
Produtos naturais são cada vez mais 
importantes para face e corpo

Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, Painel Usage Care, total gênero
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Usuários (%) – Produzido naturalmente/ingredientes naturais como razão de compra para produtos de corpo e face

Há alguns anos vemos os produtos naturais e ecológicos crescendo como uma 
tendência, não só no Brasil, mas também no mundo. Essa tendência está presente na 
maioria dos setores de consumo massivo. No setor de cuidados pessoais, está se fazendo 
cada vez mais importante para os itens de cuidado facial e corporal.
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A tendência de produtos que não agridem o meio ambiente está cada vez mais 
importante para o consumo. Para alguns consumidores, esse atributo se faz 
completamente necessário para a decisão final da compra.

% concordam que tentam evitar o uso de 
produtos que agridem o meio ambiente

Fonte: Kantar, divisão Worldpanel
Painel Usage Care

Dermocosméticos naturais estão em alta 
no mercado de produtos holísticos e seus 
compradores têm “a necessidade de 
cuidados leves e eficazes”. Essa tendência 
também é um driver de premiunização
para o setor. 

Quer entender como nossos dados te 
ajudam a elaborar uma estratégia 
mais eficaz ou como sua marcar está 
performando frente a este cenário?

Aurélia Vicente 
Aurelia.vicente1@kantar.com
Usage Panel Director
Worldpanel Division | Kantar

Produtos que não agridem o meio ambiente são mais 
desejáveis para os consumidores brasileiros

Tendências mundiais
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% que concordam que gostam de gastar muito com produtos de 
beleza entre os que evitam produtos que agridem o meio ambiente

Bolsos abertos

Os Eco-Actives, aqueles que tomam 
decisões de compra com base em marcas 
sustentáveis ou que não agridem o meio 
ambiente, se dispõe a gastar mais por 
produtos com esses selos, e já 
movimentam R$ 7,9 bilhões no Brasil.

Renato de Melo 
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Account Manager
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