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1 RESUMO:  

A mídia tem um papel importante na manutenção do padrão ideal de beleza da 

mulher, propagando os ideais das indústrias da beleza, em função do objetivo de 

torna-las ávidas consumidoras. O mercado de maquiagem está em crescimento no 

Brasil e no mundo, as propagandas e os mais diferentes produtos são lançados a 

todo o momento, com intuito de ganhar um espaço na vida dessas consumidoras. 

Atualmente o público feminino não sai de casa sem ter um item de beleza, seja ele 

para ressaltar algum traço, ou corrigir alguma imperfeição. A maquiagem tem uma 

influencia direta, pois deixa a mulher com espirito de poder, onde consegue disfarçar 

imperfeições, aumentando sua autoestima. O objetivo do trabalho será verificar a 

influência que as mídias sociais causam nos hábitos do consumo feminino frente à 

maquiagem. O trabalho foi realizado nas dependências das Faculdades Integradas 

Maria Imaculada com participantes do sexo feminino, com faixa etária entre 18 a 60 

anos. Foi aplicado um questionário com questões abertas e fechadas para classificar 

a  faixa etária, apontar o produto de beleza  de maior interesse,  a visão que as 

mulheres têm sobre sua aparência, as mídias sociais  mais assistidas e os fatores 

que influenciam o comportamento do público feminino frente a maquiagem. Foram 

analisados 23 questionários, a faixa etária de maior frequência foi de 21 a 25 anos. 

Das entrevistadas 100% acreditam que existe um padrão de beleza que é imposto 

pela sociedade, desta maneira 39% (9) disseram que se sentem contempladas 

apenas 50%. A maior motivação para usar maquiagem vem do ato de sentir-se bem 

(56%). O item de beleza mais aceito foi o batom (39%). Das participantes 52% não 

utilizam redes sociais para aprender a se maquiar, porém 56% avaliam como bom, a 

opinião em relação às mídias em geral. Das participantes 56% afirmam não serem 

influenciadas quando assistem a um tutorial de make. 

2 INTRODUÇÃO: 

O valor que a beleza trás para a vida social da mulher, está relacionada a  

satisfação e o prazer de sentir-se bela e aceita perante sua imagem, elevando a 

autoestima, além do que à deixa mais confiante.  

Existem vários tratamentos dermatológicos ou procedimentos estéticos, pelos 

quais resgatariam a autoafirmação diante do espelho, porém esses procedimentos 

não são acessíveis a todos os públicos, pois seus custos normalmente não são 

considerados insignificantes quando comparados à compra de um produto de 

beleza.  



A maquiagem está acessível a diferentes classes sociais, e traz para a mulher 

dois prazeres, o ato de comprar, e o ato de esconder, camuflando esteticamente os 

seus incômodos. O público feminino, praticamente não sai de casa sem ter um item 

de beleza, seja ele para ressaltar um traço, ou corrigir alguma imperfeição. Mas ás 

vezes usar maquiagem é simplesmente uma escolha de estilo. Segundo dados da 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(2016), o Brasil ocupa a quarta posição dos países que mais consomem cosméticos 

no mundo.  As mídias sociais têm um papel importante na manutenção do padrão de 

beleza, propagando os ideais das indústrias, em função de tornar as mulheres 

ávidas consumidoras.  

Evidentemente a existência de cuidados são válidos, mas até que ponto as 

fábricas de imagens interferem na visão que as mulheres têm sobre sua própria 

aparência e também sobre o consumo dos produtos de beleza. Por isso é importante 

analisar este segmento e compreender a relevância ou não desta imposição de 

beleza para satisfação da imagem.  

3 OBJETIVOS: 

Verificar a influência que as mídias sociais causam nos hábitos do consumo 

feminino frente à maquiagem.  

Objetivos específicos 

- Classificar faixa etária do público feminino 

- Apontar o produto de beleza  de maior interesse 

-  Verificar a visão que as mulheres têm sobre sua aparência 

- Determinar as mídias mais assistidas  

- Identificar fatores que influenciam o comportamento do público feminino 

4 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do 

CAAE 68579817.4.0000.5679. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal realizada no Munícipio de 

Mogi Guaçu/SP, nas dependências das Faculdades Integradas Maria Imaculada.  

5 DESENVOLVIMENTO: 

Para critérios de inclusão da população estudada, foram participantes do sexo 

feminino e com faixa etária acima de 18 anos que aceitaram voluntariamente fazer 

parte da pesquisa e assinaram um termo de consentimento esclarecido (TCLE). 

Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário com 15 



questões abertas e/ou fechadas, para a classificação da faixa etária; o produto de 

beleza de maior interesse; a visão que as mulheres tem sobre sua aparência; as 

mídias sociais mais assistidas e os fatores que influencias o comportamento do 

publico feminino frente a maquiagem.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram analisados 23 questionários de voluntárias e observou-se 

que  a faixa etária de maior frequência foi de 21 a 25 anos, totalizando 39% dos 

resultados.  Dentre as 23 participantes, 73% trabalham e tem uma renda mensal de 

1 salário mínimo (21%). Com relação às questões sobre  maquiagem e mídia,  100% 

acreditam que existe um padrão de beleza que é imposto pela sociedade e 50% diz 

que todas as mulheres são contempladas,  no entanto quando questionadas se ela 

se sente comtemplada,  39%  disseram que se sentem 50% apenas. 

Foi possível verificar que a frequência do uso de maquiagem está destinada a 

apenas ocasiões especiais (56%) e que a maior motivação vem do ato de sentir-se 

bem (56%). O item de beleza mais aceito e utilizado dentre as participantes foi o 

batom (39%).  Como fator essencial na hora da compra, a qualidade e o preço são 

responsáveis por 73% das respostas e a preferência de compra em lojas físicas 91% 

Quando questionadas sobre as mídias, 52% não utilizam redes sociais para 

aprender a se maquiar, porém 56% avaliam como bom, a opinião em relação a 

blogs, vídeos e mídias em gerais. Das participantes 56% afirmam não serem 

influenciadas quando assistem a um tutorial de make.  
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