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1. RESUMO 

O estudo em andamento analisa questões históricas, comportamentais e 

mercadológicas referentes ao produto protetor solar e à comunicação das 

empresas do segmento junto ao público-alvo. Para tanto, estão sendo feitas 

pesquisas em profundidade para obter a percepção de jovens mulheres sobre a 

comunicação das empresas atuantes nesse mercado e investigar estratégias 

para impactar melhor esse público.  

2. INTRODUÇÃO 

O segmento de protetores solares é extremamente significativo no mercado e 

cresce a cada dia, pois, além da alta movimentação financeira, é questão de 

saúde pública. Isso é comprovado por pesquisas que apontam que em 2010 foi 

registrado aumento de 24% nas vendas em relação ao ano anterior, somando R$ 

1,86 bilhão. (SEABRA, 2011, online). Entretanto, as empresas poderiam explorar 

muito mais o potencial do produto, comunicando de maneira criativa sobre as 

necessidades e os benefícios do uso do protetor solar. Conforme dados da 

Energizer, em 2011, apenas 28,5% dos domicílios brasileiros utilizavam os filtros 

solares. Além disso, os meses de dezembro a fevereiro concentram 65% das 

vendas anuais. (MEYGE, 2012, online). Logo, protetores solares poderiam ser 

consumidos por muito mais indivíduos, durante o ano inteiro, aumentando 

significativamente a demanda.  

As mulheres, então, podem ser muito beneficiadas pelo uso do protetor solar, já 

que as vantagens, além da prevenção contra o câncer, incluem a pele mais 

saudável e bonita, evitando o aparecimento de sardas, manchas e retardando o 

envelhecimento. A Unilever realizou uma pesquisa com mulheres que constatou 

a existência de uma relação significativa entre a satisfação com o físico e o 

senso de autovalor da mulher. Para metade das mulheres estudadas, é claro o 

vínculo de que quando se sentem mal, é algo relacionável com sua aparência. 

(MORENO, 2008, p. 23). Observou-se, então, a necessidade de verificar a 

eficiência da comunicação desse segmento com alto potencial, que pode 

oferecer ao público saúde e boa aparência da pele.  

3. OBJETIVOS 



O objetivo principal deste projeto de pesquisa, portanto, será obter a percepção 

que as jovens mulheres têm da comunicação das empresas fabricantes de 

protetores solares atuantes no mercado brasileiro e investigar estratégias para 

melhor impactar esse público. Como objetivos específicos pretende-se também 

identificar os hábitos de uso, consumo e compra de protetores solares e a 

imagem que possuem das marcas de protetores solares existentes no mercado. 

4. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos supracitados, está sendo utilizado o método 

qualitativo, através de entrevistas em profundidade com 10 jovens mulheres 

(entre 18 e 25 anos). O método aplica-se a este estudo, pois “os dados 

qualitativos são coletados para se conhecer melhor aspectos que não podem ser 

observados e medidos diretamente. Sentimentos, pensamentos, intenções e 

comportamentos passados...” (AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.206). 

5. DESENVOLVIMENTO 

O roteiro de pesquisa que está sendo utilizado possui 55 perguntas e, por isso, 

precisou ser resumido para este trabalho. No seu primeiro bloco de perguntas, 

foram abordados temas como dados demográficos, meios de comunicação, 

veículos e lazer das entrevistadas. No segundo bloco, características da pele e 

cuidados, uso de cosméticos, importância de questões ecológicas e top of mind 

de protetor solar corporal e facial. No terceiro bloco das entrevistas, foi abordada 

a frequência de exposição ao sol e utilização do produto na praia e no cotidiano, 

bronzeado, características marcantes de anúncios do produto corporal e facial, 

amostras grátis, local de compra, preferências por marcas, expectativas, pontos 

negativos sobre o protetor, preços, embalagens e como são descartadas, 

conhecimentos sobre raios UVA e UVB, tipos de protetores, exposição à luz 

artificial. Depois, são mostrados às entrevistadas 8 anúncios postados nas 

páginas online de 4 marcas importantes no mercado, obtendo impressões das 

entrevistadas em relação a eles, o que chamou a atenção em cada anúncio, se 

despertaram o interesse em comprar o produto, comportamentos em redes 

sociais, importância de pessoas famosas, anúncios que mais chamaram atenção, 

que menos chamaram atenção e qual produto escolheria, com base nos 

anúncios demonstrados.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento as entrevistas foram realizadas e transcritas, no entanto, uma 

análise mais robusta ainda não pôde ser realizada. Mas foi possível observar 

pela autora, através da realização das entrevistas, que o protetor solar não faz 

parte do cotidiano de todas as pessoas da amostra. Foi possível confirmar que a 

internet é um meio de comunicação muito importante entre as jovens mulheres, 

justificando a relevância de os anúncios do roteiro serem provenientes das 

páginas online das marcas; no entanto, a maioria da amostra prefere a opinião 

de influenciadores em quem confiam na hora da escolha, como amigos, 

dermatologistas, entre outras fontes próximas, em detrimento das propagandas 

convencionais, apontando a importância de inovação e criatividade por parte de 

empresas. 

Ao serem questionadas sobre propagandas de protetor solar corporal, as 

entrevistadas fizeram associação com sol, praia e verão. Posteriormente, 

nenhuma mulher se lembrou de propagandas de protetor solar facial, 

demonstrando que a comunicação das empresas poderia ser mais eficiente.  

Durante a escolha de um protetor solar, aqueles que são descritos como 

ecologicamente corretos e que não fazem testes em animais teriam um 

diferencial em relação aos outros. Entretanto, a informação precisaria chegar até 

as jovens mulheres, pois a grande maioria não busca. Após o processo de 

escolha, se o protetor solar deixar a consumidora satisfeita, ela torna-se fiel à 

marca, indicando a outras pessoas.  
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