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“Sustentabilidade é uma 

forma de reflexão a respeito 

do que parece ser 

duradouro, mas que insiste 

em ser eternamente 

passageiro, do que parece 

ser humano, mas que, na 

maioria das vezes, é 

terrivelmente desumano; do 

que parece transparente, 

mas é vergonhosamente 

obscuro; do que parece ser 

coletivo, mas que pode estar 

amparado no esforço de 

poucos ou de um só 

indivíduo.” 

 
MACEDO, 2009, p. 114. 
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RESUMO 

Hoje, o consumidor sustentável vem ganhando cada vez mais adeptos e mais 

atenção das empresas. Isso se deve pelo volume de informações que as pessoas 

recebem diariamente, tornando-as cada vez mais engajadas e cada vez mais 

exigentes com questões socioambientais. Contudo essa mudança rápida e muito 

digital influencia diretamente a forma como os mercadólogos dentro das suas 

respectivas empresas devem posicionar e oferecer seus produtos ou serviços a 

esses consumidores. O presente estudo tem como objetivo principal, entender 

como a sustentabilidade ambiental influência no processo de decisão de compra 

do consumidor final de produtos de beleza. Para isso foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, descritiva e conclusiva, para mostrar como a sustentabilidade 

ambiental influência nas 5 etapas de compra do consumidor. Com base nisso 

encontrou-se 2 grupos distintos, os Engajados e os Céticos, assim intitulado pelos 

autores do trabalho. 

Palavras-chaves: Sustentabilidade Ambiental, Consumidores, Produtos de 

Beleza. 
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ABSTRACT 

Today, the sustainable consumer is gaining more supporters and more attention 

from companies. This is due to the amount of information people receive daily, 

making them increasingly engaged and increasingly demanding social and 

environmental issues. However, this rapid and digital shift directly influences how 

marketers within their respective companies should position and offer their 

products or services to these consumers. The present study aims to understand 

how environmental sustainability influences the decision-making process of 

purchasing of the final consumer of beauty products. For this, qualitative, 

descriptive and conclusive research was conducted to show how environmental 

sustainability influences the 5 stages of consumer purchase. Based on this we 

found 2 distinct groups, the Engaged and the Skeptics, thus titled by the authors 

of the work. 

Keywords: Environmental Sustainability, Consumers, Beauty Products. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nota-se que assuntos como a sustentabilidade e movimentos 

socioambientais estão em pauta há vários anos a fim de encaminhar a 

sociedade e empresas para um caminho de novas práticas humanas para com 

a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. 

Essa mudança no comportamento do consumidor faz com que as 

empresas precisam se adaptar para continuar a atender as necessidades do 

consumidor e das novas normas que são exigidas. Hoje em dia, cada vez mais 

os consumidores querem informações reais sobre a empresa e seu histórico na 

área socioambiental e responsabilidade social, baseando-se nisso, decidem em 

quais empresas vão comprar (KOTLER e KELLER, 2014).  

Silveira (2017) menciona que organizações socialmente responsáveis 

têm que gerar valor para quem está próximo, ao mesmo tempo que conquistam 

os melhores resultados para elas. Assim a responsabilidade social deixa de ser 

uma opção para as organizações e se torna uma estratégia de sobrevivência.  

Quando se diz respeito ao consumidor consciente que é aquela pessoa 

que se importa com as questões socioambientais e consegue ao mesmo tempo 

satisfazer suas necessidades, é fundamental que a sociedade, economia e o 

meio ambiente se tornem sistemas interligados, com a consciência que nenhum 

é superior ao outro (SEAB, MONSANO e OLIVEIRA, 2011).  

O consumo consciente traz muitas vantagens à sociedade, mas, é 

importante que o consumidor esteja ligado às suas escolhas, tanto em relação 

aos produtos consumidos, quanto em relação às marcas escolhidas. 

Reconhecer organizações que já trabalham com esses atributos, como 

compromisso diante as questões socioambientais na produção de seus 

produtos e na hora de sua comercialização é indispensável. Diante disso, é 

importante dizer que o papel do consumidor consciente não é referente apenas 

a seleção de marcas e produtos sustentáveis, mas também a quantidade 
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utilizada e tudo que envolve o ciclo de vida dos produtos (MONSANO e 

OLIVEIRA, 2011). 

Evidenciando essa nova ótica de percepção do consumidor em relação 

ao todo envolvimento com a marca para tomar a decisão de compra do produto, 

o estudo que será abordado neste trabalho será em cima do problema de 

pesquisa: Como a sustentabilidade ambiental influência no processo de decisão 

de compra do consumidor final de produtos de beleza? 

Segundo Solomon (2016), toda decisão de consumo que as pessoas 

tomam é uma resposta a um problema, porém as necessidades de cada um são 

diferentes e sendo assim elas exigem esforços diferentes. Para Kotler e Keller 

(2006), existe um modelo para orientar as empresas sobre as formas que os 

consumidores tomam sua decisão antes, durante e depois da compra, sendo 

elas: 01) como cliente identifica a necessidade compra? 02) como busca 

informações sobre o produto desejado? 03) como avalia ou analisa as 

alternativas encontradas? 04) como toma sua decisão? 05) como se comporta 

após a compra do produto?  

Baseando-se nessas 5 etapas de estudo de Kotler e Keller (2006), 

adaptaram-se as 5 perguntas como objetivos específicos do estudo para 

entender processo de decisão de compra do consumidor final produtos de 

beleza, sendo elas: 01) verificar os elementos que influenciam o processo de 

compra no reconhecimento da necessidade de produtos de beleza sustentáveis. 

02) Identificar as principais buscas de informações que influenciam no processo 

de compra e consumo de produtos de beleza sustentáveis. 03) Apontar quais 

critérios são determinantes e incentivar a compra de produtos de beleza 

sustentáveis. 04) Analisar os diferentes perfis dos consumidores de produtos de 

beleza sustentáveis. 05) Avaliar o pós compra dos consumidores de produtos 

de beleza.  

O trabalho desenvolvido está separado em seções, na segunda seção 

está o referencial teórico, que aborda de maneira geral a sustentabilidade até a 
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maneira que ela influencia na decisão de compra dos consumidores. Na terceira 

seção estão os objetivos apresentando o problema de pesquisa, objetivo geral 

e objetivos específicos. Na quarta seção, é abordado a metodologia da 

pesquisa, onde são descritos os procedimentos de coleta e a forma de análise. 

Na quinta é abordado a análise dos resultados e identificação do perfil da 

amostra. Na sexta a separação de clusters e suas análises obedecendo as 5 

etapas do processo de decisão de compra. Já na sétima seção é descrita a 

conclusão da pesquisa, as limitações de estudos e sugestão de pesquisa 

futuras. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA  

2.1 SUSTENTABILIDADE 

Segundo Nascimento (2012) o estilo de vida atual é bastante diferente do 

estilo de vida das gerações passadas. Com a atividade humana, ao longo do 

tempo, houve uma perda considerável de espaço, correspondente ao 

crescimento cada vez maior da população. Dessa forma os estoques de 

recursos naturais renováveis estão cada vez mais escassos e a produção de 

lixo e uso de energia cada vez maior, fazendo do desenvolvimento sustentável 

uma prática necessária.  

Em meados do século XVIII aventureiros desembarcavam no Brasil e 

imaginavam que podiam usar todos os recursos de forma ilimitada, não 

exercendo nenhuma prática de limite ao uso de recursos naturais (MURAD, 

2013). Essa forma de usar o meio ambiente foi chamada de “economia cowboy” 

por Kenneth Boulding, um dos primeiros economistas ecológicos em 1966. 

Assim, sendo definida como um consumo sem preocupações com futuros 

estragos causados ao meio ambiente, seja por processo abusivo, pela poluição 

e pela velocidade do uso dos recursos naturais oferecidos (MURAD, 2013). 

Com as frequentes mudanças climáticas ocorridas nas últimas décadas, 

começaram a surgir manifestações e ações por normas mais sustentáveis. A 

definição de sustentabilidade ficou mundialmente conhecida a partir de 1987 

quando foi aplicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas no seu relatório Nosso futuro comum, 

mais conhecido como Relatório de Brundtland (MURAD, 2013). Esse relatório 

determina o Desenvolvimento Sustentável como “aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 16). 

Outro marco importante para o tema foi em 1992, na Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), mais 

conhecida como Rio 92, criado pela ONU. Neste evento foi aprovada a Agenda 

21 que pode ser definida como um planejamento para a construção de um 
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desenvolvimento mais sustentável abordando métodos de proteção ambiental, 

justiça social e eficiência na economia (MMA, GOV, 92) 

Desta forma, a sustentabilidade nada mais é do tudo que temos no 

mundo em termos ecológicos, que ajude para que o ecossistema não seja 

danificado e morra. Assim fazendo com que o ecossistema se mantenha 

conservado e consiga evoluir, mesmo com o crescimento constante do 

desenvolvimento industrial. Sendo a sustentabilidade os métodos que usamos 

para possibilitar que a Terra e seu ecossistema se mantenham protegidos, 

existentes e nutridos. Mantendo sempre presente as ações que estão contidas 

na sustentabilidade, que são: conservar, manter, proteger, nutrir, alimentar, 

fazer prosperar, subsistir e viver (BOFF, 2017). 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

Durante muito tempo não foi apresentado questões ambientais na lógica 

de economia de mercado, onde as empresas só foram se preocupar com essas 

questões quando realmente alcançaram o seu poder global. Só depois de            

várias ocorrências divulgadas, empresas não governamentais foram enxergar 

toda poluição provocada por processos produtivos e refletir sobre a diminuição 

dos problemas ambientais causados pelos processos não sustentáveis por meio 

de novas tecnologias, medidas preventivas e intervenção (PHILIPPI JUNIOR, 

SAMPAIO e FERNANDES, 2016; BARBIERI et al, 2010).  

No começo da revolução industrial, as empresas precisavam cuidar 

apenas da produção e qualidade dos seus sistemas produtivos, estudando as 

noções de mercado, pois naquela época (década de 1960) os recursos eram 

ilimitados. Em um curto espaço de tempo viram que o trabalho nas empresas 

ficou cada vez mais complexo com a consciência ecológica dentro das 

empresas, nos países e na sociedade em si, tomando cuidados especiais com 

a produção e sustentabilidade, sem perder a qualidade do seu sistema 

produtivo. Assim, as grandes empresas começaram a usar a sustentabilidade 
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como estratégia, começando a se preocupar com ética, variação ecológica, 

entre outros (DONAIRE, 1999).   

Hoje em dia, ser uma organização sustentável quer dizer que a empresa 

deve seguir diariamente a responsabilidade e a busca de menores riscos 

(MARCONDES, 2007). Esse modo de administração deixou de ser somente 

uma busca de satisfação dos sócios da empresa, mas sim para colocar a 

organização em uma sociedade com mais e melhor qualidade de vida e negócio. 

Sendo uma organização sustentável: economicamente lucrativa, socialmente 

responsável e ambientalmente correta. Assim, as atividades sustentáveis 

precisam agir como base das estruturas de gestão das empresas, e não 

exclusivamente em ações momentâneas (MARCONDES, 2007).     

Para Alves (2019), a sustentabilidade nas empresas é um caminho sem 

volta, inevitavelmente as organizações terão que trilhar esse caminho e, em 

caso de ações indevidas, vão ser penalizadas no mercado consumidor ou na 

capacidade de receber investimento. A Ernst & Young ouviu 320 investidores ao 

redor do mundo, sendo um terço deles com mais de US$ 10 bilhões em ativos 

sob gestão (ALVES, 2019). Segundo o levantamento, 92% dos entrevistados 

concordam ou concordam muito que questões socioambientais e de governança 

têm impactos reais e quantificáveis a longo prazo nos resultados financeiros. 

Padrões de empresas que mudam o seu jeito de lidar com a 

sustentabilidade, alcançaram uma notoriedade como marcas líderes. Sendo o 

desenvolvimento sustentável um movimento muito significativo nos dias de hoje, 

se tornando um assunto cada mais importante (BARBIERI et al, 2010).  

Dessa forma, é necessário ocorrer uma transformação na sociedade, em 

que o desenvolvimento deve continuar, mas com uma visão de consumo e 

produção reduzidos; sendo que a transição para a sustentabilidade deve ter 

planejamento organizado de diferentes fatores sociais, culturais e tecnológicos 

fundamentados na mudança, gerando muitas oportunidades (MANZINI E 

VEZZOLI, 2002). Para Tachizawa (2005), essa modificação de conceito deve 

ser acompanhada de uma mudança de valores, planejando o cuidado e a 

preservação, ao contrário do excesso e expansão. 
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2.2.1 Sustentabilidade ambiental em produtos de beleza 

Segundo a publicação anual da ABIHPEC (Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), desde 2015 o Brasil 

ocupa a 4ª posição no top 10 do ranking mundial do mercado consumidor. No 

último panorama de 2019, ainda segunda ABIHPEC, hoje a nível mundial o 

Brasil tem 6,2% de participação do mercado e movimentou mais de R$125 

milhões evidenciando a força que o setor HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos) que vem se consolidando nos últimos anos. 

Desde de 2016 é percebido uma tendência entre as grandes empresas 

do setor de cosméticos na busca de criação de produtos sustentáveis 

(ABHIPEC, 2016) no qual impacta a produção do produto, extração da matéria-

prima e cotidiano da empresa. 

Para caracterizar um produto de beleza sustentável existem dois 

assuntos: ciclo de vida dos produtos e, selos e certificações. Segundo Manzini 

e Vezzoli (2002) o ciclo de vida dos produtos é uma fase em que são reunidos 

recursos para a criação dos materiais necessários na elaboração do produto. 

As fases desse processo representam-se pela aquisição dos recursos, 

transporte e transformação dos recursos em materiais. Quando os recursos são 

transformados em materiais para os consumidores, eles recebem selos e 

certificações específicos dependendo de cada recurso utilizado na sua 

fabricação. 

Um produto é considerado qualquer artigo que tenha como objetivo 

satisfazer uma necessidade específica de um consumidor, de acordo com Kotler 

(2006). Tendo em vista a constante mudança por parte dos concorrentes, 

consumidores e do mercado, o conceito de ciclo de vida do produto surge como 

uma forma de encontrar estratégias de diferenciação e posicionamento das 

empresas, a fim de garantir seu sucesso através do gerenciamento do volume 

de investimento em cada etapa do ciclo de vida (IRIGARAY et al, 2006). 

Uma das maiores empresas do setor Nacional de produtos de beleza, O 

Boticário, considera produto sustentável aquele em que o ciclo de vida do 
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produto – da matéria prima ao descarte – tem impacto reduzido no meio 

ambiente e gera impactos positivos para as pessoas tanto por sua 

funcionalidade ou propriamente a eficácia do produto, como pela geração de 

valor e renda que ele tem potencial de proporcionar. Dos produtos lançados em 

2017 pela gigante nacional, mais de 50% apresenta melhorias em 

sustentabilidade. 

Conforme Kotler (2006), o ciclo de vida de um produto é dividido em 

quatro estágios, sendo elas: introdução, crescimento, maturidade e declínio. 

Para garantir um ciclo de vida mais duradouro e atingir o sucesso, uma 

estratégia das organizações é o constante lançamento de novos produtos. 

Geralmente, os produtos conseguem se destacar em diversas fases 

desses ciclos, porém, algumas mudanças decorrentes de ações do meio 

ambiente podem modificar o comportamento dos consumidores, o que 

evidencia o momento em que o fabricante deve alterar cada estágio desse ciclo 

de vida. A tecnologia e os meios de comunicação de globalização, são algumas 

mudanças que causam impacto mais rápido no ciclo de vida dos produtos e nas 

mudanças ambientais (PINHO e COSTA, 2018). 

Pinho e Costa (2018) apontam que existem estratégias buscadas pelas 

empresas com o objetivo de maximizar o retorno sobre o investimento em cada 

uma dessas fases. Os autores ressaltam que em alguns casos, os produtos que 

adquirem muito sucesso em seu lançamento, são facilmente copiados pelos 

concorrentes, aumentando a disputa pela escolha dos consumidores, fazendo 

com que as marcas busquem menores preços e melhorias tecnológicas. Já em 

outros casos, os produtos possuem seu declínio planejado, fazendo com que o 

consumidor esteja sempre consumindo novos lançamentos. 

Conforme o tempo vai passando, o desejo pelo consumo vai aumentando 

cada vez mais. Com isto, surge a exploração descontrolada de matérias-primas 

da natureza, junto com a falta de fiscalização sobre a deposição de resíduos no 

solo, destruindo o meio ambiente (GADOTTI, 2008). 

A busca por produtos ecologicamente corretos tem aumentado no 

mercado global, sendo que os consumidores estão mais conscientes em relação 
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a preocupação com questões ambientais, tornando-se tendência com o passar 

dos anos (MANZINI e VEZZOLI 2002). A Associação Brasileira de Embalagens 

(ABRE 2012) declara que quando a empresa se comunica com seus 

consumidores mostrando seu papel com o meio ambiente, ela está a par das 

vantagens que essas informações proporcionam em relação às outras marcas 

que não oferecem o mesmo. Diante disso, as empresas estão adotando às 

certificadoras, que são os órgãos que regularizam e certificam matérias-primas 

e cosméticos acabados (COSMEBIO, 2016).  

Algumas das grandes empresas da indústria de cosméticos, já tem 

buscado selos e certificações de sustentabilidade para reforçar e validar que a 

produção dos seus produtos é feita de forma ecologicamente correta, além das 

mesmas empresas utilizarem os selos como atração e barganha de venda 

(BUFONI, MUNIZ e FERREIRA, 2009). Alguns dos selos mais buscados pelo 

segmento da HPPC são, ECOCERT (ECOCERT, 2016) e IBD (IBD, 2016).  

Segundo a ABRE, cada simbologia técnica de materiais e rotulagem 

ambiental são diferentes quanto à sua função e ao seu objetivo, sendo três tipos: 

rotulagem ambiental, simbologia técnica de identificação de materiais e 

simbologia técnica de descarte seletivo. Já as principais certificadoras que 

podem ser encontradas em produtos nos mercados são: IBD, ECOCERT, 

Cosmebio e USDA.  
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Imagem 1: Certificadoras sustentáveis 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

A IBD, Associação de Certificação Instituto Biodinâmico, é a única 

certificadora Brasileira de produtos orgânicos que tem credenciamento 

internacional. O objetivo da empresa é promover o respeito entre o meio 

ambiente e o homem, e conseguir condições de trabalhos dignas, seguras e 

sustentáveis. Ela fiscaliza o processo de cultivo, como a desintoxicação do solo, 

a não utilização de adubos químicos e agrotóxicos, e a manutenção de áreas 

de preservação com recomposição de matas similares para a preservação de 

espécies.  

A ECOCERT é uma certificadora Francesa criada com o intuito de 

desenvolver uma agricultura baseada no respeito ao meio ambiente, e de 

oferecer reconhecimento aos produtores, tornando-se referência em certificação 

orgânica entre as empresas e consumidores. Ela fiscaliza os distribuidores de 

matéria prima, que deve ser obtida por meio de um cultivo agrícola seguindo os 
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requisitos de alimentos orgânicos, que é o respeito à biodiversidade e o uso 

restrito de fertilizantes químicos, e, quando obtida por meio de extrativismo, 

deve existir um plano de modificação da espécie. A empresa determina que para 

um produto acabado seja considerado orgânico, precisa possuir no mínimo 10% 

e mais de 95% de seus ingredientes oriundos de uma agricultura orgânica 

(ECOCERT, 2016).  

A Francesa Cosmebio tem a preocupação com o bem-estar das pessoas 

que estão utilizando matérias primas que ao longo dos anos podem ser 

prejudiciais a saúde e ao meio ambiente, assim avaliando o impacto que a 

aquisição dessas matérias primas pode causar. Ela determina que 95% a 100% 

dos ingredientes do produto total precisa ser de origem natural, que é com 

ingredientes minerais e água, ou à base de minerais considerados naturais, e, 

95% a 100% dos ingredientes à base de plantas devem ser orgânicos. 

A USDA é uma empresa norte-americana que procura orientar os 

agricultores a conseguirem um plantio livre de agrotóxicos, dessa forma, as 

empresas podem confiar que estão recebendo uma matéria prima de qualidade. 

A organização que se importa em informar a procedência do material 

utilizado para composição de rótulos e embalagens compromete-se à avaliação 

do consumidor sobre sua atuação e verificação de que seu desempenho é 

verídico sem fornecer de falsas características, a fim de adquirir renome dos 

clientes.  

 

2.3 MARKETING VERDE E CONSUMIDORES 

De acordo com Dias (2007), a segunda metade do século passado foi 

marcada por um disparo de consumo, sobra e resíduo, e pelo descarte simples 

destas sobras. Desde este período, determinou-se que todo indivíduo não é 

apenas um consumidor, mas também um cidadão. Durante a década de 70, 

houve um crescimento na preocupação ambiental, assim surgindo o marketing 

ambiental. Mas foi a partir da década de 90 que houve uma intensificação e 

discussão do assunto sustentável e seus impactos ambientais e sociais (DIAS, 

2007; RIBEIRO, 2016). 
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Com a sustentabilidade em evidência, o marketing começou a ser visto 

como uma atividade que gerava danos ao ambiente natural, por fazer com que 

os consumidores comprassem mais do que precisavam, gerando um consumo 

excessivo dos recursos naturais para continuar atendendo essa necessidade. 

Assim, várias áreas da sociedade começaram a enxergar o marketing como algo 

que colaborou nos estragos, tendo que apoiar na reparação do meio ambiente, 

e aumentar a consciência e atitudes mais ecológicas. Sendo o marketing 

utilizado não apenas para satisfazer os consumidores e conseguir mais lucro 

para a empresa, mas também fazer com que o marketing seja responsável pela 

fixação na cabeça do consumidor sobre os processos de produção que são 

utilizados recursos naturais, assim, ajudando o consumidor entender melhor 

sobre as transformações que devem ser realizadas para uma melhor qualidade 

de vida.  (DIAS, 2007; ALVES, 2017).   

O Marketing verde, que pode ser chamado de marketing ambiental não é 

apenas a promoção, publicidade e relações públicas sobre produtos 

sustentáveis, mas sim, está ligado aos problemas ambientais provocados pelas 

empresas e as suas necessidades de mudança. Esta visão sobre o marketing 

ajuda e fortalece o meio ambiente e traz vantagens às empresas. Por fim 

acabam agradando o consumidor final, reduzindo a quantidade de lixo e 

respeitando as leis ambientais (RIBEIRO, 2016; OTTMAN, 1994). De acordo 

com Dias (2007, p. 22) o Marketing ecológico é “a construção e a manutenção 

de relacionamentos sustentáveis com os clientes, o meio ambiente social e 

natural”. Esse relacionamento está junto ao ambiental, no econômico e no social 

para ser valorizado pelos consumidores.  

Os consumidores constantemente questionam e desconfiam das 

empresas que realizam campanhas sobre os seus produtos e suas marcas 

agirem de forma sustentável. A IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor) realizou uma pesquisa inédita com dezenas de empresas 

brasileiras com suspeitas das práticas de Greenwashing. A pesquisa apontou 

que mais de 500 embalagens de produtos de higiene, limpeza e utilidade 
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domésticas com apontamentos das práticas de Lavagem Verde para enganar o 

consumidor.  

O termo ‘’Greenwhashing’’ surgiu pelo apelo ecológico que as empresas 

tentam passar para os consumidores com selos, certificados e características 

sustentáveis para conseguir conquistar o cliente ou dar credibilidade para o seu 

produto e marca. Visando diminuir o consumo errôneo dos consumidores de 

produtos sustentáveis por causa do Greenwashing, o Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor apontou 7 sinais para identificar o ‘’falso sustentável’’, 

sendo elas: 

1. Não contém ingredientes animais: produtos que se dizem veganos 

e ambientalmente corretores, sem os selos de certificação ou explicações na 

sua embalagem. 

2. Troca oculta: ocorre quando uma questão ambiental é enfatizada 

em detrimento de outras preocupações potencialmente mais sérias. 

3. Vagueza e Imprecisão: uso de expressão genéricas e expressões 

mal definidas como ‘’amigo do meio ambiente’’. 

4. Irrelevância: apelo que pode ser verdadeiro, mas não relevante para 

o consumidor que procura um produto com vantagens ambientais. 

5. Menor de dois males: ocorre quando existe um apelo ambiental, 

mas distrai ou encoberta de impactos ambientais maiores. 

6. Lorota: embalagens que contém declarações e reivindicações que 

são simplesmente falsas. 

7. Adorando Falsos Rótulos: quando há nas embalagens falsas 

sugestões ou logos que parecem selos certificadores.  

Sendo assim, as empresas precisam agir, se posicionar e mostrar que 

são de fato sustentáveis. Esse entendimento é o momento decisivo no qual o 

marketing verde é mesmo adotado, traz um ganho de credibilidade para a 

empresa (ALVES, 2017; RIBEIRO, 2016). Makower (2009) verifica que os 

consumidores realmente têm essa dúvida, falando que para muitos 

consumidores o produto ser verde não é o bastante e sentem que os mesmos 

são de menor qualidade. Assim muitos planos de Marketing Verde fracassaram 
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porque seus consumidores tinham desconfianças sobre a origem sustentável 

dos produtos, inclusive achavam que os produtos eram de menor qualidade por 

serem sustentáveis (KOTLER e KELLER, 2012). 

Segundo Ottman (2012) e Aaker (2011), o Marketing Verde leva as 

organizações a modificarem suas identidades para que exista maior adesão de 

consumidores preocupados com ações que beneficiem ao meio ambiente. E são 

estes consumidores os responsáveis pelo impulso do mercado, sua capacidade 

de decisão e manifestação em conformidade com a marca que lhes 

representam, maximizando a percepção de adequações em prol da 

sustentabilidade. 

 

2.3.1 Sustentabilidade influenciando no processo de decisão de compra 

O estudo do comportamento do consumidor envolve os processos no 

qual indivíduos ou grupos selecionam, escolhem, compram, usam ou descartam 

produtos, ideias, serviços ou experiências para satisfazerem o seu desejo ou 

necessidade. Cabe aos profissionais do Marketing estarem constantemente 

atentos às mudanças do comportamento do consumidor e assimilarem que esse 

é um estudo contínuo, que envolvem questões na pré-compra, na compra e 

questões no pós-compra (SOLOMON, 2016). 

As empresas só conseguem obter sucesso em vendas, caso os 

consumidores enxerguem uma necessidade que pode ser preenchida ou 

suprida pelos seus respectivos produtos, conhecerem os produtos e suas 

características e decidirem que ele é o melhor produto ou solução ou serviço 

disponível para atender suas necessidades (HAWKINS, MOTHERSBAUGH e 

BEST, 2007). 

Todas as empresas tendem a entender o processo de decisão de compra 

dos seus clientes e consumidores do começo até o fim. Segundo Kotler e Keller 

(2012) existem 5 etapas padrões no processo de decisão de compra do 

consumidor, sendo elas contextualizadas com os objetivos específicos da   

pesquisa: 
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1. Reconhecimento do problema: Verificar os elementos que 

influenciam o processo de compra no reconhecimento da necessidade de 

produtos de beleza sustentáveis. 

2. Busca de informações: Identificar as principais buscas de 

informações que influenciam no processo de compra e consumo de produtos de 

beleza sustentáveis.  

3. Avaliação de alternativas: Apontar quais critérios são determinantes 

e incentivam a compra de produtos de beleza sustentáveis.   

4. Decisão de compra: Analisar os diferentes perfis dos consumidores 

de produtos de beleza sustentáveis com o de produtos de beleza tradicionais.  

5. Comportamento pós-compra: Avaliar a dissonância cognitiva dos 

perfis dos consumidores analisados.  
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3 OBJETIVOS 

Problema de pesquisa: Como a sustentabilidade ambiental influência 

no processo de decisão de compra do consumidor final de produtos de beleza? 

 

Objetivo geral: Entender como a sustentabilidade ambiental influencia 

no processo de decisão de compra do consumidor final de produtos de beleza. 

 

Objetivos específicos:  

1. Verificar os elementos que influenciam o processo de compra no 

reconhecimento da necessidade de produtos de beleza sustentáveis.  

2. Identificar as principais buscas de informações que influenciam no 

processo de compra e consumo de produtos de beleza sustentáveis. 

3. Apontar quais critérios são determinantes e incentivar a compra de 

produtos de beleza sustentáveis. 

4. Analisar os diferentes perfis dos consumidores de produtos de 

beleza sustentáveis. 

5. Avaliar o pós compra dos consumidores de produtos de beleza.  
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4 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos apresentados neste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa conclusiva descritiva quantitativa que tem a finalidade de retratar 

características do mercado e examinar relações (MALHOTRA 2012). 

O objetivo na metodologia é explicar sobre como a pesquisa deste 

trabalho foi realizada. Aqui apresenta-se informação sobre a coleta dos dados, 

seleção da amostra, métodos e os dados utilizados neste estudo. 

 

4.1 MÉTODO DE PESQUISA UTILIZADO 

De acordo com Zikmund e Babin (2012, p. 112) “a pesquisa quantitativa 

pode ser definida como uma pesquisa de marketing que aborda os objetivos da 

pesquisa por meio de avaliação empírica que envolvem medição e análise 

numérica.”  

Segundo Creswell (2007) analisar as relações entre as variáveis da 

pesquisa é fundamental para responder as perguntas e hipóteses da pesquisa 

realizada. As análises estatísticas garantem medidas ou observações para 

provar uma teoria. 

Foi adotada uma abordagem quantitativa, através da qual foi possível 

fazer conclusões sobre as características, comportamentos, posicionamentos e 

atitudes do consumidor frente às perguntas realizadas. 

 

4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

A amostragem realizada foi não probabilística, sendo assim a chance de 

qualquer integrante dos respondentes ser escolhido é um fator desconhecido 

(ZIKMUND e BABIN, 2012). Além disso, a amostra respondente foi feita por 

conveniência, sendo a obtenção de pessoas baseada na sua disponibilidade e 

conveniência (ZIKMUND e BABIN, 2012). 

O questionário foi composto por 31 questões, com perguntas abordando 

questões referente ao comportamento do consumidor em relação às práticas 

sustentáveis em produtos de beleza e a sustentabilidade relacionada aos 
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cosméticos. Algumas questões do questionário foram baseadas em Oliveira 

(2018) que analisou a influência da sustentabilidade na decisão de compra do 

consumidor e outras foram criadas pelos autores a partir dos principais pontos 

encontrados na revisão teórica. 

Com a prioridade de identificar o processo de decisão de compra dos 

consumidores de produtos sustentáveis, a primeira pergunta era um filtro que 

questionava se o respondente se já havia comprado algum tipo de produto de 

beleza sustentável. Também foi solicitado os dados demográficos e ao final da 

pesquisa um espaço para o respondente colocar o seu e-mail para realizarmos 

um sorteio de R$150,00 às pessoas que responderam até o final. O tempo 

médio para responder a pesquisa foi de 10 minutos. O questionário está 

disponível no apêndice A. 

Antes de se aplicar a pesquisa oficial, foram realizados 15 pré-testes 

pessoalmente para se verificar se o questionário estava com um fluxo bom para 

os respondentes e analisarmos os feedbacks sobre a compreensão do 

instrumento. Dois respondentes afirmaram que na questão 5 o feedback foi para 

incluir “baixa qualidade dos produtos” e mudar para diferencial semântico. Na 

questão 6 precisávamos colocar “escolher até 3 opções” das respostas. E na 

questão 7, para incluir “cabeleireira” no meio offline de busca de informações. 

Após os ajustes do instrumento de coleta foi feita a coleta dos dados, que 

foi realizada do dia 27/09/2019 até ao dia 03/10/2019 via Qualtrics. No total 

foram respondidos 497 questionários, dos quais apenas 221 foram 

considerados válidos para a análise final ao se retirar questionários 

abandonados pela metade e que não passaram pelo filtro. A pesquisa foi 

orientada a consumidores de produtos de cosméticos (maquiagem, perfume, 

shampoo, cremes) e a amostra foi de consumidores entre 15 e 50 anos ou mais, 

sexo masculino e feminino e todas as classes sociais.   

O questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira somente 

com a pergunta filtro se compra ou não produtos de beleza sustentáveis, e a 

segunda parte com se mora ou não em Curitiba e se compra ou não produtos 

de beleza sustentáveis. A primeira parte da pesquisa foi para ter uma amostra 



34 
 

grande de respondentes de vários lugares, e a segunda parte para afunilar e ter 

uma amostra apenas de respondentes que moram em Curitiba. Porém, como 

não foi obtido um número significativo de respondentes somente de Curitiba, foi 

juntado as duas amostras para realizar a análise.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

A técnica de amostragem usada na pesquisa foi não probabilística por 

conveniência. A pesquisa foi focada em consumidores que compram ou já 

compraram algum tipo de produto de beleza sustentável.  

Para promover mais respostas, foi oferecido uma quantia de R$150,00 

para ser sorteado aos respondentes que passaram pela pergunta filtro, 

terminando de responder todo o questionário e informando o seu e-mail ao final. 

O sorteio do prêmio está programado para o dia 08 de novembro de 2019. 

O método de pesquisa foi um survey, sendo um questionário online pela 

plataforma Qualtrics, que foi disponibilizada pela PUCPR. O link da pesquisa foi 

divulgado pelas redes sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp), para pessoas 

do círculo social dos estudantes e repassado por eles para outros respondentes.  

O fluxo do questionário foi estruturado a fim de responder aos objetivos 

específicos propostos da pesquisa, respeitando o fluxo do processo de decisão 

de compra. Algumas questões foram inspiradas no artigo de Oliveira (2018) que 

estudou a influência da sustentabilidade na decisão de compra do consumidor, 

querendo entender se iniciativas de sustentabilidade do setor de cosméticos são 

levadas a sério e valorizadas pelos consumidores e também quais são os 

motivos que fazem os consumidores comprarem produtos cosméticos 

sustentáveis. A fonte está detalhada no quadro a seguir. 

No questionário contém três tipos de escalas: likert, diferencial semântico 

e escala reversa.  

A escala Likert faz com que os respondentes especificamente o quanto 

ele concorda ou discorda com uma atitude ou ação, com a opção de assinalar 

cada item de 1 a 5 conforme o grau de concordância, sendo 1 discordo 

totalmente e 5 concordo totalmente. 
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O diferencial semântico é um método usado para detectar pequenas 

diferenças nas respostas dos entrevistados. O respondente escolhe um valor 

em uma escala entre duas alternativas opostas. No questionário deste trabalho, 

o entrevistado deveria escolher entre 7 alternativas entre as duas características 

opostas.  
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Tabela 1: Fluxo do questionário
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4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os resultados e dados desta pesquisa foram exportados do survey e 

Qualtrics, e tratados utilizando o programa do Software estatístico SPSS. Além 

de realizarmos a análise descritiva, foi aplicada a análise cluster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 AMOSTRA VÁLIDA 

A amostra total da pesquisa foi de 497 respondentes, dos quais somente 

221 foram respondentes válidos, sendo assim, 276 respondentes foram 

desconsiderados. Para compor a amostra válida, foram desconsiderados os 

seguintes requisitos: não se adequar a pesquisa filtro, não responder todas as 

perguntas do questionário e não finalizar a pesquisa.  

A inclusão da pergunta filtro ao questionário foi para obter uma amostra 

mais coerente em relação ao problema de pesquisa proposto neste estudo. 

Feito isso, a amostra válida de 221 respondentes será analisadas a 

seguir. 

 

5.2 PERFIL DA AMOSTRA 

Em relação ao gênero da amostra deste estudo, foi possível observar que 

entre os 221 respondentes, obteve uma maior adesão do público feminino, 

sendo 76,8% (n=169) mulheres e apenas 23,2% (n=51) homens.  

 

Gráfico 1: Gênero da amostra válida 

 

Fonte: Os autores, 2019. 
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Quando se trata da idade da amostra, obteve-se respondentes com idade 

mínima de 15 anos e idade máxima de mais de 50 anos. A idade com maior 

número de respondentes foi de 21 a 30 anos com 71,8% sendo 158 

respondentes, em seguida de 15 a 20 anos com 10,9% (n=24) das respostas, 

de 31 a 40 anos com 9,1% (n=20), acima de 50 anos com 4,5% (n=10) e de 41 

a 50 anos com 3,6% (n=8).  

 

Gráfico 2:  Porcentagem da idade da amostra 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Referente ao grau de escolaridade da amostra, observa-se que grande 

parte dos respondentes possui nível superior completo e incompleto, sendo 

37,7% dos respondentes com nível superior completo e 45% com nível superior 

incompleto. O gráfico 3 ilustra a escolaridade da amostra. 
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Gráfico 3: Porcentagem do grau de escolaridade 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

No que diz respeito a renda dos respondentes, nota-se uma 

concentração correspondente a quase metade da amostra, variando entre 

R$3.992,00 e R$9.980,00, com 42%. Com isso, pode-se observar que mais da 

metade da amostra com 73,1% possui uma renda mensal inferior a R$9.980,00. 

No entanto, 26,6% dos respondentes caracterizam o grupo com maior renda 

disponível na amostra, apresentando uma renda mensal de mais de 

R$9.980,00. 

Gráfico 4: Porcentagem de renda mensal da amostra 
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Fonte: Os autores, 2019. 

 

 Quanto a ocupação dos respondentes, houve uma variação nas 

respostas da amostra. A amostra com o maior número de respondentes é o 

estudante com 35,9% das respostas, logo em seguida o cargo de funcionário de 

empresa privada com 34,1%. O cargo de profissional autônomo ficou com 

21,8% da amostra, e por último o funcionário de empresa pública com 8,2%. 

 

Gráfico 5: Porcentagem de ocupação da amostra 

 

Fonte: Os autores, 2019. 
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6 ANÁLISE DO CLUSTER 

Para analisar a existência de diferentes perfis da amostra foi utilizado o 

software estatístico chamado SPSS, que possibilitou identificar dois diferentes 

grupos. Para isso foi realizada uma análise de cluster, com o objetivo de 

caracterizar grupos distintos de comportamento.  

Foi utilizado o método conhecido como two-step cluster ou cluster de 

duas etapas. O cluster de duas etapas é capaz de encontrar automaticamente 

o número ideal de agrupamento através das variáveis categóricas já definidas 

na análise fatorial (IBM, 2012). Ela fornece um índice de qualidade, denominado 

Silhouette measure of cohesion and separation, e lida com variáveis categóricas 

e contínuas.  

 

6.1 DIFERENÇAS DOS CLUSTER 

A análise cluster de duas etapas foi realizada pela questão 6 do 

questionário, que usava uma escala de diferencial semântico com a pergunta 

“como você associa as seguintes características em relação às marcas de 

produtos de beleza sustentáveis?”. Ela resultou em dois cluster diferentes, 

sendo o primeiro nomeado de Engajados e o segundo de Cético. As 

características de cada cluster serão apresentadas no gráfico 6.  
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Gráfico 6: Análise de cluster 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Podemos observar que o primeiro grupo dos Engajados representados 

pela cor Azul nos gráficos, com 83,71% (n=185) dos respondentes considera 

que os produtos sustentáveis são mais caros, orgânicos, sustentáveis, de alta 

qualidade e que não fazem testes em animais. Além disso, esse grupo considera 

que as marcas sustentáveis fazem uma propaganda mais autêntica, realizam 

projetos sociais e têm responsabilidade social do que o outro agrupamento. 

Já o segundo grupo denominado de Céticos representado pela cor 

Laranja nos gráficos, com 16,25% (n=36) dos respondentes considera que as 

marcas de produtos de beleza sustentáveis são mais baratas, menos orgânicos 

e sustentáveis do que o primeiro agrupamento.  Além disso consideram que os 

produtos sustentáveis são de baixa qualidade e que realizam testes em animais. 
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As marcas normalmente fazem propaganda enganosa, não fazem projetos 

sociais e com isso não tem responsabilidade social.   

As médias obtidas por cada cluster em relação às características dos 

produtos se encontram na tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Média dos clusters 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Com relação ao gênero da amostra do estudo realizado, foi possível 

observar no cluster 1 (engajadas) uma certa dominação do público feminino com 

142 respondentes (77,2%) e o público masculino com 42 respondentes (22,8%). 

No cluster 2 (céticos) também é possível observar a predominância do 

público feminino com 27 respondentes (75%) e 9 respondentes do gênero 

masculino (25%). 

Nota-se ao comparar os dois grupos, que os dois tem a predominância 

do público feminino nas suas respostas, sendo o cluster das engajadas com 142 

respondentes e o cluster  dos céticos 27 respondentes.  
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Gráfico 7: Faixa etária 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Em relação à faixa etária dos respondentes, foi possível observar na 

amostra pessoas de no mínimo 15 e no máximo 50 anos, sendo assim nota-se 

no cluster 1 (engajados) que a maior parte dos respondentes foi de 21 a 30 anos 

com 136 respostas (73,9%), em seguida 15 a 20 anos com 18 respostas (9,8%), 

31 a 40 anos com 17 respostas (9,2%), 41 a 50 anos com 7 respostas (3,8%) e 

acima de 50 anos com 6 respostas (3,3%). 

É possível observar na amostra que no cluster 2 (céticos) o maior número 

de respondentes está entre 21 a 30 anos com 22 respondentes (61,1%), em 

seguida 15 a 20 anos com 6 respondentes (16,7%), acima de 50 anos com 4 

respondentes (11,1%), 31 a 41 anos com 3 respondentes (8,3%) e por último de 

41 a 50 anos com 1 respondente (2,8%). 

Ao realizar uma comparação dos dois grupos, percebe-se que a uma 

predominância na amostra de idade entre 21 a 30 anos, sendo nos dois cluster 

mais de 50% dos respondentes. A idade que menos apareceu nas amostras foi 

respondentes de mais de 41 anos.  
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Gráfico 8: Grau de escolaridade 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Outra pergunta que foi utilizada no questionário foi sobre o grau de 

escolaridade dos respondentes, e no cluster 1 (engajadas) é possível observar 

que a maior parte da amostra possui o ensino superior incompleto com 85 

respondentes (46,2%), em seguida vemos o superior completo com 71 

respondentes (38,6%), ensino médio completo com 18 respondentes (9,8%), 

ensino médio completo com 18 respondentes (9,8%), ensino fundamental 

incompleto com 2 respondentes (1,1%) e por último ensino fundamental 

completo com 1 respondente (,5%). 

Em relação ao cluster 2 (céticos) percebe-se que também o maior 

número de respondentes têm o ensino superior incompleto com 14 

respondentes (38,9%), depois vêm superior completo com 12 respondentes 

(33,3%), ensino superior completo com 7 respondentes (19,4%), ensino médio 

completo, ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo com 

o mesmo número de respondentes 1 (2,8%). 

Observa-se ao comparar os dois grupos, que há uma semelhança no 

grau de escolaridade dos dois clusters. Tanto as engajadas quanto os céticos, 

a maior parte da amostra possui o ensino superior incompleto e logo em seguida 

o ensino superior completo.  
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Outra questão levantada no estudo foi sobre a renda familiar de cada 

respondente da amostra, onde foi dado a possibilidade de marcar as faixas com 

os valores em reais que estariam de acordo com a sua renda familiar, neste 

caso seguimos as faixas propostas pelo critério Brasil da ABEP. 

 

Tabela 3: Média da renda domiciliar brasileira da classe 

 

Fonte: ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 2018 

 

Gráfico 9: Renda familiar 

 

Fonte: Os autores, 2019 
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Em relação a renda familiar presente no cluster 1 (engajados) na amostra 

desta pesquisa foi possível observar que a maioria faz parte da classe B1 com 

76 respondentes (41,5%), logo depois apareceu a classe A com 50 

respondentes (27,3%), em seguida a classe C1 com 50 respondentes (27,3) e 

por último a classe D-E com 7 respondentes (3,8%). 

No cluster 2 nota-se que também o maior número de respondentes 

pertence à classe B1 com 16 respondentes (44,4%), em seguida vem a classe 

C1 com 10 respondentes (27,8%), depois a classe A com 9 respondentes (25%) 

e a classe D-E com 1 único respondente (2,8%). 

Assim, percebe-se que a renda familiar presente nos respondentes dos 

dois grupos é de 4 a 10 salários mínimos, sendo de R$3.992,00 à R$9.980,00. 

Com isso, nota-se que a maioria da amostra faz parte da classe B1. 

 

Gráfico 10: Ocupação 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Outra questão abordada na pesquisa foi sobre a ocupação dos 

respondentes, e assim foi possível observar que no cluster 1 (engajados) a 

maior parte da amostra são estudantes com 68 respondentes (37%), logo em 

seguida vem funcionário de empresa privada com 62 respondentes (33,7%), 
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autônomo com 38 respondentes (22,7%) e por último funcionário de empresa 

pública com 16 respondentes 8,7%. 

Já no cluster 2 (céticos) foi possível observar que a maior parte da 

amostra são funcionários de empresa privada com 13 respondentes (36,1%), 

em seguida estudantes com 11 respondentes (30,6%), depois autônomo com 

10 respondentes e por último funcionário de empresa pública com 2 

respondentes (5,6%). 

Ao realizar uma comparação entre os dois grupos, observa-se que as 

duas maiores ocupações presentes na amostra são os estudantes e os 

funcionários de empresa privada. Porém, nos grupos dos engajados o maior 

número da amostra são dos estudantes, e já nos céticos, são os funcionários de 

empresa privada. 

 

6.1.1 Análise do processo de decisão de compra 

A seguir serão apresentados as análises descritivas para cada uma das 

etapas do processo de decisão de compra, sendo feita análise para cada uma 

das questões separadas por clusters. 

 

6.1.1.1 Reconhecimento do Problema 

Para saber a frequência que os respondentes fazem compra de produtos 

de beleza, foi feita a pergunta “Com qual frequência você faz compras de 

produtos de beleza?” podendo escolher apenas uma das alternativas.  
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Gráfico 11: Frequência de compra de produtos de beleza 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Nesta fase do processo de decisão de compra do cliente, de acordo com 

Kotler e Keller (2012) o reconhecimento do problema acontece quando o 

consumidor enxerga a necessidade ou uma dificuldade provocada por 

estímulos internos ou externos.  

Foi observado no cluster 1 (engajados) que o maior número de 

respondentes faz compra de produtos de beleza 1 vez a cada 2 meses com 75 

respondentes (40,5%), logo depois 1 vez por mês com 61 respondentes 

(33,0%), 2 vezes por mês com 28 respondentes (15,1%), 3 vezes por mês com 

11 respondentes e 4 vezes por mês com 10 respondentes (5,4%).  

Já no cluster 2 (céticos) é possível notar que o maior número de 

respondentes faz compra de produtos de beleza 1 vez a cada 2 meses com 17 

respondentes (48,6%), em seguida 1 vez por mês com 12 respondentes 

(34,4%), 2 vezes por mês com 4 respondentes (11,4%), 3 vezes por mês e 4 

vezes por mês com o 1 respondente (2,9%). 

Assim, é possível identificar que ao se comparar os dois grupos, 

engajados e céticos, percebe-se que os dois grupos  realizam compras de 

produtos de beleza apenas 1 vez a cada 2 meses.  
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Para identificar a frequência em que os consumidores fazem compra de 

produto de beleza sustentáveis, foi abordado no questionário a pergunta “Com 

qual frequência você faz compras de produtos de beleza sustentáveis?” 

podendo assinalar apenas uma das opções abaixo.  

        

Gráfico 12: Frequência de compra de produtos de beleza sustentáveis 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

É possível observar no cluster 1 (engajados) que o maior número de 

respondentes faz compra de produtos de beleza 1 vez a cada 2 meses com 105 

respondentes (56,8%), logo depois 1 vez por mês com 56 respondentes 

(30,3%), 2 vezes por mês com 18 respondentes (9,7%), 3 vezes por mês com 

3 respondentes (1,6%) e 4 vezes por mês com 3 respondentes (1,6%). 

Analisando os dados do cluster 2 (céticos) foi possível observar que o 

maior número de respondentes faz compra de produtos de beleza sustentáveis 

1 vez a cada 2 meses com 25 respondentes (71,4%), em seguida 1 vez por mês 

com 8 respondentes (22,9%), 2 vezes por mês com 2 respondentes (5,7%), 3 

vezes por mês e 4 vezes por mês com 0 respondentes (0%)  

Deste modo, podemos perceber que ao realizar a compra de produtos 

de beleza sustentáveis, tanto o grupo dos engajados quanto dos céticos, tem a 

frequência de realizar a compra apenas 1 vez a cada 2 meses.  



52 
 

 

De acordo com Kotler e Keller (2012), Abraham Maslow gostaria de 

explicar o porquê as pessoas são estimuladas por certas necessidades em 

certos momentos. Assim ele chegou à conclusão que as necessidades das 

pessoas estão em uma hierarquia, sendo ela dá mais urgente para a menos 

urgente. São elas necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, 

necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de 

autorrealização como mostra a imagem 2 abaixo. 

 

Imagem 2 - Hierarquia das necessidades de Maslow 

 

Fonte: MASLOW, A. H. Motivation and personality. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 

1987. 

  

Desta forma foi abordado no questionário foi “Qual sua maior motivação 

para realizar compras de produtos de beleza sustentáveis?” para entender qual 

a maior motivação do cliente ao fazer a compra desses produtos, podendo 

escolher até duas opções de resposta.  
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Gráfico 13: Motivação a comprar produtos de beleza sustentáveis 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Foi observado no cluster 1 (engajados) que o apoio a causa 

socioambiental foi a mais citada (70,8%), em seguida saúde com (61,1%), 

qualidade dos produtos com (54,6%), preço com (12,40%), cheiro com (9,7%), 

tato com (4,9%) e localização com (1,1%). 

Já no cluster 2 (céticos) nota-se que o apoio a causa socioambiental e a 

qualidade dos produtos com (61,1%), em seguida sáude com (36,1%), preço 

com (16,70%), cheiro com (13,9%), localização com (2,8%) e tato também com 

(2,8%). 

Ao analisar os dois grupos, podemos identificar que as duas maiores 

motivações para realizar a compra de produtos de beleza sustentáveis é por 

apoiar a causa socioambiental e a saúde, onde identificamos que muitas 

pessoas estão prezando por uma vida mais saúde até nos cosméticos, e um 

mundo ambientalmente ecológico.  

 

Agora para entender o que desmotiva o consumidor a comprar produtos 

de beleza sustentável, foi feita a seguinte pergunta “O que te DESMOTIVA a 

comprar produtos de beleza sustentáveis?” podendo escolher até duas opções 

para resposta.  
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Gráfico 14: Desmotivação a compra produtos de beleza sustentáveis 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Analisando o cluster 1 (engajados) da amostra, foi possível dizer que o 

mais desmotiva os consumidores a comprar produtos de beleza sustentável é 

o preço com 136 respondentes (73,5%), em seguida vem a falta de informação 

sobre os produtos com 83 respondentes (44,9%), os produtos não tem o 

resultado esperado com 51 respondentes (27,6%), qualidade dos produtos com 

30 respondentes (16,2%), cheiro com 22 respondentes (11,9%), localização 

com 21 respondentes (11,4%), saúde com 11 respondentes (5,90%) e por 

último apoia a causa socioambiental com 2 respondentes (1,1%). 

No cluster 2 (céticos) foi possível observar que o maior número de 

respostas foi a falta de informação dos produtos com 15 respostas (41,7%), em 

seguida o preço com 14 respostas (38,9%), os produtos não tem o resultado 

esperado com 10 respostas (27,8%), qualidade dos produtos com 6 respostas 

(16,7%), saúde com 5 respondentes (13,9%), cheiro e localização com 3 

respondentes (8,3%) e por último apoia a causa socioambiental com 2 

respondentes (5,6%). 

Foi possível perceber que os dois motivos principais que mais 

desmotivam as pessoas a comprar de produtos de beleza sustentáveis dos dois 
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cluster são o preço e a falta de informações sobre o produto. Por as marcas 

ainda estarem introduzindo os produtos sustentáveis no comércio, a falta de 

informações sobre eles é muito alto, acarretando uma desmotivação por parte 

dos clientes. E por ser produtos mais difíceis de produzir, acabam colocando 

um preço elevado para o consumidor. 

 

6.1.1.2 Busca de informações  

Para analisar quais os meios online de busca de informações foi feito a 

seguinte pergunta “entre as opções abaixo, quais são os principais meios 

ONLINE que você busca informações sobre os produtos de beleza sustentável” 

Gráficos disponíveis no apêndice.  

Segundo Kotler e Keller (2012), através da busca de informações, o 

comprador compreende as marcas concorrentes e suas qualidades. Ao analisar 

a pergunta realizada no estudo, Kotler e Keller (2012) afirmam que as ações de 

Marketing online estão cada vez mais se destacando para a construção da 

marca, com isso gerando vendas.  

Podemos perceber que no grupo dos engajados os principais meios 

online de busca de informações com a resposta no “concordo totalmente” são 

os influencers digitais no instagram ou facebook com 91 respondentes (49,5%) 

e logo em seguida vídeos no youtube com 71 respondentes (38,8%). Já os 

meios que menos pesquisam com a resposta no “discordo totalmente” são o 

Podcast 73 respondentes (39,7%) e o forúm com 72 respondentes (39,1%).  

Para o cluster 2 dos céticos, também os principais meios online são os 

influencers digitais no instagram ou facebook com 18 respondentes (50%) e os 

vídeos no youtube com 13 respondentes (36,1%). Os meios que menos utilizam 

são o Podcast com 9 respondentes (25%) e o forúm com 8 respondentes 

(22,2%).  

Apesar de haver diferença nas frequências e médias dos meios online, 

não houve diferença significativa na Anova, como ilustrado na tabela 2. 
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Tabela 4: Busca de informação On-line 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Desta forma, nota-se que os meios online onde mais buscam 

informações sobre produtos de beleza sustentáveis, tanto o grupo dos 

engajados quanto dos céticos, são os influencers digitais no instagram ou 

facebook e por vídeos no youtube. Porém, foi possível perceber que não houve 

diferença significativa na Anova, por p> 0,005. 

 

Para descobrir quais os principais meios Offline de busca de informações 

foi realizado a seguinte questão “entre as opções abaixo, quais são os principais 

meios OFFLINE (você não buscou na Internet), que você busca informações 

sobre os produtos de beleza sustentável”, contendo 5 opções de resposta. 

Gráficos disponíveis no apêndice.  

Analisando o cluster 1 dos engajados, o principal meio offline de busca 

de informações com mais da metade da amostra, sendo respondida pela 

resposta “concordo totalmente” é a experiência de amigos, conhecidos ou 

familiares com 189 respondentes (75,5%), sendo assim, essas fontes pessoais 

desempenham uma função de legitimidade ou avaliação. Já o meio que menos 

utilizam, com “discordo totalmente” é o bazar com 60 respondentes (37%) que 

podem se tratar de fontes comerciais que normalmente desempenham uma 

função informativa (KOTLER E KELLER, 2012). 

No grupo 2, também podemos perceber que o principal meio offline é a 

experiência de amigos, conhecidos ou familiares ou 21 respondentes (58,3%). 

Já os meios que menos utilizam com apenas 6 respondentes (16,7%) são os 

catálogos e folder. 
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É possível analisar que apesar de ter diferença nas frequências e médias 

dos meios offline de busca de informações, não teve diferença significativa na 

Anova como ilustrado na tabela 3. 

 

Tabela 5: Busca de informação Off-line 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

  

Desta maneira, percebe-se que o principal meio offline de busca de 

informações nos dois grupos é a experiência de amigos, conhecidos ou 

familiares, ou seja, as pessoas estão confiando mais na vivência dos amigos 

com produtos de beleza sustentáveis, do que com o que as propagandas das 

marcas dizem sobre tal. Contudo, ao comparar as médias, não houve diferença 

significativa na Anova, por p>0,005. 

 

Para sabermos quais marcas os respondentes associam a 

sustentabilidade, perguntamos “Entre as marcas abaixo, quais você associa a 

sustentabilidade (Pode assinalar quantas desejar).  

No cluster 1 (engajados) percebe-se que o maior número de 

respondentes associa a marca Natura como sustentável com 70,8% da amostra, 

logo depois vemos O Boticário com 58,4%, Nívea com 16,7%, L’Oréal com 

13,9% Avon com também 13,9% e Outros com 11,1%. 
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Gráfico 15: Marcas que você mais associa a sustentabilidade 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Já no Cluster 2 (céticos) a marca que mais lembra sustentabilidade para 

os respondentes foi a Natura com 61,1% da amostra, logo depois vemos O 

Boticário com 52,8%, Nívea com 16,7%, L’Oréal com 13,9% Avon com também 

13,9% e Outros com 11,1%. 

 

6.1.1.3 Avaliação de alternativas 

De acordo com Kotler e Keller (2012) a avaliação de alternativas é 

composta por alguns conceitos básicos dentro da escolha do consumidor, 

começando por satisfazer uma necessidade, depois em ter alguma vantagem 

com a escolha do item escolhido e terceiro é que o consumidor enxerga cada 

produto com um total de qualidades com diferentes jeitos de entregar o seu 

benefício, sendo assim, as qualidades de um produto mudam de acordo com o 

item escolhido, fazendo o comprador prestar mais atenção em características 

que que vão gerar algum benefício (Kotler e Keller, 2012). 

Para entender se o consumidor costuma avaliar se o produto de beleza 

agride o meio ambiente, foi abordado na pesquisa se “Tenho o costume de 

verificar se o produto de beleza agride o meio ambiente” com uma escala likert. 
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Gráfico 16: Produtos de beleza que agridem o meio-ambiente 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

No cluster 1 (engajados) nota-se que o maior número de respondentes 

concorda totalmente com 73 respondentes (39,5%), logo depois vemos não 

concordo nem discordo com 46 respondentes (24,9%), concordo totalmente 

com 44 respondentes (23,8%), discordo parcialmente com 14 respondentes 

(7,6%) e por último discordo totalmente com 8 respondentes (4,3%). 

No cluster 2 (céticos) a resposta mais citada foi a concordo totalmente 

com 11 respondentes (30,6%), em seguida não concordo nem discordo com 10 

respondentes (27,8%), concordo parcialmente e discordo parcialmente com 7 

respondentes (19,4%) e discordo totalmente com 1 respondente (2,8%). 
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Tabela 5: Média dos dois grupos 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa.  

Assim, é possível identificar que ao se comparar os dois grupos, os 

respondentes dos dois grupos concordam totalmente que verificam se o produto 

de beleza agride o meio ambiente. Apesar de haver diferença nas frequências 

dos cluster, não houve diferença significativa na média ao se analisar a Anova. 

 

Referente a busca de informações, segundo Kotler e Keller (2012) ela 

pode se diferenciar entre dois graus de interesse. O primeiro é o estado de 

busca mais criterioso. Nesse sentido, o consumidor está mais aberto a conhecer 

mais a história de determinado produto 

Por outro lado, no outro nível, o consumidor realiza uma pesquisa ativa 

de informações sobre tal produto ou serviço, indo atrás de literatura, opinião de 

amigos, faz uso da internet e vai atrás e lojas para pode conhecer mais 

(KOTLER E KELLER, 2012). Para entender melhor sobre essa busca de 

informação de novos produtos que não são nocivos ao meio ambiente foi 

questionado na pesquisa a seguinte questão “Busco informações de novos 

produtos que não sejam nocivos ao meio ambiente” com uma escala de 5 pontos 

de Likert, indo de concordo totalmente até discordo totalmente.  
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Gráfico 17: Busca de informações de produtos de beleza que não sejam nocivos ao 

meio-ambiente 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

No cluster 1 (engajados) foi possível observar que o maior número de 

respondentes concorda parcialmente com 79 respondentes (42,7%), logo 

depois temos o concordo totalmente com 48 respondentes (25,9%), não 

concordo nem discordo com 41 respondentes (22,2%), discordo parcialmente 

com 10 respondentes (5,4%) e por último discordo totalmente com 7 

respondentes (3,8%). 

Logo no cluster 2 (céticos) nota-se que o maior número de respondentes 

não concorda nem discorda com 10 respondentes (27,8%), em seguida 

concordo parcialmente e concordo totalmente com 9 respondentes (25%), 

discordo parcialmente com 5 respondentes (13,9%) e por último discordo 

totalmente com 3 respondentes (8,3%). 
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Tabela 7: Média dos dois grupos 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa.   

Ao se comparar os dois grupos, podemos perceber uma diferença entre 

os dois, onde o grupo das engajadas concorda parcialmente que buscam 

informações de novos produtos que não sejam nocivos ao meio ambiente, e o 

grupo dos céticos não concordam e nem discordam sobre essa questão. Porém, 

apesar de haver diferença na frequência entre os dois clusters, não houve 

diferença significativa ao analisar a Anova. 

 

Para entender se o consumidor prefere produtos que utilizam 

embalagens biodegradáveis ou recicláveis, foi questionado na pesquisa “Prefiro 

produtos de beleza que utilizam embalagens biodegradáveis ou recicláveis” com 

uma escala indo de concordo totalmente até discordo totalmente.  
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Gráfico 18: Produtos de beleza com embalagens biodegradáveis ou recicláveis 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

É possível observar no cluster 1 (engajados) que concordo totalmente 

obteve mais respostas com 79 respostas (42,7%), depois concordo 

parcialmente com 74 respostas (40,0%), não concordo nem discordo com 22 

respostas (11,9%), discordo parcialmente com 9 respostas (4,9%) e discordo 

totalmente com 1 resposta (,5%). 

Analisando o cluster 2 (céticos) vemos que concordo totalmente teve o 

maior número de respostas com 17 respondentes (47,2%), em seguida 

concordo parcialmente com 10 respondentes (27,8%), não concordo nem 

discordo com 7 respondentes (19,4%), discordo parcialmente e discordo 

totalmente com 1 respondente (2,8%). 
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Tabela 8: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença estatística 

significativa.  

Podemos observar que ao se comparar os dois grupos, tanto o grupo das 

engajadas quanto dos céticos concordam totalmente que preferem produtos de 

beleza que utilizam embalagens biodegradáveis ou recicláveis. E ao analisar a 

Anova, percebe-se que não tem diferença significativa.  

 

A fim de descobrir se o consumidor compra produtos de beleza que tem 

controle de descarte das suas embalagens, foi adicionado ao questionário a 

pergunta “Compro produtos de beleza que possuem controle do descarte das 

embalagens” com uma escala que vai de concordo totalmente a discordo 

totalmente.  
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Gráfico 19: Controle do descarte das embalagens 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Podemos observar no cluster 1 (engajados) que a maioria das respostas 

são do grupo concordo parcialmente com 61 respostas (33%), logo depois 

concordo totalmente com 60 respostas (32,4%), não concordo nem discordo 

com 40 respostas (21,6%), discordo parcialmente com 19 respostas e discordo 

totalmente com 5 respostas (2,7%).  

Referente ao cluster 2 (céticos) nota-se que a maioria dos respondentes 

são do grupo concordo totalmente com 14 respondentes (38,9%), em seguida 

não concordo nem discordo com 11 respondentes (30,6%), concordo 

parcialmente com 7 respondentes (19,4%), discordo parcialmente e discordo 

totalmente com 2 respondentes cada (5,6%). 
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Tabela 9: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença estatística 

significativa.  

Ao analisar os dois grupos, é possível identificar que houve diferença nas 

respostas dos respondentes. O grupo das engajadas concordam parcialmente 

que compram produtos de beleza que possuem controle do descarte das 

embalagens. Já o grupo dos céticos, afirma que concordam totalmente com esta 

afirmação. Porém, apesar de haver diferença nas frequências dos dois clusters, 

não houve diferença significativa ao analisar a Anova. 

 

 No que diz respeito à disposição dos consumidores a pagar um 

pouco mais por produtos de beleza que são feitos de forma sustentável, foi feita 

a pergunta “Estou disposta a pagar um pouco mais por produtos de beleza que 

são fabricados de forma sustentável” com uma escala que vai de concordo 

totalmente até discordo totalmente.  
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Gráfico 20: Pagar um pouco mais por produtos de beleza sustentável 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Com base nisso, no cluster 1 (engajados) é possível observar que a maior 

parte da amostra se concentra no concordo parcialmente com 85 respondentes 

(45,9%), depois concordo totalmente com 54 respondentes (29,2%), não 

concordo nem discordo com 36 respondentes (19,5%), discordo parcialmente 

com 6 respondentes (3,2%) e por último discordo totalmente com 4 

respondentes (2,2%). 

No cluster 2 (céticos) é possível observar que o maior número da amostra 

está concentrado no concordo totalmente com 14 respondentes (38,9%), depois 

concordo parcialmente com 11 respondentes (30,6%), não concordo nem 

discordo com 5 respondentes (13,9%), discordo parcialmente com 4 

respondentes (11,1%) e discordo totalmente com 2 respondentes (5,6%). 
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Tabela 10: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença estatística 

significativa.  

Deste modo, ao fazer uma comparação dos dois grupos, pode-se 

perceber que há uma diferença entre os dois, onde o grupo das engajadas 

concordam parcialmente que estão dispostos a pagar um pouco mais por 

produtos de beleza que são fabricados de forma sustentável, e no grupo dos 

céticos já concordam totalmente com isto. Apesar de haver diferença entre as 

frequências, não há diferença significativa da Anova. 

 

Buscando entender se o consumidor se identificada com empresas que 

façam projetos sociais junto à comunidade, foi feita a seguinte pergunta 

“Identifico-me com empresas de produtos de beleza que desenvolvem projetos 

sociais junto da comunidade” podendo escolher de concordo totalmente até 

discordo totalmente.  
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Gráfico 21: Identificação com empresas que faz projetos sociais 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Observando o cluster 1 (engajados) foi possível analisar que o maior 

número de respondente da amostra concorda totalmente com 82 respondentes 

(44,3%), em seguida concordo parcialmente com 67 respondentes (36,2%), não 

concordo nem discordo com 31 respondentes (16,8%), discordo parcialmente 

com 4 respondentes (2,2%) e discordo totalmente com 1 respondente (,5%). 

Analisando o cluster 2 (céticos) nota-se que o maior grupo da amostra 

está no concordo totalmente com 20 respostas (55,6%), depois concordo 

parcialmente com 8 respostas (22,2%), não concordo nem discordo com 7 

respostas (19,4%), discordo totalmente com 1 respondente (2,8%) e discordo 

parcialmente com 0 respondentes.  
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Tabela 11: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença estatística 

significativa.  

Em vista disso, ao comparar os dois grupos, podemos perceber que não 

há diferença nas respostas, onde os dois clusters concordam totalmente que se 

identificam com empresas de produtos de beleza que desenvolvem projetos 

sociais junto da comunica. Porém, mesmo comparando com a frequência os 

dois, e ter respostas iguais, não houve diferença significativa na Anova, sendo 

p>0,005. 

 

Procurando entender se o consumidor se identifica com empresas que 

fazem ações pela conservação da natureza, foi abordado na pesquisa a 

pergunta “Identifico-me com empresas que promovem ações pela conservação 

da natureza” podendo ir de discordo totalmente até discordo totalmente.  
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Gráfico 22: Ações pela conservação da natureza 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Analisando o cluster 1 (engajados) vemos que a maior parte dos 

respondentes está em concordo totalmente com 101 respondentes (54,6%), em 

seguida concordo parcialmente com 58 respondentes (31,4%), não concordo 

nem discordo com 25 respondentes (13,5%), discordo parcialmente com 1 

respondente (,5%) e discordo totalmente com 0 respondentes. 

Já no cluster 2 (céticos) percebemos que o maior número de 

respondentes da amostra está no grupo concordo totalmente com 21 

respondentes (58,3%), depois concordo parcialmente com 8 respondentes 

(22,2%), não concordo nem discordo com 5 respondentes (13,9%), discordo 

totalmente com 2 respondentes (5,6%) e discordo parcialmente com 0 

respondentes.  
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Tabela 12: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença estatística 

significativa.  

Ao analisar e comparar os dois grupos, identifica-se que tanto os 

engajados quanto os céticos concordam totalmente que se identificam com 

empresas que promovem ações pela conservação da natureza. Percebe-se 

também que não houve diferença significativa na Anova da amostra, sendo 

p>0,005. 

 

Para descobrir se o consumidor busca empresa ou produtos de beleza 

não realizam testes em animais, foi aplicada a pergunta “Busco 

empresas/produtos de beleza que não realizam testes em animais” sabendo que 

os clientes podem encontrar informações tão extensas e corretas o quanto 

quiserem sobre praticamente qualquer assunto (Kotler e Keller, 2012).  
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Gráfico 23: Busco empresas que não realizam testes em animais 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Observamos no cluster 1 (engajados) que o maior número de 

respondentes da amostra concorda totalmente com 103 respostas (55,7%), 

depois vemos concordo parcialmente com 59 respostas (31,9%), não concordo 

nem discordo com 21 respostas (11,4%), discordo totalmente com 2 (1,1%) e 

discordo parcialmente com 0 respostas.  

No cluster 2 (céticos), percebemos que o maior número de respondentes 

da amostra concorda totalmente com 15 respondentes (41,7%), em seguida 

concordo parcialmente com 13 respondentes (36,1%), não concordo nem 

discordo com 5 respondentes (13,9%), discordo parcialmente com 2 

respondentes (5,6%) e discordo totalmente com 1 respondente (2,8%). 
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Tabela 13: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença estatística 

significativa.  

Assim, ao realizar uma análise comparando os dois grupos, foi possível 

perceber que os dois concordam totalmente que buscam empresas/produtos de 

beleza que não realizam testes em animais. Nota-se também que não houve 

diferença significativa ao analisar a Anova, sendo p>0,005. 

 

Buscando entender se o consumidor tem facilidade para diferenciar um 

produto cosmético natural ou orgânico dos demais, foi feita a seguinte pergunta 

“No momento da compra de um produto de beleza, tenho facilidade em distinguir 

um produto cosmético natural/orgânico dos demais” podendo assinalar de 

concordo totalmente até discordo totalmente.  
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Gráfico 24: Facilidade em distinguir produtos de beleza natural/orgânico 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

No cluster 1 (engajados) observamos que o maior número de 

respondentes ficou concentrado em concordo parcialmente com 63 respostas 

(34,1%), em seguida não concordo nem discordo com 44 respostas (23,8%), 

discordo parcialmente com 38 repostas (20,5%) concordo totalmente com 30 

respostas (16,2%) e discordo totalmente com 10 respostas (5,4%).  

Analisando o cluster 2 (céticos) vemos que a maior parte dos 

respondentes está em concordo parcialmente com 12 respondentes (33,3%), 

em seguida não concordo nem discordo com 9 respondentes (25,0%), concordo 

totalmente com 6 respondentes (16,7%), discordo parcialmente com 5 

respondente (13,9%) e discordo totalmente com 4 respondentes (11,1%). 
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Tabela 14: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Ao observar os dois grupos, nota-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa.  

Pode-se identificar ao se comparar os dois grupos, que a maioria dos 

respondentes concordam parcialmente que no momento da compra de um 

produto de beleza tem facilidade em distinguir um produto de cosméticos 

natural/orgânico dos demais. Ainda pode-se perceber que não houve diferença 

significativa entre as amostras analisando a Anova, sendo p>0,005. 

 

Para descobrir se o consumidor verifica a composição dos ingredientes, 

foi aplicada a pergunta “Antes de comprar um produto de beleza verifico a sua 

composição ou seus ingredientes” podendo ir de concordo totalmente até 

discordo totalmente.  
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Gráfico 25: Verificar sua composição ou seus ingredientes 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Com base nisso, no cluster 1 (engajados) é possível observar que a maior 

parte da amostra se concentra no concordo parcialmente com 75 respondentes 

(40,5%), depois concordo totalmente com 44 respondentes (23,8%), não 

concordo nem discordo com 31 respondentes (16,8%), discordo parcialmente 

com 21 respondentes (11,4%) e por último discordo totalmente com 14 

respondentes (7,6%). 

Já no cluster 2 (céticos) nota-se que a maior parte da amostra se 

concentra no concordo parcialmente com 11 respondentes (30,6%), depois 

concordo totalmente com 9 respondentes (25,0%), não concordo nem discordo 

com 6 respondentes (16,7%), discordo parcialmente com 6 respondentes 

(16,7%) e por último discordo totalmente com 4 respondentes (11,1%). 
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Tabela 15: Média e sig 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Mesmo havendo diferença entre os cluster na frequência e média, não 

tem diferença significativa na Anova. 

Ao comparar os dois grupos, pode-se perceber que os dois concordam 

parcialmente que verificam a composição ou o ingrediente do produto antes de 

comprar um produto de beleza. Ao analisar a Anova, não houve diferença 

significativa, sendo p>0,005. 

 

6.1.1.4 Decisão de compra 

Para observarmos quais os critérios de seleção da marca na hora de 

realizar a compra perguntamos “Quais são os seus critérios de seleção da 

marca na hora de comprar um produto de beleza sustentável?”, sendo possível 

apenas assinalar 3 das 8 alternativas. 

Kotler e Keller (2012) afirmam que nesse estágio das avaliações, o 

comprador gera uma escolha entre as marcas que estão disponíveis e também 

cria uma certa vontade de comprar as suas marcas preferidas.  

Ao formar essa intenção de compra, ele pode passar por cinco sub 

decisões: decisão por marca, decisão por revendedor, decisão por quantidade, 
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decisão por ocasião e decisão por forma de pagamento (KOTLER e KELLER, 

2012, p. 183).  

 

Gráfico 26: Critérios na hora de comprar um produto de beleza sustentável 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Pode-se observar que os maiores números da amostra do cluster 

engajados para os critérios de seleção da marca são imagens da marca com 

87,6% e critério de proteção ambiental/preservação do meio ambiente com 

87,5%. E os dois critérios que menos utilizam são observar os selos de 

certificação ambiental com 82,9 e indicação de conhecidos com 83,3%. 

Já para o grupo 2 podemos observar que os critérios de seleção da marca 

são os selos de certificação ambiental com 17,1% e indicação com 16,7%. Já 

os critérios que menos utilizam são a imagem da marca com 12,4% e critérios 

de proteção ambiental/preservação do meio ambiente com 12,5%. 

Deste modo, ao realizar a comparação entre os dois grupos, identifica-se 

que os dois clusters são o oposto um do outro, sendo que os dois critérios mais 

utilizados pelos engajados são os menos utilizados pelos céticos, e os dois 

critérios mais utilizados pelos céticos são os menos utilizados pelos engajados. 
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6.1.1.5 Comportamento pós-compra 

No comportamento pós-compra a satisfação do cliente é formada através 

da proximidade das suas expectativas e o desempenho percebido do produto. 

Se o desempenho não responde às suas expectativas, logo o cliente fica 

frustrado, já se atende às suas expectativas ele fica realizado e se supera as 

expectativas, ele fica cativado. Com isso, esses sentimentos vão fazer com que 

o cliente volte a comprar o produto e fale bem sobre ele ou caso não atenda às 

necessidades, irá comentar negativamente com outras pessoas (KOTLER e 

KELLER, 2012). 

Desta forma foi perguntado aos respondentes qual foi o último produto 

sustentável que eles compraram, e logo após isso foi questionado “após a 

utilização desse produto, qual foi o efeito percebido?”, com apenas 3 alternativas 

de respostas.  

 

Gráfico 27: Efeito percebido após utilização 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 Podemos analisar que o efeito percebido deste produto para o 

cluster dos engajados, com o maior número de respostas e mais da metade da 

amostra é que atendeu as expectativas com 114 respondentes (63%). Em 
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seguida o ultrapassou as expectativas com 30 respondentes (16,6%) e não 

atendeu as expectativas com apenas 8 respondentes (4,4%). 

Para o cluster dos céticos, o último produto comprado atende as 

expectativas com 18 respondentes (51,4%). Em seguida o ultrapassou as 

expectativas com 6 respondentes (17,1%), e com apenas 3 respondentes 

(8,6%) que não atendeu as expectativas.  

Desta maneira, foi possível identificar ao comparar os dois grupos, que 

após a utilização do último produto de beleza sustentável que comprou, o efeito 

percebido deste atendeu as expectativas dos respondentes.  

 

Ainda na busca do entendimento sobre o último produto sustentável que 

os respondentes compraram, foi realizado a seguinte pergunta “Acredita que 

após a compra desse produto, sentiu que tomou a melhor decisão possível das 

informações que você tinha disponível naquele momento?”, com 5 opções de 

resposta desde o “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. 

Kotler e Keller (2012) afirmam que se um consumidor fica satisfeito, 

existe uma grande chance dele voltar a comprar o produto. Já os consumidores 

insatisfeitos, abandonam ou devolvem os produtos podendo também realizar 

ações públicas, como: reclamar para a empresa, procurar um advogado e 

reclamar para outros grupos de consumidores.  
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Gráfico 41: Tomou a melhor decisão possível no momento da compra 

 

Fonte: Os autores, 2019 

  

Analisando o cluster 1 dos engajados, percebe-se o maior número de 

respostas é o concordo totalmente com 90 respondentes (50%), em seguida o 

concordo parcialmente com 63 respondentes (35%), não concordo, nem 

discordo com 20 respondentes (11%), e por último o discordo parcialmente com 

7 respondentes (3,9%). 

No cluster 2, o maior número de respostas ficou no concordo totalmente 

com 11 respondentes (31,4%), logo em seguida o não concordo, nem discordo 

com 10 respondentes (28,6%), concordo parcialmente com 9 respondentes 

(25,7%), discordo parcialmente com 3 respondentes (8,6%), e por último o 

discordo totalmente com 2 respondentes (5,7%). 
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Tabela 16: média 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Podemos perceber que tem diferença significativa nos dois cluster com o 

sig ,000. 

Portanto, ao se comparar os dois grupos, constata-se que há diferença 

tanto na frequência quanto na significância com a Anova. Na frequência, nota-

se que o cluster das engajadas concordam totalmente que após a compra do 

último produto, sentiram que tomaram a melhor decisão possível com as 

informações que tinham disponíveis naquele momento. Já o cluster dos céticos, 

há uma divergência entre os respondentes, onde muitos concordam totalmente, 

concordam parcialmente e até não concordam e nem discordam com esta 

afirmação, sendo difícil de analisar. Além de haver diferença nas frequências, 

também há diferença significativa na Anova, sendo que o sig p>0,005. 

 

Também foi perguntado “indicaria o produto que comprou para seus 

amigos e familiares?”, com base no último produto sustentável comprado. Para 

responder foi realizado o NPS que também é conhecido como Net Promoter 

Score, é aplicado em grandes empresas por todo o mundo para mensurar a 

satisfação e fidelidade dos clientes, o que ajuda a reconhecer problemas no 
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negócio e, ao mesmo tempo, melhorar o índice de pessoas que voltam a realizar 

novas compras. 

Na pergunta 32 do questionário feito pelos Autores, foi usado a métrica 

de avaliação NPS, para medir a satisfação dos clientes levando em conta a 

experiência e eficácia do produto, para poder indicar para amigos e familiares. 

A metrificação do NPS das respostas ou resultados é separada em três 

divisões, são elas: ‘’Detractors’’, ‘’Passives’’ e ‘’Promoters’’. Pessoas que 

respondem ou escolhem de 0 a 6 entram na divisão dos detratores (Detractors), 

pessoas que respondem ou escolhem 7 ou 8 entram na divisão dos passivos 

(Passives) e os que respondem ou escolhem 9 ou 10 entram na divisão dos 

promotores (Promoters). 

Além das divisões citado acima, existe uma outra forma de classificar o 

os resultados do NPS: 

 

● NPS entre -100 e -1 = Ruim. 

● NPS entre 0 e 49 = Razoável. 

● NPS entre 50 e 74 = Muito bom. 

● NPS entre 75 e 100 = Excelente. 

 

“Satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da 

comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às 

expectativas do comprador” (KOTLER, KELLER, 2006, p.58). 

A respostas da pergunta Q26 ficaram na classificação NPS entre 50 e 75 

= Muito bom, resultante com % correta de 64%. 
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Tabela 17: NPS 

 

Fonte Site: <https://www.mandae.com.br/blog/post/nps-o-que-e-e-como-calcular-o-net-promoter-score> 02/12/2019 

 

Após realizarmos todas as perguntas sobre produtos sustentáveis e não 

sustentáveis, perguntamos “se tivesse que escolher hoje, você compraria 

produtos de beleza sustentáveis ou produtos de beleza tradicionais?”.  

 

Gráfico 29: Grupo dos engajados qual compraria 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 

 

 

 

https://www.mandae.com.br/blog/post/nps-o-que-e-e-como-calcular-o-net-promoter-score
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Gráfico 30: Grupo dos céticos qual compraria 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

Tanto os respondentes do cluster 1 quanto do cluster 2, afirmaram que 

se fosse para realizar uma compra de produtos de beleza hoje, comprariam 

produtos de beleza sustentáveis. No grupo 1, 162 respondentes (89,5%) 

responderam produtos sustentáveis, e no grupo 2 foram 27 respondentes (75%).  

  

Gráfico 31: Grupo dos engajados gênero 

 

Fonte: Os autores, 2019 
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Gráfico 32: Grupo dos céticos gênero 

 

Fonte: Os autores, 2019 
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7 CONCLUSÃO 

Após o encerramento e análise da pesquisa foram identificados dois 

perfis de consumidores que associam de forma diferente os produtos de beleza 

sustentáveis, que são: 

1 - Engajados, compõem um grupo com maior número de consumidores 

que associam que as marcas de produtos sustentáveis apresentam um 

comportamento consciente em relação a sustentabilidade, dando importância a 

assuntos que são relacionados às práticas socioambientais das marcas 

estudadas na pesquisa. 

2 - Céticos, formam um grupo com consumidores que apresentam 

características parecidas com os engajados, porém sujeito a mudanças em seu 

comportamento quando expostos a informações sustentáveis em relação ao 

primeiro grupo estudado. 

  No entanto, mesmo com a existência desses dois grupos apresentados 

acima, ao responder o objetivo principal desta pesquisa, que é entender como 

a sustentabilidade ambiental influencia na decisão de compra do 

consumidor final de produtos de beleza, foi possível identificar que a maioria 

dos respondentes da amostra são conscientes quando se diz respeito ao 

consumo socioambiental, mesmo não ocorrendo diferença significativa entre os 

grupos. Assim, como Solomon (2011) explica pela teoria de papéis, que os 

consumidores têm diferentes personagens que influenciam nos princípios de 

diferentes cenários para decisão de compra. Isto é, no momento em que é 

abordado o tema sustentabilidade, há um grupo mais engajado que apresenta 

consciência de ter um determinado comportamento quando refere-se a 

utilização de produtos, práticas sustentáveis de consumo e preservação do 

ambiente. Contudo, quando estes consumidores entram em uma loja e buscam 

opções de produtos de beleza, este nível de consciência ainda não é tão 

fortemente induzido a ponto de interferir na escolha das marcas dos produtos. 

O seu processo de busca de informação ainda é direcionado aos atributos 

visíveis do produto e no preço, não buscando informações sobre as práticas 

socioambiental do fabricante. 
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Com isso foi possível perceber no primeiro objetivo específico que foi: 

verificar os elementos que influenciam o processo de compra no 

reconhecimento da necessidade de produtos de beleza sustentáveis, que 

os dois grupos, engajados e céticos, realizam compras de produtos de beleza 

tradicionais e produtos de beleza sustentáveis uma vez a cada dois meses. As 

maiores motivações que influenciam o processo de compra são a qualidade dos 

produtos e que os produtos sustentáveis apoiam a causa socioambiental. Já o 

que os desmotiva é o preço elevado e a falta de informações dos produtos, 

sendo que as marcas sustentáveis não realizam tanta propaganda quanto dos 

tradicionais. 

Referente ao segundo objetivo específico deste trabalho: identificar as 

principais buscas de informações que influenciam no processo de compra 

e consumo de produtos de beleza sustentáveis, foi identificado que os 

principais meios online de busca de informações dos dois grupos são os 

influencers digitais em Instagram ou Facebook, e em vídeos no Youtube. Já os 

principais meios offline é a experiência de amigos, conhecidos ou familiares. De 

acordo com Moeller (2017), é preciso buscar informações de pessoas que já 

utilizam o serviço, com isso, a conversa com terceiros e curiosidade são fatores 

que auxiliam na busca de informações. Os dois grupos tiveram o mesmo 

segmento de busca de informações, mesmo assim não houve diferença 

significativa entre eles. As duas marcas que eles mais associam a 

sustentabilidade são a Natura e O Boticário. 

Em resposta ao terceiro objetivo específico desta pesquisa: Apontar 

quais critérios são determinantes e incentivam a compra de produtos de 

beleza sustentáveis, nota-se que no primeiro grupo (engajados) verificam se o 

produto de beleza agride o meio ambiente e buscam informações de novos 

produtos que não sejam nocivos ao meio ambiente, já o segundo grupo (céticos) 

têm divergências entre os respondentes. Os dois grupos preferem produtos de 

beleza que utilizam embalagens biodegradáveis ou recicláveis, compram 

produtos de beleza que possuem controle do descarte das embalagens, estão 

dispostos a pagar um pouco mais por produtos de beleza que são fabricados de 
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forma sustentável, se identificam com empresas de produtos de beleza que 

desenvolvem projetos sociais junto com a comunidade e com empresas que 

promovem ações pela conservação da natureza, e buscam empresas/produtos 

de beleza que não realizam testes em animais. Além disso, não houve diferença 

significativa entre eles. 

Pertencente ao quarto objetivo específico desta pesquisa: Analisar os 

diferentes perfis dos consumidores de produtos de beleza sustentáveis, 

que identificou-se no primeiro grupo (engajados) que a imagem da marca foi a 

mais citada, critério de proteção ambiental/preservação do meio ambiente com 

pouca diferença entre os dois e os critérios que menos foram citados dentro da 

pesquisa foram os selos de certificação ambiental e indicação de conhecidos. 

No segundo grupo (céticos) foi avaliado que os critérios de seleção da marca 

são os selos de certificação ambiental e indicação foram os mais presentes 

entre os respondentes, e os menos utilizados segundos os respondentes, foi a 

imagem da marca e critérios de proteção ambiental/preservação do meio 

ambiente. Assim, não havendo nenhuma diferença significativa 

estatisticamente. 

Relacionado ao quinto e último objetivo específico: avaliar o pós compra 

dos consumidores de produtos de beleza, foi possível identificar que os 

consumidores dos dois grupos, engajados e céticos, após a utilização do último 

produto de beleza sustentável comprado, este produto atendeu as expectativas 

dos respondentes, assim sentiram que tomaram a melhor decisão possível com 

as informações que tinham disponíveis no momento da compra. Com isso, 

perceberam que se tivesse que escolher hoje, comprariam produtos de beleza 

sustentáveis, ao invés de produtos de beleza tradicionais. Porém, houve 

diferença significativa entre os dois grupos.  

Segundo Kotler (2018) a internet ou a era digital trouxe conectividade e 

transparência, permitindo mudanças drásticas nos padrões sociais e nas 

estruturas de poder, sendo elas: 
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● Do exclusivo ao inclusivo: Se antes o diferencial era uma 

exclusividade, hoje um produto é valorizado pela sua capacidade de incluir 

mercados emergentes no consumo. 

● Do vertical ao horizontal: As hierarquias se perderam. O fluxo de 

influência e de inovação, que antes era vertical, tornou-se horizontal: empresas 

e consumidores estão lado a lado. 

● Do individual ao social: O consumo não é mais um ato individual. 

Agora, o compartilhamento de experiências pela internet se tornou crucial nos 

comportamentos de compra. O “reconhecimento social” é um aspecto muito 

relevante da decisão do consumidor. 

 Com isso as companhias devem sempre ser claras e objetivas na sua 

comunicação por meio das propagandas que ajudam a divulgar a suas ações, 

sua empresa e a sua marca. É muito importante que as pessoas enxerguem 

essas ações e não fiquem apenas como algo interno ou uma ação de 

endomarketing. Dedique tempo da sua equipe de Marketing para avançar com 

os projetos e os colocando em seu site, social media e contratando até mesmo 

digitais influencers para fazer a propaganda de suas marcas, fazendo com que 

as suas boas práticas sustentáveis impactem não só os clientes, mas sim, as 

outras empresas que estão concorrendo no mesmo ramo de atividade, gerando 

mais envolvimento e boa repercussão. 

Pela alta demanda de consumo de várias maneiras e meios diferentes 

graças a evolução digital, normalmente as empresas se diferenciam pouco ou 

quase nada no produto final entregue, mas o que tem influenciado nas escolhas 

e decisões dos consumidores são as experiências e formas de entrega do 

produto ou serviço. Pensando nisso as empresas têm apostado muito na 

estratégia do marketing de experiência, muito no intuito do consumidor associar 

a empresa rapidamente com uma ação boa e isso cativa-la, esse conceito é 

chamado de share of heart. 

Com isso, é possível observar uma grande oportunidade para os 

profissionais de marketing e empresas, para posicionarem as suas marcas e 

produtos como diferenciados por serem sustentáveis, fazendo uma boa 
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comunicação e diferentes formas de atingirem os consumidores, aplicando 

selos que indicam que a empresa e o produto apoiam a causa ambiental, 

qualificando-a que é uma empresa que se preocupa com o conceito de 

sustentabilidade ambiental, sempre visando mostrar a sua composição e suas 

ações socioambientais. Hoje em dia, ser uma organização sustentável quer 

dizer que a empresa deve seguir diariamente a responsabilidade e a busca de 

menores riscos diariamente (MARCONDES, 2007). 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDOS E SUGESTÕES DE ESTUDOS  

A principal limitação encontrada neste trabalho que pode ter influenciado 

nos resultados obtidos da pesquisa foi em relação a homogeneidade da amostra 

(idade, renda, classe social entre outros), a qual pode ser explicada pela forma 

da coleta de dados, pois foi feita através das redes sociais dos autores do 

trabalho e grupos com pessoas de perfis parecidos, com isso acabou circulando 

entre pessoas do mesmo círculo social. 

Outra limitação é o fato de uma recompensa ter sido oferecida para os 

respondentes que respondessem 100% da pesquisa, pode ter levado algumas 

pessoas a ter respondido o questionário somente para concorrer ao prêmio 

sorteado. 

Por último, e também um importante ponto, é que por ser uma pesquisa 

realizada online, não é possível avaliar se os respondentes estavam sendo 

honestos em relação a seus verdadeiros hábitos de consumo ou se estavam 

respondendo de acordo com o que eles gostariam que representasse suas 

respostas. 

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se estudar o consumo 

consciente com base em outros hábitos dos consumidores, como por exemplo, 

seus os hábitos alimentares, de lazer, compras de supermercado, etc, avaliando 

se o nível de consciência socioambiental impacta nos diferentes aspectos de 

sua vida 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DAS ENTREVISTAS 

Q1 Olá, somos estudantes de Marketing da PUCPR e gostaríamos da sua 

participação na nossa pesquisa para o nosso Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

Esta pesquisa tem o intuito de avaliar o processo de decisão de compra dos 

consumidores de produtos de beleza. As respostas são sigilosas e serão 

utilizadas somente para atividade acadêmicas.  

A participação neste estudo é voluntária e, respondendo até o final você irá 

concorrer em um sorteio para um prêmio de R$150,00. 

A seguir serão apresentadas as perguntas do questionário respondido pelos 

participantes da pesquisa com uma estimativa de duração de 10 minutos. 

Lembre-se: Não há respostas certas ou erradas, responda da forma mais sincera 

possível. 

 

Q2 Você mora em Curitiba? 

● Sim 

● Não 

 

Q3 Você compra produtos de beleza sustentáveis? (produtos veganos, produtos 

sem testes animais, produtos com certificações de PETA ou Vegan). 

● Sim 

● Nãoa pergunta 

 

Q4 Com qual frequência você faz compras de produtos de beleza? Escolha 

apenas uma das opções abaixo: 

● 1 vez a cada 2 meses 

● 1 vez por mês 

● 2 vezes por mês 

● 3 vezes por mês 

● 4 vezes por mês 
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Q5 Com qual frequência você faz compras de produtos de beleza sustentáveis? 

Escolha apenas uma das opções abaixo: 

● 1 vez a cada 2 meses 

● 1 vez por mês 

● 2 vezes por mês 

● 3 vezes por mês 

● 4 vezes por mês 

 

Q6 Como você associa as seguintes características em relação às marcas de 

produtos de beleza sustentáveis? Assinale uma das sete alternativas que mais 

chega perto da sua opinião: 

 

Produtos baratos            Produtos caros 

Produtos não 
orgânicos 

           Produtos orgânicos 

Propaganda autêntica            Propaganda enganosa 

Não tem 
responsabilidade 

social 

           Responsabilidade social 

Não sustentável            Sustentável 

Não faz projetos 
sociais 

           Faz projetos sociais 

Não faz testes em 
animais 

           Faz testes em animais 

Produtos de baixa 
qualidade 

           Produtos de alta 
qualidade 
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Q7 Qual sua maior motivação para realizar compras de produtos de beleza 

sustentáveis? Escolha até duas opções abaixo: 

● Qualidade dos produtos 

● Saúde 

● Apoia a causa socioambiental 

● Cheiro 

● Preço 

● Localização 

● Tato 

 

Q8 O que te DESMOTIVA a comprar produtos de beleza sustentáveis? Escolha 

em até duas opções abaixo: 

● Qualidade dos produtos 

● Saúde 

● Os produtos não tem o resultado esperado 

● Preço 

● Cheiro 

● Falta de informações sobre os produtos 

● Apoia a causa socioambiental 

● Localização 

 

Agora queremos saber de você. Quais são os principais meios que você busca 

informações sobre se deve ou não comprar produtos de beleza. 

 

Q9 Entre as opções abaixo, quais são os principais meios ONLINE que você 

busca informações sobre os produtos de beleza sustentável.    

   

Concord

o 

totalme

nte 

Concord

o 

parcialm

ente 

Não 

concord

o, nem 

discordo 

Discord

o 

parcialm

ente 

Discord

o 

totalme

nte 
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Vídeos no 

YouTube 

       

Blogs        

Influencers 

digital no 

Instagram ou 

Facebook 

       

Sites das 

Empresas 

       

Podcast        

Fórum        

Comentários em 

ecommerces 

       

Comentários em 

posts no 

instagram 

       

 

Q10 Entre as opções abaixo, quais são os principais meios OFFLINE (você não 

buscou na Internet), que você busca informações sobre os produtos de beleza 

sustentável. 

   

Concord

o 

totalme

nte 

Concord

o 

parcialm

ente 

Não 

concord

o, nem 

discordo 

Discord

o 

parcialm

ente 

Discord

o 

totalme

nte 

Experiência de 

amigos, 

conhecidos ou 

familiares 
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Informações de 

vendedores de 

lojas que 

vendem os 

produtos 

       

Cabeleireira        

Catálogos        

Folder        

Bazar        

 

Q11 Entre as marcas abaixo, quais você associa a sustentabilidade? (Pode 

assinalar quantas desejar) 

● Avon 

● Natura 

● O Boticário 

● Nivea 

● L’Oréal 

● Outros 

 

Q12 Tenho o costume de verificar se o produto de beleza agride o meio ambiente: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q13 Busco informações de novos produtos que não sejam nocivos ao meio 

ambiente: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 
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● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q14 Prefiro produtos de beleza que utilizam embalagens biodegradáveis ou 

recicláveis: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q15 Compro produtos de beleza que possuem controle do descarte das 

embalagens: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q16 Estou disposta a pagar um pouco mais por produtos de beleza que são 

fabricados de forma sustentável: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q17 Identifico-me com empresas de produtos de beleza que desenvolvem 

projetos sociais junto da comunidade: 

● Concordo totalmente 
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● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q18 Identifico-me com empresas que promovem ações pela conservação da 

natureza: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q19 Busco empresas/produtos de beleza que não realizam testes em animais: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q20 No momento da compra de um produto de beleza, tenho facilidade em 

distinguir um produto cosmético natural/orgânico dos demais: 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q21 Antes de comprar um produto de beleza verifico a sua composição ou seus 

ingredientes: 

● Concordo totalmente 
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● Concordo parcialmente 

● Não concordo, nem discordo 

● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q22 Quais são os seus critérios de seleção da marca na hora de comprar um 

produto de beleza sustentável? (Assinale até 3 alternativas) 

● Imagem da marca 

● Indicação 

● Preço 

● Facilidade de compra 

● Qualidade do produto 

● Selos de certificação ambiental 

● Critério de proteção ambiental/preservação do meio ambiente 

● Outros 

 

Q23 Qual foi o último produto sustentável que você comprou? 

 

Pensando no cosmético que você colocou na alternativa anterior, responda as 

próximas perguntas com ele em foco... 

 

Q24 Após a utilização desse produto, qual foi o efeito percebido? 

● Não atendeu as expectativas 

● Atende as expectativas 

● Ultrapassou as expectativas 

 

Q25 Acredita que após a compra desse produto, sentiu que tomou a melhor 

decisão possível das informações que você tinha disponível naquele momento? 

● Concordo totalmente 

● Concordo parcialmente 

● Não discordo, nem discordo 
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● Discordo parcialmente 

● Discordo totalmente 

 

Q26 Indicaria o produto que comprou para seus amigos e familiares? 

Provavelmente não                                                               Provavelmente sim 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Q27 Se tivesse que escolher hoje, você compraria produtos de beleza 

sustentáveis ou produtos de beleza tradicionais? 

● Sustentáveis 

● Tradicionais 

 

Agradecemos pelas respostas até agora, e estamos quase terminando.. Logo 

você estará concorrendo a R$150,00! (colocar o e-mail logo abaixo) 

 

Q28 Sexo 

● Masculino 

● Feminino 

 

Q29 Faixa etária  

● De 15 a 20 anos 

● De 21 a 30 anos 

● De 31 a 40 anos 

● De 41 a 50 anos 

● Acima de 50 anos 

 

Q30 Escolaridade 

● Ensino fundamental completo 

● Ensino fundamental incompleto 

● Ensino médio completo 

● Ensino médio incompleto 
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● Superior completo 

● Superior incompleto 

 

Q31 Renda familiar 

● Até 1 salário mínimo (R$998,00) 

● De 1 a 3 salários mínimos (R$2.994,00) 

● De 4 a 10 salários mínimos (R$3.992 - R$9.980,00) 

● Mais de 10 salários mínimos (+ R$9.980,00) 

 

Q32 Ocupação 

● Estudante 

● Funcionário de empresa privada 

● Funcionário de empresa pública 

● Autônomo 

 

Agradecemos a colaboração de suas respostas. 

Para participar do sorteio de R$150,00 precisamos que nos informe seu nome e 

e-mail para conseguirmos realizarmos o sorteio. 

Obrigado.  

Nome 

E-mail 
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APÊNDICE B - GRÁFICOS ONLINE   

 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

 

Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 
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 Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 
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 Fonte: Os autores, 2019 
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APÊNDICE C - GRÁFICOS OFFLINE 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 
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 Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 

 

 

 Fonte: Os autores, 2019 

 


