificada(s) para todas 

as variáveis de cada 

tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  

/TABLES=Quarentena_cui

dados BY Cluster_final 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.03 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 524245 
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Resumo de processamento de casos 

 

Casos 

Válidos Omissos Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Desde o início da 

quarentena, você 

passou a cuidar mais da 

sua pele? * Cluster Final 

- Grupo 1 e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

 

 

Tabulação cruzada Desde o início da quarentena, você passou a cuidar mais 
da sua pele? * Cluster Final - Grupo 1 e grupo 2 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Desde o início da 

quarentena, você 

passou a cuidar mais 

da sua pele? 

Estou cuidando mais Contagem 135 233 368 

Contagem 

Esperada 

123,5 244,5 368,0 

Mantive os mesmo 

cuidados 

Contagem 55 132 187 

Contagem 

Esperada 

62,8 124,2 187,0 

Estou cuidando 

menos 

Contagem 5 21 26 

Contagem 

Esperada 

8,7 17,3 26,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 5,449a 2 ,066 

Razão de verossimilhança 5,698 2 ,058 

Associação Linear por 

Linear 

5,379 1 ,020 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 8,73. 
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Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,097 ,066 

V de Cramer ,097 ,066 

N de Casos Válidos 581  

 

 

Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 19:53:37 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas de cada 

tabela são baseadas em 

todos os casos com dados 

válidos na(s) amplitude(s) 

especificada(s) para todas 

as variáveis de cada 

tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  

/TABLES=Compra_impulso 

BY Cluster_final 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.03 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 524245 
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Resumo de processamento de casos 

 

Casos 

Válidos Omissos Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Com qual frequência 

você compra produtos 

de skincare por 

impulso? * Cluster Final 

- Grupo 1 e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

 

Tabulação cruzada Com qual frequência você compra produtos de skincare 
por impulso? * Cluster Final - Grupo 1 e grupo 2 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Com qual frequência 

você compra produtos 

de skincare por 

impulso? 

Sempre Contagem 8 11 19 

Contagem 

Esperada 

6,4 12,6 19,0 

Frequentemente Contagem 37 69 106 

Contagem 

Esperada 

35,6 70,4 106,0 

Às vezes Contagem 82 141 223 

Contagem 

Esperada 

74,8 148,2 223,0 

Raramente Contagem 56 123 179 

Contagem 

Esperada 

60,1 118,9 179,0 

Nunca Contagem 12 42 54 

Contagem 

Esperada 

18,1 35,9 54,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 5,268a 4 ,261 

Razão de verossimilhança 5,464 4 ,243 

Associação Linear por 

Linear 

3,642 1 ,056 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 6,38. 
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Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,095 ,261 

V de Cramer ,095 ,261 

N de Casos Válidos 581  
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 20:03:47 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas de cada 

tabela são baseadas em 

todos os casos com dados 

válidos na(s) amplitude(s) 

especificada(s) para todas 

as variáveis de cada 

tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  

/TABLES=Influencia_info_r

ecoficado 

Influencia_estilo_vida_Rec

odificado BY Cluster_final 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.04 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 524245 
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Resumo de processamento de casos 

 

Casos 

Válidos Omissos Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Das frases abaixo, qual 

ou quais parecem 

verdadeiras para você? 

No processo de compra 

do meu produto de 

skincare, recebi 

influências como 

informações e 

avaliações a respeito. * 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Das frases abaixo, qual 

ou quais parecem 

verdadeiras para você? 

A influência que recebi 

foi de satisfazer 

expectativas próprias, 

pois me identifico com o 

estilo de vida. * Cluster 

Final - Grupo 1 e grupo 

2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Das frases abaixo, qual 

ou quais parecem 

verdadeiras para você? 

No processo de compra 

do meu produto de 

skincare, recebi 

influências como 

informações e avaliações 

a respeito. 

Concordo Contagem 150 240 390 

Contagem Esperada 130,9 259,1 390,0 

Discordo Contagem 45 146 191 

Contagem Esperada 64,1 126,9 191,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 12,767a 1 ,000   

Correção de continuidadeb 12,108 1 ,001   

Razão de verossimilhança 13,211 1 ,000   

Teste Exato de Fisher    ,000 ,000 

Associação Linear por 

Linear 

12,745 1 ,000 
  

N de Casos Válidos 581     

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,148 ,000 

V de Cramer ,148 ,000 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Das frases abaixo, qual 

ou quais parecem 

verdadeiras para você? 

A influência que recebi 

foi de satisfazer 

expectativas próprias, 

pois me identifico com o 

estilo de vida. 

Concordo Contagem 96 191 287 

Contagem Esperada 96,3 190,7 287,0 

Discordo Contagem 99 195 294 

Contagem Esperada 98,7 195,3 294,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,003a 1 ,954   

Correção de continuidadeb ,000 1 1,000   

Razão de verossimilhança ,003 1 ,954   

Teste Exato de Fisher    1,000 ,512 

Associação Linear por 

Linear 

,003 1 ,954 
  

N de Casos Válidos 581     

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 96,33. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi -,002 ,954 

V de Cramer ,002 ,954 

N de Casos Válidos 581  
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 20:08:10 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas para cada 

análise são baseadas nos 

casos sem dados omissos 

ou fora do intervalo para 

qualquer variável da 

análise. 

Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Cluster_final(1 

2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Idade 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.02 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

 

 

Estatísticas de grupo 

 
Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 N Média Erro Desvio 

Erro padrão da 

média 

Qual sua idade? 1 195 21,6154 1,54011 ,11029 

2 386 21,5855 1,61139 ,08202 
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Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Qual sua 

idade? 

Variâncias iguais 

assumidas 

,902 ,343 ,214 579 ,830 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  

,217 405,426 ,828 

 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Qual sua idade? Variâncias iguais 

assumidas 

,02989 ,13950 -,24410 ,30389 

Variâncias iguais não 

assumidas 

,02989 ,13744 -,24030 ,30008 
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Observações 
Saída criada 12-OCT-2020 20:08:39 

Comentários  

Entrada Dados /Users/deborahtazima/Desk

top/base 12 10 - 

recodificado-motivoTCC+-

+Marketing_30+Setembro+

2020_16.39_ 

CLUSTER.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

581 

Tratamento de valor 

omisso 

Definição de omisso Os valores omissos 

definidos pelo usuário são 

tratados como omissos. 

Casos utilizados As estatísticas de cada 

tabela são baseadas em 

todos os casos com dados 

válidos na(s) amplitude(s) 

especificada(s) para todas 

as variáveis de cada 

tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  /TABLES=Genero 

Orienta_sexual Estado_civil 

Escolaridade 

Atividades_trabalho 

Atividades_estudo BY 

    Cluster_final 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00.06 

Tempo decorrido 00:00:00.00 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 524245 
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Resumo de processamento de casos 

 

Casos 

Válidos Omissos Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Com qual gênero você 

se identifica? * Cluster 

Final - Grupo 1 e grupo 

2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Qual sua orientação 

sexual? * Cluster Final - 

Grupo 1 e grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Qual seu estado civil? * 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Grau de escolaridade: - 

Selected Choice * 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Como estão suas 

atividades de trabalho? * 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

Como estão as suas 

atividades de estudo? * 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

581 100,0% 0 0,0% 581 100,0% 

 

 

Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Com qual gênero você 

se identifica? 

Feminino Contagem 179 366 545 

Contagem 

Esperada 

182,9 362,1 545,0 

Masculino Contagem 14 19 33 

Contagem 

Esperada 

11,1 21,9 33,0 

Prefiro não 

declarar 

Contagem 2 1 3 

Contagem 

Esperada 

1,0 2,0 3,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 
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Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 2,763a 2 ,251 

Razão de verossimilhança 2,613 2 ,271 

Associação Linear por 

Linear 

2,547 1 ,110 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 2 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 1,01. 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,069 ,251 

V de Cramer ,069 ,251 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Qual sua orientação 

sexual? 

Heterossexual Contagem 153 295 448 

Contagem 

Esperada 

150,4 297,6 448,0 

Homossexual Contagem 14 19 33 

Contagem 

Esperada 

11,1 21,9 33,0 

Bissexual Contagem 28 63 91 

Contagem 

Esperada 

30,5 60,5 91,0 

Pansexual Contagem 0 1 1 

Contagem 

Esperada 

,3 ,7 1,0 

Assexual Contagem 0 2 2 

Contagem 

Esperada 

,7 1,3 2,0 

Prefiro não 

declarar 

Contagem 0 6 6 

Contagem 

Esperada 

2,0 4,0 6,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 6,097a 5 ,297 

Razão de verossimilhança 8,874 5 ,114 

Associação Linear por 

Linear 

2,928 1 ,087 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 6 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,34. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,102 ,297 

V de Cramer ,102 ,297 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Qual seu estado civil? Solteira (o) Contagem 106 209 315 

Contagem Esperada 105,7 209,3 315,0 

Namorando Contagem 88 168 256 

Contagem Esperada 85,9 170,1 256,0 

Noiva (o) Contagem 1 4 5 

Contagem Esperada 1,7 3,3 5,0 

Casada (o) Contagem 0 4 4 

Contagem Esperada 1,3 2,7 4,0 

Divorciada (o) Contagem 0 1 1 

Contagem Esperada ,3 ,7 1,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem Esperada 195,0 386,0 581,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 3,015a 4 ,555 

Razão de verossimilhança 4,616 4 ,329 

Associação Linear por 

Linear 

,506 1 ,477 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 6 células (60,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,34. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,072 ,555 

V de Cramer ,072 ,555 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Grau de escolaridade: 

- Selected Choice 

Ensino fundamental Contagem 1 1 2 

Contagem 

Esperada 

,7 1,3 2,0 

Ensino médio Contagem 10 16 26 

Contagem 

Esperada 

8,7 17,3 26,0 

Ensino superior 

incompleto/cursando 

Contagem 130 278 408 

Contagem 

Esperada 

136,9 271,1 408,0 

Ensino superior 

completo 

Contagem 39 61 100 

Contagem 

Esperada 

33,6 66,4 100,0 

Pós-graduação ou 

especialização 

Contagem 13 25 38 

Contagem 

Esperada 

12,8 25,2 38,0 

Mestrado Contagem 0 2 2 

Contagem 

Esperada 

,7 1,3 2,0 

Outro. Qual? Contagem 2 3 5 

Contagem 

Esperada 

1,7 3,3 5,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 3,487a 6 ,746 

Razão de verossimilhança 4,064 6 ,668 

Associação Linear por 

Linear 

,154 1 ,695 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 6 células (42,9%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,67. 

 

 

Medidas Simétricas 
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Como estão suas 

atividades de 

trabalho? 

Não trabalho Contagem 79 174 253 

Contagem 

Esperada 

84,9 168,1 253,0 

Trabalhando de casa Contagem 76 134 210 

Contagem 

Esperada 

70,5 139,5 210,0 

Trabalhando 

presencialmente 

Contagem 40 78 118 

Contagem 

Esperada 

39,6 78,4 118,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 1,276a 2 ,528 

Razão de verossimilhança 1,276 2 ,528 

Associação Linear por 

Linear 

,525 1 ,469 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 39,60. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,047 ,528 

V de Cramer ,047 ,528 

N de Casos Válidos 581  
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Crosstab 

 

Cluster Final - Grupo 1 e 

grupo 2 

Total 1 2 

Como estão as suas 

atividades de estudo? 

Não estudo Contagem 37 60 97 

Contagem 

Esperada 

32,6 64,4 97,0 

Estudando de casa Contagem 146 304 450 

Contagem 

Esperada 

151,0 299,0 450,0 

Estudando 

presencialmente 

Contagem 12 22 34 

Contagem 

Esperada 

11,4 22,6 34,0 

Total Contagem 195 386 581 

Contagem 

Esperada 

195,0 386,0 581,0 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 1,211a 2 ,546 

Razão de verossimilhança 1,194 2 ,551 

Associação Linear por 

Linear 

,536 1 ,464 

N de Casos Válidos 581   

 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 11,41. 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,046 ,546 

V de Cramer ,046 ,546 

N de Casos Válidos 581  
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APÊNDICE 3 – ANÁLISE EXCEL  

 

 

Sabonete 

1x semana 6 1% 

2 a 3x semana 35 6% 

4 a 5x semana 32 6% 

todos os dias, 1x 230 40% 

todos os dias, 
+1x 

265 46% 

não uso 13 2% 

total 581 100% 

 

Cleansing Oil 

1x semana 57 10% 

2 a 3x semana 69 12% 

4 a 5x semana 21 4% 

todos os dias, 1x 37 6% 
todos os dias, 

+1x 
2 

0% 

não uso 391 68% 

total 577 100% 

   

 

Tônico  

1x semana 51 9% 

2 a 3x semana 96 17% 

4 a 5x semana 33 6% 

todos os dias, 1x 121 21% 

todos os dias, 
+1x 

45 8% 

não uso 235 40% 

total 581 100% 

 

 

 

1 - Nenhum interesse 0 0%

2 - Pouco interesse 9 2%

3 - Indiferente 64 11%

4 - Interessado 130 22%

5 - Muito interesse 378 65%

total 581 100%
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Hidratante  

1x semana 15 3% 

2 a 3x semana 54 9% 

4 a 5x semana 44 8% 

todos os dias, 1x 230 40% 

todos os dias, 
+1x 

212 36% 

não uso 26 4% 

total 581 100% 

 

Sérum  

1x semana 34 6% 

2 a 3x semana 65 11% 

4 a 5x semana 43 7% 

todos os dias, 1x 104 18% 

todos os dias, 
+1x 

43 7% 

não uso 292 50% 

total 581 100% 

 

Máscara 

1x semana 328 56% 

2 a 3x semana 92 16% 

4 a 5x semana 3 1% 

todos os dias, 1x 1 0% 

todos os dias, 
+1x 

0 0% 

não uso 157 27% 

total 581 100% 

 

Esfoliante  

1x semana 286 49% 

2 a 3x semana 118 20% 

4 a 5x semana 11 2% 

todos os dias, 1x 10 2% 

todos os dias, +1x 0 0% 

não uso 156 27% 

total 581 100% 
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Protetor Solar 

1x semana 20 3% 

2 a 3x semana 50 9% 

4 a 5x semana 35 6% 

todos os dias, 1x 249 43% 

todos os dias, +1x 155 27% 

não uso 72 12% 

total 581 100% 

 

Motivação de compra 

  % 

Problemas de pele 59% 

Cuidado  78% 

Curiosidade 12% 

Relaxamento  54% 

 

 

Instagram  

1 - Sem importância 21 4% 

2 - Pouco importante 34 6% 

3 - Indiferente 107 18% 

4 - Importante 160 28% 

5 - Muito importante 259 45% 

total 581 100% 

 

Facebook  

1 - Sem 
importância 

137 24% 

2 - Pouco 
importante 

77 13% 

3 - Indiferente 133 23% 

4 - Importante 126 22% 

5 - Muito 
importante 

108 19% 

total 581 100% 

 

Amigos e 

familiares 

Influenci

adores
Médicos Esteticista 

Grupos 

redes 

sociais 

Vendedor Revistas Propaganda
Páginas 

empresas

Nada importante 3% 13% 0% 4% 14% 22% 40% 19% 15%

Pouco importante 9% 24% 1% 6% 21% 34% 32% 29% 24%

Indiferente 25% 36% 6% 18% 37% 31% 23% 36% 39%

Importante 27% 20% 13% 31% 20% 12% 5% 13% 16%

Muito importante 36% 6% 79% 41% 8% 1% 1% 3% 6%

BUSCA POR INFORMAÇÃO
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TikTok  

1 - Sem importância 390 67% 

2 - Pouco importante 60 10% 

3 - Indiferente 56 10% 

4 - Importante 44 8% 

5 - Muito importante 31 5% 

total 581 100% 

 

Twitter 

1 - Sem importância 402 69% 

2 - Pouco importante 65 11% 

3 - Indiferente 66 11% 

4 - Importante 33 6% 

5 - Muito importante 15 3% 

total 581 100% 

 

WhatsApp 

1 - Sem importância 258 44% 

2 - Pouco importante 77 13% 

3 - Indiferente 119 20% 

4 - Importante 81 14% 

5 - Muito importante 46 8% 

total 581 100% 

 

Telegram  

1 - Sem importância 513 88% 

2 - Pouco importante 29 5% 

3 - Indiferente 22 4% 

4 - Importante 12 2% 

5 - Muito importante 5 1% 

total 581 100% 

 

Importância das redes sociais para a compra:  

1 - Decisiva para compra 71 12% 

2 - Importante para compra 329 57% 

3 - Pouco importante para compra 122 21% 

4 - Não foi importante para compra 55 9% 

5 - Nenhuma das opções 4 1% 

total 581 100% 
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Recomendação especialista 154 27%

Resultados comprovados 116 20%

Tipo de  pele 99 17%

Preço 62 11%

Componentes 47 8%

Efeitos prometidos 47 8%

Sustentabilidade 19 3%

Tecnologia 16 3%

Componentes naturais 13 2%

Marca 6 1%

Textura do produto 2 0%

Embalagem 0 0%

Produto nacional 0 0%

Novidade 0 0%

581

ATRIBUTO 1 

Tipo de  pele 153 26%

Preço 108 19%

Resultados comprovados 78 13%

Recomendação especialista 68 12%

Componentes 45 8%

Sustentabilidade 44 8%

Efeitos prometidos 39 7%

Marca 18 3%

Componentes naturais 12 2%

Tecnologia 7 1%

Textura do produto 6 1%

Embalagem 2 0%

Produto nacional 1 0%

Novidade 0 0%

581

ATRIBUTO 2
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MEIOS DE COMPRA 

Online  310 53% 

Presencial  272 47% 

Delivery  58 10% 

Outros  1 0% 

  581   

 

Momento de compra  

1 - Antes de ir a loja 306 53% 

2 - No momento que estou na loja 27 5% 

3 - Pesquiso os produtos antes de 
ir à loja, mas tomo a decisão na 

loja 
248 43% 

total 581 100% 

 

Cuidados na quarentena 

1 - Estou cuidando mais 368 63% 

2 - Mantive os mesmo 
cuidados 

187 32% 

3 - Estou cuidando menos 26 4% 

total 581 100% 

 

 

 

 

Preço 149 26%

Tipo de  pele 90 16%

Resultados comprovados 84 14%

Sustentabilidade 57 10%

Efeitos prometidos 53 9%

Componentes 42 7%

Recomendação especialista 36 6%

Marca 33 6%

Tecnologia 11 2%

Componentes naturais 9 2%

Textura do produto 8 1%

Embalagem 3 1%

Novidade 3 1%

Produto nacional 2 0%

580

ATRIBUTO 3
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Frequência de compra de Skincare por impulso 

1 - Sempre 19 3% 

2 - Frequentemente 106 18% 

3 - Às vezes 223 38% 

4 - Raramente 179 31% 

5 - Nunca 54 9% 

total 581 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


