Estudo Neutrogena® Spotlight Moments
Clarificando a maneira como vemos a acne
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Estudo Neutrogena
Spotlight Moments

®

A acne e o seu impacto emocional
Neutrogena® desenvolveu um
estudo, a nível europeu, que
pretende alertar para o impacto emocional que a acne e as
borbulhas provocam em muitas mulheres, todos os dias.
Todas temos momentos em
que nos sentimos o centro
das atenções: o primeiro dia
num novo trabalho, conhecer
os amigos do nosso namorado pela primeira vez, ou no dia
do casamento a caminho do
altar. Quando isto acontece,
e temos todos os olhos postos em nós, queremos estar
preparadas, estar melhor que
nunca e ter autoconfiança suficiente para “brilharmos”. No
entanto, para aquelas pessoas que sofrem de acne, até
a ocasião mais banal do dia-adia pode representar um momento de tensão em que se

sentem expostas e pensam
que todos os olhares estão
postos nelas (um “Spotlight
Moment”) – uma viagem no
metro com uma luz intensa,
uma reunião de trabalho ou
um dia na praia sem maquilhagem.
O relatório deste estudo revela
descobertas profundas sobre
4000 mulheres com pele com
tendência acneica, com idades entre os 16 e 30 anos, de
cinco países europeus (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Portugal). Os resultados demostram o impacto
que a acne tem na autoconfiança das jovens mulheres
europeias e os mecanismos
e estratégias que utilizam
para controlar este
problema.

CLARIFICANDO A MANEIRA COMO
ENTENDEMOS O IMPACTO DA
ACNE… EM PORTUGAL

O estudo contou com a participação de 501 mulheres
portuguesas e revela qual o
impacto emocional provocado
pela acne nas mulheres Portuguesas.
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A Acne e a Autoestima
88% das mulheres portuguesas inquiridas afirma que os seus problemas de
pele têm um impacto negativo na sua autoconfiança, afetando o seu estado de
espírito, as suas relações pessoais e, consequentemente, o seu dia-a-dia.

24% das portuguesas inquiridas reconhece que a acne
tem “um grande impacto”
na sua vida e 52% já recebeu comentários negativos
ou críticas devido à sua pele.
Quando questionadas que
parte da sua aparência mais
as preocupa, 57% afirma ser
a pele – mais do dobro do
que as que declaram que é o
seu peso (14%).
56% das portuguesas inquiridas afirmaram que ter acne
afeta de alguma maneira
a sua vida pessoal. Quase
21% admite que a acne as
condiciona na hora de ter
encontros e 17% em fazer
novas amizades, enquanto
18% declara que afeta a ida
a eventos com amigos. Para

14% ter acne impacta diretamente a procura de trabalho.
Para além disso, 52% das portuguesas confirmam que já
receberam comentários negativos ou foram descriminadas
por causa da acne. Mas as
críticas não vêm apenas dos
outros, as próprias descrevem-se, nos dias mais críticos,
como ‘Inseguras’, ‘Envergonhadas’ (49%) e ‘Feias’ (46%).
Por outro lado, quando têm a
pele melhor, as mulheres asseguram que se sentem ‘Confiantes’ (48%), ‘Felizes’ (40%) e
‘Despreocupadas’ (37%). Não
bastando, 13% admite mudar a
roupa da cama diariamente ou
mudar o corte de cabelo (10%)
e usar grandes óculos de sol
(7%) para esconder a acne.
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Dias com a pele ‘boa’

Confiante, Feliz, Despreocupada

Dias com a pele ‘má’

Insegura, Envergonhada, Feia

As mulheres com
acne afirmam
sentirem-se “Inseguras”,
“Envergonhadas” (49%)
e “Feias” (46%).
9 em cada 10 (88%) afirmam que a acne afeta a sua autoconfiança

52% das portuguesas
com acne confirmam que
já receberam comentários
negativos ou foram
descriminadas por causa
da acne

54% das mulheres afirma
sentir-se tão mal que já
pensou ir a uma consulta
com um especialista.

56% sente que a acne
afeta a sua vida pessoal.

21% afirma que a acne as
afeta na ida a encontros.

4 013 mulheres com Acne na Alemanha, França, Portugal, Espanha e Reino Unido, entre os 16 e 30 anos
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Spotlight Moments:

situações do dia-a-dia em que nos
sentimos o centro das atenções
Este estudo desenvolvido pela Neutrogena® salienta os desafios que as mulheres
com acne enfrentam no seu dia-a-dia. Desde evitar o seu companheiro quando não
têm maquilhagem, a exporem-se à luz do dia ou a publicar fotografias nas redes
sociais – simples momentos do dia-a-dia, mas que geram uma enorme ansiedade.

Entre as atividades do dia-adia que as mulheres portuguesas com acne mais tentam evitar, encontram-se: exporem-se
sem maquilhagem em frente ao
seu namorado/marido (26%)
ou ir ao Centro Comercial a espaços de beleza (24%).
No entanto, o “Spotlight Moment” mais importante que as
mulheres portuguesas tentam
evitar é publicar fotografias nas
redes sociais. Segundo o estudo da Neutrogena®, 27% decide deixar de publicar nas redes

sociais ou coloca fotografias
antigas; 42% utiliza filtros para
melhorar as suas fotografias
e 17% reconhece utilizar mais
do que um filtro para melhorar
as suas imagens.
As mulheres portuguesas referem que quando notam que
a sua pele não está perfeita,
evitam acontecimentos sociais, como estar com amigos
(25%), fazer compras em lojas
de cosmética (24%) ou irem
a um provador com luz direta
(13%).
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Os resultados do estudo também revelam que, durante o
tempo que dura a crise de
acne, as mulheres estão dispostas a alterar certas rotinas
para melhorar o aspeto da
sua pele. Assim, 52% muda
os seus produtos de cuidado
facial, 43% altera a sua dieta
(deixa de comer carne, glúten
ou lacticínios), 82% toma medicação, como a pílula (36%)
ou começa a praticar atividades, como yoga (21%), e 10%
muda o seu corte de cabelo
para esconder a acne.

TOP

5

“Os 5
“Spotlight
Moments” mais
comuns para
as mulheres
Portuguesas
com acne”

45%

26%

No. 1

No. 2

Selfies/Atualizações na redes
sociais

Ficar sem maquilhagem em frente
ao seu namorado/marido

25%

24%

24%

No. 3

No. 4

No. 5

Momentos de socialização com
amigos

Fazer compras em lojas de
cosméticos

Expor-se à luz do dia

27% das inquiridas decide deixar de
publicar fotografias nas redes sociais
se têm acne

42% declara que utiliza filtros nas
redes sociais para melhorar as suas
fotografias

17% reconhece utilizar mais de um filtro
para melhorar as suas fotografias

4 013 mulheres com Acne na Alemanha, França, Portugal, Espanha e Reino Unido, entre os 16 e 30 anos

Estudo Neutrogena® Spotlight Moments   8

Informação e Ajuda

Ter a quem recorrer quando se sentem mais cómodas para
precisamos de falar sobre um falar são dermatologistas ou
problema é muito importante. especialistas (30%). 26% falaria com os pais e 18% com
No caso das mulheres com amigos. Com o companheiro
acne, a maioria confessa que apenas 6% sente-se conforcusta partilhar e pedir ajuda. tável para tal. 6% admite não
Assim, as pessoas em quem se sentir confortável para falar
mais confiam ou com quem com ninguém.
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A crescente popularidade das
redes sociais e a indústria dos
blogs de beleza estão a revolucionar o modo como as mulheres procuram ajuda e aconselhamento, pelo que 30% das
mulheres inquiridas afirma recorrer a blogs e vlogs para se
informar.

Locais onde as mulheres portuguesas procuram ajuda e aconselhamento
Motores de busca online
51%
Blogs e Vlogs

SEARCH

Fóruns
3%

30%

8%

4%

Redes Sociais
Artigos online

27%
20%

52%

20% considera que a
informação sobre como tratar a
acne ligeira a moderada não é
suficiente.

30%

Os dermatologistas (30%)
encabeçam a lista de pessoas
com quem as mulheres que
sofrem de acne preferem falar,
seguidos de pais e amigos.

52% procuram aconselhamento
online sobre como tratar e viver
com acne, e 1/3 utiliza blog e
vlogs.

56%

54%

56% das portuguesa com
acne preferem falar sobre este
problema com alguém que
também o tenha.

54% sentem-se tão afetadas
pela condição da sua pele que
consultaram um dermatologista
ou outro profissional

4 013 mulheres com Acne na Alemanha, França, Portugal, Espanha e Reino Unido, entre os 16 e 30 anos
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Tempo e Dinheiro
O estudo reflete que sofrer de acne afeta não só a autoconfiança, mas
também tem impactos no nosso tempo e dinheiro. As mulheres percorrem
um longo caminho para procurar soluções para os seus problemas de
pele, investindo muito do seu precioso tempo e do dinheiro que tanto lhes
custou a ganhar.

“Há muitas formas e
produtos, de diferentes
valores, ao alcance de
todas as mulheres para
tratar a acne – é vital
que saibam disto para
que possam invistir
o seu tempo e o seu
dinheiro a fazer coisas
que realmente gostam”
– Rebecca Bennett,
Especialista em
Cuidado da Pele,
Johnson & Johnson
Reino Unido.

Cerca de 52% das mulheres
portuguesas com acne
investe em média entre 11 a
20 minutos por dia nos seus
cuidados diários de rosto.

De acordo com os dados do
estudo, 44% das mulheres afirma investir menos de 25€ por
mês em cuidados de rosto, seguido de 43% que admite gastar entre 23€ e 56€. Apenas 5%
gasta entre 57€ e 112€.
Por outro lado, 63% coloca a
possibilidade de investir em
tratamentos em clínicas, como
limpezas faciais profundas,
peelings químicos, tratamentos
de fototerapia, dermabrasão
ou micro dermabrasão, laser e,
até, cirurgias plásticas menores.

Em Portugal, 43% das
mulheres gasta entre 23€ a
56€ em produtos de cuidado
diário de rosto.
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Relativamente ao tempo investido na rotina de cuidado do
rosto, a maior parte das mulheres inquiridas, 52%, afirma
dedicar entre 11 e 20 minutos,
enquanto 10% dedica entre
21 e 30 minutos. Comparando
com as restantes mulheres europeias, as portuguesas investem menos tempo na rotina de
cuidado do rosto, com cerca
de 15 minutos por dia a menos. As mulheres portuguesas
investem, ainda, uma média de
46 minutos por semana a procurar conselhos e informação
sobre como tratar a acne.

Todas inquiridas colocam a
possibilidade de investir em
tratamentos em clínicas, como
limpezas faciais profundas
(46%), peelings químicos (18%),
tratamentos de fototerapia
(21%), dermabrasão ou micro
dermabrasão (16%), laser e, até,
cirurgias plásticas menores (5%).

Comparaçao entre os
Paíes Europeus
‘Spotlight
Moments’
para as jovens
mulheres com
acne

No. 1
No. 2
Selfies/Atualizações nas redes sociais Estar sem maquilhagem em frente ao
namorado/marido

No. 3
Fazer compras em lojas de
cosméticos

No. 4
Momentos de socialização

No. 5
Expor-se à luz do dia

No. 6
Experimentar roupas em
provadores

No. 7
Olhar-se em superfícies refletoras
(espelho ou janelas)

No. 8
Dormir em casa de amigas

No. 9
Andar de transportes públicos

No. 10
Fazer desporto (ginásio, natação)

Todas as
inquiridas
consideram
experimentar algo
diferente para
melhorar a sua
acne

4 013 mulheres com Acne na Alemanha, França, Portugal, Espanha e Reino Unido, entre os 16 e 30 anos
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Média de gastos em produtos de cuidado da pele por ano

Espanha
Alemanha

França

628 €

623 €

577 €

Reino
Unido

Portugal

531 €

330 €

Como procuram a informação que necessitam as mulheres portuguesas
com acne vs. outros países europeus?
Motores de
busca
SEARCH

Portugal

Espanha

França

Alemanha

Reino
Unido

51%

37%

57%

52%

59%

30%

33%

17%

14%

17%

8%

8%

8%

9%

11%

3%

10%

7%

9%

5%

4%

4%

5%

6%

3%

1%

3%

2%

6%

3%

Blogs / Vlogs

Artigos Online

Fóruns

Relativamente à procura de informação, 30%
das mulheres portuguesas afirma procurar informação em blogs e vlogs,
sendo que, depois de Espanha, é o país que mais
procura informação neste
tipo de canal. Metade das
inquiridas procura informação em motores de
busca online, exatamente
51%. Quando falamos da
busca nas redes sociais,
a rede mais utilizada é o
Facebook.

Facebook

Instagram

4 013 mulheres com Acne na Alemanha, França, Portugal, Espanha e Reino Unido, entre os 16 e 30 anos
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O Estudo Neutrogena ‘Spotlight Moments’ foi realizado por Censuswide, em Janeiro de 2017
Mais de 4 000 mulheres, entre os 16 e 30 anos, de França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Portugal, que fez parte do estudo com a
participação de 501 mulheres, entre os 16 e 30 anos.
Media Contact: Mariana Pedrosa / mpedrosa@gci.pt / +351 937 751 465

