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Cuidados com a Pele do Rosto: Incluindo Impacto da COVID-19 - Brasil - Junho 2020
Visão Geral
 
O que você precisa saber 
No âmbito da categoria de cuidados com a pele do rosto, os consumidores brasileiros continuam focados nos itens básicos, como hidratantes, produtos de limpeza facial e protetores solar. A maioria dos consumidores define seu tipo de pele como oleosa ou mista e cita a acne e a oleosidade entre suas principais preocupações com a pele. Por isso, a maioria dos brasileiros busca soluções que atendem a essas necessidades da pele. Durante a quarentena, os hábitos de cuidados com a pele ganharam maior importância, pois os consumidores têm mais tempo para cuidar de sua aparência e tentam lidar com a tensão investindo em experiências indulgentes em casa. 

Além do impacto financeiro trazido pela pandemia, os consumidores estão mais preocupados com sua saúde. Isso fará com que eles procurem soluções acessíveis que ofereçam benefícios de “dentro para fora”, o que pode gerar um aumento no uso de nutracêuticos, impulsionados pelo consumo maior de vitaminas e suplementos para aumento da imunidade. Além disso, os dermocosméticos também devem se beneficiar em longo prazo, pois os consumidores cuidarão mais ativamente de sua pele facial, procurando benefícios clinicamente comprovados. 

Principais pontos deste Relatório 
Impacto da COVID-19 no comportamento do consumidor e no mercado de produtos para cuidados com a pele do rosto
Como o segmento de cuidados com a pele do rosto será impactado pela recessão econômica 
Comportamentos entre diferentes grupos demográficos para o consumo de produtos para cuidados com a pele do rosto
Inovações em produtos durante e após a pandemia 

Este Relatório foi escrito entre 16 de abril e 13 de julho de 2020

Definição
Este Relatório analisa o comportamento dos brasileiros em relação a produtos de cuidados com a pele do rosto, assim como o uso de dermocosméticos e nutracêuticos, de acordo com o tipo e principais problemas de pele apresentados. Além disso, este Relatório inclui uma análise sobre os impactos da COVID-19 na categoria. 

Este relatório abrange produtos de cuidados com a pele do rosto para homens e mulheres, bem como produtos unissex. Os dados de mercado são baseados nas vendas em todos os canais de distribuição de varejo, incluindo vendas diretas aos consumidores. Incluindo:

Produtos de limpeza facial 
Hidratantes faciais
Tônicos/adstringentes faciais
Séruns faciais
Óleos faciais
Protetor solar facial
Esfoliantes faciais
Máscaras faciais (sheet / peel-off)
Produtos designados para áreas específicas (lábios, pescoço, olhos)
Suplementos e vitaminas com propriedades de beleza (nutracêuticos) 



