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MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO VISÃO

VALORES

Prover a informação útil, 
quali�cada e atual da área 
cosmética, fundamentados em 
fontes �dedignas e con�áveis.

Queremos ser reconhecidos 
como a principal fonte de 
informação sobre cosméticos 
em língua portuguesa.

Por meio da informação fundamentada 
em dados cientí�cos podemos atualizar 
e quali�car pro�ssionais, além esclarecer 
dúvidas e orientar a sociedade sobre o 
uso correto de cosméticos. Vamos além 
de simplesmente replicar notícias e 
conteúdo. Analisamos, sintetizamos e 
comentamos o mercado, os produtos e 
os ingredientes cosméticos.



DADOS SOBRE O SITE

Com design responsivo, o Cosmética em 
Foco pode ser visualizado em todos os 
dispositivos. 

Presente nas principais redes sociais.

Média de 40.000 visualizações de páginas 
todos os meses.

https://www.facebook.com/cosmeticaemfoco
https://twitter.com/cosmeticaemfoco
https://youtube.com/channel/UCWz7XtQdxFsWYBUiEFoIZKw
https://instagram.com/cosmeticaemfoco
https://www.linkedin.com/company/cosm-tica-em-foco/


81%
MULHERES

19%
HOMENS

21%
18 A 24 ANOS

45%
25 A 34 ANOS

18%
35 A 44 ANOS

10%
45 A 54
ANOS

12:17min
Tempo diário no site

6%
55+ 

Dados: Google Analytics e Alexa, Mai., 2019.

PERFIL DOS LEITORES

https://www.alexa.com/siteinfo/cosmeticaemfoco.com.br


CATEGORIAS DO CONTEÚDO

COSMETOLOGIA
 fundamentos da cosmetologia que abordem 

química, bioquímica, �siologia etc.

EMBALAGEM
abrange os assuntos sobre embalagem e 

rotulagem de cosméticos.

EVENTOS
resumos de coberturas em feiras e congressos 

nacionais e internacionais.

FORMULAÇÃO
divulgação e discussão fórmulas e técnicas de 

formulação para os pro�ssionais da área técnica.

INGREDIENTES
revisões sobre ingredientes especí�cos, como 

usar, quais os riscos e benefícios.

INOVAÇÃO
difusão e incentivo à inovação pelas PMEs.

LEGISLAÇÃO
atualização de legislação nacional e 

internacional comentadas.

MERCADO
divulgação de dados do mercado cosmético 

brasileiro e internacional.

SUSTENTABILIDADE
a sustentabilidade e os impactos da indústria 

cosmética ao meio-ambiente.

TENDÊNCIAS
apresentação, comentários e soluções para seguir 

tendências do Brasil e do mundo.



DIFERENCIAL DO COSMÉTICA EM FOCO

Nossa equipe é formada por doutores, mestres e 
especialistas com formação em farmácia e química, por pro�ssionais 
do setor e estudiosos de cosmetologia.

Conhecemos as necessidades de informação dos 
pro�ssionais. Compartilhamos dúvidas e experiências dos seus 
clientes. Escrevemos sobre temas que dominamos e sempre 
fundamentados em informações cientí�cas.



POR QUE ANUNCIAR?

Sua marca �cará disponível e acessível ao seu 
público 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Sua marca �cará associada a conteúdo de qualidade 
e de interesse dos pro�ssionais da área.

Seus produtos e informações estarão disponíveis 
para seus clientes no momento que eles precisam, 
onde eles estiverem.

com

você vai até o seu cliente
investindo muito pouco



DIVULGUE SUA MARCA E SEUS PRODUTOS.

ANUNCIE NO COSMÉTICA EM FOCO.
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