Beleza na Melhor Idade

A pesquisa Beleza na Melhor Idade, desenvolvida pela REDS
em parceria com o Mundo do Marketing e a eCGlobal.

As Oportunidades deste novo nicho de mercado

83% usa

85%

considera

cosméticos

57% usa

beleza importante

está
44% não
feliz com a

maquiagem

COMPORTAMENTO MULTITELAS,
buscam informações em
3 a 4 lugares em media

aparência

“Espelho espelho meu,
produzida quem é mais bela
do que eu?”

Mais do que desenvolver
produtos específicos,
a indústria tem a oportunidade
de fomentar a beleza na
terceira idade.

são as partes que
mais se preocupam

43%

74% está acima

rosto Cabelo

Público
do Estudo

Corpo

Rosto insatisfação de [29%]
Hábitos

Porque sua empresa precisa

do peso

82%

69%

Limpeza de
pele facial

esfoliação
facial

Comunicação e Marketing
9 em 10 mulheres acham importante

Como elas cuidam da aparência?

78%

ter cosméticos específicos para sua idade.

60%

mas apenas
estão satisfeitas com
os produtos e acham fácil de encontrar.

produtos de beleza e cosméticos específicos

1/3

43%

manicure

41%

salão de beleza
cabelereiro

Menos de
das mulheres se
declaram positivamente impactadas
pela comunicação destes produtos

luzes ou reflexo
Cuidado para o Rosto:
Priorizam cuidados
específicos e tem alto
potencial de gastos com
produtos de maior valor.

tem alimentação equilibrada

22%

faz exercícios
regularmente

rosto

22%

47% catálogos

41% indicações médicas

cabelo

SIM

15%

não

1º
2º

produtos específicos: creme antiidade,
e anti-envelehecimento, hidratante
específico e protetor solar.

O potencial deste público está longe de acabar e o mercado,
embora perceba sua importância, ainda está engatinhando
na forma de comunicar-se e conectar-se com ele.

Usam cosméticos
específicos para
sua faixa etária
64%

olheiras, aparência de cansaço
e bolsa sob os olhos

Conclusão

47% internet

58%
43%

Linhas de expressão, rugas
e flacidez

preocupações:

fios brancos
queda, ressecamento,
frizz e fios danificados

Onde consultam essas informações?

Onde consultam na internet?

procedimentos estéticos

55%

1º
2º

36%

MAKE UP: MAIS USADOS
batom, lápis e rímel.

tratamento
p/ flacidez

77%

84%

46%

do Brasil

hidratação

Tintura
e coloração

sabonetes íntimos e
talco para os pÉs

O que mais preocupam essas mulheres

Hábitos e Consumo

Procedimentos que mais fazem

1/3 das Mulheres usam

são 22 milhões

6,5 milhões em plena atividade
Até 2050, será 1/3 da população

Cabelo

gordura localizada,
varizes e pele flácida
são as principais
preocupações

considerar este público:

Rosto e Cabelo

50%

Quais são as preocupações com rosto, corpo e cabelo?

mulheres mais satisfeitas
com própria aparência,
são as que mais se cuidam

42%
lojas
online

37%

32%
blogs

Saiba mais
E a sua empresa ? Já considera este nicho?
Conheças as melhores estratégias para oportunizar estas informações
e transformar em inovação para sua marca. Agende já com a gente.

“Estereótipos não definem mais estas mulheres, sedentas
por ofertas de produtos voltados para suas
especificidades, mas que não as reduzam simplesmente a
mulheres de 3ª idade,”

Karina Milaré
Karina.milare@redsresearch.com.br.
Telefone: Tel. 3755-3017 | Cel. 96421-0628

finaliza Karina Milaré, presidente da REDS Research.
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