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RESUMO

O número de pessoas a procura de produtos que não fazem testes em animais cresce a todo instante e muitas empresas estão apostando nessa 
responsabilidade, mas, que em partes não conseguem abordar tão bem essa sua ação. Este trabalho buscou reconhecer e compreender se os 
clientes da O Boticário dão relevância na hora de sua compra ao ser expostos a informação das práticas cruelty-free. Verificar conceitos como: 
Marketing, Marca, Percepção dos clientes a partir dos testes em animais e a Indústria de cosméticos e coletar dados junto a clientes da empresa 
por meio de questionário. Para tanto, utilizou-se de pesquisas bibliográficas, exploratória e quantitativa. Alguns autores foram de extrema 
importância para o desenvolvimento do trabalho, tais como Kotler (2012), Ketler (2012) e Machado (2003) bem como o site da PEA foi 
fundamental para complementação deste trabalho. O método utilizado para pesquisa foi o de estudo de campo através de questionário aplicados 
a clientes da empresa. As informações obtidas através dos questionários foram transformadas em resultados como o grau de conhecimento dos 
participantes, o seu interesse sobre o assunto e a importância das responsabilidades socioambientais. A pesquisa teve como resultado que a 
maioria dos participantes têm conhecimento sobre o assunto e mesmo assim não optam por produtos Cruelty Free, o resultado dos questionários 
aponta que a temática é algo relevante e importante para os participantes. Apesar de não comprarem produtos com determinada 
responsabilidade, os participantes afirmam que dariam preferência a produtos Cruelty Free e acham importante também que as empresas 
cumpram com suas responsabilidades socioambientais, assim como consideram importante que o cliente tenha conhecimento sobre o assunto. 
Conclui-se que a empresa com esse tipo de responsabilidade poderia divulgar melhor os seus produtos e atingir todo o público, reforçando e 
agregando mais valor à sua marca. Algumas práticas de divulgação poderiam ser adotadas como as de embalagens, propagandas de 
conscientização, informativos dentro das lojas, redes sociais e mídias.
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