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RESUMO
O objetivo central deste trabalho é investigar como a cultura brasileira influencia o
desenvolvimento de fragrâncias em produtos cosméticos. Além disso, procurou-se nesta
pesquisa compreender como se dá o processo de desenvolvimento da fragrância de um produto
cosmético no Brasil e entender os fatores que influenciam este processo sob a ótica empresarial.
Como alicerce teórico foram utilizados diversos autores referências em suas áreas e que tratam
em profundidade os temas de cultura, desenvolvimento de produtos e produtos cosméticos com
fragrâncias. Com o objetivo de atingir as expectativas deste trabalho, foi realizada uma pesquisa
em profundidade com oito profissionais da área de cosméticos em empresas de grande porte e
que influenciam o processo de desenvolvimento dos produtos com fragrâncias. Ao investigar
os resultados verificou-se que o processo é realizado de forma estruturada, porém o
entendimento do comportamento do consumidor deve ser considerado de forma mais assertiva
para garantir a satisfação e sucesso do novo produto.

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor. Cultura. Família Olfativa.
Cosméticos. Desenvolvimento produtos. Entrevista em profundidade.
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ABSTRACT
The main goal of this thesis is to assess how Brazilian culture influences the development of
fragrances in cosmetic products. In addition, this research seeks to understand deeply how the
process of developing the fragrance of a cosmetic product in Brazil works and to understand
the factors that influence this process from a business perspective. As a theoretical foundation,
several references were used in their fields and they deal in depth with the themes of culture,
product development and smelled cosmetic products. Aiming to reach the expectations of this
work, an in-depth research was carried out with eight cosmetics professionals working in large
companies with high influence in the process of development. The results verified that the
process is carried out in a structured way, however the understanding of aspects of consumer
behavior must be considered more assertively to guarantee satisfaction and success of the new
product.

Keywords: Consumer Behavior. Culture. Olfactive Family. Cosmetics. Product
Development. In-depth research.
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1.

INTRODUÇÃO

Características culturais são elementos que influenciam o comportamento dos
consumidores (SCHIFFMAN; KANUK, 2000) e por este motivo, sua compreensão é necessária
para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. O consumo é considerado um fenômeno
cultural que cria identidades por possuir significado simbólico que molda as diferenças e
semelhanças entre pessoas e grupos sociais (WOODWARD, 2000; SLATER, 2002), além
disso, constitui-se de um meio para satisfazer as necessidades humanas.
O maior desafio da indústria de cosméticos com fragrâncias é aliar a criação de um
produto que apresente o resultado esperado com uma fragrância singular, e, além disso trabalhar
a imagem de marca que seja capaz de traduzir o glamour – tão almejado pelos consumidores
(GARCILLÁN, 2008; HAYDEN, 2008). O consumo de cosméticos no Brasil tem crescido nos
últimos anos, e, atualmente o país ocupa o quarto lugar no ranking mundial da categoria. Nos
próximos anos, segundo projeção do Euromonitor, a tendência mundial é que mantenha o
crescimento do consumo da categoria.
A definição do conceito de cultura é complexa e amplamente discutida em diversos
campos de estudo. De acordo com Mowen e Minor (2006), cultura é o conjunto de padrões de
comportamento socialmente adquiridos que são transmitidos simbolicamente aos membros de
uma determinada sociedade por meio de comunicação verbal ou escrita. O antropólogo
McCracken (1987) relaciona o comportamento do consumidor e cultura de duas formas. O
consumidor em busca constante de informações para a tomada de decisão de compra de
produtos e serviços a fim de satisfazer suas necessidades. E, por outro lado, o consumidor como
membro de um contexto cultural, onde o consumo por meio dos significados colabora na
construção do self. A cultura e o consumo têm relação direta, pois boa parte do consumo é
moldada por aspectos culturais como ideias, significados, representações e atividades em
comum de um grupo de indivíduos. Sérgio Buarque de Holanda foi um dos estudiosos que
mais influenciaram a percepção da identidade brasileira. Holanda (1976) define o “estilo
brasileiro” como uma configuração do conjunto de características heterogêneas e dissonantes.
Gregory e Coleman (1995) relatam que o olfato é o sentido mais sensível dos sentidos
químicos (no tocante à concentração de moléculas): sendo dez mil vezes mais sensível do que
o paladar. Segundo Mitchell et al (1995) e Krupp (1997), os aromas podem despertar as
emoções dos indivíduos pois estimulam o sistema límbico (parte do cérebro responsável por
centralizar os sentimentos, emoções, memórias e aprendizagem). De acordo com Fox (2006), a
preferência por determinada fragrância tem relação com associações específicas e memórias do
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indivíduo, isto é, trata-se de uma predileção muito particular. Ainda, segundo a autora, os
aromas são mais agradáveis quando são reconhecidos pelo indivíduo.
O desenvolvimento de fragrâncias envolve um processo bastante complexo e minucioso,
pois se busca traduzir as emoções e sentimentos dos consumidores em fragrâncias que sejam
agradáveis ao olfato. A teoria revela que os consumidores buscam nos produtos que consomem
uma forma de representação de sua identidade cultural. A indústria de cosméticos com
fragrâncias no Brasil tem se desenvolvido nas últimas décadas em virtude de esforços e
investimentos feitos por empresas locais que procuram representar características da cultura
brasileira por meio das fragrâncias. No entanto, na literatura ainda não existem estudos que
relacionem a identidade cultural e a preferência olfativa.
Tendo em vista a lacuna observada na academia, o presente estudo tem o objetivo de
relacionar aspectos da cultura brasileira com as preferências olfativas bem como compreender
os fatores que possam impactar no desenvolvimento de produtos cosméticos com fragrâncias
no Brasil.
A relevância do estudo sob a perspectiva acadêmica justifica-se por relacionar temas
complexos que ainda não foram discutidos na literatura: cultura e desenvolvimento de produtos
com fragrância. Por meio de um recorte específico, a pesquisa pode contribuir para o
desenvolvimento de pesquisas futuras para compreensão das características culturais
brasileiras. Além disso, contribui na construção do conhecimento sobre desenvolvimento de
perfumes tendo em vista a cultura brasileira.
A contribuição gerencial deste estudo incide na compreensão aprofundada dos aspectos
culturais que influenciam o processo de desenvolvimento de produtos cosméticos com
fragrância.
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2.

PROBLEMA DE PESQUISA

O processo de decisão de compra é influenciado por fatores internos (pessoais e
psicológicos) e externos (culturais e sociais). Entender como o consumidor lida com estes
fatores é fundamental para estudos de comportamento de compra (SOLOMON, 2011).
Entende-se que é a partir desses fatores que se torna possível conhecer o que o consumidor
deseja obter.
O processo perceptivo é um dos fatores psicológicos (juntamente com aprendizado,
motivação, crenças e atitudes) pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as
informações recebidas do ambiente (SOLOMON, 2011). O processo de compra, de uma
maneira geral, está intimamente ligado à percepção do consumidor em relação ao produto ou
ao serviço a ser adquirido. Assim, a percepção é um fator subjetivo, seletivo e limitado.
Ademais, pode mudar ao longo do tempo e de pessoa para pessoa (TREVISAN et al., 2003).
De acordo com Schiffman e Kanuk (2000), os consumidores percebem a qualidade do
produto ou serviço com base em informações que possuem do produto: intrínsecos ao produto
(cor, tamanho, sabor e aroma) e extrínsecos (preço, imagem da marca e ambiente de serviço).
O consumo de produtos e serviços é uma importante fonte de significados com a qual
os indivíduos criam e sustentam a sua autoimagem e estilos de vida. Os indivíduos precisam
consumir para fazer parte de um grupo social (WATTANASUWAN, 2005). Rocha (2000)
define o consumo como um sistema simbólico que articula coisas e seres humanos dentro de
um contexto social. É por meio do consumo que a cultura de uma sociedade pode expressar os
princípios, estilo de vida, ideias, categorias e identidades coletivos.
O segmento de cosméticos, em particular, é bastante interessante quando se deseja
entender quais os fatores que influenciam no consumo. De acordo com Corrêa (2006), os fatores
que mais influenciam a compra de um produto cosmético são: aspectos pessoais, autoestima,
aspectos profissionais, vaidade e realização pessoal. O aumento da expectativa de vida e a busca
por uma aparência jovem e saudável tem estimulado o crescimento da indústria mundial de
cosméticos. Ademais, a mídia tem um papel importante nesse setor uma vez que há uma ênfase
em beleza e saúde, o que torna o consumidor ainda mais exigente. Por este motivo, as empresas
estão utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas em busca de desenvolver produtos
eficazes.
Considerado um processo cada vez mais crítico para a competitividade da empresa, o
desenvolvimento de produtos torna-se fundamental para maximizar as oportunidades
identificadas no mercado em um cenário de internacionalização dos mercados, aumento da
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diversidade de produtos e redução no ciclo de vida dos produtos (ROZENFELD et al, 2006).
O desenvolvimento de cosméticos é um desafio ainda maior, pois além de propiciar efetividade,
os produtos devem ter um sensorial diferenciado para serem aceitos pelo consumidor (textura,
fragrância, etc). Além disso, este segmento é muito influenciado pela moda e estilo de vida, por
isso torna-se dinâmico (MACIEL; MELO, 2008).
As fragrâncias são capazes de despertar emoções nos indivíduos, e, além disso, podem
estimular a memória com base em experiências anteriores na vida (FOX, 2006; KRUPP, 1997).
Presentes em diversas categorias de cosméticos (perfumes, sabonetes, cremes hidratantes,
shampoos), a fragrância é um elemento muito importante para a decisão de compra do
consumidor (VELHO, 2015; FETZNER, 2013; CERQUEIRA, 2013).
Assim sendo, tornam-se pertinentes análises mais aprofundadas a respeito dos fatores
culturais do comportamento do consumidor que impactam o desenvolvimento de cosméticos
com fragrâncias. Segundo Dewey (1933), o problema pode ser definido como ponto de partida
de uma indagação e a enunciação de um problema permite a antecipação de uma ideia sobre
sua solução. Sendo assim, identifica-se como problema deste trabalho a seguinte questão:
Como a cultura de consumo brasileira influencia o desenvolvimento de fragrâncias em
produtos cosméticos?

2.1

JUSTIFICATIVA

O estudo e conhecimento sobre o comportamento dos consumidores é imprescindível
para auxiliar os profissionais de marketing e empresários a avaliar possíveis oportunidades,
ameaças, pontos fortes e fracos dos seus negócios e identificar níveis de satisfação ou
insatisfação dos seus clientes. Ainda a partir desse estudo é possível criar novas estratégias de
produto, melhorar o posicionamento no mercado, criar novos produtos, melhorar serviços
prestados pelas empresas, assim satisfazendo as necessidades de consumo dos clientes
(MOWEN; MINOR, 2003).
Fatores culturais influenciam o comportamento do consumidor pois abrange os
conhecimentos, crenças, arte, leis, moral, costumes e hábitos adquiridos pelo homem como
membro de uma sociedade. Além disso, apresenta influência no ato de compra, por serem
marcantes na personalidade de cada indivíduo, são as determinantes básicas das necessidades e
do comportamento de cada um. A partir da identificação das características da cultura de
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determina lugar, é possível melhorar a eficácia das vendas e também desenvolver novos
produtos com maior segurança na aceitação pelo mercado consumidor (SOLOMON, 2011).
Dada a importância da cultura em estudos de comportamento do consumidor, há uma
grande quantidade de trabalhos que tratam do tema valores em diversos segmentos de mercado.
Em uma pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES/MEC, há mais de 1200 trabalhos que
tratam do tema. No entanto, existe uma relativa escassez de trabalhos relacionando o tema ao
setor de beleza e cuidados pessoais, demonstrando haver bastante espaço para ser explorado
neste campo.
O setor brasileiro de beleza e cuidados pessoais movimentou, segundo relatório
Euromonitor, em 2016, U$29,3 bilhões se posicionando em quarto lugar bem próximo do Japão
(segundo colocado com U$37,1 bilhões) e um pouco distante dos Estados Unidos que neste
mesmo ano faturou U$84,8 bilhões e China U$50,2 bilhões. Contribui para dimensionar o
potencial brasileiro o fato de que aproximadamente 7% de todos os produtos de beleza e
cuidados

pessoais

consumidos

mundialmente

são

consumidos

por

brasileiros

(EUROMONITOR, 2016).
O gráfico a seguir mostra a evolução dos principais países que contribuem para o
faturamento do consumo mundial de produtos de Higiene e Beleza, juntos correspondem a
praticamente 50% do consumo mundial.
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Gráfico 1: Top 5 países de Faturamento na categoria de Higiene e Beleza
Fonte: Euromonitor (2016)
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Desde 2014, o consumo no Brasil tem apresentado uma queda representativa devido as
altas taxas de desempenho, alta inflação e queda no poder de compra da população. No entanto,
o crescimento médio mensal nos últimos dez anos é de 5% (segundo maior dos TOP 5 países),
enquanto que na China esse crescimento é de 12%.
De acordo com o Caderno de Tendências 2010/2011 realizado pela ABIHPEC
(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a compra e
o uso de cosméticos se tornam hábitos diários das mulheres brasileiras, que representam, no
Brasil, 51,5% da população (IBGE, 2010). Essa tendência de consumo pode ser justificada por
alguns fatores como a independência financeira da mulher e aumento da expectativa de vida
dos brasileiros (ABIHPEC 2010/2011). Há uma tendência de que a expectativa de vida dos
brasileiros, principalmente das mulheres, aumente cada vez mais, isto demonstra a necessidade
de parecer mais jovens ao longo dos anos.

2.2

OBJETIVOS

O principal objetivo deste trabalho é investigar como a cultura brasileira influencia o
desenvolvimento de fragrâncias em produtos cosméticos.

Como objetivos específicos têm-se:


Explorar o processo de desenvolvimento da fragrância de um produto cosmético no

Brasil


Entender a importância da fragrância de um cosmético do ponto de vista empresarial



Identificar quais aspectos do comportamento do consumidor são relevantes para o

desenvolvimento e o que motiva sua preferência


Verificar a existência de um padrão de preferência olfativa de acordo com a região

brasileira e seus impactos no desenvolvimento
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3.

REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos utilizados para o
desenvolvimento deste trabalho. Este capítulo está dividido em seis partes principais:
comportamento do consumidor, cultura e consumo, desenvolvimento de novos produtos,
marketing sensorial, síntese da revisão da literatura e modelo de pesquisa. Na primeira parte
serão abordados aspectos introdutórios comportamento do consumidor. Em seguida, na
segunda parte será discutido o conceito de cultura, sobretudo, relacionado com o consumo. A
terceira parte será apresentada a teoria de desenvolvimento de novos produtos com ênfase em
cosméticos. A quarta parte deste capítulo apresenta a importância das fragrâncias para o
marketing sensorial. Na quinta parte serão apresentados os principais conceitos discutidos no
capitulo bem como as proposições deste estudo. E, por fim, na sexta parte será apresentado o
modelo de pesquisa deste trabalho.

3.2

COMPORTAMENTO CONSUMIDOR

O comportamento do consumidor é definido “como o estudo das unidades compradoras
e dos processos de troca envolvidos na aquisição, consumo e na disposição de mercadorias,
serviços, experiências e ideias” (MOWEN; MINOR, 2003).
O consumo deixou de ser considerado apenas um intercâmbio econômico e passou a
representar uma das principais temáticas discutidas em marketing. O foco dado sobre as pessoas
em um papel de consumidor concentrou melhor os recursos intelectuais do campo, promovendo
o conhecimento inicial sobre os consumidores (MANCINNIS; FOLKES, 2010).
Com o objetivo de satisfazer as necessidades dos consumidores, as empresas devem
compreender profundamente as pessoas ou organizações que irão consumir seus produtos e
serviços. Por este motivo, este campo de estudo é essencial para as empresas alcançarem o
sucesso. É importante ressaltar que cada indivíduo possui suas particularidades e preferências
distintas e variam de acordo com fatores internos e externos (SOLOMON, 2011).
A disciplina de comportamento do consumidor pode ser considerada um campo
multidisciplinar de estudo uma vez que compreende temas oriundos da Sociologia,
Antropologia e Psicologia (SHETH et al, 1988). Há diversos estudos que buscam uma
explicação sobre o comportamento de compra por aspectos intrínsecos e extrínsecos inerentes
ao indivíduo.
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O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais,
sociais, pessoais e psicológicos. A cultura, subcultura e classe social são fatores particularmente
muito importantes no comportamento do consumidor pois exercem profunda influência
(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; SOLOMON, 2011).
Dada a importância desses fatores de influência, no próximo tópico serão discutidos de
forma mais aprofundada os conceitos de cultura e suas influências no consumo.

3.2 CULTURA E CONSUMO

Este tópico está dividido em três subtópicos principais. No primeiro serão apresentadas
as definições do conceito de Cultura sob a ótica de renomados autores das áreas de Sociologia,
Antropologia, Administração e Psicologia. Em seguida, será discutido como conceito de cultura
é relacionado com o consumo e serão apresentadas as definições e desdobramentos de pesquisas
no tema. Por último, no terceiro tópico, os aspectos da Cultura Brasileira serão abordados
fundamentados nas pesquisas já existentes sobre o tema.

3.1.1 Definições de Cultura

A definição do conceito de cultura é complexa e amplamente discutida em diversos
campos de estudo. Os fatores culturais são elementos que influenciam o comportamento dos
consumidores e são subdivididos em cultura, subcultura e classe social (SCHIFFMAN;
KANUK, 2000). A cultura existe para satisfazer as necessidades das pessoas em uma sociedade
pois oferece ordem, direção e orientação em todas as fases da solução de problemas. As crenças,
valores e costumes culturais continuam a ser seguidos enquanto houver essa satisfação (ENGEL
BLACKWELL, MINIARD, 2000; SCHIFFMAN; KANUK, 2000).
De acordo com Mowen e Minor (2006) cultura é o conjunto de padrões de
comportamento socialmente adquiridos que são transmitidos simbolicamente aos membros de
uma determinada sociedade por meio de comunicação verbal ou escrita. As práticas são
regulamentadas por instituições que incluem organizações legais, políticas, religiosas e até
mesmo comerciais.
Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), a cultura inclui elementos abstratos e materiais.
Os elementos abstratos incluem valores, atitudes, ideias, tipos de personalidade e constructos
sumários, como a religião. Nos componentes materiais são exemplos os livros, computadores,
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ferramentas, edifícios e produtos específicos, e são às vezes, descritos como artefatos culturais.
O consumo é considerado um fenômeno cultural que cria identidades por possuir significado
simbólico que molda as diferenças e semelhanças entre pessoas e grupos sociais
(WOODWARD, 2000; SLATER, 2002; GEERTZ, 2001). Contudo, na obra “Cultura e
sociedade”, Williams (1969) procura estudar o desenvolvimento do conceito de cultura a partir
de análises de textos produzidos na Grã-Bretanha nos anos de 1780 a 1950. Segundo este autor,
“o conceito de cultura e a própria palavra, em seus usos gerais modernos, surgiram no
pensamento inglês, no período comumente chamado da Revolução Industrial”.
Ademais, Williams (1969), estabelece o argumento de que a cultura de uma sociedade
possui um caráter universal, ou seja, não existe uma relação de hierarquia ou dominação da
“cultura erudita” para a “cultura popular”. Para o autor, não se deve relacionar passivamente os
produtos culturais a determinado tipo específico de classe social. Em sua visão os termos
“cultura erudita ou de elite” está historicamente relacionado a produção artística e intelectual
da burguesia. Enquanto que a “cultura popular” é erroneamente associada a apenas uma cultura
de massa que surgiu em resposta à industrialização ao avanço dos meios de comunicação e à
transformação dos produtos culturais em mercadorias destinadas às massas. Portanto, não existe
uma cultura superior ou inferior, a cultura é democrática.
Ainda sobre a relação das classes sociais no contexto cultural dos indivíduos, Bourdieu
(1983) sugere que a posição que o indivíduo ocupa dentro de uma estrutura econômica e os
grupos com os quais se relaciona podem definir o estilo de vida deste mesmo indivíduo. A
percepção dos bens culturais varia de acordo com a posição social do indivíduo. Os intelectuais,
por sua vez, herdam um capital cultural e isto é tratado no cotidiano dessas pessoas. Enquanto
que, a burguesia não é apreciadora de manifestações culturais da mesma maneira.
Sob a ótica antropológica, o conceito de cultura se refere a personalidade e a vida social
do indivíduo. Nesse contexto, cultura é conceituada por Da Mata (1986) como um conjunto de
características que estabelecem normas comuns de comportamento, identificando um ser ao
grupo:
Para nós, “cultura” não é simplesmente um referente que marca uma hierarquia de “civilização”, mas a
maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia,
um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam
e modificam o mundo e a si mesmas. (DA MATTA, 1986, p. 123)

Manuel Maicas (1996) caracteriza a identidade cultural como o sentimento de pertencer
a uma sociedade, relacionada com a origem da formação da região que pertence o indivíduo.
Cada comunidade possui características distintas que definem a identidade cultural mesmo que
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façam parte do mesmo país. A identidade de uma comunidade pode ser definida a partir de
características como: etnia, língua, religião, compartilhamento de um território, classe social,
entre outras.
Segundo o autor, a identidade cultural está sujeita às mudanças advindas do contato com
outras culturas e outras influências externa. Não se trata de um conceito estático, senão é um
fenômeno mutante. Ao mesmo tempo que o contato com outras culturas reforça a cultura
originária, também ressalta a identidade como efêmera. Stuart Hall (1999) explica que as
sociedades modernas estão em mudança constante e nesse contexto, as sujeitas também assume
identidades distintas, “variáveis”, “provisórias” e “problemáticas”, dependendo do momento.
A globalização enquanto um processo político econômico em escala mundial atinge
também a esfera sócio-cultural e provoca discussões a respeito das diversas identidades
culturais, nos níveis local regional e mundial. Visando estabelecer uma visão mais crítica a
respeito do tema, Ortiz (1994) inicia a reflexão diferenciando os termos mundialização e
internacionalização na esfera cultural. De acordo com o autor, a internacionalização da
economia é caracterizada pela expansão das atividades econômicas, ultrapassando os limites
das fronteiras nacionais e geográficas dos países. A globalização econômica atual deve ser
considerada um fenômeno mais avançado e complexa da internacionalização em um contexto
organicamente criado a partir de uma visão mundial de mercado. A mundialização, por fim,
circunscreve-se ao domínio específico da cultura, que deve ser pensada como totalidade e
processo e não como um simples fenômeno resultante da globalização. Dentro desta ótica,
conclui que o termo "cultura mundializada" deve ser empregado para designar as civilizações
onde a territorialidade esteja submetida aos parâmetros globalizantes.
O fenômeno da globalização permite que as influências de outros países estejam mais
presentes na cultura local. Hall (1999) argumenta que as identidades globais estão bastante
presentes na cultura local.
Colocadas acima do nível da cultura nacional, as identificações “globais” começam a deslocar e,
algumas vezes, a apagar, as identidades nacionais (...) Os fluxos culturais entre as nações, e o consumismo global
criam possibilidades de “identidades partilhadas” – como “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” para
os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão bastante
distantes umas das outras no espaço e no tempo. Á medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas
a influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem
enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. (HALL, 1999).

Cultura, por definição, é muito abstrato e complexo, entretanto pode ser definida como
a programação coletiva da mente que distingue os membros de um grupo de outro
(HOFSTEDE, 1980). Com o objetivo de compreender os impactos do ambiente externo e a
forma de interação entre culturas nacionais e os valores da organização, Geert Hofstede realizou
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uma pesquisa ao longo de 15 anos, com 40 países. A pesquisa foi realizada em 66 subsidiárias
e um importador dos produtos da IBM. A definição da IBM ocorreu em virtude da
disponibilidade de grande banco de dados para viabilizar o estudo.
O autor holandês desenvolveu um estudo sobre cinco dimensões culturais que norteiam
diversas pesquisas contemporâneas e que podem explicar a cultura, são elas: distância de poder,
evitar incerteza, individualismo x coletivismo, masculino x feminino e visão de longo prazo
(sendo esta última foi adicionada posteriormente). A seguir tem-se uma breve definição a
respeito de cada dimensão.
A dimensão “Distância de poder” está relacionada à aceitação da autoridade hierárquica
dentro do ambiente organizacional principalmente pelos funcionários menos poderosos. O alto
índice de distância do poder expressa uma hierarquia por necessidade e onde os superiores tem
privilégios. A dimensão “Evitar incertezas” se refere ao grau de ameaça percebido por membros
da organização em situações incertas de previsibilidade, como regras claras e escritas, por
exemplo. Individualismo versus coletivismo são dimensões opostas uma a outra e se relacionam
a preocupação do indivíduo em relação a si mesmo ou ao grupo que pertence. Em uma
organização com cultura coletivista habitualmente os relacionamentos são mais importantes
que as tarefas em si e manter a harmonia do grupo é o comportamento padrão. A quarta
dimensão “ Dimensões masculinas versus femininas” se relaciona com importância que o
gênero social é considerado no ambiente organizacional, ou seja, se existem papeis distintos de
acordo com o gênero do funcionário (por exemplo, perfil masculino se relaciona a
competitividade e foco em resultado). A quinta dimensão ficou conhecida como orientação para
longo prazo versus orientação para curto prazo. A orientação para o longo prazo menciona o
que o indivíduo valoriza para o futuro, como economia e persistência.
Existem diversos estudos que abordam o consumo enquanto um fenômeno cultural de
uma sociedade e que se interligam com vastas áreas de estudo como marketing, antropologia,
sociologia e psicologia (BELK; SHERRY, 2007; ARNOULD; THOMPSON, 2005). Por esta
razão, tendo apresentado o conceito de cultura de maneira abrangente, é essencial entender a
formação e como se relacionam os conceitos cultura e consumo.

3.1.2 Consumo e Cultura
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O contexto cultural que os indivíduos estão inseridos é constituído de elementos
materiais e simbólicos que são traduzidos em bens de consumo. O consumo possui em sua
essência dinâmica de estabilização e de mudanças culturais (SHERRY, 2008).
Rocha (2000), define o consumo como um sistema simbólico que articula coisas e seres
humanos dentro de um contexto social. É por meio do consumo que a cultura de uma sociedade
pode expressar os princípios, estilo de vida, ideias, categorias e identidades coletivos. Pode-se
tratar do conceito de cultura do consumo a partir do momento em que “não uma profusão de
bens, mas a imagem e a visão de uma profusão de mercadorias aparentemente ilimitada” se
generalizam na sociedade (WILLIANS, 1991). A cultura do consumo se refere a um conjunto
de imagens, símbolos, valores e atitudes que com a Modernidade se tornaram positivamente
associados ao consumo de mercadorias.
Barbosa (2004) define “sociedade de consumo” como uma expressão utilizada para se
referir à sociedade contemporânea. O ato de consumir é uma atividade presente em toda e
qualquer sociedade humana, seja com o objetivo de satisfazer necessidades básicas ou
supérfluas. A autora também discute sobre as diferenças nas teorias sobre sociedade e cultura
de consumo. A teoria da sociedade define e analisa o porquê do consumo se tornar tão
importante na sociedade, sem discutir sobre a pós modernidade. Enquanto as teorias sobre a
cultura se referem as práticas de consumo dos indivíduos e a representação que o ato de
consumir representa na vida dos indivíduos, a partir da cultura da sociedade pós-moderna.
Ainda, a autora discute sobre a origem da sociedade de consumo, afirmando que a partir
da década de 1980, quando historiadores analisam o destaque dado ao período da Revolução
Industrial e com ela as possíveis mudanças em relação ao consumo na sociedade, novos fatores
que são recorrentes a temática passaram a ser abordados. Com esse pressuposto, a Revolução
Industrial não necessariamente foi o marco inicial das mudanças em relação ao consumo e ao
próprio comércio, diversos fatores, segundo estudiosos, precederam esta Revolução do
Consumo e do Comércio. A autora afirma que a partir do século XVI surgiram novas
mercadorias no cotidiano dos diversos segmentos sociais, este fruto da expansão ocidental para
o oriente. Ela se detém especificamente a duas modalidades: “a passagem do consumo familiar
para o consumo individual e a transformação do consumo de pátina para o consumo da moda”.
A primeira diz respeito às sociedades tradicionais em que a unidade de produção e consumo era
a família ou grupo doméstico, ou seja, de caráter coletivo no que diz respeito tanto às
necessidades físicas quanto sociais. Embora na sociedade contemporânea, rompa-se com esta
relação tornando-se individualista e de mercado, expressando então a liberdade de escolha e de
autonomia em diferenças esferas que regem a sociedade. A segunda refere-se à mudança do
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consumo ligado a aspectos de tradição para um consumo da moda, que visa à valorização do
novo e do individual.
Sassatelli (2007) corrobora com esta ideia ao destacar que as pesquisas históricas e
sociológicas contemporâneas tem revisado as compreensões de que a cultura de consumo seria
um epifenômeno da Revolução Industrial, avaliando que o consumo desempenhou um papel
importante no desenvolvimento do capitalismo. O consumo passou a ser problematizado como
uma atividade que é relevante em si mesma, bem como é crucial na definição das relações
sociais e das identidades.
O antropólogo McCracken (1987) apresenta dois aspectos que relacionam o
comportamento do consumidor e cultura. De um lado, o consumidor é retratado por um
indivíduo na busca constante de informações para a tomada de decisão de compra de produtos
e serviços a fim de satisfazer suas necessidades. Por outro lado, o consumidor é interpretado
como membro de um contexto cultural, onde o consumo por meio dos significados colabora na
construção do self. O consumidor, por sua vez, se apropria desses significados para definição
de questões como identidade, posição no espaço social, pertencimento a grupos e status. Ou
seja, existem duas dimensões em que é possível estudar o consumo: a dimensão individual
(expressão de identidade) e a dimensão coletiva (expressão de identificação com o grupo
social). A cultura e o consumo têm relação direta, pois boa parte do consumo é moldada por
aspectos culturais como ideias, significados, representações e atividades em comum de um
grupo de indivíduos.
De acordo com o modelo teórico de McCracken, os significados são transferidos do
mundo culturalmente constituído para os bens de consumo por meio das propagandas e do
sistema de moda. Fontenelle (2017) argumenta que no final do século XX, a eficácia do anúncio
comercial passa a ser questionada. Por este motivo, iniciou-se a busca pela reconfiguração da
publicidade com foco na realidade social e produções culturais. Diferentemente do que ocorria
na década de 60 (onde a propaganda era utilizada para persuadir o consumidor a compra), a
partir desta época (1970) as empresas começaram a perceber a necessidade de compreensão da
cultura. A autora denomina este conceito como “coolhunting” cujo objetivo é buscar as
tendências, sobretudo, por meio do público jovem, para captar as suas mudanças de
comportamento de consumo.
A cultura trazida para o campo do consumo é, por sua vez, um dos constructos de maior
impacto nas decisões de compra pois relaciona o convívio social dos indivíduos, os recursos
disponíveis e os fatores simbólicos dentro de uma sociedade. Esta fusão de elementos
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simbólicos representativos traz formas particulares de consumo que caracterizam uma
comunidade específica (ARNOULD; THOMPSON, 2005).
Para Wattanasuwan (2005), o consumo de produtos e serviços é uma importante fonte
de significados com a qual os indivíduos criam e sustentam a sua autoimagem e estilos de vida.
O consumo proporciona a socialização, isto é, por meio do consumo de determinados produtos
ou serviços, o indivíduo consegue se adaptar em ambientes sociais diversos. Os indivíduos
precisam consumir para fazer parte de um grupo social ou até mesmo abandonar o consumo de
certos produtos.
Featherstone (1995) apresenta três perspectivas sobre a cultura do consumo. A primeira
afirma que a cultura de consumo tem como premissa a expansão e produção de mercadorias,
que levam ao acúmulo de cultura material. De acordo com esta teoria, a cultura depende das
lógicas impostas pelo mercado. A segunda perspectiva apresenta as mercadorias como
demarcadores das relações sociais. Quando um produto é consumido de maneira semelhante
tende a derrubar as fronteiras sociais, quando de maneira igual gera barreiras. Ademais, um
mesmo objeto pode representar diversas dimensões simbólicas dependendo das interpretações
do indivíduo. A terceira e última perspectiva apresenta o consumo como meio de satisfação de
prazeres pessoais e realização de sonhos.
A sociedade capitalista ocidental passa a ver o consumo como um aspecto cultural que
pertencem as relações sociais, deixando de haver a lógica puramente utilitária do consumo
(SAHLINS, 2003). Para o autor, a aquisição de determinados bens e serviços é reflexo de sua
representação cultural.
Para Campbell (2004), o consumo moderno tem origem na habilidade dos indivíduos
em exercitar continuamente seus desejos por bens e serviços. No entanto, o autor afirma que o
consumo moderno está mais preocupado em saciar vontades (subjetivo) do que satisfazer
necessidades (objetivo). Isso significa que o consumo moderno tem mais a ver com as emoções
e sentimentos do que na racionalidade. Essas características implicam a conexão com a cultura
e propiciam a base para as declarações que o consumismo moderno se baseia em hipóteses
metafisicas. Para o autor, a atividade de comprar revela aos indivíduos a comprovação básica
de sua existência.
Taschner (2000) examina como o consumo se relaciona com o lazer em um contexto de
cultura de consumo no Ocidente. A autora argumenta que o padrão de consumo que deram
origem as culturas da sociedade ocidental têm origem na França e Inglaterra, com a Corte Real.
Após a democratização da sociedade, que ocorreu com as Revoluções Burguesa e Industrial, o
estilo de vida da Corte europeia permaneceu como referência de sofisticação. A disseminação
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desses novos padrões de consumo foi, sobretudo, propiciada pela abertura de lojas de
departamentos. Elas promoveram uma revolução na estrutura do comércio varejista e
associaram um novo elemento às características do consumo: o prazer que poderia estar
presente no processo de compra, real ou imaginário.
Estudar a cultura do consumo é estudar no consumo contextos que possibilitem a
geração de novas construções e conhecimentos, estendendo formulações teóricas existentes
(GEERTZ, 1973). A cultura de consumo apresenta um conjunto de questões teóricas
relacionadas com a identidade pessoal e coletiva dos consumidores que versam sobre culturas
criadas e incorporadas nos mundos vividos dos consumidores; experiências subjacentes,
processos e estruturas, entre outros (ARNOULD; THOMPSON, 2005).
Embora a cultura possa representar significativamente um determinado grupo, ainda é
possível subdividi-lo em partes mais específicas, onde é chamado de subcultura. A subcultura
representa a distinção de autosseleção que um grupo faz pautando-se em uma atividade de
consumo, podendo ser caracterizado por suas tendências sociais, valores, estilos de vida e outros
fatores que afetam seu comportamento (SHOUTEN; McALEXANDER, 1995).
Estudos realizados por Mihic e Culina (2006) mostram que tanto a classe social como a
renda influenciam significativamente o comportamento de compra. Enquanto a renda explica
melhor os hábitos e comportamentos de compra de modo mais genérico, a classe social é mais
importante para “descrever” produtos que refletem valores de estilo de vida, ou seja, produtos
mais visíveis e caros associados com símbolos de classe. Assim, indivíduos de renda
semelhante podem efetuar compras de diferentes conteúdos e atividades, já os de classe social
semelhantes tendem a ter comportamentos parecidos. Com isso, a classe social passa a deter
uma maior influência sobre o consumo de produtos. Dessa forma, as distinções de classe
estabelecidas sugerem que os consumidores de diferentes classes sociais e grupos de renda
requerem programas de marketing separados e estratégias em termos de desenvolvimento de
produtos e serviços, bem como a publicidade e comunicação.
Os primeiros estudos que consideraram o consumo no campo social e cultural, com
preocupações sociais para além das utilitaristas, podem ser encontrados na obra de Thorstein
Veblen, Teoria da Classe Ociosa (1965). O autor analisou o consumo conspícuo e o sistema de
preferências das classes sociais, pondo o consumo como um fenômeno capaz de assumir um
papel de destaque também no discurso sobre relações sociais.
.
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3.1.3 Cultura Brasileira e consumo

No Brasil, desde a época dos descobrimentos no século XVI, os principais povos que
constituíram a cultura brasileira foram os portugueses, os africanos e os índios. Portanto,
a cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos, e, além dos três
principais, a população brasileira é formada por imigrantes (RIBEIRO, 2015). Ribeiro comenta:
“ Mais que uma simples etnia, porém, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado
num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo Estado para nele viver seu destino”.
A sociedade brasileira caracteriza-se por uma cultura híbrida desde seu processo de formação
(FREIRE, 1984). Entretanto, mesmo com as diversas culturas, raças, folclores, etnias,
considera-se que existam alguns traços culturais que envolvam todas as culturas do país, ou
seja, que “representam aqueles pressupostos básicos que cada indivíduo usa para enxergar a si
mesmo como brasileiro”.
A cultura brasileira é diversa e tão extensa como o território do país. Alfredo Bosi (1992)
discute sobre os aspectos pluralistas da cultura brasileira a partir da formação histórica do país,
depois discute-se sobre classe social, sistema educacional. A antropologia cultural do país pode
ser dividida entre: cultura não europeia (indígena e negra) e cultura europeia (portuguesa,
espanhola, alemã). Em seguida, o autor comenta sobre a divisão entre cultura de rico, de pobre,
burguesa, operária. Ainda, traz aspectos da divisão da cultura por meio do sistema educacional:
cultura erudita (universitária) e cultura popular (de massa).
Em um país com multiplicidade de estilos, torna-se difícil a definição de uma identidade
brasileira, ou seja, um conjunto de características que fazem parte do repertório comum dos
indivíduos que vivem nesse território. Existem algumas características básicas que são típicas
e podem ser facilmente reconhecidas, por exemplo: a língua portuguesa. Da Matta exemplifica
a identidade brasileira fazendo um contraste com a cultura estadunidense:
“Sei, então, que sou brasileiro e não norte-americano, porque gosto de comer feijoada e não hambúrguer; porque
sou menos receptivo a coisas de outros países, sobretudo costumes e idéias; porque tenho um agudo sentido de
ridículo para roupas, gestos e relações sociais; porque vivo no Rio de Janeiro e não em Nova York; porque falo
Português (...) (DAMATTA, 1994)”

O idioma é um fator muito importante de aproximação e identificação entre os seres de
determinado local. Destarte, a língua influencia muito na construção da identidade cultural de
um povo, uma vez que através dela nomeamos tudo o que está a nossa volta e ainda
desenvolvemos a comunicação social.
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A principal característica do clima brasileiro, considerando sua posição geográfica, é a
tropicalidade. Por isso, é possível encontrar no Brasil praias ensolaradas, durante quase todo o
ano. Entretanto, há também locais, como os estados do Sul do país, onde faz muito frio e chega
a nevar. Isso significa que o clima varia bastante dependendo da região territorial do país.
A identidade brasileira também é definida pela noção da família, a proteção dos laços
sanguíneos, o lugar da tradição o qual resguardamos. A casa, sendo o local da confiança, é
também o local onde são aceitos agregados que não fazem parte da família, mas são acolhidos
no ambiente, como um amigo que passa por dificuldades financeiras ou um velho empregado
que não tem para onde ir. (DA MATTA, 1994).
Da Matta (1994) também destaca a visão do trabalho sob o ponto de vista dos brasileiros.
No Brasil, a concepção de trabalho é realizada através da tradição católica romana, na qual é
considerado “castigo”:
“Não é à toa que o nosso panteão de heróis oscila entre uma imagem deificada do malandro (aquele que
vive na rua sem trabalhar e ganha o máximo com um mínimo de esforço), o renunciador ou o santo (aquele que
abandona o trabalho neste e deste mundo e vai trabalhar para o outro, como fazem os santos e líderes religiosos)
e o caxias, que talvez não seja o trabalhador, mas o cumpridor de leis que devem obrigar os outros a trabalhar...”
(DA MATTA, 1994).

O fator racial é outro ponto presente na cultura brasileira. Da Matta menciona o padre
jesuíta José Antonil que define a estrutura racial brasileira como um triângulo formado por
branco, mulato e negro -- associando o branco ao paraíso, o mulato ao purgatório e o negro ao
inferno. No Brasil, existe um “preconceito velado”. Segundo Da Matta, isso acontece em
sociedades onde não há igualdade entre as pessoas: As sociedades igualitárias engendraram
formas de preconceito muito claras, porque sua ideologia negava o intermediário, a gradação e
a relação entre os grupos que deveriam permanecer separados, embora pudessem ser
considerados teoricamente iguais. Tal fato não existiu na sociedade brasileira e até hoje tem
débil aceitação social.
Da Matta caracteriza o Brasil como um local dividido entre o indivíduo e a pessoa. No
primeiro caso, o brasileiro é aquele das leis universais que modernizam a sociedade. No
segundo, o brasileiro é o sujeito das relações sociais, que conduz ao polo tradicional do sistema:
Entre os dois, o coração dos brasileiros balança. E no meio dos dois, a malandragem, o “jeitinho” e o
famoso e antipático “sabe com quem está falando?” seriam modos de enfrentar essas contradições e paradoxos
de modo tipicamente brasileiro. (DA MATTA, 1994, p.97)
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Sérgio Buarque de Holanda foi um dos estudiosos que mais influenciaram a percepção
da identidade brasileira. Holanda (1976) evidencia a hierarquia como sendo a primeira face da
“brasilidade” que se reflete na sociedade brasileira, um país multifacetado e heterogêneo. Além
disso, o autor destaca o personalismo, malandragem, sensualismo e o espírito aventureiro como
traços referentes às raízes brasileiras (DE FREITAS, 1997). O “estilo brasileiro” é definido
como uma configuração do conjunto de características heterogêneas, dissonantes, e não como
um estilo clássico, de equilíbrio das formas, das cores, das componentes e sua principal
característica é a intrínseca descontinuidade.
Na sociedade brasileira existe um aspecto cultural característico e que pode ser
identificado como o jeitinho brasileiro. É caracterizado por um mecanismo social característico
da cultura brasileira, e envolve a quebra de regras, leis ou padrões (DUARTE, 2006 apud
FLACH, 2012). O objetivo dessa conduta é resolver. Assim, o jeitinho é uma forma particular
(pessoal) de as pessoas resolverem seus problemas dentro da sociedade brasileira sem a
alteração do status quo, pois, como cada um resolve seu problema de forma individual, por
meio dele não se questiona e, portanto, não se altera a ordem estabelecida (MOTTA;
ALCADIPANI, 1999 apud FLACH, 2012).

3.3

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

Os consumidores estão em constante mudança de comportamento, e, para que uma
empresa tenha sucesso e crescimento econômico, é necessário que se adapte as tendências de
mercado, desenvolvendo produtos que atendam a estas necessidades (TROTT, 2012). Dada a
crescente internacionalização dos mercados, aumento da diversidade de produtos e,
principalmente, com a forte redução do ciclo de vida dos produtos no mercado, o processo de
desenvolvimento de novos produtos tem sido considerado crítico para o sucesso negócio da
empresa (ROZENFELD et al, 2006).
Ademais, Clark e Fujimoto (1991) afirmam que existem três forças que surgiram nas
empresas nas duas últimas décadas que contribuem para um cenário ainda mais competitivo.
São elas: intensa competição internacional proveniente da globalização; consumidores mais
sofisticados devido a fragmentação dos mercados; e mudanças constantes na tecnologia.
O desenvolvimento de produtos corresponde ao processo pelo qual uma empresa
transforma as oportunidades de mercado em informações vantajosas para a fabricação de novos
produtos. Esse processo envolve os departamentos de marketing, produção, P&D, finanças e
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vendas. A atividade de desenvolvimento de produto contribui para a competitividade da
empresa, por isto, as áreas devem se relacionar dentro da empresa com o objetivo de
desenvolver produtos que atendam às expectativas de mercado em temos de qualidade
(ALLIPRANDINI; TOLEDO, 2003).
A atividade de projeto de desenvolvimento de um novo produto tem início com a
geração de ideias para a escolha do conceito. Nesta etapa será definido o conjunto de benefícios
do produto esperado pelo consumidor, e termina com a tradução destas ideias em uma
especificação de produto que possa ser comercializado. A cada etapa no funil de
desenvolvimento, observa-se que o grau de incerteza em relação ao projeto final diminui
progressivamente, enquanto os custos relacionados a eventuais mudanças nas decisões de
projeto tornam-se cada vez mais altos (SLACK, 2002; TAKAHASHI, 1999).
Para Rozenfeld et al (2006), o desenvolvimento de produtos consiste em um conjunto
de atividades cujo propósito é conceber um projeto que atenda às necessidades do mercado que
seja exequível para o departamento de manufatura. O departamento de desenvolvimento de
novos produtos é capaz de identificar as tendências do mercado, e, inclusive, antecipa-las a fim
de criar e propor soluções que as satisfaçam.
A criatividade é um elemento essencial para o desenvolvimento de novos produtos que
sejam capazes de atrair os consumidores. Empresas do mundo todo estão descobrindo que
acelerar o desenvolvimento de produtos é uma fonte de vantagem competitiva. Se um produto
é lançado mais cedo, tem uma vida comercial mais longa, conquista a lealdade dos
consumidores, aumento poder de barganha com fornecedores e concorrentes e maiores
oportunidades de margem de lucro e participação de mercado (SMITH; REINERTSEN, 1997).
A Gestão de Desenvolvimento de Novos Produtos (GPD) surge como uma necessidade para
garantir a qualidade no processo de desenvolvimento de produtos, a satisfação do cliente e a
permanência da empresa no mercado (CHENG, 1996; SLACK, 2002; ROZENFELD, 2006).
Fuller (1994) apresenta um modelo de desenvolvimento de produtos que possui como
ponto de partida o estabelecimento dos objetivos mercadológicos para a empresa. Ou seja, a
empresa identifica nas necessidades do consumidor oportunidades de desenvolver novos
produtos com o objetivo de gerar lucro. Tendo definida a necessidade, inicia-se a geração de
ideias a respeito do novo desenvolvimento que seja capaz de suprir a necessidade identificada.
Geralmente é realizada uma atividade de brainstorming entre as partes envolvidas. Em geral,
são realizados estudos de viabilidade técnica e financeira do produto e do processo. O produto
final deste estudo deve estar em sintonia com o que fora definido inicialmente capaz de suprir
as lacunas de necessidades do consumidor. A partir do momento em que a ideia é aprovada por
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todas as áreas, a parte técnica do desenvolvimento inicia a produção do protótipo. Este, por sua
vez, deverá ser aprovado, e, quando houver necessidade, os membros devem apresentar
melhorias e ajustes para serem realizados.
Ulrich e Eppinger (2000) também dividem o processo de desenvolvimento de produtos.
Este processo, segundo os autores, pode ser dividido em seis etapas principais: o planejamento
(estabelecer a estratégia da empresa), a geração do conceito (identificar as necessidades do
consumidor e traduzi-las em conceitos formalizados), o projeto do sistema (definir os
componentes da estrutura do produto), o projeto detalhado (elaborar o documento de controle
com especificações), a avaliação e refinamento (verificar melhorias) e a produção piloto
(produzir um teste simulando as condições normais de operação) pelo departamento de
desenvolvimento de novos produtos ou manufatura.
Para garantir a competitividade no mercado, as empresas precisam executar com
excelência todas as etapas do processo de desenvolvimento de novos produtos. Para Khuarana
e Rosenthal (1998), os benefícios mais significativos são alcançados quando os
aperfeiçoamentos são realizados nas etapas iniciais do processo. A etapa inicial da inovação de
produtos pode ser caracterizada como etapa de pré desenvolvimento (COOPER;
KLEINSCHMIDT, 2000). Segundo esses autores, a qualidade com que essa etapa é executada
constitui-se em diferencial entre as empresas bem-sucedidas e as empresas que fracassam no
cenário competitivo atual. Estima-se que é possível reduzir 50% no tempo de lançamento de
um produto desde que os problemas de projeto sejam identificados e resolvidos com
antecedência (ROZENFELD, 2006).
A etapa de pré desenvolvimento é essencial pois compreende o processo desde a criação
da ideia até o início do desenvolvimento do produto (MURPHY; KUMAR, 1997). Esta etapa
incorre muitos riscos pois a equipe que está desenvolvendo as novas ideias e concepções ainda
não detém de todas as informações necessárias a respeito das necessidades dos consumidores,
e, principalmente não foi definido ainda os recursos necessários ao desenvolvimento do novo
produto, conforme destacado por Torres & Gonzáles (2002). Quanto mais rápida for esta etapa
do processo, mais vantagem competitiva a empresa pode conquistar no mercado. Dado que os
ciclos de vida dos produtos têm diminuído e o ambiente tecnológico experiência mudanças
constantes de cenário, as empresas devem estar aptas a converter as boas ideias geradas em
projetos que atendam às exigências do mercado consumidor por meio de tecnologias avançadas
de acordo com o nível de inovação esperado do produto.
Existem três níveis de inovação de produtos que diferem entre si de acordo com a
utilização de uma nova tecnologia. A “zona um” é uma inovação básica; a “zona dois” é a
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criação de novos mercados para produtos já existentes; a “zona três” são produtos
revolucionários em termos de conceito (The Chartered Institute of Marketing (2005). Este
conceito também é discutido na Matriz de Ansoff. Quando os novos produtos podem ser
destinados para o mercado existente, a estratégia é denominada “Desenvolvimento de produto”,
cujo objetivo é lançar novos produtos ou novas linhas nos mercados existentes. Geralmente são
utilizadas novas versões, novos produtos, em si, ou novas categorias de produtos. Por outro
lado, quando se trata de um mercado novo, a estratégia adotada é “Diversificação” cujo objetivo
é lançar novos produtos ou linhas de produtos onde a organização ainda não atue.
Os principais desafios enfrentados pela indústria para desenvolver excelentes produtos
são: trade-off (ter de escolher um caminho em detrimento de outro); mercado dinâmico (os
consumidores e concorrentes mudam a todo instante); inúmeros detalhes (que tem variações de
qualidade e custos); pressão de tempo (impacta diretamente no lançamento do produto) e
investimento (requer altos custos da empresa) (ULRICH; EPPINGER, 2000).
É neste cenário competitivo que a indústrias de cosméticos está inserida, buscando
investir vigorosamente no lançamento de novos produtos a fim de garantir sua permanência ou
conquistar novos mercados. Os cosméticos são as substâncias utilizadas para melhoria ou
proteção da pele, pertencem ao campo da cosmetologia, que é a ciência que trata da preparação
e utilização das formulações cosméticas verificando as propriedades específicas dos seus
componentes. De acordo com a ABIHPEC (2017), o setor de HPPC (Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos) é o segundo setor da indústria que mais investe em P&D. Em 2016,
foram investidos R$ 1,7 bilhões no Brasil. Cerca de 30% do faturamento das empresas de
cosméticos é oriundo das inovações (ou seja, produtos lançados no mercado nos últimos dois
anos). Deste modo, entende-se que é essencial que haja investimentos no P&D para sua
competitividade no longo prazo.
Esse setor é caracterizado pela necessidade contínua de pesquisas de novos insumos e
introdução de inovações em suas linhas de produtos. A concorrência neste setor é ainda mais
acentuada dado o porte das empresas que competem entre si. Em geral, empresas de grande
porte adotam a estratégia de investir nos seus próprios centros de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) e possuem os processos internos formalizados e estruturados. Enquanto que um grande
número de pequenas e médias empresas não possuem capital necessário para a realização de
investimentos de P&D, e, muitas vezes, tampouco possuem uma gestão do conhecimento que
remeta a processos de desenvolvimento de produtos realmente sistematizados (GARCIA;
FURTADO, 2002).
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O desenvolvimento de cosméticos é um desafio dada a rapidez no crescimento nas
tecnologias inovadoras e descoberta de novos princípios ativos que juntos devem propiciar
efetividade e possuir sensorial diferenciado para serem aceitos pelos consumidores. Muitas
vezes, os cosméticos sofrem influência de variáveis como estilo de vida e moda, por isso é
bastante dinâmico e o processo de desenvolvimento de novos produtos de curto prazo
(MACIEL; MELO, 2008).
A rapidez no crescimento do setor foi propiciada, sobretudo, devido a globalização e a
evolução técnico-científica. Por este motivo, a indústria cosmética investe bastante no processo
de desenvolvimento de novos produtos que atendam às necessidades dos consumidores (MAIA
CAMPOS; SILVA, 2000; CALLAGHAN, 2004; BRINEY, 2004).
O desenvolvimento de cosméticos origina-se a partir da pesquisa básica, que
compreende a obtenção de matérias primas, novas técnicas de formulação e novos conceitos
baseados nos avanços da Dermatologia. De acordo com Maia Campos (2002), o
desenvolvimento de um produto cosméticos, desde a sua concepção inicial até a sua
comercialização, se constitui em um processo complexo que envolve inúmeras etapas para a
obtenção de um cosmético de qualidade adequada. A primeira etapa no desenvolvimento de um
cosmético é a geração de ideias promissoras para a elaboração do conceito do produto. Em
geral, são oriundas de diversas áreas da empresa, não somente de marketing e de pesquisa e
desenvolvimento, mas também de outras áreas, como vendas, produção, desenvolvimento de
embalagens.
Em seguida, o próximo passo é o estabelecimento de todos os parâmetros para a
definição do produto, que apresentam impacto direto na etapa de formulação. Nesta etapa é
importante que se discuta todos os atributos do produto, referentes a fatores estéticos, de
desempenho e de propaganda. Essa lista de atributos compõe o que se chama de perfil do
produto, que deve conter o maior número possível de informações para o desenvolvimento do
produto. Uma vez completa a descrição do produto, o passo seguinte é o desenvolvimento da
sua formulação. Essa etapa é essencial para a compreensão dos mecanismos de ação dos
componentes da fórmula e dos processos envolvidos na fabricação do produto. Além disso,
contribui para o desenvolvimento de uma lista inicial de matérias primas interessantes para o
desenvolvimento do produto. A partir da lista inicial de matérias primas são preparados
protótipos, com o intuito de avaliara a estabilidade e a funcionalidade da formulação. Em
seguida, são feitos testes com voluntários, para avaliar a performance e a aceitabilidade do
protótipo. Em termos de aspectos legais, têm-se os testes de eficácia, segurança, validade e, até
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mesmo, testes clínicos, de acordo com as exigências regulatórias para o registro do produto e a
sua introdução no mercado.
Por fim, tem-se a produção em massa e a comercialização do novo cosmético, que se
inicia após a aprovação pelo órgão regulamentador. Depois de realizadas todas as etapas
pertinentes ao desenvolvimento, o produto cosmético deverá dispor de requisitos de qualidade
(bom desempenho, segurança, ausência de irritação, suavidade, hipoalerginicidade). Por este
motivo, durante todo o processo de desenvolvimento da fórmula deve haver testes rigorosos
para assegurar a qualidade total do produto (MAIA CAMPOS, 2002).
Segundo Draelos (2001), as empresas de cosméticos buscam desenvolver um produto
em menos de seis meses, o que representa um período bastante curto quando comparado, por
exemplo, à indústria farmacêutica, na qual o desenvolvimento de medicamentos requer muito
mais tempo. A necessidade de velocidade nesse processo se dá em vista de aspectos como o
aumento na expectativa de vida da população, o crescente foco da mídia em questões de beleza
e a busca cada vez mais intensa de uma aparência jovem e saudável. Dessa forma, os
consumidores elevam o nível de exigência dos produtos pois procuram produtos eficazes. Esta
demanda tem impulsionado os avanços técnicos e científicos no setor, e, consequentemente, o
desenvolvimento de novos cosméticos (BRINEY, 2004).
O desenvolvimento de um produto cosmético pode variar de acordo com a
complexidade e grau de inovação do projeto. Para Rozenfeld et al (2006), quanto maior a
inovação envolvida, maiores são as incertezas associadas. Os Projetos radicais (breakthrough):
criam produtos ou famílias de produtos inovadores para a empresa, a partir da utilização de
novas tecnologias e/ou materiais.  Projetos plataforma ou nova geração: promovem
modificações significativas no projeto existente, sem, contudo, utilizar novas tecnologias.
Representam uma estrutura comum a uma família de produtos ou uma nova geração de
produtos.  Projetos incrementais ou derivados: responsáveis por pequenas modificações em
relação aos projetos já existentes.
De Sousa et al (2010) realizaram um estudo de caso com empresas brasileiras que atuam
no segmento de cosméticos para analisar o processo de P&D por elas realizado. Os autores
concluíram que as empresas asseveram a importância deste processo para o sucesso de seus
produtos, no entanto, nenhuma delas possui um processo formal, e, geralmente baseiam suas
ações com base nos líderes do setor.
Clepf et al (2015) realizaram uma pesquisa com o objetivo de analisar e descrever a
etapa de pré-desenvolvimento aplicada no setor de cosméticos. Esta etapa consiste em planejar
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todo o pré desenvolvimento do produto. Quando é realizada da maneira correta, evita-se
retrabalhos e diminui o tempo do novo desenvolvimento, gerando possibilidades de receitas
maiores.
Exemplificando o processo de desenvolvimento de um novo perfume, destacamos um
depoimento do profissional responsável pelo processo de desenvolvimento de perfumes em
uma empresa brasileira de cosméticos:
“As informações iniciais partiram de uma identificação de oportunidade de mercado, resultado de
pesquisas referentes ao relacionamento de casais, cujo objetivo era diferenciar-se no mercado por meio de um
produto cujo conceito abordasse as características dessas relações de maneira não estereotipada. Como
resultado de um trabalho em equipe, definiu-se que o desenvolvimento o perfume que teria como objetivo
traduzir um gesto de amor que encanta o outro por meio de um cheiro” (BARALDI; BIANCHI, 2016)

Nesse exemplo específico, para definição do caminho olfativo - os acordes - iniciou-se
o processo de desenvolvimento por meio de livres associações buscando respostas para duas
perguntas: “O que encanta um casal?” e “O que o reencanta?” (BARALDI & BIANCHI, 2016).
A figura a seguir ilustra esse processo de desenvolvimento:

Figura 1: Desenvolvimento de um perfume
Fonte: BARALDI, A.A.S, 2011
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Para que o desenvolvimento do produto cosmético ocorra de maneira assertiva, é
necessário que todos os departamentos envolvidos com o processo estejam engajados e que
trabalhem em parceria. Geralmente cada departamento (P&D, Marketing, Regulatórios,
Jurídico) possui uma posição de liderança que será responsável pela tomada de decisões
referentes ao projeto. Essas pessoas são influenciadoras diretos no desenvolvimento, e, por isso,
devem estar aptas para a função.

3.4

MARKETING SENSORIAL – OLFATO E FRAGRÂNCIA

Os cinco sentidos são de vital importância para a experiência da própria existência do
indivíduo para o reconhecimento dos fatores ambientais e interação social. Os estímulos
sensoriais iniciam o processo de percepção por meio da ativação dos órgãos sensoriais e da
transformação dos estímulos externos em sinais neuronais (SOLOMON, 2008). O marketing
sensorial pode ser definido como o “marketing que envolve os sentidos, afetando a percepção,
a avaliação e o comportamento dos consumidores (KRISHNA, 2012) que impacta na identidade
e imagem das marcas.
Para garantir a qualidade dos produtos, durante o desenvolvimento de produtos são
incluídas etapas de testes sensoriais para mensurar a satisfação dos entrevistados dado os
estímulos utilizados. A análise sensorial tem se mostrado uma ferramenta útil no sentido de se
obter produtos não só seguros e eficazes, assegurados pelos testes específicos de segurança e
eficácia, mas também aceitáveis pelos consumidores potenciais (MUÑOZ et al, 1993; ISAAC
et al, 2013). Os produtos podem variar entre si de acordo com as matérias-primas utilizadas,
formulação e embalagem. É importante destacar os emolientes, uma classe bastante
representativa e de grande importância para o desempenho sensorial de cosméticos (PARENTE
et al., 2008). A visão é o sentido mais usado na aquisição de um cosmético, pois em função
dela se tem a primeira impressão do produto, exercendo grande influência no poder de compra
(TAMASHIRO et al., 2009). O tato é responsável por verificar a sensação na pele ou no cabelo,
durante e após aplicação de um determinado produto (FARIA; YOTSUYANAGI, 2002). O
olfato é percebido quando os compostos voláteis de um determinado produto sensibilizam o
sistema olfativo, ao entrar em contato com a cavidade nasal (MANFUGÁS, 2007). Tendo em
vista a importância dos sentidos olfativo, táctil e visual, uma relação estreita entre pesquisa,
produção e sensação descrita pelo consumidor é um dos fatores mais importantes para o sucesso
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de uma indústria de produtos para cuidados pessoais, por meio da análise sensorial (LEE et al.,
2005).
Entre os estímulos sensoriais, o olfato adquire importância devido às informações
relacionadas a ele durarem por maiores períodos de tempo comparativamente às demais. De
acordo com Herz e Engen (1996), o córtex olfatório primário forma um elo direto com o sistema
límbico (responsável pelas emoções e memória do indivíduo), por este motivo, os cheiros
provocam lembranças de caráter emotivo. Os humanos podem reconhecer e diferenciar cheiros,
com a possibilidade deles evocarem memórias autobiográficas. Gulas e Bloch (1995)
argumentaram que as respostas afetivas ao aroma são influenciadas pelas preferências olfativas
do consumidor, embora existam aqueles universalmente considerados agradáveis ou não.
Apresentando-se como um dos principais estímulos e mais difíceis de serem descritos,
o sentido olfativo provoca emoções, recordações, estresse e até mesmo sensação de
tranquilidade. Essas sensações são despertadas de maneiras distintas em cada indivíduo, pois
estão associadas a experiências anteriores de cada um (ELLEN; BONE, 1996; FOX, 2006;
HERZ et al, 2004; MALNIC, 2008; SOLOMON, 2011).
De acordo com Aggleton e Waskett (1999), Dove (2008) e Krupp (1997), o sentido
olfativo têm a habilidade de relembrar momentos marcantes da vida. Um determinado cheiro
pode ativar memórias importantes.
Gregory e Coleman (1995) relatam que o olfato é o sentido mais sensível dos sentidos
químicos (no tocante à transmissão entre as moléculas): sendo dez mil vezes mais sensível do
que o paladar. Os aromas estimulam o sistema límbico (parte do cérebro responsável por
centralizar os sentimentos, emoções, memórias e aprendizagem), podendo influenciar, dessa
forma, na condição emocional dos indivíduos (FOX, 2006; KRUPP, 1997; MITCHELL et al,
1995).
De acordo com Fox (2006), a preferência por determinada fragrância tem relação com
associações específicas e memórias do indivíduo, isto é, trata-se de uma predileção muito
particular. Ainda, segundo a autora, os aromas são mais agradáveis quando são reconhecidos
pelo indivíduo. Por exemplo, a baunilha é um ingrediente extremamente conhecido
mundialmente, e, é também classificado com frequência como um aroma agradável.
No tocante à preferência olfativa, Gregory e Coleman (1995), Fox (2006) e Doty (1985)
afirmam que as percepções olfativas podem variar de acordo com o gênero e com relação a
idade. Ao longo da vida, as pessoas tendem a mudar seus hábitos de consumo e preferências
(SOLOMON, 2011). Uma pesquisa survey realizada com mulheres buscou entender se havia
diferença de preferência por determinadas famílias olfativas e a idade das entrevistadas. Após
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a realização dos testes, essa assertiva foi refutada nesta pesquisa. Ou seja, a idade não é um
fator significativo que pode explicar a preferência pela família olfativa (OLIVEIRA; ARAUJO;
STREHLAU, 2014).
Herz e Cahill (1997) declaram que as mulheres utilizam o olfato para selecionar o seu
parceiro ideal. De acordo com Seymour (1997), as mulheres entre 20 a 25 anos utilizam
perfumes como forma de atrair os homens. Em contrapartida, Turin e Sanchez (2008) relatam
que se trata de um engano pensar que as mulheres usam perfumes para atrair homens.
Corroborando com Seymour (1997), os resultados da pesquisa de Oliveira et al (2014)
revelaram que aquelas mulheres que possuem menos de 30 anos apresentaram maiores médias
de concordância nesta assertiva. Portanto, as mulheres mais jovens tendem a utilizar perfumes
para este objetivo.
De acordo com Garcillán (2008), a compra de perfumes é influenciada pela preferência
da fragrância e sua duração, e, também o fator marca que dê status é mais importante do que o
fator preço. Além disso, a autora afirma que a compra de perfumes é mais recorrente nas classes
médias e altas, pelo fato de as classes mais baixas não possuírem recursos financeiros
suficientes. São fatores determinantes na escolha de perfume: a possibilidade de testá-lo, a
marca, a moda, a publicidade e a personalidade do consumidor. A compra de perfumes costuma
ser realizada em datas comemorativas como Dia das mães e Natal.
Basicamente, uma fragrância é composta por três notas olfativas que juntas formam uma
atraente fragrância: notas de saída (ou de cabeça): representam em média 15% da fragrância.
São as primeiras a serem sentidas pelo usuário. Algumas essências são comuns em notas de
saída, a saber: limão, laranja, bergamota, toranja, berries, sálvia e lavanda. As notas de corpo
(ou de coração): totalizam cerca de 40% da fragrância. Estão presentes nela a personalidade da
fragrância. As notas de coração, em geral, possuem uma suave combinação de flores, frutas, e,
algumas vezes especiarias como canela, noz moscada ou cardamomo. As notas de fundo (ou de
base): representam 45% do perfume. Perduram horas na pele do usuário. São exemplos de
ingredientes que compõe a nota de fundo: cedro, sândalo, baunilha, âmbar, patchouli, musgo
de carvalho e almíscar (ASHCAR, 2001; CALKIN; JELLINEK, 1994; KATZ, 2012; MAXEY,
2011).
O processo de desenvolvimento de uma fragrância é bastante minucioso e complexo que
envolve algumas matérias-primas principais como a água destilada, o álcool, corantes e
fixadores. A primeira etapa consiste na extração do óleo essencial – que pode ser natural ou
sintético. Estes óleos podem ser obtidos a partir de métodos de extração tais como, enfleurage,
destilação a vapor d’água, hidrodestilação, CO² hipercrítico, prensagem a frio, turbodestilação

34
e hidrodifusão e encapsulamento. O perfumista tem à sua disposição, para escolha do aroma,
aproximadamente 300 essências naturais e quase 2000 sintéticas, sendo que cada uma dessas
essências tem seu próprio teor de evaporação e reação. No último passo, as fragrâncias são
misturadas com água e álcool em concentrações adequadas para cada tipo de fragrância
(BLUME, 1991; CRAVO, 1996; LAMBALOT; PINHEIRO, 1992; LUCCA, 2010;
TRINDADE; DEUS, 1986; TURIN; SANCHEZ, 2008). Alguns materiais são encontrados na
maioria das composições das fragrâncias: rosas, violeta, jasmim, madeira, patchouli, sândalo,
baunilha e almíscar. Por outro lado, vetiver, musgo de carvalho, compostos de folha de violeta,
aldeídos e alcatrão são mais raros (TURIN; SANCHEZ, 2008). A classificação dos tipos de
perfumes reflete a concentração de seus compostos aromáticos em solventes, sendo que nos
melhores perfumes costuma ser etanol ou uma mistura de etanol com água (ASHCAR, 2001;
KATZ, 2012).
A classificação de perfumes é controversa e é considerada insatisfatória. A classificação
oficial, editada pelo Comitê Francês de Perfume é estabelecida por uma comissão técnica da
SFP (Societé Francaise dês Parfumeurs). Essa sociedade classifica os perfumes, tanto
masculinos como femininos em sete grandes famílias: cítrico, floral, fougère, chipre,
amadeirado, âmbar e couro. Cada uma dessas famílias possui de três a nove subfamílias.

Figura 1: Classificação de Perfumes

Além dos ingredientes utilizados nas fragrâncias, a cor do líquido do perfume é
igualmente importante. A definição dos odores é facilitada quando associada a alguma cor, e,
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quando não associadas, a pessoa provavelmente não irá reconhecer o aroma. Por exemplo, as
cores azul e verde são associadas aos aromas mais frescos (FOX, 2006; MILOTIC, 2003).
A evolução dos perfumes nas últimas décadas indica a existência de certa conformidade
nas tendências olfativas. Nos anos 1920 a preferência era por fragrâncias do tipo floral
aldeídico, como o Chanel no5, na década de 1930 eram fragrâncias orientais (como o Shalimar
de Guerlain), chipre floral nos anos 1950 como o Cabochard de Grés. Já na década de 1970, a
simplicidade dos florais é combinada com temas orientais, destacando o Opium, da Yves Saint
Laurent. A década de 1990 é marcada pela baunilha e pelos acordes marinhos. Atualmente as
fragrâncias são mais variadas convivendo desde aromas florais simples a misturas mais
complexas (GUIA DE PERFUMES, 2011; STREHLAU; STREHLAU, 2006).
De acordo com os dados obtidos no Caderno de Tendências da ABIHPEC (2014),
existem três territórios olfativos preferidos pelas mulheres que têm se consolidado no Brasil
nos últimos três anos: Floral Frutal (com frutas vermelhas, amarelas e verdes), Oriental Frutal
(com baunilha, fava tonka, amêndoas e frutas) e Oriental Gourmand (com algodão-doce,
caramelo e suspiro). Sendo este último mais apreciado pelas mulheres jovens.
Presentes em diversas categorias de cosméticos (perfumes, sabonetes, cremes
hidratantes, shampoos), a fragrância é um elemento muito importante para a decisão de compra
do consumidor (VELHO, 2015; FETZNER, 2013; CERQUEIRA, 2013).
O segmento de cosméticos e perfumaria, em particular, é bastante interessante quando
se deseja entender quais os fatores que influenciam na compra de um produto. De acordo com
Corrêa (2006), os fatores que mais influenciam a compra de um produto cosmético são:
aspectos pessoais, autoestima, aspectos profissionais, vaidade e realização pessoal. Os produtos
de consumo desempenham múltiplos papéis que vão além de sua funcionalidade, carregam
significados e formam um código. A multiplicidade de papéis é mais complexa quando se trata
de perfumes, pois a utilidade funcional trata-se de uma sensação percebida e que depende do
repertório e das experiências individuais. Sendo assim, o perfume tem forte lado subjetivo,
idealizado e pode representar mais significativamente os elementos da cultura.
Fetzner (2013) questionou a importância de determinados atributos na compra de
maquiagem em uma de suas perguntas, sendo eles: durabilidade, cheiro, embalagem, marca,
outros benefícios além de cobertura e cor, preço e local de fabricação. Nesse caso, foi observado
que os atributos de destaque foram durabilidade, cheiro e embalagem.
Antes de chegar ao consumidor final, o produto passa por um processo de transferência
de significados que são absorvidos do ambiente (MC CRACKEN, 2003). No desenvolvimento
de perfumes, a busca por significados é parte do processo de criação do produto, personificado
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por seu criador - o perfumista. Este, deverá se basear nas informações identificadas a partir do
perfil dos consumidores.
É a partir do componente cultural da ‘descontinuidade’ no ‘estilo brasileiro’
(HOLANDA, 1976) que será tratada a contribuição desse estudo. A discussão envolve os
aspectos considerados para o desenvolvimento de produtos cosméticos com fragrâncias, tendo
em vista a cultura brasileira que possui grande potencial para criar novidades pois já se destaca
internacionalmente.

3.5

SÍNTESE DA REVISÃO DE LITERATURA

Os consumidores estão em constante mudança de comportamento, e, para que uma
empresa tenha sucesso e crescimento econômico, é necessário que se adapte as tendências de
mercado, desenvolvendo produtos que atendam a estas necessidades (TROTT, 2012). Para
entender as necessidades dos consumidores, as empresas devem compreender os fatores que
influenciam o seu comportamento. Os fatores culturais são elementos que influenciam o
comportamento dos consumidores e são subdivididos em cultura, subcultura e classe social
(SCHIFFMAN; KANUK, 2000).
A sociedade capitalista ocidental percebe consumo como um aspecto cultural que
pertencem as relações sociais, deixando de haver a lógica puramente utilitária do consumo
(SAHLINS, 2003). Para o autor, a aquisição de determinados bens e serviços é reflexo de sua
representação cultural. O consumo moderno tem origem na habilidade dos indivíduos em
exercitar continuamente seus desejos por bens e serviços. Ainda, o consumo moderno tem mais
a ver com as emoções e sentimentos do que na racionalidade (CAMPBELL, 2004).
Assim sendo, pode-se entender que a o fator cultural de uma região influencia a
preferência do indivíduo por determinados produtos/serviços. Em vista dessa assertiva, este
trabalho busca entender como esses fatores podem influenciar o desenvolvimento de novos
produtos.
Os indivíduos tendem a preferir fragrâncias que já conhecem as quais carregam em sua
essência sensações e experiências vivenciadas anteriormente. Além disso, os aromas são mais
agradáveis quando são reconhecidos pelo indivíduo (FOX, 2006). De acordo com Aggleton e
Waskett (1999), Dove (2008) e Krupp (1997), o sentido olfativo têm a habilidade de relembrar
momentos marcantes da vida. Em vista destes fatores, entende-se que a preferência olfativa
pode estar relacionada com a cultura que o indivíduo vivencia. Assim, neste trabalho procurou-
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se entender como se dá o processo de desenvolvimento de novos produtos cosméticos com
fragrâncias, e, ainda, entender se as empresas percebem que as fragrâncias “conhecidas” no
ambiente cultural em que os consumidores vivem são mais bem aceitas ou não.
Atualmente as fragrâncias são mais variadas convivendo desde aromas florais simples
a misturas mais complexas (GUIA DE PERFUMES, 2011; STREHLAU; STREHLAU, 2006).
Holanda (1976) destaca que o “estilo brasileiro” é definido como uma configuração do conjunto
de características heterogêneas, dissonantes, e não como um estilo clássico, de equilíbrio das
formas, das cores, das componentes e sua principal característica é a intrínseca descontinuidade.
A heterogeneidade é a principal característica da cultura brasileira, por este motivo a preferência
olfativa pode variar bastante entre os brasileiros.
O processo de desenvolvimento de uma fragrância é bastante minucioso e complexo,
onde o perfumista deve combinar e distribuir os ingredientes nas três notas olfativas: saída,
coração e de fundo (BLUME, 1991; CRAVO, 1996; LAMBALOT; PINHEIRO, 1992;
LUCCA, 2010; TRINDADE; DEUS, 1986; TURIN; SANCHEZ, 2008). As notas de fundo por
perdurarem horas na pele do usuário são as que o perfumista procura transferir os significados
culturais para as fragrâncias.
Para Wattanasuwan (2005), o indivíduos precisam consumir para fazer parte de um
grupo social ou até mesmo abandonar o consumo de certos produtos. No caso de produtos
cosméticos com fragrâncias, este fator pode ser determinante para o uso de novos produtos no
Brasil.
A principal característica do clima brasileiro, considerando sua posição geográfica, é a
tropicalidade. Por isso, é possível encontrar no Brasil praias ensolaradas, durante quase todo o
ano. Entretanto, há também locais, como os estados do Sul do país, onde faz muito frio e chega
a nevar. Isso significa que o clima varia bastante dependendo da região territorial do país. Este
fator pode influenciar diretamente a preferência olfativa do indivíduo.
Pierre Bourdieu (1983) sugere que a posição que o indivíduo ocupa dentro de uma
estrutura econômica e os grupos com os quais se relaciona podem definir o estilo de vida deste
mesmo indivíduo. A partir desta assertiva, entende-se que os indivíduos tendem a fazer escolhas
de consumo de acordo com a sua classe social e os grupos em que se relaciona. No caso de
produtos cosméticos com fragrância este fator é essencial para desenvolver novos produtos.

Abaixo, tem-se um quadro com uma síntese das teorias que foram discutidas neste
capítulo.
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DOMÍNIOS

FATORES DE INFLUÊNCIA
FATORES HISTÓRICOS

FATORES GEOGRÁFICOS
CULTURA
FATORES SOCIAIS

FATORES ECONÔMICOS

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
PREFERÊNCIA OLFATIVA

DESENVOLVIMENTO NOVOS
PRODUTOS

MODA E TENDÊNCIAS

CONCEITOS-BASE
Alfredo Bosi (1992) discute sobre os
aspectos pluralistas da cultura
brasileira a partir da formação
histórica do país.
Da Matta (1994) comenta sobre o
clima tropical do Brasil que influencia
na cultura do país e por consequência
no consumo.
A noção da família e tradição fazem
parte da cultura do Brasil.A visão do
grupo é importante para a formação da
cultura. (Da Matta, 1994)
Também é ressaltada a visão do
trabalho sob o ponto de vista dos
brasileiros, como “castigo” (Da Matta,
1994)
A preferência olfativa é relacionada a
experiências anteriores do indivíduo,
então é uma predileção muito
particular (ELLEN; BONE, 1996;
FOX, 2006; MALNIC, 2008).
A moda e tendências influenciam a
cultura de uma estrutura social
(McCracken,2003).
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3.6

ESQUEMA DE PESQUISA

Com base na revisão da literatura realizada com base em autores conceituados nas
temáticas abordadas neste trabalho, foi construído um modelo de pesquisa que visa auxiliar a
identificação de existência dos fatores de influência presentes no comportamento de consumo.
Neste referido trabalho está sendo considerado apenas os fatores extrínsecos que
influenciam no comportamento de consumo (cultura, subcultura, classe social, localização
geográfica, clima e moda/tendências).
Portanto, a representação gráfica mostra a construção do estudo de um modo mais
objetivo. O presente estudo tem o objetivo de identificar aspectos da cultura brasileira que
influenciam o desenvolvimento de produtos cosméticos com fragrâncias no Brasil.

FATORES
HISTÓRICOS

EXPERIÊNCIAS
ANTERIORES

MODA E
TENDÊNCIAS

FATORES
GEOGRÁFICOS

CULTURA

PREFERÊNCIA
OLFATIVA

FATORES
SOCIAIS

FATORES
ECONÔMICOS

CONSUMO

DESENVOLVIMENTO
PRODUTOS
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4.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de
atingir o conhecimento. Trujillo Ferrari (1974) apud Prodanov (2013) define o método
científico como instrumento básico que ordena o pensamento em sistemas e traça os
procedimentos do cientista ao longo do caminho até atingir o objetivo científico
preestabelecido.
Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos seguidos para atingir os
objetivos definidos nesta pesquisa. O capítulo está dividido em quatro tópicos. Os dois
primeiros tópicos tratam da definição da pesquisa em termos da natureza da pesquisa realizada
e os tipos. Em seguida, descreve-se os procedimentos empregados para a realização da pesquisa.
Na sequência, é descrito como os dados foram coletados e o perfil dos entrevistados. Por fim,
discute-se a análise dos dados coletados.

4.1

DEFINIÇÃO DA PESQUISA
A fim de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, esta pesquisa seguiu por uma

abordagem de cunho qualitativo. A pesquisa qualitativa tem por base conhecimentos teóricos
empíricos que permitem a atribuição da cientificidade, colocando como preocupação central o
mundo empírico em seu ambiente natural. Além disso, a pesquisa qualitativa visa compreender
os fenômenos a partir do ponto de vista dos participantes, trazendo reflexões e novos
conhecimentos a partir das análises de experiência de indivíduos ou grupos. Os pesquisadores
deste campo estudam as coisas em seus contextos naturais com o objetivo de entender ou
interpretar os fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas lhe atribuem (ZANELLA,
2009).
Quanto ao método, nesta pesquisa pode-se caracterizar como método indutivo. A
natureza deste método é dada pela generalização, isto é, parte-se de um fenômeno particular
para uma questão mais ampla, mais geral da observação e de experimentação, visando
investigar a relação existente entre dois fenômenos para se generalizar (PRODANOV, 2013).
A orientação epistemológica deste estudo é o construtivismo social, sendo o foco a
descrição dos significados construídos pelos indivíduos e compreender como esses
significados influenciam as escolhas que esses “seres” fazem (LOPEZ; WILLIS, 2004). Para
Zuriff (1998) apud Castañon (2004), o construtivismo social é a crença de que o ser humano
constrói o conhecimento através de suas interações sociais. A essência da posição ontológica
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do Construtivismo Social é a proposição de que não há realidade objetiva a ser descoberta e que
são os seres humanos os responsáveis por construir o conhecimento por meio de interações
sociais.

4.2

TIPOS DA PESQUISA
Em busca de respostas que tragam possíveis soluções para problemas existentes, pode-

se assumir que esta pesquisa é de caráter aplicada. O objetivo deste tipo de pesquisa é gerar
conhecimentos para aplicação prática, solucionando problemas específicos que envolvem
verdades e interesses locais (PRODANOV, 2013).
Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa de campo, em razão de se
utilizar dados coletados junto aos sujeitos pesquisados para produção do conhecimento. A
observação do contexto social analisado, com o emprego de métodos e técnicas científicas,
ajuda a explicar e validar o trabalho de campo realizado. Consiste na observação de fatos e
fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis
relevantes. Gil (2008) apud Prodanov (2013), descreve os estudos de campo, “procuram muito
mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da
população segundo determinadas variáveis”.
Em relação aos objetivos relacionados, esta pesquisa é classificada como exploratória.
A definição do tipo de pesquisa exploratória justifica-se pela exploração inicial do tema em
questão, sendo encontrado pouco material bibliográfico. É realizada quando não há pesquisas
sobre o tema ou mesmo quando ideias relacionadas à temática são vagamente apresentadas em
trabalhos anteriores. O objetivo dos estudos exploratórios é examinar um tema ou um problema
de pesquisa pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado antes, com
intenção de trazer novas perspectivas e/ou ampliar os estudos já existentes (SAMPIERE;
COLLADO; LUCIO, 2006).

4.3 TÉCNICA DE COLETA
As fontes de informação de uma pesquisa qualitativa, segundo Yin (2005)
compreendem: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta ou participante
e artefatos físicos. Nesta pesquisa foram realizadas entrevistas em profundidade com
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profissionais influenciadores no processo de desenvolvimento de produtos cosméticos com
fragrâncias.
Segundo Malhotra (2006), as entrevistas em profundidade correspondem a uma maneira
de comunicação direta com o entrevistado para compreender seus pensamentos sobre o assunto
foco da pesquisa. De acordo com Yin (2005), as entrevistas abordam o entrevistado de forma a
satisfazer as necessidades da linha de investigação. Podem ser conduzidas de forma espontânea
ou de maneira focada. O pesquisador pode seguir um protocolo com perguntas para guiar a
entrevista.
A classificação desta entrevista realizada pode ser definida como sendo semiestruturada,
ou seja, é um tipo de entrevista que combina perguntas abertas e o pesquisador tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto (BONI; QUARESMA, 2005).
Inicialmente foram definidos o perfil geral dos sujeitos requeridos em consonância com
os objetivos propostos desta pesquisa. Foram elegidos profissionais com no mínimo dois anos
de experiência na indústria brasileira de cosméticos e que são influenciadores no processo de
desenvolvimento de produtos com fragrâncias. As pesquisas foram realizadas no 2º semestre
de 2017. Foram entrevistados ao todo oito profissionais.
Durante a realização das entrevistas foi identificado que as contribuições dos
participantes estavam se repetindo em relação as entrevistas anteriores. Esta situação ocorreu a
partir da 5ª entrevista efetuada. Por este motivo, optou-se por encerrar a pesquisa de campo na
7ª entrevista. Este recurso é denominado por amostragem por saturação.
A Amostragem por saturação é uma ferramenta conceitual frequentemente empregada
em pesquisas qualitativas quando se objetiva estabelecer ou fechar o tamanho final de uma
amostra em estudo, interrompendo a captação de novos componentes. O fechamento amostral
por saturação teórica é definido como a suspensão de inclusão de novos participantes quando
os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou
repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados (FONTANELLA,
2008).
As entrevistas foram realizadas em sua maioria por telefone, com duração média de 40
minutos a 1 hora. As datas e horários foram definidos pelos próprios participantes respeitando
o intervalo entre as 7 horas e 19 horas.
No início de cada entrevista, foram esclarecidos pelo pesquisador o que se pretendia
estudar (assim evita-se que a entrevista saia do foco) e também era informado que a identidade
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e empresa do entrevistado não seriam reveladas (assim o mesmo sente-se mais a vontade para
expressar suas opiniões).
Todas as entrevistas foram gravadas por celular e depois foram transcritas utilizando o
recurso do Google Speech.
Após a finalização das entrevistas, as mesmas foram inseridas no software Atlas.TI. O
objetivo da utilização deste recurso é compreender os dados coletados e categorizar as
descrições coletadas para posterior análise.

4.4 ANÁLISE DOS DADOS
Para a realização deste trabalho, foi realizada uma análise de conteúdo, que tem por
objetivo principal compreender o sentido das comunicações e enriquecer a leitura dos dados
textuais coletados (BARDIM, 2006; ROSSI; SERRALVO; JOAO, 2014).
Segundo Moraes (1999), a análise de conteúdo constitui-se de uma metodologia de
pesquisa utilizada na descrição e interpretação de documentos e textos das mais diversas
classes. Por meio de descrições sistemáticas, ela ajuda o pesquisador a reinterpretar as
mensagens e atingir uma compreensão mais aprofundada.
A matéria-prima da análise de conteúdo pode realizada a partir de qualquer material
oriundo de comunicação verbal ou não-verbal. Esse material, por sua vez, chega ao investigador
em estado bruto. Portanto, devem ser processados a fim de facilitar o trabalho de compreensão,
interpretação e inferência a que aspira a análise de conteúdo. Em uma análise qualitativa,
natureza deste trabalho, a análise de conteúdo parte de uma série de pressupostos que servem
de suporte para captar seu sentido simbólico. Além disto é importante salientar que sempre será
possível investigar os textos dentro de múltiplas perspectivas, conforme expressa
KRIPPENDORF, 1990):
“Em qualquer mensagem escrita, simultaneamente, podem ser computadas letras, palavras e
orações; podem categorizar-se as frases, descrever a estrutura lógica das expressões, verificar as
associações, denotações, conotações e também podem formular-se interpretações psiquiátricas,
sociológicas ou políticas.”

Neste trabalho será realizada a análise de conteúdo conceitual a fim de examinar o
conceito quantificando o número de ocorrências de termos relacionados (KRIPPENDORF,
1990).
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Bardim (2006) organiza a análise de conteúdo em sete etapas:
1) Leitura geral do material coletado (entrevistas e documentos);
2) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro referencial
teórico e as indicações trazidas pela leitura geral;
3) Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos)
comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico;
4) Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas unidades de
registro (passagem de dados brutos para dados organizados). A formulação dessas categorias
segue os princípios da exclusão mútua (entre categorias), da homogeneidade (dentro das
categorias), da pertinência na mensagem transmitida (não distorção), da fertilidade (para as
inferências) e da objetividade (compreensão e clareza);
5) Agrupamento das unidades de registro em categorias comuns;
6) Agrupamento progressivo das categorias (iniciais → intermediárias → finais);
7) Inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico.
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5. RESULTADOS

Neste capítulo serão analisados os resultados encontrados na pesquisa qualitativa. Para
maior clareza na apresentação dos resultados encontrados, este capítulo será separado em quatro
seções. Na primeira seção será descrito o perfil dos participantes elegidos para a pesquisa. A
segunda seção deste capítulo será apresentada a importância da fragrância para o produto
cosméticos. Em seguida, a terceira seção destina a descrição do processo de desenvolvimento
de um produto cosmético bem como as especificidades do setor. A quarta seção apresenta as
análises realizadas do perfil de preferência olfativa dos brasileiros.

5.1

ANÁLISE DO PERFIL
Antes de iniciar os questionamentos específicos das entrevistas em profundidade com

os profissionais, foram levantadas algumas informações a respeito do seu perfil para entender
o grau de envolvimento durante o processo de desenvolvimento do participante.
Todos os pesquisados trabalham com cosméticos há pelo menos três anos, em áreas que
se inter-relacionam diariamente (Marketing, P&D, Avaliador de fragrância). Essas áreas têm
forte influência durante o desenvolvimento de novos produtos dentro da indústria, uma vez que
são os gestores que tomam decisão dentro deste processo.
As empresas em que trabalham ou trabalharam são todas de grande porte e com filiais
no Brasil (quando multinacionais). Portanto, são empresas que necessitam conhecer sobre o
mercado brasileiro para realizar lançamentos de produtos condizentes com o mercado.
Os profissionais entrevistados trabalham com categorias de produtos em que a
fragrância é considerada um fator importante para a decisão de compra do consumidor: loções
corporais, sabonetes e perfumes.
O Quadro 1 a seguir mostra um resumo do perfil dos profissionais entrevistados para
esta pesquisa.
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entrevistado
Arthur
Bruno
Catia

profissão
avaliador fragrâncias
avaliador fragrâncias
gerente marketing de loções corporais
coordenador marketing de sabonetes e
Daisy
feminino
28
loções
Edson
masculino
46
gerente marketing de perfumes
Fernanda
feminino
42
gerente de desenvolvimento de fragrâncias
Gabriela
feminino
54
diretor de marketing personal care
Hugo
masculino
37
gerente de marketing de desodorantes
Quadro 1: Perfil dos profissionais respondentes

5.2

gênero
masculino
masculino
feminino

idade
35
43
32

IMPORTÂNCIA FRAGRÂNCIA
Todos os entrevistados reconheceram que a fragrância é muito importante para um

produto cosmético. Além da fragrância, os entrevistados ressaltaram que a qualidade dos
demais ingredientes deve ser considerada, pois sem isto, o produto deixa de cumprir a sua
função ou benefício principal. Por exemplo, a entrevistada Fernanda, exemplifica com a
categoria de cremes e shampoos. Nestas categorias, o consumidor tem preferência por produtos
que apresentem os resultados desejados. Segundo ela, um hidratante corporal deve ter uma
fragrância agradável, porém se não cumprir sua função principal (hidratação), não adianta. Por
este motivo, “a base” do produto é muito importante durante o processo de desenvolvimento,
até por que a mesma pode influenciar na fragrância final.
O entrevistado Hugo, que trabalha com a categoria de desodorantes concorda que a
fragrância é importante, pois na árvore de decisão do consumidor é o segundo fator que se
define a compra. No entanto, por se tratar de desodorante, os consumidores buscam por
performance.
“ [...] em desodorantes trabalhamos muito para que a fragrância seja agradável para os consumidores,
até porque é o segundo atributo que é observado antes da compra. Para deo, o importante é a performance do
produto, tem que ser uma marca que transmita confiança, “para não deixar ninguém na mão” durante o dia.”

Entretanto, o entrevistado Arthur, avaliador de fragrâncias em uma empresa
multinacional, relata que a fragrância pode influenciar, inclusive, na preferência do consumidor,
e, portanto, na decisão de compra/uso:
“ [ a fragrância...] é o ingrediente mais importante do produto, pois pode influenciar na performance. Um
teste realizado com duas bases iguais de um condicionador para cabelos, cada uma com uma fragrância, obteve
resultados no quesito hidratação totalmente diferentes. O produto que usava a fragrância mais aceita foi muito
superior ao outro produto, mas as bases eram iguais. Resumindo a fragrância influenciou na decisão”
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Em relação a motivação para “cheirar bem”, os entrevistados entendem que são vários
os fatores que motivam essa necessidade do consumidor.
Os principais fatores que surgiram foram:
- sensação de limpeza
- impressionar ou conquistar alguém
- trazer segurança
- pertencer a um grupo
- sofisticação
- autoestima/bem estar
Em concordância, a entrevistada Daisy revela a importância para a categorias de
produtos para higiene no banho:
“O cheiro traz a sensação de limpeza, principalmente na categoria que atuo hoje, que é sabonetes e
hidratantes de banho. Ninguém quer ficar “fedido” perto dos outros, ne? Quem é mal cheirado, é mal falado”.

O entrevistado Hugo relata que é comum grupos de adolescentes utilizarem as mesmas
marcas, roupas e até mesmo a mesma fragrância. O fator “impressionar ou conquistar alguém”
que aparece como motivação do consumidor a querer “cheirar bem” está de acordo com o que
se tem observado na teoria. De acordo com Herz e Cahill (1997) as mulheres utilizam o olfato
para selecionar o seu parceiro ideal, ou seja, o cheiro do parceiro é um importante fator que é
considerado na predileção. Ainda nesta teoria, Seymour (1997) revela que as mulheres entre 20
a 25 anos utilizam perfumes como forma de atrair os homens. Em contrapartida, Turin e
Sanchez (2008) relatam que se trata de um engano pensar que as mulheres usam perfumes para
atrair homens. Corroborando com Seymour (1997) e Herz e Cahill (1997), os resultados da
pesquisa de Oliveira et al (2014) revelaram que aquelas mulheres que possuem menos de 30
anos apresentaram maiores médias de concordância nesta assertiva. Esta pesquisa revela que as
mulheres mais jovens tendem a utilizar perfumes para este objetivo (atrair o parceiro).

5.3

DESENVOLVIMENTO PRODUTO
De acordo com Maia Campos (2002), o desenvolvimento de um produto cosméticos,

desde a sua concepção inicial até a sua comercialização, constitui-se em um processo complexo
que envolve inúmeras etapas para a obtenção de um cosmético de qualidade adequada. Os
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entrevistados foram solicitados a descrever o processo de desenvolvimento de um produto
cosmético que participaram. Em geral, os processos eram bastante parecidos e variavam pouco
de uma empresa para outra. Cada entrevistado descreveu os processos internos do
desenvolvimento de acordo com a realidade empresarial que vivencia. Tendo em vista a
consonância encontrada nas respostas dos entrevistados, foi realizado pela autora desta
pesquisa, um fluxo de desenvolvimento de um produto cosmético com fragrância. Por haver
semelhanças nos processos, foi realizado um fluxo “genérico” de desenvolvimento, sem haver
distinção de acordo com a categoria do produto.
A figura 1 a seguir ilustra os processos que foram descritos de forma mais completa, em
10 etapas:

Tendência
Mercado
(insights)

Pesquisa
Consumidores

Produção

Avaliação
portfolio interno

Desenvolvimento

protótipo

Mapeamento
concorrência

Briefing Casa
Fragrância

Aprovação
time marketing

Debriefing

Acompanhamento pesquisa pós
lançamento

Figura 1: Processo desenvolvimento cosmético com fragrância
Fonte: autora

O fluxo realizado é bastante coerente com o que se tem na teoria de Ulrich e Eppinger
(2000) nas seis fases de desenvolvimento de produtos. As fases de Tendência de Mercado,
Avaliação portfolio interno e Mapeamento da concorrência podem estar alocados na
primeira e segunda fase do autor “Planejamento” e “Geração do conceito”. As fases de
Briefing e Debriefing podem ser análogas ao “Projeto do sistema”. Em seguida, a etapa de
“Desenvolvimento do protótipo” é o “Produção piloto”. A fase de “Pesquisa com os
consumidores” pode ser equiparada a “Avaliação e refinamento”.
Todos comentaram a respeito da importância de seguir os processos com o objetivo de
evitar erros no futuro e ter retrabalhos, principalmente no início do projeto. No entanto, alguns
reconheceram que nem sempre seguem todos os processos como deveria devido aos prazos
apertados. Por este motivo, admitiram usar um “jeitinho” para acelerar os processos. O
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“jeitinho” brasileiro é uma característica brasileira que envolve a quebra de regras, leis ou
padrões (DUARTE, 2006 apud FLACH, 2012) com o objetivo de resolver determinado
problema. Os entrevistados admitiram utilizar o jeitinho, sobretudo, para agilizar as áreas
internas e também com os fornecedores. E, reconhecem, como consequência, muitas vezes tem
até custos maiores no desenvolvimento por falhas no processo anteriormente.
A teoria a respeito do desenvolvimento de produtos mostra que a cada etapa no funil de
desenvolvimento, observa-se que o grau de incerteza em relação ao projeto final diminui
progressivamente, enquanto os custos relacionados a eventuais mudanças nas decisões de
projeto tornam-se cada vez mais altos (SLACK, 2002; TAKAHASHI, 1999).
O entrevistado Bruno comenta que quando trabalhava em uma empresa de pequeno
porte, os processos de desenvolvimento não eram padronizados e tudo era feito no “jeitinho”:
“[...] antes não estava acostumado com tudo estruturado. Era uma confusão na empresa “Y”.
ninguém seguia uma ordem nos processos e os projetos não saiam no prazo acertado”.
Esta é uma realidade que pode variar de acordo com o porte da empresa, segundo Garcia
e Furtado (2002). O setor de cosméticos tem a característica de necessidade contínua de
pesquisas de novos insumos e introdução de inovações em suas linhas de produtos. As empresas
de grande porte adotam a estratégia de investir nos seus próprios centros de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) e possuem os processos internos formalizados e estruturados.
Enquanto que um grande número de pequenas e médias empresas não possuem capital
necessário para a realização de investimentos de P&D.
Estima-se que é possível reduzir 50% no tempo de lançamento de um produto desde que
os problemas de projeto sejam identificados e resolvidos com antecedência (ROZENFELD,
2006).
A seguir serão discutidas cada uma das fases, de acordo com as entrevistas realizadas
com os profissionais que participam desse fluxo diariamente.

Etapa 1: Tendência de mercado:
Em geral, todo novo processo de desenvolvimento de produto nas empresas de grande
porte inicia-se com uma pesquisa de tendências de mercado tanto nacional como internacional.
Para Rozenfeld et al (2006), o desenvolvimento de produtos consiste em um conjunto de
atividades cujo propósito é conceber um projeto que atenda às necessidades do mercado que
seja exequível para o departamento de manufatura. O departamento de desenvolvimento de
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novos produtos é capaz de identificar as tendências do mercado, e, inclusive, antecipa-las a fim
de criar e propor soluções que as satisfaçam.
Os profissionais entrevistados ressaltam que as tendências em hábitos e costumes,
tendências socioculturais, a arte, a educação, tudo isso influencia a moda e, por consequência,
os perfumes.
A entrevistada Fernanda comenta a respeito de uma nova tendência:
“Hoje, por exemplo, se fala muito no perfume e cosmético eco-friendly devido à preocupação com o
meio ambiente, o aquecimento global, etc. Também existe a tendência dos perfumes de nicho e personalizados
em contraponto aos mais massificados. Os perfumes gourmand são possivelmente uma resposta à tendência da
gourmetização”

Avaliação Portfólio Interno:
Na etapa seguinte, geralmente, o time de marketing se reúne para avaliar o portfólio da
marca e entender quais as possibilidades de um novo desenvolvimento, dada a tendência que
analisaram anteriormente. Todos os entrevistados concordaram que fazer um novo
desenvolvimento do “zero” é muito mais desafiador do que uma extensão de linha. A
entrevistada Fernanda comenta:
[...] pois a extensão de linha parte de um perfume já pronto, com uma marca e uma presença no
mercado, e modifica alguns aspectos (notas de saída ou de fundo, por exemplo). [...]. A extensão de linha pega
‘carona’ em uma marca que já está no mercado e já tem algum conhecimento ou sucesso.

Além disso, a extensão de linha facilita a indústria a acertar no caminho olfativo. É muito mais
fácil agradar um consumidor que já conhece o “cheiro” do meu produto, oferecendo um produto
de fragrância similar, do que mostrar algo novo. Pode ser que ele se surpreenda com o novo
cheiro e goste, e pode ser que não. Então, quando se deseja fazer algo “do zero”, deve fazer
muitas pesquisas para entender o perfil e a preferência do consumidor.

Mapeamento Concorrência:

Antes de iniciar o desenvolvimento de um novo produto, é necessário entender e
mapear como está a concorrência no segmento novo que deseja atuar. Essa etapa é
importante, sobretudo, para determinar o posicionamento do produto como: perfil de
consumidor, preço, estratégia de distribuição e comunicação que será utilizada.
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Briefing Casa de Fragrâncias:
Nesta etapa o conceito do produto deve estar definido para que os parceiros
fornecedores consigam trazer as melhores opções em termos de fragrâncias. Para isto, a mesma
deve ter aderência com o perfil de consumidor que se deseja atingir. Portanto, o conceito do
produto deve estar muito bem definido.
No caso de cremes, loções e shampoos, as empresas devem liberar “as bases” para que
sejam aplicadas as fragrâncias para o teste.
A família olfativa nem sempre é definida nesta etapa, muitas vezes, as empresas deixam
isto em aberto para que os fornecedores tragam opções com base em tendências de mercado.
A entrevistada Fernanda relata que em alguns casos, o próprio briefing da empresa leva um
“benchmarking” da concorrência e que pode indicar um caminho olfativo, porém não é uma
restrição: “Nesse caso, a escolha da família olfativa fica mais restrita, mas mesmo assim existe
margem para a sugestão de notas e famílias olfativas diferentes”.
Durante o processo de desenvolvimento, é importante avaliar todas as notas olfativas da
fragrância. O entrevistado Bruno relata: “A característica principal da fragrância de um
produto é definida principalmente pela nota de fundo, que é a que dura mais tempo na pele do
consumidor”.

Debriefing:

Esta etapa compreende o retorno das Casas de Fragrâncias para a indústria. O fornecedor
irá apresentar a fragrância final (geralmente já na base do produto) para ser aprovada. Em geral,
neste momento são apresentadas pelo menos três versões para que sejam comparadas.

Aprovação time de marketing:

Após o debriefing, os profissionais de marketing se reúnem com a equipe interna para
decidir qual caminho olfativo preferem e qual o fornecedor que será elegido nesse
desenvolvimento. Todas as áreas envolvidas dentro da empresa são requisitadas para participar
deste momento de aprovação.
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Desenvolvimento protótipo:
Após a aprovação do time de marketing, a fragrância é encaminhada ao departamento
de produção da empresa para a realização de um protótipo. Nesta etapa, a equipe de P&D
garante o desenvolvimento do produto com todas as especificações necessárias para atender a
qualidade final esperada.
Além da fragrância, os profissionais entrevistados levantaram outros aspectos do
produto final que são importantes para o cosmético. Os

principais

elementos

destacados

foram: embalagem, praticidade para aplicação, cor do produto, formato embalagem. A
entrevistada Fernanda, comenta: “Todos os aspectos tangíveis são importantes para o produto
cosmético, pois são o primeiro contato do consumidor com o produto (visual e tátil, além do
olfativo)”.
Em consonância com a teoria, entende-se que o produto cosmético deve, acima de todos
os demais fatores, apresentar qualidade. Para isto, são incluídas etapas de testes sensoriais para
mensurar a satisfação dos entrevistados dado os estímulos utilizados. A análise sensorial tem
se mostrado uma ferramenta útil no sentido de se obter produtos não só seguros e eficazes,
assegurados pelos testes específicos de segurança e eficácia, mas também aceitáveis pelos
consumidores potenciais (MUÑOZ et al, 1993; ISAAC et al, 2013).
Tendo em vista a importância dos sentidos olfativo, táctil e visual, uma relação estreita
entre pesquisa, produção e sensação descrita pelo consumidor é um dos fatores mais
importantes para o sucesso de uma indústria de produtos para cuidados pessoais, por meio da
análise sensorial (LEE et al., 2005).

Pesquisa consumidores:
Nesta etapa, em algumas empresas, é realizada uma pesquisa qualitativa com o
consumidor para entender se estão no caminho olfativo correto e se há necessidade de realizar
correções no produto.
Para testar a aceitação de uma fragrância nova no mercado, é realizada uma pesquisa
em um grupo de foco. Assim, é possível entender a percepção das pessoas no momento em que
avaliam a fragrância. Pelo fato de essas pesquisas serem custosas, costuma-se realizar apenas
em casos de novos lançamentos. Quando se trata de uma extensão de linha, o produto em geral,
é testado pelos profissionais de marketing.
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Produção:
Após a aprovação na pesquisa, o produto está finalmente “pronto” para iniciar a
produção. Todas as especificações são enviadas para a fábrica, e os engenheiros de produção
responsáveis acompanham todo o processo. Durante a produção, são feitos alguns testes, e,
muitas vezes, a equipe de marketing aprova as primeiras produções direto na fábrica. O objetivo
é garantir que o produto final chegue ao consumidor exatamente com as especificações
estudadas e aprovadas ao longo do processo de desenvolvimento.

Acompanhamento consumidores:

Após o lançamento do produto no mercado, é importante que haja acompanhamento
para verificar como está a aceitação do produto. É neste momento que entram as campanhas
promocionais e incentivos na mídia.

5.4 PREFERÊNCIAS CONSUMIDOR BRASILEIRO
Os entrevistados foram solicitados a comentar a respeito do que é necessário conhecer
a respeito dos consumidores para desenvolver uma fragrância em um produto cosmético. Todos
os entrevistados ressaltaram a importância de se realizar pesquisas com o consumidor para
entender as suas preferências olfativas, ainda que nem todos o fazem para testar todas as
características do produto. Além disso, levantaram a importância de se testar atributos como
embalagem e conceito do produto.
Também foi comentado a respeito dos hábitos de uso do produto, por exemplo, entender
a ocasião de uso do produto, a frequência e também a quantidade de produto utilizada por vez.
Quando perguntado a respeito da predileção de uma fragrância em relação a outra, os
entrevistados disseram que cada pessoa já possui uma preferência olfativa, e, portanto, tendem
a gostar de produtos dentro do que já conhecem e gostam. O entrevistado Arthur comenta a
respeito desta preferência:
“Como para muitos outros produtos cada consumidor tem sua preferência (marca, cor, cheiro, sabor, etc) e para
fragrâncias, a preferência é decidida pelo caminho olfativo, por exemplo se você não gosta de perfumes
adocicados (Edibles, Gourmand) você não vai comprar um Angel vai preferir um perfume mais leve ou fresco
como Light Blue”
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Essa afirmativa está em consonância com a teoria. De acordo com Fox (2006), a
preferência por determinada fragrância tem relação com associações específicas e memórias do
indivíduo, isto é, trata-se de uma predileção muito particular. Ainda, segundo a autora, os
aromas são mais agradáveis quando são reconhecidos pelo indivíduo. Gulas e Bloch (1995)
argumentaram que as respostas afetivas ao aroma são influenciadas pelas preferências olfativas
do consumidor, embora existam aqueles universalmente considerados agradáveis ou não.
Esse resultado é bastante interessante, pois revela uma necessidade de se conhecer muito
bem o perfil dos consumidores que se deseja atingir. Deve-se tentar entender quais caminhos
olfativos já conhecem ou os que preferem para conseguir lançar produtos mais “certeiros”.
Um caminho que se pode seguir é optar por realizar extensão de linha, pois já se conhece
o tipo de fragrância que é agradável. Apenas muda-se a base do produto.
A entrevistada Gabriela foi a única a comentar espontaneamente sobre a capacidade da
fragrância em ativar o sistema límbico e provocar a memória dos indivíduos:
“Vimos muito que a preferência de fragrância é a sensação que dá e também lembrança de outras coisas.
Muitos cheiros nos remetem a histórias, lembranças e isso também é importante entender”

Já a entrevistada Fernanda, considera outros fatores (além da preferência individual)
como o clima, a moda, influência de novos lançamentos de marcas, questões culturais oriundas
de países, classe social.
“[...] as preferências olfativas são influenciadas pelo clima, costumes, hábitos de higiene, até pelas matériasprimas disponíveis em cada local. O desenvolvimento da fragrância deve levar em conta essas preferências. Se
for uma marca regional, isso é ainda mais importante. No entanto, muitos perfumes são voltados para um público
mais genérico, mas sua aceitação pode variar de uma região para outra. [...] a influência pode se dar tanto por
gosto pessoal como por limites de preço que o consumidor consegue pagar. O preço final do produto tem um
impacto no tipo de fragrância a ser criada também.”

Ademais, ela comenta a respeito da fase de vida do indivíduo:
“Acredito que a fase da vida também tem um peso, há influências que são mais fortes quando se é jovem, como a
moda e os hábitos do grupo de pertencimento, e outras são mais atuantes na idade madura, como hábitos e
preferências pessoais, ou o uso do perfume como uma ‘assinatura’”

No tocante à preferência olfativa, Gregory e Coleman (1995), Fox (2006) e Doty (1985)
afirmam que as percepções olfativas podem variar de acordo com o gênero e com relação a
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idade. Ao longo da vida, as pessoas tendem a mudar seus hábitos de consumo e preferências
(SOLOMON, 2011). No entanto, uma pesquisa survey realizada com mulheres buscou entender
se havia diferença de preferência por determinadas famílias olfativas e a idade das entrevistadas.
Após a realização dos testes, essa assertiva foi refutada nesta pesquisa. Ou seja, a idade não é
um fator significativo que pode explicar a preferência pela família olfativa (OLIVEIRA;
ARAUJO; STREHLAU, 2014).
Barbosa (2004) define “sociedade de consumo” como uma expressão utilizada para se
referir à sociedade contemporânea. A autora afirma que a partir do século XVI surgiram novas
mercadorias no cotidiano dos diversos segmentos sociais, este fruto da expansão ocidental para
o oriente. Ela se detém especificamente a duas modalidades: “a passagem do consumo familiar
para o consumo individual e a transformação do consumo de pátina para o consumo da moda”.
A primeira diz respeito às sociedades tradicionais em que a unidade de produção e consumo era
a família ou grupo doméstico, ou seja, de caráter coletivo no que diz respeito tanto às
necessidades físicas quanto sociais. Embora na sociedade contemporânea, rompa-se com esta
relação tornando-se individualista e de mercado, expressando então a liberdade de escolha e de
autonomia em diferenças esferas que regem a sociedade. A segunda refere-se à mudança do
consumo ligado a aspectos de tradição para um consumo da moda, que visa à valorização do
novo e do individual.
Quando se pergunta a respeito da influência da moda e tendências, todos os
entrevistados atribuem muita relevância para o desenvolvimento de um “cheiro”. O entrevistado
Arthur comenta que a moda colabora para direcionar novo desenvolvimento:
“Tem uma extensão no processo de criação, marcas internacionais se inspiram muito na tendência da
moda, um tecido ou mesmo uma cor. Dependendo, você pode até criar acordes para inspirar nas
tendências da moda”

Quando tratamos da preferência do consumidor brasileiro especificamente, a
entrevistada Fernanda comenta sobre as características culturais do país que podem justificar o
tamanho do mercado de higiene e beleza no país:
“[...] o Brasil se destaca pelos costumes de higiene (banhos diários, cuidados com o cabelo, uso de desodorantes,
sabonetes, etc.). O brasileiro tem como valor cultural o asseio corporal e a rejeição a odores corporais fortes.”
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O fenômeno da globalização permite que as influências de outros países estejam mais
presentes na cultura local. Hall (1999) argumenta que as identidades globais estão bastante
presentes na cultura local.
A entrevistada Fernanda comenta ainda em relação a influência global na preferência
do consumidor: “No entanto, o Brasil sofre também a influência da moda e de lançamentos de
marcas internacionais de perfumaria que acabam chegando ao mercado”.
Fernanda sugere que no Brasil há preferência por lavanda e cheiro de bebê. Além disso,
destaca a importância das matérias-primas: “Questões culturais brasileiras que podem ser
utilizadas na perfumaria são notas inspiradas por matérias-primas nacionais, como frutas e
plantas nativas”
A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos, e, além
dos três principais, a população brasileira é formada por imigrantes (RIBEIRO, 2015). Tendo
em vista esta formação histórica, o Brasil se constitui em um país com múltiplas características
regionais. Essa condição confere inúmeros perfis de preferência olfativa, sobretudo de acordo
com a região e o clima que o indivíduo vive.
Parte dos entrevistados comentam que no Brasil há diferenças de preferência olfativa
entre as regiões. Por exemplo, o entrevistado Arthur sugere que no Norte/Nordeste há
preferência por fragrâncias mais fortes e opulentas, enquanto que na Região Sul e Sudeste as
fragrâncias favoritas são as mais leves e não invasivas como caminhos cítricos, aquosos ou
florais leves. Ele comenta que esta distinção tem relação ao estilo de vida e hábitos de uso dos
consumidores.
A principal característica do clima brasileiro, considerando sua posição geográfica, é a
tropicalidade. Nas regiões mais quentes, é comum que o brasileiro tome até mais de dois banhos
por dia, e, por isso utiliza fragrâncias mais leves e frescas que tem nas colônias. Já nas regiões
como Sul e Sudeste, o clima costuma ser mais ameno ou frio, utiliza-se mais perfumes
encorpados ou doces que duram mais tempo na pele, mas não são considerados muito fortes. A
entrevistada Daisy contribui com o seguinte comentário a respeito do clima brasileiro:
“O clima interfere bastante no consumo de alguns produtos, por isso vemos o impacto nas vendas de produtos
mais doces no inverno. Enquanto que no verão é mais as fragrâncias frescas.
Algumas vezes em edições especiais (e que ficam pouco tempo no mercado – menos que 1 ano), fazemos o
lançamento dos produtos já pensando nesse fator do clima”.

Pierre Bourdieu (1983) sugere que a posição que o indivíduo ocupa dentro de uma
estrutura econômica e os grupos com os quais se relaciona podem definir o estilo de vida deste
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mesmo indivíduo. Para entender este fenômeno, os entrevistados foram solicitados a comentar
a respeito de classe social e os comentários divergem um pouco:

“Em relação a classe social não interfere diretamente no desenvolvimento, pois nossos produtos são direcionados
para o mesmo público alvo. O que interefere é no custo da fragrância em si (ENTREVISTADA CATIA)”.
“Em termos de classe social, a influência pode se dar tanto por gosto pessoal como por limites de preço que o
consumidor consegue pagar. O preço final do produto tem um impacto no tipo de fragrância a ser criada também.
(ENTREVISTADA FERNANDA)”
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6. DISCUSSÃO GERAL

Neste trabalho procurou-se investigar como a cultura brasileira influencia o
desenvolvimento de fragrâncias em produtos cosméticos. Além deste objetivo principal,
também foi analisado minuciosamente o processo de desenvolvimento de produtos cosméticos
com fragrância no Brasil; a importância da fragrância do ponto de vista gerencial; principais
aspectos do comportamento do consumidor que influenciam em sua preferência e procurou-se
verificar se há padrão de preferência olfativa de acordo com a região brasileira e seus impactos
no desenvolvimento. Para tanto, foram feitas diversas pesquisas que pudessem responder a estas
questões.
A fragrância constitui-se em parte fundamental em um produto cosmético, podendo
inclusive interferir na avaliação de performance do consumidor. Além da fragrância, os
entrevistados ressaltaram que a qualidade dos demais ingredientes deve ser considerada, pois
sem isto, o produto deixa de cumprir a sua função ou benefício principal. Outros aspectos
tangíveis do produto como embalagem e cor também foram mencionados com relevância.
As entrevistas realizadas com os profissionais indicam os principais fatores que
motivam a compra de produtos cosméticos com fragrância: sensação de limpeza, impressionar
ou conquistar alguém, trazer segurança, sofisticação, pertencer a um grupo e autoestima/bemestar. E, certamente estes fatores devem ser levados em consideração no desenvolvimento,
variando de acordo com a categoria do produto.
O consumo, de uma forma geral, é uma forma de demonstração de pertencimento ou
não a determinado grupo social. No caso de produtos cosméticos com fragrâncias, este fator
também aparece como motivação a compra, principalmente em jovens. Além disso, há
influência de variáveis como estilo de vida e moda, principalmente no uso de cosméticos que
geralmente há uma associação com pessoas famosas que endossam a marca.
A posição que o indivíduo ocupa na estrutura econômica colabora na construção de seu
estilo de vida, por este motivo, a classe social do consumidor é importante para a definição das
matérias primas que serão utilizadas no produto final, pois isto impacta diretamente no preço
do produto. No Brasil, há muitas diferentes de classes sociais, por isto, o desenvolvimento de
produto é ainda mais complexo, deve-se ter em vista o público alvo que se deseja atingir.
Em relação a preferência olfativa, os entrevistados entendem que cada pessoa já possui
preferência olfativa, e, portanto, tendem a gostar de produtos dentro do que já conhecem e
gostam. Esse resultado traz contribuições importantes para o processo de desenvolvimento dos
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novos produtos. Há necessidade de se conhecer muito bem o perfil dos consumidores que se
deseja atingir, buscando entender quais caminhos olfativos já conhecem ou os que preferem
para conseguir lançar produtos mais “certeiros”. Por este motivo, relatam que fazer uma
extensão de linha é muito mais fácil do que começar o processo do “zero”.
De acordo com as pesquisas realizadas, a preferência olfativa no Brasil pode variar
bastante de acordo com a região que o consumidor vive. Essa variação ocorre em virtude das
mudanças de geografia e aspectos culturais de cada região.
A heterogeneidade é a principal característica da cultura brasileira, devido a
miscigenação histórica de diversos grupos étnicos. Nas regiões Norte/Nordeste há preferência
por fragrâncias mais fortes e opulentas, enquanto que na Região Sul e Sudeste as fragrâncias
favoritas são as mais leves e não invasivas como caminhos cítricos, aquosos ou florais leves.
Também foi mencionada a questão da tropicalidade do Brasil. Em geral, em estações do
ano com o clima mais quente provoca maior preferência por fragrâncias frescas, enquanto que
em clima mais ameno ou frio, utilizam-se fragrâncias mais doces. Dada essas características, o
lançamento de novos produtos também varia por sazonalidade.
Por perdurarem por mais tempo, os avaliadores de fragrância entrevistados mencionam
a importância das notas de fundo para carregar as principais características do produto. Afinal,
é o que vai durar mais tempo na pele da pessoa.
O processo de desenvolvimento de cosméticos é um desafio dada a rapidez no
crescimento nas tecnologias inovadoras e descoberta de novos princípios ativos que juntos
devem propiciar efetividade e possuir sensorial diferenciado para serem aceitos pelos
consumidores. E, além disso, a influência da moda e tendências que mudam com frequência
provocam esta necessidade de inovação. As pesquisas realizadas mostram que há um processo
definido de maneira uniforme para praticamente todas as empresas entrevistadas. No entanto,
este processo muitas vezes não é respeitado devido a falta de planejamento de departamentos
internos. E, para conseguir entregar o projeto no prazo, é dado “um jeitinho” de burlar o
processo instituído.
É importante realizar análises mais críticas e fundamentadas a respeito das variáveis do
comportamento do consumidor que podem interferir no processo de decisão de compra. Dessa
forma, os fabricantes podem produzir estratégias de marketing mais focadas no público que se
deseja atingir com desenvolvimento de novos produtos e serviços.
A partir das conclusões deste estudo foi possível estruturar intenso conhecimento teórico
e empírico a respeito de desenvolvimento de produtos e cultura. Os resultados encontrados
foram interessantes e se revelaram como ponto de partida para descobertas ainda maiores em
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relação ao comportamento do consumidor e suas tratativas sob o ponto de vista acadêmico e
gerencial.

6.1

IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS
Este trabalho fornece uma fonte de informação que pode auxiliar futuros estudos nas

áreas de marketing, inovação/desenvolvimento de novos produtos e de comportamento do
consumidor. Além disso, dada a escassez de trabalhos que relacionem esses temas de cultura e
comportamento de consumidor de cosméticos a este tema particular.

6.2

IMPLICAÇÕES GERENCIAIS
A partir das informações obtidas a respeito dos profissionais que influenciam o processo

de desenvolvimento de produtos cosméticos, é possível entender que ainda há espaço para
melhorar a compreensão da importância do comportamento do consumidor para melhorar os
processos internos. Os gestores de marketing podem fazer uso destas informações para
desenvolver suas estratégias mercadológicas para desenvolver produtos ainda mais assertivos
para seu público alvo. Neste trabalho foi possível compreender substancialmente como se dá o
processo de desenvolvimento de um produto cosmético com fragrância e identificar as
oportunidades de melhoria para satisfazer o consumidor.

6.3

POSSIBILIDADES PARA ESTUDOS FUTUROS
Como sugestões para pesquisas futuras, propõe se realizar uma pesquisa quantitativa

para que se consiga generalizar os achados desta pesquisa e entender se a percepção dos
profissionais entrevistados está de acordo com o ponto de vista do consumidor. É possível
relacionar o tema de preferência famílias olfativas de produtos cosméticos com outras variáveis
de comportamento de consumo como memória, envolvimento com o produto e personalidade
a fim de aperfeiçoar os conhecimentos que se tem a respeito do assunto. Além disso, ainda
como metodologia, sugere-se que sejam realizados estudos experimentais para avaliar a
preferência olfativa.
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Apêndice 1
ROTEIRO ENTREVISTA
Como você descreveria a importância da fragrância para o desenvolvimento de um produto
cosmético?
O que faz os consumidores quererem “cheirar bem”?
Poderia me dar um exemplo de um processo de desenvolvimento que participou?
As notas ou famílias olfativas foram definidas no briefing?
Além da fragrância, que outros aspectos tangíveis (cor, embalagem, formatos, etc) são
importantes para um produto cosmético com cheiro (loção, sabonete, colônia, etc)?
Tendo em vista a necessidade do consumidor, na sua opinião, o que é necessário conhecer sobre
ele para o desenvolvimento de uma fragrância de um perfume?
O que motiva o consumidor a preferir uma fragrância de um perfume à outra?
Qual a importância da moda e de tendências para a construção de um cheiro?
Como é a influência de outras culturas no desenvolvimento nacional de cosméticos?
Na sua opinião, é mais desafiador criar um perfume “do zero” ou fazer uma extensão de linha?
Existe, na sua opinião, um padrão de preferência olfativa que se modifica de acordo com a
cultura regional (nordeste, sul, sudeste, etc)? Se sim, como isto impacta durante o
desenvolvimento?
Como trazer aspectos culturais para dentro de uma fragrância? O que diferencia a cultura do
Brasil em relação a outros países?
Abrir os aspectos – clima, localização, classe social, religião, heterogeneidade, jeitinho
brasileiro
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ENTREVISTA FERNANDA
Sexo: Feminino
Idade: 42 anos
Gerente de desenvolvimento de fragrâncias
Qual a sua participação durante o processo de desenvolvimento de um produto cosmético
com fragrância?
Avaliação de perfume (eau de toilette) junto ao time de perfumistas.
Como você descreveria a importância da fragrância para o desenvolvimento de um
produto cosmético?
No caso de um perfume, a fragrância é 95% da essência do produto. O resto é a embalagem, o
nome e o posicionamento.
Em outros tipos de produto cosmético, como cremes ou shampoos, a fragrância é bastante
importante, mas também os ingredientes ativos são cruciais para cumprir a função do produto.
O que faz os consumidores quererem “cheirar bem”, na sua opinião?
Vários fatores. Passar uma imagem de sofisticação, de limpeza. Chamar a atenção das outras
pessoas. Seduzir. Sentir-se bem, elegante, limpo, sofisticado. Pode ser também disfarçar cheiros
corporais considerados desagradáveis (suor, principalmente). O gosto pessoal por um tipo de
perfume dá bem-estar e em certos casos, segurança.
Poderia me dar um exemplo de um processo de desenvolvimento de um produto cosmético
com fragrância que participou?
Perfumes da Natura e O Boticário.
Vou te contar como foi o processo de expansão de linha de produtos da Natura. Notou-se que
o Brasil estava na época (e até nos dias atuais ) com tendência a valorizar produtos mais
sustentáveis e ingredientes nativos. Nós já tínhamos produzido a linha com outra fragrância,
que era a de Maracujá. Vimos ai uma oportunidade de expandir a linha. Não havia muitos
concorrentes diretos nesse segmento, então estaríamos sozinhos... Enviamos a ideia aos nossos
parceiros fornecedores que nos trouxeram várias ideias de ingredientes que poderíamos
explorar. E, a partir de então, fomos criando várias outras fragrâncias, desde Pitanga, Buriti,
etc.

As notas ou famílias olfativas foram definidas no briefing?
Nem sempre. Em geral o briefing de perfume fala sobre o posicionamento (perfil do consumidor
– sexo, idade, estilo de vida, tipo de uso do produto, preço, às vezes o nome, a embalagem
imaginada) mas não define a família olfativa, deixando isso à cargo da criatividade dos
perfumistas. Não raro, o briefing define um benchmark do mercado, geralmente um lançamento
internacional considerado adequado ao projeto de desenvolvimento do produto nacional. Nesse
caso, a escolha da família olfativa fica mais restrita, mas mesmo assim existe margem para a
sugestão de notas e famílias olfativas diferentes.
Além da fragrância, que outros aspectos tangíveis (cor, embalagem, formatos, etc) são
importantes para um produto cosmético com cheiro (loção, sabonete, colônia, etc)?
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Todos os aspectos tangíveis são importantes para o produto cosmético, pois são o primeiro
contato do consumidor com o produto (visual e tátil, além do olfativo). Uma embalagem tem
que atrair a atenção com suas cores e formas, além de oferecer praticidade na aplicação do
produto e preservar as qualidades físicas do mesmo (não vazar, por exemplo). Sendo sensorial,
o produto cosmético tem que ser harmônico em todos os aspectos, desde a cor (da embalagem
e do produto em si), passando pelo tátil e visual (da embalagem e do produto em si) até o
olfativo.
Tendo em vista a necessidade do consumidor, na sua opinião, o que é necessário conhecer
sobre ele (o consumidor) para o desenvolvimento de uma fragrância de um perfume?
Pensando no consumidor primário, conhecer as suas necessidades práticas (tipo de uso do
produto, em que circunstâncias, benefícios esperados) e preferências olfativas genéricas (quais
notas olfativas são bem aceitas e quais são rejeitadas) é fundamental. Conhecer também as
tendências do mercado em termos de famílias e notas olfativas, de novos produtos e novos usos
também é muito importante.
O que motiva o consumidor a preferir uma fragrância de um perfume à outra?
Preferência pessoal, harmonização do perfume com a pele de cada pessoa, clima (no frio e no
calor as preferências olfativas mudam). Há também a influência da moda, dos lançamentos das
grandes marcas que orientam o mercado, questões culturais (preferências olfativas ligadas a
cada país). Acredito que a fase da vida também tem um peso, há influências que são mais fortes
quando se é jovem, como a moda e os hábitos do grupo de pertencimento, e outras são mais
atuantes na idade madura, como hábitos e preferências pessoais, ou o uso do perfume como
uma ‘assinatura’.
Qual a importância da moda para a construção de um cheiro?
As tendências em hábitos e costumes, tendências socioculturais, a arte, a educação, tudo isso
influencia a moda e, por consequência, os perfumes. Os perfumes acompanham o espírito do
tempo, apesar de durarem mais que a moda mais sazonal. Hoje, por exemplo, se fala muito no
perfume e cosmético eco-friendly devido à preocupação com o meio ambiente, o aquecimento
global, etc. Também existe a tendência dos perfumes de nicho e personalizados em contraponto
aos mais massificados. Os perfumes gourmand são possivelmente uma resposta à tendência da
gourmetização, etc.
Na sua opinião, é mais desafiador criar um perfume “do zero” ou fazer uma extensão de
linha?
É muito mais desafiador criar do zero, pois a extensão de linha parte de um perfume já pronto,
com uma marca e uma presença no mercado, e modifica alguns aspectos (notas de saída ou de
fundo, por exemplo). Além disso, um novo perfume tem que ser sustentado até se firmar no
mercado com grandes investimentos de marketing (propaganda para divulgar o produto, ações
de amostragem no ponto de venda, eventos de lançamento, etc.). A extensão de linha pega
‘carona’ em uma marca que já está no mercado e já tem algum conhecimento ou sucesso.
Existe, na sua opinião, um padrão de preferência olfativa que se modifica de acordo com
a cultura regional no Brasil (nordeste, sul, sudeste, etc)?
Sim, as preferências olfativas são influenciadas pelo clima, costumes, hábitos de higiene, até
pelas matérias-primas disponíveis em cada local. O desenvolvimento da fragrância deve levar
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em conta essas preferências. Se for uma marca regional, isso é ainda mais importante. No
entanto, muitos perfumes são voltados para um público mais genérico, mas sua aceitação pode
variar de uma região para outra.
Comente a respeito da interferência dos aspectos como o clima, localização da cidade
(praia, urbano, campo), classe social no desenvolvimento de uma fragrância.
Como já foi dito acima, o clima e o tipo de consumidor influenciam o desenvolvimento das
fragrâncias. Em termos de classe social, a influência pode se dar tanto por gosto pessoal como
por limites de preço que o consumidor consegue pagar. O preço final do produto tem um
impacto no tipo de fragrância a ser criada também.
Como trazer aspectos culturais para dentro de uma fragrância? O que diferencia a
cultura do Brasil em relação a outros países?
Como qualquer país, o Brasil tem preferências olfativas próprias, como a lavanda, que é muito
apreciada por questões culturais, ou o ‘cheiro de bebê’, que no Brasil lembra talco Johnson´s,
provavelmente por uma questão de mercado. No entanto, o Brasil sofre também a influência da
moda e de lançamentos de marcas internacionais de perfumaria que acabam chegando ao
mercado. Questões culturais brasileiras que podem ser utilizadas na perfumaria são notas
inspiradas por matérias-primas nacionais, como frutas e plantas nativas. Em termos de uso de
perfumes e cosméticos, o Brasil se destaca pelos costumes de higiene (banhos diários, cuidados
com o cabelo, uso de desodorantes, sabonetes, etc.). O brasileiro tem como valor cultural o
asseio corporal e a rejeição a odores corporais fortes.
ENTREVISTA GABRIELA
Sexo: Feminino
Idade: 54 anos
Diretora de marketing – personal care
Qual a sua participação durante o processo de desenvolvimento de um produto cosmético
com fragrância?
Tenho participação ativa durante todo o processo porque trabalho na área
denominação/desenvolvimento
Como você descreveria a importância da fragrância para o desenvolvimento de um
produto cosmético?
Na maioria das categorias de beleza a fragrância é um dos principais pontos no desenvolvimento
É com a fragrância que conseguimos transmitir toda a essência do produto, para que ele serve,
que sensação queremos que o consumidor tenha e muitas vezes ele traz inovação tb na categoria
Trabalhei diretamente com cabelos, e fragrância é de suma importância,com estética e com
perfumaria
O que faz os consumidores quererem “cheirar bem”, na sua opinião?
Acredito que os consumidores querem cheirar bem (falando especificamente de cabelos) pois
da uma sensação de realização. Quando você acaba de lavar seu cabelo você se sente bem,
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pronta para drenar o dia ou para relaxar após um dia longo. Além do benefício default de
limpeza
Poderia me dar um exemplo de um processo de desenvolvimento de um produto cosmético
com fragrância que participou?
Falando de estética analisamos mercado em vários sentidos,performance de produtos,novos
ingredientes,textura e fragrâncias. Olhamos o mercado local e externo para ver as novas
tendências. Geralmente sempre olhamos as tendências fora do Brasil para lançar nossos
produtos. Depois, definimos o público que queremos atingir e o que o produto deve transmitir.
Nosso produto era para profissional então o cheiro é um pouco diferente pois ele é usado em
outro momento do consumidor. Cada detalhe do produto é importante. Depende onde,quando
e em quem usaremos. Para o desenvolvimento do produto em si, temos que envolver toda a
nossa equipe de produção e P&D. além de ter o envolvimento externo de fornecedor de
fragrância e embalagem.
As notas ou famílias olfativas foram definidas no briefing?
Sim definimos as notas antes. Passamos um briefing do nosso produto final e o que ele
precisa dar de sensação é assim então recebemos as fragrâncias.
Além da fragrância, que outros aspectos tangíveis (cor, embalagem, formatos, etc) são
importantes para um produto cosmético com cheiro (loção, sabonete, colônia, etc)?
A cor é muito importante pois a cor reflete o cheiro
Tendo em vista a necessidade do consumidor, na sua opinião, o que é necessário conhecer
sobre ele (o consumidor) para o desenvolvimento de uma fragrância de um perfume?
Eu acho que é necessário entender o ambiente dele, o que ele procura com esse nosso produto
O que motiva o consumidor a preferir uma fragrância de um perfume à outra?
Vimos muito que a preferência de fragrância é a sensação que dá e também lembrança de outras
coisas. Muitos cheiros nos remetem a histórias, lembranças e isso também é importante
entender.
Qual a importância da moda para a construção de um cheiro?
A moda é bastante relevante principalmente na categoria de perfumaria e cabelos. Mas em
estética não vemos muito isso
Na sua opinião, é mais desafiador criar um perfume “do zero” ou fazer uma extensão de
linha?
Acho mais desafiador criar uma extensão de linha,pois vc tem um coração,seu produtos já fala
com um certo público e ele já tem uma personalidade que vc deve manter esse mesmo fio
condutor mas ao mesmo tempo trazer uma novidade
Existe, na sua opinião, um padrão de preferência olfativa que se modifica de acordo com
a cultura regional no Brasil (nordeste, sul, sudeste, etc)?
Claro que existe. Acredito que exista principalmente em perfumaria. Existe um padrão local
dependendo do clima e de como é usado o produto em qual ocasião
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Comente a respeito da interferência dos aspectos como o clima, localização da cidade
(praia, urbano, campo), classe social no desenvolvimento de uma fragrância.
Suma importância para perfumaria. Quando falamos de cabelos e estética é algo mais global
com menos localização

ENTREVISTA DAISY
Sexo: Feminino
Idade: 28 anos
Coordenador marketing de sabonetes e loções
Como você descreveria a importância da fragrância para o desenvolvimento de um
produto cosmético?
Super importante. No meu caso, que trabalho com cosméticos para banho, é essencial que tenha
uma fragrância agravável para satisfazer o consumidor. As vezes, um produto é melhor avaliado
pela fragrância do que pela performance em si.
O que faz os consumidores quererem “cheirar bem”, na sua opinião?
O cheiro traz a sensação de limpeza, principalmente na categoria que atuo hoje, que é sabonetes
e hidratantes de banho. Ninguém quer ficar “”fedido” perto dos outros, ne? Quem é mal
cheirado, é mal falado.
Poderia me dar um exemplo de um processo de desenvolvimento que participou?
Participei do desenvolvimento de um novo hidratante para banho.
A ideia era fazer um hidratante para as pessoas que não gostassem de passar hidratante após o
banho. Fizemos várias pesquisas com o consumidor para entender o cheiro de um produto
desses (que na época era inovador aqui no Brasil). E, por ser um país tão quente em algumas
regiões, esse lançamento era uma novidade muito legal, pois dai o consumidor não precisa
passar nenhum hidratante depois do banho e “sentir” que ficou melado. Pesquisamos com o
consumidor também as fragrâncias mais bem aceitas, e, em geral, eles preferiam as que já
conheciam da nossa própria linha (fizemos teste com consumidores da nossa marca e os que
não consumiam também para ver as diferenças). Então, vimos que o melhor caminho era lançar
em cima de algo que já tínhamos produzido, precisava só adaptar a base do produto.
As notas ou famílias olfativas foram definidas no briefing?
Nós pensávamos em trazer notas olfativas mais doces, pois no Brasil são estas notas que
agradam mais. E, como já tínhamos uma linha toda nesse perfil, fizemos apenas uma extensão
de linha.
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Além da fragrância, que outros aspectos tangíveis (cor, embalagem, formatos, etc) são
importantes para um produto cosmético com cheiro (loção, sabonete, colônia, etc)?
A embalagem deve ser sofisticada, mas não pode ser “dura” a ponto de o consumidor não
conseguir usar o produto até o final. Já tivemos problemas com isso, então, pensamos bastante
neste aspecto. A cor deve ter aderência com a fragrancia. Por exemplo, não adianta um produto
com fragrância de morango ter cor verde, ne?
Tendo em vista a necessidade do consumidor, na sua opinião, o que é necessário conhecer
sobre ele para o desenvolvimento de uma fragrância de um perfume?
Precisamos entender primeiro quem é o publico que queremos atingir. Traçar um perfil e depois
fazer pesquisa para entender os hábitos de consumo e suas preferências. Nessa pesquisa
descobrimos, por exemplo, as motivações para o uso do produto, a frequência do uso, quais
ocasiões do uso, e também quando fazemos experimentos, a preferência olfativa. Sempre o
consumidor final nos traz muitas respostas.
O que motiva o consumidor a preferir uma fragrância de um perfume à outra?
Acredito que tenha muito a ver com o que ele já utiliza e conhece. Por exemplo, em nossa linha,
temos muitos consumidores que já utilizam as loções corporais, e acabam comprando os
sabonetes e hidratantes de banho porque já conhecem a fragrância. Tem muito a ver com as
referências que ele tem de cheiro em sua vida.
Qual a importância da moda e de tendências para a construção de um cheiro?
É muito importante. Quando lançamos um novo produto, sempre tentamos ver o que está nas
tendências atuais de cheiros. Nossos parceiros (casas de fragrâncias) sempre nos trazem essas
tendências.
Na sua opinião, é mais desafiador criar um perfume “do zero” ou fazer uma extensão de
linha?
Imagino que seja criar do zero. No meu caso, sempre trabalhei com extensão de linha.
Existe, na sua opinião, um padrão de preferência olfativa que se modifica de acordo com
a cultura regional no Brasil (nordeste, sul, sudeste, etc)?
Sim, conseguimos ver essa tendência pelas vendas das fragrâncias nas regiões. Nossa linha de
produtos mais doce, vendem mais em outras regiões do que no Nordeste. Eu acredito que isto
ocorre principalmente pelo clima da região. No Nordeste o público prefere fragrâncias mais
frescas.
Comente a respeito da interferência dos aspectos como o clima, localização da cidade
(praia, urbano, campo), classe social no desenvolvimento de uma fragrância
O clima interfere bastante no consumo de alguns produtos, por isso vemos o impacto nas vendas
de produtos mais doces no inverno. Enquanto que no verão é mais as fragrâncias frescas.
Algumas vezes em edições especiais (e que ficam pouco tempo no mercado – menos que 1
ano), fazemos o lançamento dos produtos já pensando nesse fator do clima.
Em relação a classe social não interfere diretamente no desenvolvimento, pois nossos produtos
são direcionados para o mesmo publico alvo. O que interefere é no custo da fragrância em si.
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Como trazer aspectos culturais para dentro de uma fragrância? O que diferencia a
cultura do Brasil em relação a outros países?
Para isto temos que entender o que é a cultura da região. Por exemplo, aqui no brasil o consumo
de produtos como Açai, Guarana e Pitanga é cultural, pois esses ingredientes são produzidos
no país. É interessante como esses produtos regionais se destacam fora daqui e são vistos como
“iguarias”.
ENTREVISTA ARTHUR
Sexo: Masculino
Idade: 28 anos
Avaliador fragrâncias
Como você descreveria a importância da fragrância para o desenvolvimento de um
produto cosmético?
A fragrância é muito importante no desenvolvimento de um produto. Na minha opinião a
fragrância é o ingrediente mais importante do produto, pois pode influenciar na performance.
Um teste realizado com duas bases iguais de um condicionador para cabelos, cada uma com
uma fragrância, obteve resultados no quesito hidratação totalmente diferentes. O produto que
usava a fragrância mais aceita foi muito superior ao outro produto, mas as bases eram iguais.
Resumindo a fragrância influenciou na decisão.
O que faz os consumidores quererem “cheirar bem”, na sua opinião?
Na maioria dos casos o perfume é utilizado para impressionar/conquistar (no caso de fine
fragrance). Para produtos de cuidado pessoal a fragrância traz a sensação de estar limpo, por
isso as pessoas procuram fragrâncias com long lasting para ter a sensação de estar limpo o dia
todo.
Poderia me dar um exemplo de um processo de desenvolvimento que participou?
Todo processo de desenvolvimento de um novo produto nasce com o mkt, o briefing. Esse
briefing é enviado para diversas áreas e cada área tem sua competência para esse lançamento.
Para pesquisa e desenvolvimento cabe entregar um produto (base e fragrância) com qualidade.
Depois do produto aprovado começam diversos testes, como pesquisa com consumidor,
estabilidade, compatibilidade e teste de segurança, esse garante que o produto é seguro para o
consumidor. Com os testes finalizados começa o processo de registro desse produto na
ANVISA para assim poder ser comercializado.
As notas ou famílias olfativas foram definidas no briefing?
Em todo desenvolvimento de uma nova fragrância o conceito do produto é fundamental para
poder direcionar o desenvolvimento. Com o conceito podemos decidir qual será o perfil e a
família da fragrância. A característica principal da fragrância de um produto é definida
principalmente pela nota de fundo, que é a que dura mais tempo na pele do consumidor. Por
isto temos que fazer avaliação nos três níveis.
Além da fragrância, que outros aspectos tangíveis (cor, embalagem, formatos, etc) são
importantes para um produto cosmético com cheiro (loção, sabonete, colônia, etc)?
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Como a fragrância a embalagem é muito importante para o produto. Uma embalagem moderna,
bonita e ergonômica (fácil de usar) junto com um fragrância sofisticada podem tornar o produto
um best seller
Tendo em vista a necessidade do consumidor, na sua opinião, o que é necessário conhecer
sobre ele para o desenvolvimento de uma fragrância de um perfume?
A opinião do consumidor final é muito importante para o desenvolvimento de uma nova
fragrância, por isso torna se necessário da maioria dos casos um teste em uso para avaliar o
produto. Com esse teste é possível entender se aquela nova fragrância será aceita ou rejeitada
no mercado. Mas também para esse tipo de pesquisa, testar o conceito e a embalagem do
produto é fundamental. Em alguns casos por falta de tempo e de dinheiro esse tipo de pesquisa
não é feita e o produto torna-se um sucesso como Kaiak Natura (Sorte!)
O que motiva o consumidor a preferir uma fragrância de um perfume à outra?
Como para muitos outros produtos cada consumidor tem sua preferência (marca, cor, cheiro,
sabor, etc) e para fragrâncias a preferência é decidida pelo caminho olfativo, por exemplo se
você não gosta de perfumes adocicados (Edibles, Gourmand) você não vai comprar um Angel
vai preferir um perfume mais leve ou fresco como Light Blue.
Qual a importância da moda e de tendências para a construção de um cheiro?
Na minha opinião moda e tendência são importantes para direcionar o desenvolvimento de uma
nova fragrância, como por exemplo, Pantone que lança a cor do ano, com isso as empresas
seguem esse novo pantone para seus lançamentos (roupas, joias, carros, etc). E para fragrância
funciona parecido só que um pouco mais subjetivo, usam os “cheiros”. A cor do ano de 2017
foi um verde mais fresco, então para fragrâncias usavam componentes leves, frescos, aquosos,
verdes para essa tendência.

Na sua opinião, é mais desafiador criar um perfume “do zero” ou fazer uma extensão de
linha?
Com certeza criar um perfume do zero. Você precisa atender uma expectativa muito grande do
seu cliente e do mercado. Para extensão você já tem um produto que está no mercado que vai
apenas adaptar uma nova fragrância para uma base diferente.
Existe, na sua opinião, um padrão de preferência olfativa que se modifica de acordo com
a cultura regional no Brasil (nordeste, sul, sudeste, etc)?
Com certeza, no Brasil conseguimos identificar os caminhos olfativos das regiões com os dados
do mercado. Para norte e nordeste o caminho olfativo mais vendido é o Edible/Gourmand que
são fragrâncias mais fortes e opulentas que é o oposto da região sul que prefere fragrâncias mais
leves e não invasivas como caminhos cítricos, aquosos ou florais leves.
Comente a respeito da interferência dos aspectos como o clima, localização da cidade
(praia, urbano, campo), classe social no desenvolvimento de uma fragrância
Quando é iniciado um briefing de uma nova fragrância já sabemos qual será o público alvo
(classe social), com isso sabemos se o produto será Prestige low Prestige, Mass, etc. Sobre o
clima, algumas empresas lançam produtos de temporada como produtos para o verão e inverno.
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Como trazer aspectos culturais para dentro de uma fragrância? O que diferencia a
cultura do Brasil em relação a outros países?
No mercado existem produtos que usam ingredientes de uma determinada região do Brasil ou
o conhecimento tradicional associado no produto, como por exemplo Natura Ekos e L’occitane
au Brésil. Mas para isso é necessário acessar um órgão regulamentador (CGEN) para
comercializar produtos desse tipo.
ENTREVISTA BRUNO
Sexo: Masculino
Idade: 28 anos
Coordenador marketing de sabonetes e loções
Qual a sua participação durante o processo de desenvolvimento de um produto cosmético
com fragrância?
Minha participação é desde o início do desenvolvimento onde recebo um briefing do cliente
para o desenvolvimento em todas as categorias, incluindo “Fine Fragrance”.
Como você descreveria a importância da fragrância para o desenvolvimento de um
produto cosmético?
Muito importante, pois a fragrância hoje é considerada como um acessório, hoje a pessoa usa
um perfume ou escolhe um cheiro de acordo com o seu humor ou a ocasião que irá acontecer
no dia.
O que faz os consumidores quererem “cheirar bem”, na sua opinião?
Vários fatores, como por exemplo, Sensação de Limpeza, Alto Estima, se sentir elogiada e
sensação de bem estar.
Poderia me dar um exemplo de um processo de desenvolvimento de um produto cosmético
com fragrância que participou?
Um exemplo foi a criação de uma linha de body lotion, onde tivemos que trabalhar do zero,
ajudando o cliente desde a criação da marca e oferta de olfativos de acordo com o mercado e
novas tendências. Após a definição do caminho olfativo com a casa de fragrância, fizemos
pesquisa com os consumidores finais para avaliar se aprovam a nova linha. Por ser uma nova
fragrância, tínhamos receio da aprovação do mercado. Entao, fizemos teste com grupo de foco
para avaliação.
As notas ou famílias olfativas foram definidas no briefing?
Neste caso não, foi apresentado após uma análise de mercado
Além da fragrância, que outros aspectos tangíveis (cor, embalagem, formatos, etc) são
importantes para um produto cosmético com cheiro (loção, sabonete, colônia, etc)?
Ao meu ver Cor, Embalagem e a Comunicação para o cliente.
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Tendo em vista a necessidade do consumidor, na sua opinião, o que é necessário conhecer
sobre ele (o consumidor) para o desenvolvimento de uma fragrância de um perfume?
O Consumidor de hoje está muito antenado na internet e meios de comunicação, para ser
assertivo você precisa entender quem o publico final para o tipo de produto e estudar as
tendências para fazer o link com este consumidor.
O que motiva o consumidor a preferir uma fragrância de um perfume à outra?
Gosto próprio, as vezes o cliente até compra por um frasco ou por curiosidade, porém se não é
um olfativo que ele aprecia, não faz a recompra.
Qual a importância da moda para a construção de um cheiro?
Tem uma extensão no processo de criação, marcas internacionais se inspiram muito na
tendência da moda, um tecido ou mesmo uma cor. Dependendo, você pode até criar acordes
para inspirar nas tendências da moda.
Na sua opinião, é mais desafiador criar um perfume “do zero” ou fazer uma extensão de
linha?
Ao meu ver seria criar desde o zero, pois trata-se de uma marca nova que o consumidor precisa
acreditar para comprar. Neste caso entender quem será o consumidor e fazer uma comunicação
claro é extremamente relevante.
Existe, na sua opinião, um padrão de preferência olfativa que se modifica de acordo com
a cultura regional no Brasil (nordeste, sul, sudeste, etc)?
Existem algumas preferência por regiões por uma questão até mesmo de temperatura, porém se
for uma empresa com projeção Brasil, deve-se fazer uma fragrância que atenda todas as regiões,
por exemplo no Nordeste busca muito o frescor, então mesmo que seja uma fragrância mais
pesada olfativamente, deve-se puxar este frescor.
Comente a respeito da interferência dos aspectos como o clima, localização da cidade
(praia, urbano, campo), classe social no desenvolvimento de uma fragrância.
Este ponto é muito abrangente, no caso de temperatura esta descrito acima, e no caso da
condição social tem uma questão de “price point” do produto. Está muito ligado a estratégia da
Empresa.
Como trazer aspectos culturais para dentro de uma fragrância? O que diferencia a
cultura do Brasil em relação a outros países?
Os aspectos culturais, ao meu ver, deve ser transmitido em uma fragrância com ingredientes,
por exemplo, temos empresas no Brasil que exploram a Amazônia e não tem somente um
reconhecimento no Brasil, mas sim com uma projeção Internacional.
Por exemplo, temos muitos ingredientes brasileiros que são cultivados e utilizados em
cosméticos. E, com isso ganhamos a valorização de nossa cultura a nível internacional.

