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Resumo: No Brasil a busca por um padrão de beleza é uma corrida contra o tempo, 
a cada minuto é uma informação nova, um novo produto, um novo tratamento 
estético, uma nova tendência, um novo estilo. Já é sabido que a vaidade é uma 
grande característica do povo brasileiro, e o campo da área estética é bastante 
amplo, por este motivo este trabalho teve como objetivo questionar quais são os 
procedimentos e tratamentos de embelezamento que mais influenciam na auto- 
motivação e auto estima dos seres humanos. Este artigo utilizou de uma 
metodologia bibliográfica, qualitativa e exploratória, onde foram aplicados 40 
questionários a empresários e ou funcionários das lojas do Shopping Atlântico. Ficou 
evidente através desta pesquisa que as pessoas associam a questão do bem estar, 
da auto-motivação e auto estima uma condição que pode ser adquirida, sentida, 
vivenciada por via dos procedimentos de embelezamento, estéticos e cirúrgicos. E 
dos procedimentos mais citados pelos entrevistados quando associados à questão 
auto estima foram os cuidados capilares e a cirurgia estética das mamas. Todavia é 
importante ressaltar que estes procedimentos colaboram e auxiliam neste prazer e 
neste sentimento de vaidade, mas que não devem ser a única fonte de busca pela 
felicidade, a de se considerar outros valores, como o amor próprio, o equilíbrio 
emocional, sonhos e realizações que não são necessariamente ligados a questão 
estética.   
 
Palavras-chaves: Auto-motivação. Procedimentos estéticos. Felicidade. Bem- estar. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 

É perceptível no decorrer dos últimos anos e comprovado com dados 

científicos de pesquisas, artigos que cada vez mais as pessoas buscam na estética 

resultados que elevem a sua auto estima e bem estar. Hoje percebe-se uma 

supervalorização do corpo e uma correlação direta com a auto-motivação.  Para 

Okamotto (2011, p. 05) “no mundo atual, cuidar do corpo deixou de ser considerada 

atividade supérflua e virou uma questão de saúde que gera emprego, renda e 

divisas ao Brasil, além de elevar a auto estima.”(ABIHPEC, 2010) 
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 A auto-motivação é um termo que vem sendo geralmente citado, para 

designar os impulsos ou motivos que levam o ser humano a agir com entusiasmo, 

felicidade, prazer e vem sendo estudado por diversas correntes teóricas, 

principalmente pela psicologia, pressupondo que está intimamente ligado ao objeto 

de estudo dessa ciência: o ser humano (WITTER; LOMÔNACO, 1984). Os seres 

humanos raramente atingem um estado de inteira satisfação, sempre que uma 

necessidade é satisfeita, outra surge impulsionando o indivíduo a agir, pois a 

natureza da motivação é instável. 

Aguiar (1981) sugere que os indivíduos têm metas ou objetivos e que lutam 

para atingi-los, ou seja, o próprio objetivo é a motivação que o impele a agir.  E o 

mercado oferece inúmeros cosméticos e serviços com intuito de melhorar a 

qualidade de vida, saúde, beleza, bem estar e contribuir neste processo de auto- 

motivação e melhora da auto estima.  

A pressão externa, através da mídia e dos padrões de beleza, acaba 

mobilizando o indivíduo em sua percepção de si e, concomitantemente, na sua auto-

estima. Atualmente, as relações entre as pessoas estão cada vez mais efêmeras, 

sendo a aparência, ou seja, a impressão física, um importante elemento de 

julgamento nas interações sociais. O comportamento se estrutura no que é 

considerado mais belo ou menos belo. Assim, a beleza passa a ser um valor social 

que pode garantir sucessos ou fracassos, tanto nas relações interpessoais quanto 

na vida profissional. (FERRAZ ; SERRALTA, 2007). 

Percebe-se que o segmento da Estética já abrangeu esta conexão que os 

seres humanos fazem dos tratamentos de embelezamento com se sentir bem, 

melhor e mais bonito. Segundo dados de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de 

Cirurgias Plásticas (SMCP, 2011) no período de setembro de 2007 á agosto de 

2008, foram realizados 547 mil cirurgias estéticas no Brasil, isso mostra o grande 

interesse dos consumidores desta área. 

Para algumas pessoas, a cirurgia plástica estética é um caminho encontrado 

para triunfar sobre o opressor poder da má formação, melhorar a imagem social e 

aumentar a auto estima. Por sua vez, tem a capacidade de oferecer uma nova 

aparência ao indivíduo e garantir um lugar na sociedade. 

O fator emocional pode ser outro ponto a ser considerado como instrumento 

ou e ferramenta muito utilizado nas propagandas de marketing para instigar a 

compra de cosméticos e serviços na área estética. E não é somente a ação do 
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marketing, mas a sociedade está muito exigente esperando cada dia mais 

resultados rápidos e soluções quase que mágicas para uma imagem mais jovial. 

É perceptível ainda uma grande procura dos cosméticos e procedimentos 

estéticos de alta tecnologia, personalizados e com diversos ativos agregados que 

proporcionem ao mesmo tempo prazer e bem estar ao consumidor. Este interesse 

não vem somente do público feminino, mas o público masculino vem se igualando 

na proporção de procura destes procedimentos estéticos e cada vez mais as 

indústrias investem em mecanismos de ação que pressionam o individuo a adquirir 

tais mercadorias ou serviços. Segundo a ABIHPEC (2011) no ano de 2009 as 

despesas médias mensais familiares com higiene e beleza nas áreas urbanas no 

Brasil, foram de R$ 2.303,56. 

No Brasil a busca por um padrão de beleza é uma corrida contra o tempo, a 

cada minuto é uma informação nova, um novo produto, um novo tratamento estético, 

uma nova tendência, um novo estilo.  Já é sabido que a vaidade é uma grande 

característica do povo brasileiro, e o campo da área estética é bastante amplo, por 

este motivo tornou-se curioso questionar quais são os procedimentos e tratamentos 

de embelezamento que mais influenciam na auto-motivação e auto estima dos seres 

humanos. 

Mediante a esta indagação o objetivo deste artigo é trazer esta reflexão sobre 

a influência da estética na auto estima, auto-motivação e bem estar do ser humano 

na percepção dos sujeitos desta pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A estética na auto-motivação e na melhora da auto estima.  

 

Para saber como a estética afeta a auto estima das pessoas se faz 

necessário entender o que é auto-motivação e o que significa auto estima. Para 

Claret apud Branden (2009, p.13) “a auto estima é a confiança em nossa capacidade 

para pensar e enfrentar os desafios da vida”.  

Já  Bergamine (1990) acredita que motivação seja um impulso que venha de 

dentro, isto é, que tenha suas fontes de energia no interior de cada pessoa. Também 

segundo a Nova Enciclopédia Barsa (1997) motivação é conceituada como sendo 

um conjunto de fatores que dão impulso ao comportamento humano e demais 

espécies para chegar a um determinado objetivo. 

Pode-se afirmar então que a motivação é um impulso gerado dentro de cada 

individuo para a realização de um objetivo, este pode ser natural ou provocado. 

Natural por necessidade e provocado, ou seja, aquilo que se deseja, pode-se citar 

como exemplos os tratamentos estéticos divulgados pela mídia e meios de 

comunicação que provocam uma preocupação com a aparência para elevar a auto 

estima. 

Cury (2005, p.8) diz que “auto estima é um estado de espírito, um oásis que 

deve ser procurado no território da emoção”. Diz ainda que os meios de 

comunicação em geral e a propaganda penetrou no inconsciente da população 

implantando um amplo padrão estético intangível, e que esta ditadura oprime e 

destrói a auto estima do ser humano, ele ainda afirma que cerca de 600 milhões de 

mulheres se sentem escravas deste padrão e que 98% das mulheres não se vêem 

belas, tendo então a tendência á procura de procedimentos estéticos. 

Para Branden (1995), ainda que partindo da idéia da auto estima ser uma 

poderosa necessidade humana que contribui de uma maneira essencial para o 

processo da vida, sendo indispensável para um desenvolvimento normal e saudável, 

por esta razão ressalta que na ausência de uma auto estima positiva, nosso 

crescimento psicológico fica interditado. 

A auto estima positiva funciona como se, na realidade, fosse o sistema 

imunológico da consciência. Fornece resistência, força e capacidade de 

regeneração. Quando baixa, a resistência diante da vida e de suas adversidades 
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diminui e deparam-se com a fraqueza em que uma percepção mais forte de si 

mesmo poderia superar. Nesse caso a tendencia é ser mais influenciado pelo desejo 

de evitar a dor, do que vivenciar o prazer, pois fatos negativos têm sobre o individuo 

mais poder do que os positivos. 

Tais observações ajudam o individuo a compreender sobre os vícios e 

distúrbios emocionais, pois não é possível consolidar auto estima, auto-motivação, 

felicidade, através de práticas que insuflam na pessoa o ódio por si mesmo. 

A auto estima então é um conceito positivo de si próprio, é ter a capacidade 

de enxergar a beleza e as qualidades do individuo sem expor seus defeitos, não se 

comparando a outros, pois cada um possui sua beleza, estética não pode ser uma 

beleza padronizada, tem-se que aprender a ver cada beleza individualmente para 

obter uma vida de qualidade. É preciso criar uma barreira para impedir essa 

destruição da auto estima, fazendo com que as pessoas ao redor percebam o 

quanto são importantes, é necessário fortalecer a auto estima e a auto-motivação 

para obter uma vida de qualidade, felicidade, e auto-confiança.  

Mesmo com algumas divergências, o que está em questão é a busca do 

entendimento de como o ser humano conhece a si próprio e como este se relaciona 

com seu corpo. A imagem do corpo humano é uma representação mental que temos 

do nosso próprio corpo. Esta representação não se restringe apenas a sensações ou 

imaginação, mas a aparência do próprio corpo. A percepção da imagem decorre do 

conhecimento que possuimos do corpo. A postura de cada ser humano demonstra 

como afeta a estrutura corpórea à imagem que temos de nós (PORTINARI, 2000). 

Os meios estéticos podem ser utilizados para auxiliar na melhora da auto 

estima e como instrumentos fomentadores para auto-motivação, todavia não devem 

ser a única fonte de inspiração.     

 

2.2 Procedimentos estéticos que proporcionam bem estar 

 

A busca por um ideal de beleza sempre foi uma característica marcante da 

natureza humana e uma preocupação da sociedade. Com recursos acessíveis não 

apenas ás elites, mas também as classes mais baixas, a beleza deixou de ser uma 

questão de destino ou hereditariedade para se tornar uma escolha ou um luxo ao 

alcance de todos. Quanto mais os recursos de estética se sofisticam e se 

popularizam mais parece se alterar a relação de cada pessoa com seus imperativos. 
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Ser belo não é questão genética, mas de esforço para corrigir a natureza. Vencer as 

marcas e a marcha do envelhecimento e construir o próprio corpo são 

manifestações de um tempo em que o homem renega a fatalidade e busca o 

domínio sobre sua aparência e por conseqüência aumenta sua auto estima. 

(CASOTTI; SUAREZ; CAMPOS, 2008) 

Na atual conjuntura, uma forma de melhorar auto estima é valorizando o bem 

estar físico e mental, através de tratamentos estéticos e terapias relaxantes. E 

investir na auto motivação, no bem estar da sua auto-imagem são tão importantes 

quanto utilizar novas tecnologias para o embelezamento. Afinal, cada vez mais, as 

pessoas procuram ter qualidade de vida, eliminando estresse e melhorando a sua 

aparência de forma saudável.  

Para Azevedo (2007), o que a nossa natureza vê como “beleza” são os sinais 

físicos e comportamentais de uma boa saúde tais como pele macia, bom corpo, 

simetria facial, cabelos sedosos, alegria de viver. Acrescenta ainda que a beleza nos 

atrai, e que antes mesmo de existirem implantes de silicones, xampus e cosméticos 

a beleza estava diretamente ligada a boa alimentação e saúde. Nos dias atuais 

podemos perceber que as pessoas estão procurando ter uma preocupação maior 

em relação à alimentação e a saúde do corpo, para manter uma aparência mais 

conceituada. 

Segundo (SILVA; QUIROGA, 2005) ter cabelos saudáveis, bonitos e sedosos 

contribui para a sensação de bem estar consigo mesma, pois os cabelos são uma 

espécie de cartão de visitas para homens e mulheres, e mantê-los sempre bem 

cuidados é sinônimo de beleza. O ser humano está sempre tentado a querer uma 

mudança e em sua aparência e na maioria das vezes procura tais serviços para 

obter uma mudança pessoal rápida através de salões de beleza que oferecem 

serviços para alisar, enrolar, colorir, descolorir entre outros. 

 

  

 

A aparência corporal responde a uma ação do ator relacionada com o modo de se 

apresentar e de se representar. Engloba a maneira de se vestir, a maneira de se 

pentear e ajeitar o rosto, de cuidar do corpo, etc., quer dizer, a maneira quotidiana de 

se apresentar socialmente, conforme as circunstâncias, através da maneira de se 

colocar e do estilo de presença. (LE BRETON, 2007 p. 77). 
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Campagna e Souza (2006) elucidam que mudanças corporais acarretam em 

distorções na auto-imagem e cada época possui seus padrões de beleza, mas 

provavelmente eles nunca tenham sido tão inflexíveis quanto hoje em dia, 

promovendo grande afastamento entre o corpo vivido e o idealizado, empobrecendo 

psiquicamente os sujeitos.  

 

[...] na publicidade, na moda, na cultura de massa, ou no culto da higiene, da 

dietética, da terapêutica na qual ele é envolvido, a obsessão de juventude, de 

elegância, de virilidade/feminilidade, os cuidados, os regimes, as práticas de 

sacrifícios a ele ligadas, o mito do prazer que o envolve – tudo testemunha hoje que 

o corpo tornou-se objeto de reverência. (BAUDRILLARD, 1970 apud LE 

BRETON, 2007, p. 84). 

 

 

Pode-se perceber no mundo atual uma grande cobrança em relação a 

estética, a apresentação de procedimentos e serviços nesta área são inúmeros e os 

tratamentos invasivos estão obtendo um crescimento bastante acelerado, a 

preocupação referente ao corpo e a beleza é evidente e cada dia mais as pessoas 

buscam tais serviços para um aperfeiçoamento da sua caracteristica física. 

 Segundo um levantamento feito pela ISAPS (International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery) nos últimos dez anos, o consenso era de que o aumento 

de mama era o procedimento de cirurgia plástica mais popular. A Pesquisa Global 

da ISAPS revela uma nova tendência na qual a lipoaspiração representa 18,8% de 

todos os procedimentos cirúrgicos, seguida pelo aumento de mama, com 17%, e 

blefaroplastia (levantamento da pálpebra superior ou inferior), com 13,5%, rinoplastia 

(alteração do formato do nariz), com 9,4%, e abdominoplastia ("encolhimento da 

barriga"), com 7,3%. A pesquisa revela ainda que o Brasil está entre os 05 países 

predominantes dos processos de cirurgias plásticas (ISAPS, 2011). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este artigo utilizou de uma metodologia bibliográfica, qualitativa e exploratória. 

Como cita Cruz e Ribeiro (2004, p.12)  

 

A pesquisa bibliográfica pode visar um levantamento dos trabalhos 
realizados anteriormente sobre o mesmo tema estudado no momento, pode 
identificar e selecionar os métodos e técnicas a serem utilizados, além de 
fornecer subsídios para redação da introdução e revisão da literatura. Do 
projeto ou trabalho. 

 
Segundo (GIL, 1991) o objetivo de uma pesquisa exploratória é proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vista a tarná-lo mais explicito ou a construir 

hipóteses. Pode-se dizer que esta pesquisa têm como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.Seu planejamento é, portanto, 

bastante flexivel, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado. 

  Foram aplicados questionarios com perguntas abertas e fechadas 

(APENDECE A), sobre procedimentos estéticos realizado, satisfação em relação ao 

procedimento, entre outros, com 40 empresários e ou funcionários das lojas do 

Shopping Atlântico. Estes sujeitos de pesquisa foram escolhidos por estar 

concentrado dentro de uma unidade estrutural e organizacional de um shopping 

Center, facilitando assim a questão da logística em aplicar os questionários, e por 

também serem formadores de opinião relevantes para o mercado da estética.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como pode-se observar no gráfico 1- Idade dos entrevistados e gráfico 2 - 

Sexo , 77% dos entrevistados, ou seja, a maioria, caracterizou-se dentro de um perfil 

conceituado como idade adulta e predominância do sexo feminino.  

 

Gráfico 1 – Idade dos entrevistados          Gráfico 2 – Sexo dos entrevistados 

77%

10%
13%

19-29 29-39 39-49

  

87%

13%

Feminino Masculino

 

Fonte: Dados da pesquisa                         Fonte: Dados da pesquisa     

 

     No (gráfico – 3), fica claro o quanto os pesquisados relacionam a questão 

da auto-imagem com os tratamentos estéticos, ou seja,  alguns procedimentos 

podem ajudar a melhorar a imagem e por consequência  a confiança em si. 

  

Gráfico 3 – Confiança e segurança em relação aos tratamentos estéticos e a auto 

imagem. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta pesquisa quando os sujeitos foram questionados sobre quais 

procedimentos estéticos de embelezamento que mais procuram percebe-se no 
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(gráfico -  4),  que muitos citaram mais de um tratamento, porém os cuidados com o 

cabelo consta como o principal. E vem de encontro com as pesquisas nacionais do 

SEBRAE (2011),  onde expectativas apontavam que entre 2006 e 2011, as vendas 

do setor teriam um crescimento médio anual de 4,4%, atingindo mais de R$ 49 

bilhões.  As três categorias mais representativas no setor de cosméticos em 2006 

foram: cuidados com o cabelo (24%), perfumes e colônias (15%) e cuidados com a 

pele (11%). Em seguida, aparecem: artigos de higiene oral (10%), desodorantes 

(9%) e artigos de banho e cuidados com a barba (8% cada um).  

 

Gráfico 4 – Serviço de maior procura 

89%

40%
35%

40%

20%

Cabelo Facial Corporal Maquiagem Manicure 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como se pode observar no (Gráfico – 4) que um dos tratamentos mais 

procurados são os destinados a área de cabelos, pois é um fator muito conceituado 

pois os serviços relacionados a esta área são os mais diversos. Um novo corte nos 

cabelos pode proporcionar mais segurança quanto à imagem, pois hoje em dia os 

cortes são aplicados de forma personalizada individualmente, utilizando de técnicas 

de visagismo e simetria, tendo como objetivo a melhor harmonização da imagem 

visual. 

No (Gráfico - 5), se pode observar esta preocupação com a saúde e o bem 

estar, relacionado à estética. 

             

             Gráfico 5 – Manter bons hábitos como fazer exercícios físicos e alimentação saudável 
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             Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na área estética as opções de tratamentos são inúmeras tanto quanto à 

diversidade e expectativas das pessoas. Os centros estéticos oferecem um menu 

com uma variedade de tratamentos que proporcionam bem estar, como 

procedimentos personalizados para os cabelos que nutrem, dando brilho, maciez e 

ao mesmo tempo relaxam, protocolos com tratamentos faciais e corporais 

inovadores que prometem fazer verdadeiros milagres, oferecendo também os 

serviços mais comuns como de manicuro e pedicuro, maquiagem, corte de cabelos 

entre outros. 

Tommasi (2007) diz que a sociedade está sendo dirigida pela lógica do 

espetáculo, e redimensionou o desejo para o consumo de mercadorias e de 

imagens. O espelho é o natural refúgio dos que querem atingir o clímax da beleza, 

do vigor físico a da perfeição atlética, muitas vezes num corpo impossível de receber 

a carga de pressões da indústria da beleza e dos ídolos efêmeros que apresentam 

uma imagem sedutora, construída ao custo de alguns milhares de reais, vendidas 

pela mídia. Analisando o (gráfico -  6), é possivel perceber que esta pressão 

causada pela mídia tem grande influência na auto-motivação.    

 

 Gráfico 6 – Influência do padrão de beleza imposto pela sociedade na auto estima e 

auto-motivação. 
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   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta pesquisa é possível ver a relação desta linha de beleza oferecida, pois 

observando o (gráfico - 7), percebe-se que apesar dos entrevistados apontarem 

mais de um procedimento estético, 49% dos e entrevistados colocam os serviços de 

cabelo como principal procedimento estético impactante na auto estima. 

 

Gráfico 7 – Procedimento estético que causa mais impacto  

49%

15%25%

13%

3%

15%

8%3%

3%

Cabelo Facial Corporal

Maquiagem Manicure Cirurgias estéticas

Todos S/Resposta Não sabe

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Desde o momento em que o ser humano nasce, até sua morte, a aparência 

física é parte fundamental do seu ser, tanto para si mesmos quanto para os outros. 

Desde o nascimento, o desenvolvimento da percepção corporal se dá de maneira 

contínua e gradativa, tendo seu fim na adolescência. A  personalidade é diretamente 

influenciada pelo modo de sentir, pensar e reagir diante da percepção dos atributos 

físicos. (CASTILHO, 2001). 

Segundo Castilho (2001), definições ligadas e validadas pela cultura sobre o 

que é considerado belo acabam por influenciar a maneira pela qual o individuo se 

analisa  fisicamente, o que interfere em suas atitudes, posturas e comportamentos 

no mundo.  

Seguindo esta linha de pensamento podemos ver no mundo atual que está 

constantemente em mudanças, tanto físico como comportamental e estas estão de 

certa forma ligadas uma a outra. Segundo a atual pesquisa, apresenta uma 

amostragem da opinião pública referente a este ponto em questão, podendo então 

observar no (gráfico – 8) que os tratamentos estéticos ou mudanças físicas podem 

mudar o conceito de algumas pessoas, podendo atingir até mesmo o modo com que 

agem, pois se sentem mais seguras. 

 

Gráfico 8 – Um ou mais procedimentos estéticos pode mudar a forma de agir e pensar 

de uma pessoa. 

77%

23%

Sim Não

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se um grande avanço também no que se diz respeito às cirurgias 

estéticas, estes procedimentos estão sendo procurados cada vez mais cedo pelas 

pessoas que se julgam necessitar das mesmas.  

Gráfico 9 – Realização de procedimentos invasivos 
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73%

27%

Sim Não

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na atual pesquisa pode-se ver que a maioria dos indivíduos entrevistados não 

estão totalmente realizados com sua aparencia física e que para uma melhora 

buscariam um procedimento mais invasivo (gráfico - 9). Nota-se que os 

procedimentos mais lembrados são os de proteses mamárias 35% e lipoaspiração 

18%  (gráfico - 10), sendo que estes procedimentos pode trazer a pessoa que opta 

em realizá-lo um resultado quase que imediato de satisfação. 

 

Gráfico 10 – Qual procedimento invasivo você realizaria? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Wiethorn (2011) afirma que a busca pelo ideal estético remonta as antigas 

civilizações até a atualidade onde a cirurgia plástica aparece como ferramenta para 
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a busca do equilibrio entre corpo e mente . As cirurgias plásticas estéticas são 

aquelas realizada pelo paciente com a finalidade de melhorar sua aparência. 

Percebe-se  através do (gráfico - 11) que estes procedimentos são 

procurados na sua totalidade  para um aumento da auto estima e uma melhora na 

aparencia física. 

 

Gráfico 11 – Motivo para a realização de um procedimento invasivo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os brasileiros estão mais vaidosos e a busca por uma estética mais agradável 

esta crescendo a cada dia, a procura por cosméticos mais eficientes esta 

aumentando a cada minuto que passa. Segundo a ABIHPEC (2011) o setor 

apresentou, nos últimos 14 anos, um crescimento médio deflacionado de 

10,5%,passando de um faturamento ex-factory (líquido de imposto sobre vendas) de 

R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 24,9 bilhões em 2009. Crescimento bem mais 

vigoroso que o próprio desempenho do Produto Interno Bruto do País, que na média 

do período não ultrapassou os 3%. 

 Os sujeitos de desta pesquisa foram questionados se o mercado da estética 

tem importante valor para eles, obteve-se um resultado bem evidente que mostra a 

importância deste setor no mundo atual, o percentual foi de 77% para uma 

importante relevância pessoal que pode ser observada no (gráfico - 12).  

 

          Gráfico 12 – Importância do mercado da estética e cosmetica na sua vida 
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77%

23%

Sim Não

 

         Dados da pesquisa 

 

Mediante a tantas informações divulgadas em mídia em relação aos 

procedimentos estéticos, questionou-se os entrevistados em relação a satisfação 

dos procedimentos já recebidos na área estética. Eles consideram-se satisfeitos com 

os procedimentos já realizados é o que podemos observar no (gráfico – 13) onde 

88%, ou seja, sua grande maioria se dizem contentes com os resultados. 

  

  Gráfico 13 – Satisfação em relação aos procedimentos realizados 

  

88%

12%

Sim Não

                 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pode-se concluir então que o mercado estético brasileiro tem uma grande 

importância na vida de cada ser humano, e que cada vez mais os profissionais desta 

área buscam o aperfeiçoamento para melhor satisfação dos seus consumidores. 

 

 

 

                 



17 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Percebeu-se que as pessoas estão procurando tratamentos que ofereçam 

resultados tangíveis, verdadeiros, comprovados e que gerem certo conforto. Outra 

tendência é a necessidade das pessoas se sentirem especialmente tratadas e 

cuidadas, em um mundo massificado, ou seja, buscarem tratamentos customizados, 

personalizados individualmente. A preocupação também em buscar tratamentos que 

utilizem produtos sustentáveis e que não agridam o meio-ambiente, estimulando 

tratamentos ao ar livre e que usem elementos da natureza do local, tornando assim 

as pessoas mais conscientes e responsáveis por suas escolhas mesmo que estas 

tenham o intuito de melhorar o seu bem estar individual sem afetar o interesse 

coletivo. 

Ficou evidente através desta pesquisa que as pessoas associam a questão 

do bem estar, da auto-motivação e auto estima uma condição que pode ser 

adquirida, sentida, vivenciada por via dos procedimentos de embelezamento, 

estéticos e cirúrgicos. Todavia é importante ressaltar que estes procedimentos 

colaboram e auxiliam neste prazer e neste sentimento de vaidade, mas que não 

devem ser a única fonte de busca pela felicidade, a de se considerar outros valores, 

como o amor próprio, o equilíbrio emocional, sonhos e realizações que não são 

necessariamente ligados a questão estética.   
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APENDICE A  
 
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  DDOO  VVAALLEE  DDOO  IITTAAJJAAÍÍ  

CCEENNTTRROO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  SSOOCCIIAAIISS  AAPPLLIICCAADDAASS  ––  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO,,  TTUURRIISSMMOO  EE  

LLAAZZEERR  CCUURRSSOO  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  EEMM  CCOOSSMMEETTOOLLOOGGIIAA  EE  EESSTTÉÉTTIICCAA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROJETOS DE 

PESQUISA 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte deste 

estudo, assine ao final deste texto. O projeto sob o título, A Correlação da Estética na 

AutoEstima. 

 Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o perfil do consumidor de Balneário 

Camboriú sobre quais procedimentos de beleza que mais influênciam na auto-motivação; 

Verificar quais procedimentos e tratamentos estéticos mais procurados e que  proporcionam 

melhor bem estar, assim como os considerados mais eficientes. 

 A pesquisa é parte integrante do Trabalho de Iniciação Científica da acadêmica 

Tamila Josiane Borba formanda da Universidade no Campus de Balneário Camboriú do 

Curso em Tecnologia em Cosmetologia e Estética, sendo este trabalho pré requisito para a 

obtenção da graduação das mesmas. UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí.Esta 

pesquisa visa permitir a  acadêmica  Tamila Josiane Borba, participar com os estudos 

realizados dentro da disciplina acima. 

Esta pesquisa será desenvolvida usando o questionário abaixo, usando perguntas 

abertas e fechadas que garantirá sigilo e anonimato dos seus respondentes.Esta pesquisa não 

oferece riscos alguns aos seus participantes, e tem como intuito ampliar os seus 

conhecimentos no que se refere a preferências, procuras e satisfação em relação a 

procedimentos estéticos envolvendo auto-motivação, felicidade, beleza, bem estar, melhora da 

auto estima que os mesmos lhes proporcionam , assim como também ao comportamento 

conhecimento dos consumidores de Balneário Camboriú quanto a preferência de serviços 

estéticos. Pelo o fato desta pesquisa ter único e exclusivamente interesse Científico, por ser 

voluntário não implicará em nenhuma remuneração, sua participação terá garantia de sigilo. A 

qual fazem parte do curriculum do curso Superior em Tecnologia em Cosmetologia e Estética, 

desenvolvendo o senso de pesquisa, responsabilidade e investigação. 

 



19 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Perfil do Entrevistado: 

Idade 18 a 29 (  )     de 29 a 39 (  )     de 39 a 49 (  )    de 49 a 59 (  )    de 59 a 69 (  )   

Sexo (  )                                                                            Estado civil: casado (  ) Não (  )                                                                                                                               

Profissão_______________________ 

1-Quais os  serviços na área estética você costuma procurar ? 

( ) cabelo    ( )facial     ( ) corporal      ( ) maquiagem      ( ) outros 

_______________________________. 

2-Qual o mais realizado? 

___________________________________________________________________________

_. 

3-Ao realizar um tratamento estético você se sente mais confiante e seguro (a ) com sua auto 

imagem? 

(  )Sim     ( )não     

4-Você acha que há alguma relação entre os tratamentos estéticos e a auto estima ou auto 

motivação? 

(  )Sim     ( )não     

5-Na sua opinião qual procedimento estético causa mais impacto na auto estima? 

___________________________________________________________________________

__ 

6-Existem procedimentos estético que são bastante invasivos como por exemplo as cirurgias 

plásticas, as lipoaspirações entre outras. Você faria algum desses procedimentos?qual? 

(  )Sim     ( )não    

_______________________________________________________________ 

Se sim qual o motivo? 

_______________________________________________________________. 

 

7-Podemos perceber que no mundo atual  os meios de comunicação em geral apresentam um 

padrão de beleza, este padrão cobrado pela sociedade pode influenciar na auto motivação e 

auto estima? 

(  )Sim     ( )não    

_______________________________________________________________ 

8-Você acha que uma pessoa após um ou mais procedimentos estético pode mudar sua visão 

de si mesmo, podendo até mudar  seu modo de agir e pensar? 

(  )Sim     ( )não    

_______________________________________________________________ 

9-Para você o mercado da estética e cosmetica tem grande importância e relevancia na sua 

vida pessoal? 

(  )Sim     ( )não    

_______________________________________________________________ 

10- Você costuma manter bons hábitos tais como fazer exercícios físicos, ter uma alimentação 

saúdável , beber a quantia recomentada de água para se manter bonita e saudável?  

(  )Sim     ( )não    

_______________________________________________________________ 

11 – Você que é um consumidor de tais procedimentos está satisfeito com os procedimentos 

que já realizou? 

(  )Sim     ( )não    ___________________________________________________________ 
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