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"As mulheres são as maiores usuárias de produtos para os
cabelos, mas o alcance entre os homens brasileiros é muito
relevante em comparação com outros países. Os jovens
adultos são destaque no uso de produtos para os cabelos, o
que gera oportunidade para inovações, já que este é um
público mais aberto a novidades.”
– Iris Ramirez, Analista Sênior de Beleza e
Cuidados Pessoais
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•
•
•

Como aumentar o alcance entre o público masculino?
Quais são as oportunidades de envolver os mais velhos?
Como atender os principais interesses em inovação no cuidado com os cabelos?
Qual é a dinâmica dos canais de venda?
Quais são as inovações deste mercado?
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