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Maquiagem e Esmalte para Unhas - Brasil - 2022
Visão Geral
 
O que você precisa saber 
A vacinação massiva da população brasileira com mais de 5 anos de idade, a flexibilização do uso da máscara facial e o retorno às interações sociais constituem fatores importantes para impulsionar o consumo de maquiagem no Brasil. Ainda assim, as marcas terão de se adaptar às novas prioridades dos consumidores, que demonstram interesse por produtos híbridos, que sejam uma extensão de suas rotinas de cuidados com a pele do rosto, e que no caso dos olhos, os ajudem a conquistar cílios e sobrancelhas mais volumosos. 

A categoria de esmaltes continua a mostrar resiliência, especialmente em um momento em que os consumidores demonstram interesse por rotinas focadas no bem-estar, com a preferência por unhas coloridas e divertidas, que os ajudem a expressar seus sentimentos e identidade em público. 

Em geral, os brasileiros se mostram cada vez mais conscientes em relação a pautas relacionadas a diversidade, equidade e inclusão, desafiando as marcas a incorporarem iniciativas mais autênticas e genuínas de suporte a grupos marginalizados, como deficientes físicos, pretos e a comunidade LGBTQ+. 

Principais pontos deste Relatório
Tipos e cores de pele e sua influência na escolha de produtos de maquiagem para o rosto, lábios e olhos
Uso de maquiagem e produtos para unhas, considerando diferentes demografias e estilos de vida
Rotinas de maquiagem
Rotinas de cuidados das unhas
Atitudes em relação a diversidade, equidade e inclusão

Definição
Este Relatório abrange os hábitos, rotinas e comportamentos dos consumidores brasileiros em relação às categorias de maquiagem e esmaltes para unhas. O estudo inclui a análise sobre as rotinas dos brasileiros, bem como suas atitudes em relação a temas relacionados a diversidade e inclusão. As seguintes subcategorias foram analisadas:

Maquiagem para o rosto (incluindo base, corretivo, pó, primer, iluminador, bronzer e blush)
Maquiagem para os lábios (incluindo batom, bálsamo, gloss e primer para lábios)
Maquiagem para os olhos (incluindo lápis/delineador, sombra, máscara para cílios, produtos para sobrancelha e primer para olhos)
Esmaltes e produtos para cuidados das unhas



