
masculino

E para atrair esse consumidor? Basta colo-
car no mercado e mostrar uma embalagem
bonita? Vasconcellos acha que não. "Os ho-
mens têm necessidades diferentes e os pro-
dutos para este público têm como foco o que o
consumidor precisa. A partir do momento que
as empresas oferecerem mais produtos, os
homens os adotarão". Sem contar as diferen-
ças que existem entre os homens. Os mais jo-
vens são experimentadores, têm menos pre-
conceitos. Os mais velhos são conservadores
e muito fiéis. Damazio conta que "em 2004 a
indústria nacional se reinventou. Com o surgi-
mento de novas marcas vindas de fora, as
empresas brasileiras tiveram que se adequar
ao mercado. Por mais que essas marcas não
sejam expressivas, criam novos hábitos de con-
sumo e mexem com outras empresas". A in-
formação se confirma pela ACNielsen que
revela os interesses dos fabricantes em
desenvolver produtos específicos para este
consumidor. Ferretti ainda revela que
"o desenvolvimento do produto deve conside-
rar que os homens têm uma relação diferente

braço
Indústrias têm de rebolar para

agradar o público masculino. Fi-

éis às marcas, os homens que-

rem praticidade, informações às

mãos e multifuncionalidade

com esta categoria e, portanto, preferem pro-
dutos mais práticos de usar, multifuncionais,
entre outras características".

Ao criar sua linha masculina, a Ox preocu-
pou-se em pensar no homem brasileiro e in-
vestiu em cores na confecção das embalagens,
que confere modernidade aos produtos. Vas-
concellos revela que por seu aspecto recente,
o segmento de produtos de beleza para o pú-
blico masculino exige um esforço diferenciado
daquele realizado para as mulheres pelas em-
presas do setor, já que os homens estão co-
meçando a aprender a utilizar produtos de be-
leza. As campanhas em revistas masculinas são
diretas e conversam com o homem que pouco
sabe sobre esse mercado, mas começa per-
ceber a necessidade de se cuidar.

Vasconcellos percebe que o mercado se pre-
para para atender os homens. "As empresas
varejistas já estão atentas e prontas para fazer
um comer específico para os homens no mer-
cado". A dificuldade é a falta de produto. "Com
o mercado muito recente, ainda não há volu-
me para implementação do modelo. Mas quan-
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do a indústria começar a formar uma linha
masculina o frade se sentirá seduzido". Ela ex-
plica que para se chegar à consolidação da
categoria, terão dois momentos de desenvolvi-
mento: primeiro a indústria terá que oferecer
produtos, depois o consumidor se sentirá à
vontade para consumir. Até hoje, as compras
são dominadas pelas mulheres, mas, para Da-
mazio, a indústria começa a perceber que o
homem tem decisão de compra e escolhe al-
guns produtos como xampu contra a queda de
cabelo, anti-caspa, produtos para barbear mais
sofisticados.

E as conquistas e perspectivas das empre-
sas não são poucas. A Niasi tem R$ 1 milhão
para investir no segmento só neste segundo
semestre e espera crescer 1 5% em 2005.
'Acreditamos que, até o final de 2005, o seg-
mento de cosméticos masculinos representa-
rá de 3% a 5% do nosso faturamento". A Ox
apresentou a linha Ox Men e, em um mês e
meio no mercado, alcançou 5% do faturamen-

Os Estados Unidos apresentam o maior consu-

mo do mundo neste segmento com movimento

de US$ 3,5 bilhões em cosméticos masculinos

to da empresa. Para o lançamento da linha de 18
produtos (xampus, condicionador, ampola antique-
da, gel para cabelos, desodorantes, espuma de
barbear e gel após barba) foram investidos 8%
do faturamento previsto. A linha de higiene e bele-
za da Bozzano cresceu 29% em 2005. De 2003
para 2004 os agentes do penteado aumentaram
em 30% as vendas. O gel corresponde a 80%
das vendas dessa categoria.
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