
CONSUMO DE PRODUTOS DE BELEZA, O 
QUE INTERFERE NO ORÇAMENTO 

FAMILIAR, PARA A MULHER DE BAIXA 
RENDA?

Jefferson Paulino Rodrigues1 Nancy Araújo de Sousa2 Maria Grazia C Cardoso3



1 Graduando em Ciências Sociais (UFRPE) – E-mail - jefferson_paulinojpr@yahoo.com.br
2 Graduanda em Economia Doméstica (UFRPE) – E-mail - nancyas5@hotmail.com
3 Professora de antropologia do DLCH (UFRPE)- E-mail - graziacardoso@bol.com.br

________________

Introdução

A mulher há muito tempo vem conquistando seu 
espaço na sociedade, implicando em responsabilidades 
das mais variadas. Hoje em dia percebemos que muitas 
delas têm um papel fundamental na organização 
familiar administrando o orçamento, mas nota-se que 
em alguns casos elas não se dão conta da influência 
que sofrem no dia a dia seja da família, do seu grupo 
social e ate dos meios de difusão cultural como a 
mídia. Como em toda sociedade moderna a mídia 
influência as consumidoras, tendo por objetivo vender 
uma idéia, um conceito e por fim uma mercadoria para 
um determinado bem estar social. Tendo em vista isso, 
as mulheres se sentem influênciadas na questão do 
pertencimento de um grupo ou de si sentirem aceitas. 
Para isso elas são levadas a consumirem produtos que 
de alguma forma lhes confirme essa aceitação e que 
satisfaçam suas necessidades de beleza e qualidade de 
vida que pressupõe um conjunto de propriedades e 
qualidades graças às quais os seres humanos se 
mantenham em continua atividade de excelência 
social, essa excelência social é ter o acesso a 
alimentos, moradia, saúde, segurança e a justiça assim 
como apregoa a Constituição Federal em seus artigos 
5° ao 17°, dados como direitos e garantias 
fundamentais [2]. Os produtos de beleza, como dito 
antes, auxiliam no bem viver, principalmente quando 
associado à limpeza do corpo e propiciando ressaltar a 
beleza natural de toda mulher [1].
Como na maioria das sociedades existem divisões 
sociais principalmente com relação ao poder aquisitivo 
que determina se um individuo pertence a uma ou 
outra classe social, no caso a ser estudado optou-se 
pela base da sociedade brasileira que é de população 
de baixa renda em termos numéricos segundo o IBGE, 
dentro desse corpo social em muitos casos o 
orçamento familiar não consegue cumprir com o 
mínimo das necessidades primarias das pessoas como
gênero alimentício, esse orçamento em geral é 
controlado pelas mulheres, como dito antes, e por 
vários motivos elas sentem-se influênciadas no uso de 

produtos de beleza seja para auto satisfação ou para 
satisfazer necessidades alheia a ela: colocação no grupo 
familiar, de amigos ou de trabalho, logo algumas colocam 
esses elementos como prioridade, entendemos a prioridade 
aqui como a ação tomadas por elas na troca ou diminuição 
da quantidade de gêneros alimentícios para que possam 
comprar o xampu, o condicionador ou o hidratante, 
acarretando um descontrole orçamentário e uma 
deficiência alimentar. 
Retomando a questão da mídia, ela consegue ao longo do 
tempo criar verdadeiros consumidores de um ou mais 
produtos. Segundo a associação brasileira da indústria de 
higiene pessoal, perfumaria e cosmético (ABIHPC) [10] 
entre 500 pessoas consultadas, em São Paulo, 78% delas 
afirmavam que são fieis há anos aos mesmos produtos de 
beleza e que 81% delas não trocavam seus produtos por 
outros, nem pelo design ou pelo preço, confirmando a 
fidelidade e o controle da propaganda existente em relação 
a esses produtos. 
Tendo o propósito de analisar as implicações do consumo 
de produtos de beleza e sua interferência no orçamento 
familiar das mulheres de baixa renda, salientemos aqui que 
segundo Oliveira [9] a população de baixa renda ou pobre 
é a população incapaz de satisfazer as necessidades básicas 
dos indivíduos é sentir dificuldades de acesso real aos bens 
e serviços mínimos adequados a uma sobrevivência digna 
de uma pessoa. Isso incluem, basicamente as necessidades 
físicas e elementares como: nutrição, vestuário e saúde. 
Dentro desse universo compreendem ações sociais mais 
complexas como o direito a cidadania reconhecida e 
participação em movimentos políticos.
Algumas dessas mulheres, como dito, sacrificam parte do 
orçamento com esses produtos de beleza no intuito de 
sentirem-se aceitas no grupo. Devemos compreender que a 
influência do grupo e a ação para se obter acessão social 
perpassa pela influência da mídia que imprime vontades e 
costumes aos telespectadores, fato esse que tem-se 
instigado e desafiado a pesquisa a respeito.

Como em toda pesquisa científica existe a questão da 
referência, nesse caso, foi seguido autores que produziram 
trabalhos relacionados à personalidade e a cultura. 
Segundo as antropólogas Marconi e Presotto [8] a 



personalidade é o que determina a individualidade 
duma pessoa moral e que isso está vinculada à 
personalidade coletiva. Que em síntese é uma relação 
de traços, o núcleo essencial da estrutura do caráter da 
maior parte dos membros de um grupo, que se formou 
como resultado das experiências básicas e estilos de 
vida comuns àquele grupo, isso vem esclarecer a 
questão da influência cultural no uso dos produtos de 
beleza, segundo ainda as antropólogas os grupos 
sociais se destacam pelo uso de adornos, pinturas, 
perfumaria e produtos de beleza como elemento de 
estimulo na conquista de parceiros e de destaque 
social, isso se apresentando nas mais variadas culturas, 
compartilhando aqui com a relação que as mães e tias 
têm no uso e na influência esses elementos para com 
suas filhas, essa cultura perpassada ao indivíduo 
tornando-o um novo consumidor do velho produto, 
Mas que também está ligada a influência dos meios de 
comunicação. 

Material e método

O trabalho foi construído da seguinte maneira a si 
saber:
Na primeira etapa foi dada ênfase a pesquisa 
bibliográfica acerca do objeto de estudo por permitir 
associar uma gama de fenômenos muito mais amplo 
que aquele pesquisado diretamente [4], no caso 
especifico, relacionados a produto de beleza e 
comportamento do consumidor. A pesquisa tem a 
finalidade de descobrir respostas para problemas 
mediante procedimentos científicos [3].
Na segunda etapa foi realizada uma observação 
sistemática com estudo de campo nas localidades de 
execução da pesquisa com o objetivo de verificar as 
condições de cotidiano relacionadas a elementos como 
ambiente e também fazer visitas as áreas de trabalho 
dos indivíduos selecionados, utilizando-se de 
anotações e com entrevistas entre a população 
estudada.
Na terceira etapa concluiu-se a e exposição geral da 
pesquisa e elaboração do trabalho, momento em que se 
estabeleceu semelhanças, tendências e padrões 
relevantes. Essa etapa foi de fundamental importância, 
pois tornou possível a formulação de questões 
analíticas a respeito de várias questões que 
“atravessam” o tema, como por exemplo, o 
comportamento, os determinantes e que esta 
relacionada a elementos sociais, econômicos, 
ambientais e culturais no bairro de Caetés I em Abreu 
e Lima/PE. As técnicas propostas para levantamento 
dos dados são da observação direta e aplicação de 
questionário, com Fichamento das informações e 
processamento para posterior análise assim foi 
possível descobrir que em síntese existe uma relação 
de traços de personalidade, daí tivemos que utilizar 
referenciais antropológicos acerca dos temas proposto, 
assim a aplicação dos questionários se deu para reduzir 
o custo de nossa pesquisa visando uma maior 
objetividade da mesma limitando-se assim ao assunto 

já proposto, o consumo de produtos de beleza, 
considerando o discurso social como advindo das falas dos 
sujeitos pesquisados.

Resultados e discursão

Isso nos leva a duas hipóteses: um a mulher é levada a 
adquirir produtos de beleza não só para auto satisfação e 
que o orçamento familiar é formulado com os itens de 
beleza incluídos.
Nilton Hernandes [5], jornalista e doutor em semiótica 
pela USP, analisa a mídia como instrumento de persuasão 
e de poder em suas manifestações concretas, cotidianas e 
dinâmicas utilizando linguagem acessível para conquistar o 
mais variado público consumidor, e é a manifestação da 
mulher na sociedade que a mídia utiliza para a criação de 
um público consumidor.  
Então temos que a mulher como os outros personagens da 
sociedade brasileira passam por diversos aspectos em sua 
vida social e que dentro desse universo está exposta as 
mais variadas interferências como dito antes: A da família, 
do grupo de amigos e do grupo de trabalho, principalmente 
do propagador de cultura como a mídia na transformação
do querer e do necessitar para sentir-se pertencente a um 
grupo, e a população de baixa renda não estaria de fora 
dessa interferência  chegando até o seu poder aquisitivo.
Sob o ponto de vista de Karsaklian [7], a compra tem 
como ponto de partida a motivação. Esta conduz o 
indivíduo à identificação de uma necessidade, que se 
transforma em desejo. O consumidor, com base nos 
desejos, compra produtos de acordo com sua preferência, 
explicando o que foi formado na construção da 
personalidade dos filhos desses consumidores, e a mulher 
na necessidade de consumir, no caso produtos de beleza, 
são motivadas pelos mais variados elementos sociais.
. Muitas mulheres ainda nessa pesquisa ressaltaram que o 
habito no uso é dado por suas mães. Os produtos estudados 
foram: xampu, condicionador e hidratante, ainda com 
relação a pesquisa a empresa de consultoria Euromonitor, o 
Brasil é hoje o segundo maior consumidor mundial de 
produtos de beleza perdendo apenas para os Estados 
Unidos e estando a frente do Japão e da França, gerando 
um faturamento de 22,3 bilhões de dólares em 2007, 
motivados pelo consumo das classes de baixa renda, 
pessoas essas com pouco ou nenhum acesso a alimentação, 
saúde, vestuário e segurança alem do não reconhecimento 
enquanto cidadão, com isso provamos não o poder de 
compra em si dessa classe, que gira segundo dados do 
IBGE da ordem de 0 a 2 salários mínimos [6], mas a 
prioridade que elas implicam a si.
São sim esses motivos que devem ser levados em 
consideração na interferência de seus orçamentos 
familiares: a necessidade de si sentirem pertencentes a um 
grupo.              
E as ciências sociais, como parte do universo cientifico, e 
que lida com os comportamentos sociais, dentre eles os 
relacionados ao consumo, respalda a importância dada a 
esta pesquisa tendo em vista conhecer o comportamento 
das consumidoras, em particular o comportamento das 



mulheres donas de casa e controladoras do orçamento 
familiar.  
Ressaltemos aqui a relevância do orçamento familiar, já 
que nenhuma família vive tranqüila sabendo que seu 
orçamento é incapaz de proporcionar-lhe uma vida 
digna. E é essa a importância e o que justifica o 
aprofundamento dado ao assunto dentro tanto das 
ciências sociais quanto da economia doméstica para 
que esse mesmo conhecimento possa ser útil ao ser
humano.
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