
O homem é
VAIDOSO
A vaidade masculina, cuja cesta de compras já
inclui cremes, xampus e diversos produtos de
beleza, criou um novo nicho a ser explorado,

Por Eliana Antiqueira

O MITO DE QUE COSMÉTICO É COISA DE MULHER VEM CAINDO POR TERRA. EM 2003,

UMA PESQUISA REALIZADA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO MOSTRAVA QUE 76%
DOS HOMENS BRASILEIROS JÁ ESTAVAM INTERESSADOS EM MELHORAR SUA APARÊNCIA.
UMA AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL,
PERFUMARIA E COSMÉTICOS (ABIHPEC) MOSTRA QUE o CONSUMO MASCULINO DE
PRODUTOS DE BELEZA TEM CRESCIDO EM UM RITMO DUAS A TRÊS VEZES MAIOR DO

QUE O CONSUMO FEMININO.

A Abihpec segmenta o mercado mas-
culino em três categorias: desodorantes,
produtos de barbear e perfumes e colô-
nias. Segundo a associação, grande par-
cela dos produtos masculinos ainda se
concentra em perfumes e higiene pessoal,
mas também aponta para outros cosmé-
ticos, mais ligados à beleza masculina,
que estão aparecendo no mercado com
muita força.

Líder na categoria de produtos para
barbear e há 60 anos no Brasil, a Bozza-
no, marca pertencente à Revlon desde os
anos de 1980, tem, desde 2004, sua estra-
tégia voltada em tornar a marca sinônimo
de cesta de beleza masculina. O primeiro
lançamento dessa nova estratégia aconte-
ceu ano passado, com o creme e a espu-
ma de barbear para pele negra e morena,
um segmento da população composto por
quase 25 milhões de pessoas.

Homens entre 25 e 34 anos, de alto po-
der aquisitivo, estão consumindo cerca de
17 produtos regularmente, com destaque
para tinturas de cabelo, xampus e cremes
para o rosto, mãos e corpo. Também são
mais sensíveis do que o sexo oposto às
ofertas desses produtos.

Outro estudo, desta vez da consultoria
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e-bit, especializada em
comércio virtual, mos-
tra que o público mas-
culino tem gastado 13%
a mais que as mulheres
com produtos de beleza.
"Uma possível explica-
ção é que os homens
costumam comprar
produtos de uma só
vez, e as mulheres aos
poucos", afirma Pedro
Guasti, presidente da
consultoria.

A pesquisa foi rea-
lizada com 1.715 inter-
nautas, mas os resultados não se aplicam
apenas aos consumidores on-line. "Os
compradores são virtuais, mas o resulta-
do vale tanto para o varejo tradicional
como para a internet, porque reflete um
comportamento" explica Guasti.

De olho nesta tendência, a Unisoap,
fabricante da linha Francis, prepara
lançamentos específicos destinados aos
homens para o segundo semestre deste
ano. "Fizemos pesquisas e ações em sa-
lões de beleza e descobrimos que 30%
da freqüência nesses espaços eram do

Silva, do Empório Lopes: produtos
convencionais.

sexo masculino", afirma
a gerente de marketing
Adriana Nascimento.

O crescimento da
participação dos homens
no mercado de produtos
de beleza, desde a déca-
da de 90, vem aumen-
tando a participação da
indústria de produtos de
higiene pessoal, cosmé-
ticos e perfumaria na
economia. Nos últimos
cinco anos, as vendas
desse segmento dobra-
ram de R$ 6,6 bilhões

para R$ 13,1 bilhões. Ano após ano são
lançados produtos especiais para este pú-
blico, cuja maior exigência se resume ao
binômio praticidade/eficiência. "Hoje, os
homens representam uma fatia de cerca
de 5% do mercado de cremes para os pés,
mãos e corpo e de 4% da venda de cremes
para o rosto", informa João Carlos Basílio
da Silva, presidente da Abihpec.

A Coper, cujo carro-chefe é o Neutrox,
percebeu a oportunidade e criou a linha
Neutrox H, com duas variantes de xam-
pu e uma de condicionador, que também

pode ser usado como condicionador sem
enxágüe. Toda a comunicação visual do
produto foi pensada para não causar em-
baraço ao consumidor. "A embalagem é
sóbria, prateada, e ressalta os benefícios
do produto, destaca sua funcionalidade",
explica Sérgio Driuzzo, diretor de marke-
ting da empresa.

Todo este crescimento, no entanto, ain-
da não é uma realidade para os supermer-
cados. No Empório Lopes, loja premium
da rede que mantém 12 lojas na Grande
São Paulo, as gôndolas ainda estão abas-
tecidas dos produtos convencionais de hi-
giene e beleza. "O consumidor compra no
supermercado os produtos do dia-a-dia,
para comprar os mais sofisticados recorre
aos shoppings ou perfumarias", explica o
gerente José Roberto da Silva.

O Empório Santa Maria, que tem
uma alta freqüência de público mascu-
lino, também trabalha com a cesta con-
vencional, mas estuda a possibilidade de
ampliação de oferta de produtos, baseado
nas tendências do mercado.

O setor de cosméticos abre, portanto,
uma nova possibilidade de vendas para
os supermercados, que podem explorar
interesse dos homens pelo consumo des-
ses produtos, ampliando a oferta e crian-
do ações promocionais que estimulem a
vaidade dos homens.
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