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 ESTUDO DE 

 

RESUMO 

Sendo o segundo no ranking mundial no setor de cosmético, o Brasil se tornou alvo 
preferencial de empresas globais que atua no setor, devido o aumento na renda média e 
interesses dos consumidores pelos produtos estéticos
suas lojas próprias e em produtos inovadores, aquecendo dessa forma o mercado cosmético 
mundial. Neste artigo cientifico 
e prático, sendo ele o Pratic Gel, que diferenciará
características. Baseado em estudos administrativos
mercado o estudo busca demonstrar a viabilidade do produto, para que assim o 
ser inserido no mercado cosmético, 
abrangendo o grande mercado cosmético brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE:  Mercado cosmético, viabilidade, 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

Segundo DINARDO (2013)

estima que no ano de 2012 as vendas de cosméticos e higiene pessoal ultrapassaram o valor 

de R$84,5 bilhões, já no ano de 2013 

ultrapassar o valor de R$98,4 bilhões, fazendo assim com que as “gigantes da beleza” 

invistam cada vez mais no Brasil.

   Figura 1 – Crescimento das vendas de cosméticos no Brasil

Fonte: Dinardo (2013) 
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ESTUDO DE VIABILIDADE DO PRODUTO - PRATIC GEL

Sendo o segundo no ranking mundial no setor de cosmético, o Brasil se tornou alvo 
preferencial de empresas globais que atua no setor, devido o aumento na renda média e 

dos consumidores pelos produtos estéticos, várias empresas estão investindo em 
suas lojas próprias e em produtos inovadores, aquecendo dessa forma o mercado cosmético 
mundial. Neste artigo cientifico o intuito será pesquisar a viabilidade de um produto in

sendo ele o Pratic Gel, que diferenciará o mercado cosmético com suas 
Baseado em estudos administrativos/ financeiros e em uma pesquisa de 

busca demonstrar a viabilidade do produto, para que assim o 
no mercado cosmético, primeiramente no noroeste paulista e em seguida 

abrangendo o grande mercado cosmético brasileiro. 

Mercado cosmético, viabilidade, inovação. 

DINARDO (2013), a Associação Brasileira da Indústria

estima que no ano de 2012 as vendas de cosméticos e higiene pessoal ultrapassaram o valor 

de R$84,5 bilhões, já no ano de 2013 esse valor tende em aumentar cerca de 17% podendo 

e R$98,4 bilhões, fazendo assim com que as “gigantes da beleza” 

invistam cada vez mais no Brasil. 
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PRATIC GEL  

Sendo o segundo no ranking mundial no setor de cosmético, o Brasil se tornou alvo 
preferencial de empresas globais que atua no setor, devido o aumento na renda média e os 

, várias empresas estão investindo em 
suas lojas próprias e em produtos inovadores, aquecendo dessa forma o mercado cosmético 
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estima que no ano de 2012 as vendas de cosméticos e higiene pessoal ultrapassaram o valor 

esse valor tende em aumentar cerca de 17% podendo 

e R$98,4 bilhões, fazendo assim com que as “gigantes da beleza” 

 



Tendo essa visão de crescimento do mercado cosmético e pensando em produtos 

inovadores, este artigo propõe um estudo de mercado para a viabilidade do produto Pratic 

Gel. Sendo ele um gel capilar em saches de 7 gramas cada e aromatizados em diversas 

fragrâncias, o produto virá ao mercado para servir pessoas que necessitam de praticidade e 

agilidade no seu dia-a-dia.  

O gel capilar é muito usado hoje em dia, mas muitos não imaginam que ele já vem de 

uma era muito antiga e peculiar, especificamente há 1.400 A.C, sendo assim produzido 

naquela época por meios naturais (uma mistura de clara de ovos e polvilho), que usavam na 

idade média para penteados de perucas encaracoladas e estranhas que eram moda na época. 

Mas o gel mais parecido que temos hoje surgiu na época de 1939, por volta da segunda 

guerra mundial, assim os soldados usavam nos ferimentos de cavalos e de pessoas uma 

substancia química que se chamava PVP, e em um momento de criatividade humana eles 

perceberam que o produto fixava os pelos da área onde eram aplicados, os soldados assim 

começaram a utilizar nos cabelos o produto, nascendo ai o gel capilar. 

Hoje em dia o gel capilar é feitos de diferentes substancias, totalmente diferentes da era 

antiga, alguns trazendo em sua fórmula substancias que ajudam a hidratação e o aspecto mais 

apresentáveis dos cabelos e também diferenciais, como na textura leve e fragrância 

refrescante. 

Tendência entre os jovens o gel capilar tornou-se um dos produtos mais essenciais na 

beleza estética das pessoas, fazendo com que esse mercado cresça e novas tecnologias sejam 

desenvolvidas para que as pessoas possam sempre contar com produtos que lhes o agradam. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral: Desenvolver gel capilar em sache para ser um diferencial no mercado cosmético, 

trazendo a praticidade para seus usuários e a satisfação dos mesmos, a ser implantado 

inicialmente na região do noroeste paulista. 

2.2. Específicos: Identificar opinião dos clientes em relação ao produto e analisar a 

viabilidade do produto Pratic Gel. 

3. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa de campo, tipo exploratória por meio da aplicação de 

questionário estruturado.                                                                                                



A pesquisa abordou três universos diferentes: um deles será composto por clientes diretos, 

que são empresas que podem vir a aderir o produto para o uso gratuito do consumidor final, 

entre eles estão, hotéis e motéis; já o segundo questionário formulado é para empresas que 

revenderão o produto para o consumidor final, sendo elas farmácias e lojas de cosméticos; por 

fim o terceiro voltado para o consumidor final do produto. Para os clientes diretos (hotéis e 

motéis) foram aplicados 89 questionários com 13 questões fechadas que foram divididos entre 

as quatro principais cidades da região noroeste paulista (Jales, Fernandópolis, Votuporanga e 

São José do Rio Preto) a serem implantado o produto de acordo com a tabela de H. Arkin e R. 

Colton com um percentual de margem de erro de 10%, já o de clientes diretos para revenda do 

produto (farmácias e lojas de cosméticos) foram aplicados 91 questionários com 13 questões 

fechadas e margem de erro de 10%, também divididos pelas quatro cidades e finalizando para 

os consumidores finais foram aplicados 400 questionários com 16 questões fechadas que 

também foram divididos entre as quatro cidades, com uma margem de erro de 5%. Todos os 

dados foram analisados e interpretados para que através dos mesmos fosse possível atingir o 

objetivo do estudo. 

4. PRATIC GEL 

4.1. O produto  

O Pratic Gel (gel capilar em sache) é um gel capilar cujo diferencial é a praticidade, pois o 

mesmo apresenta-se em forma de saches de 7g cada, contendo uma textura leve e fragância 

refrescante e aromatizada. Sua linha de produção se divide em duas categorias, sendo elas: 

linha adulta e infantil. Linha Adulta Basic: Pratic Gel Basic (sem aroma); Linha Adulta 

Fragrance (aromatizados): Pratic Gel – Maça Verde, Pratic Gel - Menthol, Pratic Gel – Fresh 

Herbal, Pratic Gel - Zix, Pratic Gel – Darling Madeira, Pratic Gel – Kaiak, Pratic Gel - Musk, 

Pratic Gel – Biografia, e por fim a Linha Infantil (aromatizado): Pratic Gel - Tutti Fruitti, 

Pratic Gel - Morango, Pratic Gel - Uva, Pratic Gel - Chiclete e Pratic Gel - Melancia. 

                                  Figura 1 – Imagem do produto 

 

 

 

 



                      Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

4.2. Analise Mercadológica e de Concorrentes 

O mercado de cosméticos brasileiro é o segundo no ranking mundial e vem crescendo 

rapidamente, pois com o aumento da renda media e do interesse dos consumidores por 

produtos estéticos o mercado está aquecido. Não há existência regional de concorrentes 

diretos com o produto Pratic Gel, por ser em sua particularidade um gel capilar em saches de 

7 gramas, por outro lado existem marcas já popularizadas e tradicionais no mercado, 

tornando-se concorrentes indiretos e os mesmos são comercializadas em supermercados, 

farmácias, lojas de seguimento cosmético e beleza. As marcas concorrentes mais conhecidas 

são: Bozzano e Ny Looks, e as duas são fornecidas pelo mesmo distribuidor, sendo ele a 

Hypermarcas, entre outras marcas diversas, o Pratic Gel concorre com estas marcas, mas não 

no mesmo padrão o seu diferencial é ser um gel em sache e isto o coloca em vantagem frente 

aos seus concorrentes. 

4.3. Analise Swot 

Para poder analisar e interpretar suas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades do 

mercado que poderão surgir, a empresa utilizará a analise SWOT. 

Figura 01: Análise SWOT do Pratic Gel 
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Fonte: Pesquisa de campo - 2013 

Interno Externo 

Forças Oportunidades 

• Laboratório especializado; 

• Produtos de qualidades; 

• Tecnologia avançada em equipamentos e 

maquinário; 

• Produto inovador; 

• Mercado cosmético aquecido; 

• Público alvo definido; 

• Novos produtos; 

• Produto sem álcool. 

Fraquezas Ameaças 

• Alto investimento inicial em 

equipamentos de envase e embalagem do 

produto; 

• Dificuldade de encontrar fornecedores. 

 

• Novos concorrentes  

• Não aceitação do produto pelos 

clientes; 

 

 



 

4.4.Analise do Fornecedor 

O produto Pratic Gel será derivado de produtos químicos, tendo em sua composição: 

Propilenoglicol; Metilparabeno; Propilparabeno; Polivinilpirolidona; Trietannolamina; 

Essência Hidrossoluvél; Extrato de Hena; Água deonizada; estes produtos serão fornecidos 

por diferentes empresas, sendo elas: Casa das Essências, Sabão Glicerina, Casa do Saboeiro e 

Império das Essências. 

A embalagem (sache) será fornecida por uma empresa terceirizada, onde o mesmo já 

virá a ser personalizado e pronto para envasamento do produto. A embalagem final será em 

caixa de papelão personalizada com 10 unidades de sache cada.   

4.5. Planejamento Estratégico 

 Por meio de um planejamento pretende-se criar estratégias para que o produto seja 

reconhecido em sua microrregião. 

A empresa responsável pela criação do gel capilar em sache atenderá as necessidades de 

cada cliente com amostras do produto ou com o portfólio onde estará apresentada toda linha 

de gel capilar em sache e suas categorias, e o objetivo do produto será proporcionar 

praticidade a seu usuário. 

Preocupado também com o meio ambiente o produto contará com embalagens 

biodegradáveis tanto na embalagem do produto como nos materiais usados pleiteando ser uma 

empresa sustentável. 

4.5.1. Missão 

A missão deve ser determinada para definir o segmento e as propostas que o produto tem 

a fazer para atender o mercado chegando assim em seu objetivo social. 

De acordo com Las Casas (2006) a empresa tem que desenvolver uma missão para 

atribuir algum beneficio a sociedade ou ao mercado atuante. 

Tendo essa visão ampla, a empresa determinou em sua missão basicamente consistindo 

em desenvolver produtos de qualidade e diferenciados no mercado e que tragam mais 

praticidades aos usuários, garantindo assim um compromisso com o cliente sua satisfação.   



4.5.2. Visão 

A visão é a imagem desejada que o produto espera obter a médio e longo prazo, definindo 

o que ele deseja ser, onde deseja chegar, como o produto será visto no que ela pretende se 

transformar e o que precisa atingir. A visão pode ser mudada assim que atingir um objetivo, 

isso é o que direciona a empresa para novos conceitos e atributos. 

Em médio e longo prazo a visão do produto Pratic Gel será se tornar uma referência em 

produtos diferenciados no segmento da beleza cosmética, expandindo seus negócios e 

explorando novas regiões. 

4.5.2. Objetivo do produto 

O objetivo será tanto qualitativo quanto quantitativo, pois o produto tem seu diferencial e 

irá explorar um mercado que está em pleno crescimento, suprindo assim a necessidade de 

vários setores e trazendo a praticidade para seus usuários, fazendo com que assim o produto 

ganhe espaço no mercado tendo uma boa imagem e aceitação. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1. Viabilidade do produto 

Ao realizar a pesquisa de campo foi constatado que todos os objetivos específicos foram 

alcançados, foi posto em questão nos três diferentes universos da pesquisa se dentre os 

entrevistados havia conhecimento sobre algum gel capilar com os diferencias que o Pratic Gel 

apresentava, e como é apresentado no gráfico a seguir, houve unanimidade (100%) dos 

entrevistados nos três universos, foi constatado que não havia nenhum conhecimento sobre 

nenhum produto com os mesmos diferenciais que Pratic Gel proporcionava para seus 

usuários.  

 

 

 

 



    Gráfico 1 : Conhecimento 

            Fonte: Pesquisa de campo

 

No universo de pesquisa para consumidores finais 

sexo feminino quanto do masculino, mas 

freqüência é o público masculino. F

finais eram homens, sendo 65% deles com idade entre 18 

recebendo em média entre 1 

 Sobre a questão do uso de géis capilares por esses consumidores finais foi 

pela pesquisa que 96% deles fazem o uso do cosmético

acima de duas vezes por semana, sendo que 49% desses usuários dizem estar satisfeitos com a 

sua marca de uso e preferências homogêneas quanto 

gel ser, suave, médio ou forte

Quanto à satisfação dos entrevistados em relação ao gel capilar que utilizam atualmente

7% dos usuários disseram que já tiveram

mais citados, aparecimento de caspas no couro cabeludo, aspecto muito duro do gel e pouco 

tempo de fixação.  

E para constatar a viabilidade e a aprovação dos consumidores finais em relação ao uso do 

produto Pratic Gel, foi coloc

do produto Pratic Gel no seu dia

mesmos disseram que utilizariam o 

 

Conhecimento sobre algum gel capilar com os diferenciais de Pratic Gel.

Fonte: Pesquisa de campo-2013 
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o masculino, mas os maiores adeptos ao uso de gel 

freqüência é o público masculino. Foi constatado pela pesquisa que 84% dos consumidores 

sendo 65% deles com idade entre 18 a 30 anos, na maioria solteiros, 

recebendo em média entre 1 a 4 salários mínimos. 

ão do uso de géis capilares por esses consumidores finais foi 

que 96% deles fazem o uso do cosmético (gel capilar)

acima de duas vezes por semana, sendo que 49% desses usuários dizem estar satisfeitos com a 

preferências homogêneas quanto à igualdade na preferência do aspecto do 

gel ser, suave, médio ou forte.  

satisfação dos entrevistados em relação ao gel capilar que utilizam atualmente

uários disseram que já tiveram problemas com marcas de géis capilares, sendo os 

mais citados, aparecimento de caspas no couro cabeludo, aspecto muito duro do gel e pouco 

a viabilidade e a aprovação dos consumidores finais em relação ao uso do 

Pratic Gel, foi colocado em questão a esses usuários, se eles gostariam de fazer uso 

produto Pratic Gel no seu dia-a-dia, e o resultado foi positivo com

mesmos disseram que utilizariam o produto por ser inovador e diferenciado

pilar com os diferenciais de Pratic Gel. 
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30 anos, na maioria solteiros, 
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igualdade na preferência do aspecto do 

satisfação dos entrevistados em relação ao gel capilar que utilizam atualmente, 
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a viabilidade e a aprovação dos consumidores finais em relação ao uso do 

gostariam de fazer uso 

o resultado foi positivo com 99% de aceitação, os 

inovador e diferenciado.  
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Gráfico 2: Opção por fazer uso do Pratic Gel.

Fonte: Pesquisa de campo-2013

Quanto ao universo da pesquisa que se refere ao cliente direto e revendedor a pesquisa 

revela que em sua maioria 

nos seus estabelecimentos. 

Quanto aos hotéis e motéis 

para distribuição gratuita em seus estabelecimentos, como por exemplo, sais de banho, 

shampoo, condicionadores, etc

pesquisa mostra que 100% desses estabelecimentos aderem produtos em saches. No caso de 

hotéis e motéis os proprietários disseram que tem em média um giro de 50 clientes por dia e 

tendo um consumo de 48% desses clientes entre R

clientes fazendo o uso dos produtos oferecidos pelo estabelecimento, 

estabelecimentos tenham um gasto em torno de R$400,00 

produtos. E no setor de revendas estão farmácia

estabelecimentos oferecem géis capilares a fins de revenda do

movimentação em torno de 51 a 100 clientes por dia e com um investimento em torno de 

R$400,00 á R$700,00 por mês, esses estabel

entre 11 à 20 unidades de géis capilares, e por fim fica comprovado que esses proprietários 

não sabem da existência de nenhum tipo de gel capilar com as características de Pratic Gel.

Para certificar e analisar a o

os gráficos a seguir que mostram a aprovação do produto Pratic Gel, onde 98% dos hotéis e 
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Quanto ao universo da pesquisa que se refere ao cliente direto e revendedor a pesquisa 

 os entrevistados aprovam e aceitam fazer a distribuição do produto

 

hotéis e motéis que movimentam um grande volume de produtos em saches 

para distribuição gratuita em seus estabelecimentos, como por exemplo, sais de banho, 

, condicionadores, etc, mas nenhum oferece algum tipo de gel capilar

100% desses estabelecimentos aderem produtos em saches. No caso de 

hotéis e motéis os proprietários disseram que tem em média um giro de 50 clientes por dia e 

tendo um consumo de 48% desses clientes entre R$50,00 à R$100,00, e com 100% desses 

clientes fazendo o uso dos produtos oferecidos pelo estabelecimento, 

estabelecimentos tenham um gasto em torno de R$400,00 à R$700,00 mensais com estes 

. E no setor de revendas estão farmácias e lojas de cosméticos, no qual 80% desses 

estabelecimentos oferecem géis capilares a fins de revenda do produto, constando uma 

movimentação em torno de 51 a 100 clientes por dia e com um investimento em torno de 

R$400,00 á R$700,00 por mês, esses estabelecimentos tem em média por semana a ven

20 unidades de géis capilares, e por fim fica comprovado que esses proprietários 

não sabem da existência de nenhum tipo de gel capilar com as características de Pratic Gel.

Para certificar e analisar a opinião dos clientes e viabilidade do produto

que mostram a aprovação do produto Pratic Gel, onde 98% dos hotéis e 
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Quanto ao universo da pesquisa que se refere ao cliente direto e revendedor a pesquisa 

fazer a distribuição do produto 

de produtos em saches 

para distribuição gratuita em seus estabelecimentos, como por exemplo, sais de banho, 

de gel capilar, assim sendo a 

100% desses estabelecimentos aderem produtos em saches. No caso de 

hotéis e motéis os proprietários disseram que tem em média um giro de 50 clientes por dia e 

R$100,00, e com 100% desses 

clientes fazendo o uso dos produtos oferecidos pelo estabelecimento, implicará que estes 

R$700,00 mensais com estes 
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não sabem da existência de nenhum tipo de gel capilar com as características de Pratic Gel. 
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que mostram a aprovação do produto Pratic Gel, onde 98% dos hotéis e 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados apresentados fica constatado que os objetivos específicos foram 

alcançados e fica comprovado a aprovação e a 

com as necessidades dos usuários de géis capilares que buscam um produto diferenciado e 

que lhes proporcionem mais praticidade no seu dia

 

motéis questionados optariam por aderir o produto caso comercializados

icos também forneceriam o produto Pratic Gel em seus estabelecimentos.

Farmácias e lojas de cosméticos que optariam por fornecer o produto Pratic Gel.

Fonte: Pesquisa de campo-2013  

Hotéis e Motéis que optariam por fornecer o produto Pratic Gel.

Fonte: Pesquisa de campo-2013 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os dados apresentados fica constatado que os objetivos específicos foram 

alcançados e fica comprovado a aprovação e a viabilidade do produto Pratic Gel, de acordo 

com as necessidades dos usuários de géis capilares que buscam um produto diferenciado e 

que lhes proporcionem mais praticidade no seu dia-a-dia. 

Sim                                 

Não

90%
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Farmácias  e lojas de cosméticos

Sim                                 

Não

Hotéis e Motéis

comercializados e 90% das farmácias 

forneceriam o produto Pratic Gel em seus estabelecimentos.  

ptariam por fornecer o produto Pratic Gel. 

                     

fornecer o produto Pratic Gel. 

                               

De acordo com os dados apresentados fica constatado que os objetivos específicos foram 

viabilidade do produto Pratic Gel, de acordo 

com as necessidades dos usuários de géis capilares que buscam um produto diferenciado e 

Hotéis e Motéis
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