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“A maioria dos brasileiros usa produtos para o corpo, mãos
e pés e desodorantes somente após o banho. Porém, há
espaço no mercado para diversas inovações nessas
categorias.”
– Juliana Martins, Especialista Sênior de Beleza e
Cuidados Pessoais

Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•

Brasileiros com pele seca precisam aumentar uso de produtos corporais
Mercado carece de desodorantes femininos voltados à prática de esportes
Marcas de produtos naturais precisam olhar também para as classes mais baixas

As vendas no varejo de produtos para cuidados com o corpo cresceram apenas 6,5% em 2016 e 7,2%
em 2017, de acordo com estimativas da Mintel. Os anos de 2016 e 2017 foram de crescimento lento
por causa da instabilidade econômica do Brasil, que apresentou inflação alta, aumento do desemprego
e reajustes de preço de alguns produtos de beleza, afetando assim o consumo das famílias brasileiras.
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Proteção UV, anti-idade e formato bastão são oportunidades de inovação
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Formato bastão pode ser comunicado de diversas formas
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Figura 24: Lançamentos de desodorantes, por tipo de formato, Brasil, janeiro de 2016 - junho de 2018
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Hidratantes para o banho que possam ser usados no corpo e no rosto podem atrair brasileiros que buscam economizar tempo
Figura 37: Atitudes em relação a produtos para cuidados com o corpo, junho de 2018

Interesse Em Formatos
Desodorantes para todo o corpo podem ser comunicados de diversas maneiras
Figura 38: Interesse em formatos, junho de 2018
Marcas podem inovar com máscaras hidratantes corporais
Figura 39: Interesse em formatos, por faixa etária feminina, junho de 2018
Alguns brasileiros poderiam se interessar por lenços umedecidos livres de ingredientes químicos
Figura 40: Interesse em formatos, por benefício “sem ingredientes químicos”, junho de 2018
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Figura 43: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos para cuidados com o corpo, por valor – Brasil, 2016-17
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