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O mês é das mulheres, mas os homens também têm muito a comemorar. A oferta de produtos 
e serviços voltados para o público masculino aumenta a cada ano. O movimento é fruto da 
demanda crescente por itens ligados à vaidade, que estimula os homens a cuidar da aparência 
e se tornar atraentes. Na visão de muitos, seja usando roupas e acessórios da moda ou 
realizando tratamentos estéticos, o que vale é ser visto com visual impecável. Antenado nessa 
tendência e de olho em clientes antigos, mas que agora se revelam grandes compradores, o 
varejo incrementa suas vitrines, busca qualidade em produtos ou serviços e investe em 
atendimento personalizado. Entre as opções de negócios estão loja de roupas sociais, de 
vinhos, de suplementos alimentares e centro de depilação, com investimento que vai de R$ 75 
mil a R$ 500 mil. 
 
Para Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona Consulting, investir em um negócio voltado para o 
público masculino é sucesso garantido, desde que seguidas as peculiaridades deste setor. "É 
uma fatia de mercado interessante, pois a fidelidade do homem na hora da compra é maior 
que a da mulher. Normalmente, vai direto à loja que o agrada. Por isso é importante que o 
empresário esteja atento ao atendimento e à qualidade do que está sendo oferecido. Ele é fiel 
à percepção de qualidade e ao que lhe é conveniente. Outra vantagem é que se trata de um 
público com alto poder de compra e que não se preocupa com o preço", destaca Ana. 
 
O perfil de consumo do homem se difere do da mulher. De acordo com empresários e com a 
consultora, enquanto eles compram com menos freqüência, mas com um volume e valor de 
venda maiores, as mulheres são mais impulsivas e, por conta disso, adquirem menos produtos 
e pagam contas com valores menores. "Diante deste panorama, é fundamental que se crie um 
ambiente comercial adequado, o qual atraia um público que retorne mais vezes. É preciso 
atender às suas necessidades", orienta ela. 
 
No segmento de vestuário, Ana acredita que o comércio de roupas sociais é um dos mais 
promissores. Os números da Cia do Terno confirmam a afirmação da consultora. Com 80 lojas 
espalhadas por 14 estados brasileiros, a rede está há oito anos no mercado e, neste ano, a 
projeção é que sejam vendidas 4,2 milhões de peças, 11% a mais que em 2007. 
 
Pedro Paulo Drummond, fundador e presidente da marca, diz que a fórmula do sucesso é a 
qualidade dos ternos e demais produtos. "O índice de defeito nas peças é muito baixo. A cada 
1 mil, apenas 0,12% apresentam defeito, o que é resultado de muito apuro técnico. 
Fabricamos 60% dos produtos na China e 40% no Brasil, com uma equipe toda terceirizada. 
Mas o controle de qualidade é total", salienta o empresário. 
 
Para quem quer investir nesse segmento, Drummond alerta que é preciso muita dedicação 
para conseguir ganho de escala. Ele afirma que o ramo de vestuário social é um bom negócio 
se houver investimento em um bom estilista e primar pela qualidade. 
 
TAMANHOS ESPECIAIS. Atender a homens que necessitam utilizar tamanhos especiais de 
roupas também é boa oportunidade de negócio. Isabel Obeid Dib, gerente da Del Rey do 
Botafogo Praia Shopping, no Rio de Janeiro, destaca que esta é uma clientela que se interessa 
por moda e procura por marcas de grife. "Nós comercializamos peças e acessórios de marcas 
como Yves Saint Laurent, Alexandre Herchovitch e Fórum. Notamos crescimento de venda a 
cada ano. Só nesta unidade de loja o movimento e as vendas cresceram 50%, comparando-se 
ao ano passado", informa ela. 
 
Como são poucas as lojas especializadas neste estilo, a Del Rey não sofre grande concorrência, 
conforme afirma Isabel. "Para driblar estes concorrentes procuramos oferecer produtos 
modernos e variados. A proposta da marca é vender todos os tipos de mercadorias, desde o 
par de meias à gravata. Os clientes podem encontrar aqui todas as peças para montar seu 
guarda-roupa. Com essa variedade, ganhamos maior escala", ressalta a gerente. 
 



Enquanto os demais segmentos de lojas preferem ficar expostos ao público passante, na Poko 
Pello, instituto de depilação dirigido exclusivamente ao público masculino, a estratégia é estar 
escondido em um prédio comercial. Regina Jordão, proprietária do negócio, explica que ainda 
há preconceito em relação à depilação masculina e os clientes preferem manter a privacidade, 
por isso a localização velada. 
 
"Se colocássemos o instituto em uma loja de rua, certamente teríamos a demanda retraída. 
Ainda existe o machismo de que homem não se depila. Tanto que a maioria dos clientes são 
esportistas ou pessoas que vêm sob recomendação médica. Raros vêm pela vaidade. Ainda 
assim, nossos clientes são fiéis e, mensalmente, fazemos cerca de 1 mil atendimentos", diz 
Regina. 
 
A empresária informa que este é um nicho de negócio que requer muito profissionalismo da 
equipe e que a concorrência direta é com as clínicas que atendem aos dois sexos. 
"Atendimento exclusivo para os homens só a Poko Pello oferece. O instituto pertence à rede de 
franquias Pello Menos, de depilação feminina, mas não é franqueável, justamente pelo fato de 
não ser um negócio que gere uma demanda que justifique muitas unidades", explica ela. 
 
UNISSEX. Muitos estabelecimentos comerciais não atendem exclusivamente aos homens, mas 
possuem clientela predominantemente masculina. É o caso do Castelo do Vinho, em 
Jacarepaguá, onde 70% dos consumidores são do sexo masculino. "O diferencial de público 
está no que é consumido. Homens procuram mais por vinhos leves e fortes, para consumo 
próprio, além dos acessórios, como dosadores. As mulheres costumam vir na busca por um 
item para presentear", destaca o diretor de marketing da empresa, Marcus Vinícius Zoccoli 
Alves. 
 
Para se manter no mercado, a orientação de Alves é oferecer variedade de rótulos e trabalhar 
o preço. "Aconcorrência aumenta a cada ano. É uma competição saudável, mas é preciso 
traçar estratégias de preços e produtos. Na Castelo do Vinho, temos um estoque com cerca de 
dois mil rótulos. Quem quer começar neste setor precisa ter, pelo menos, os principais 
vinhos", diz ele, lembrando que outro diferencial da loja é a promoção de eventos de 
degustação e de cursos de vinhos. 
 
No segmento de suplementos nutricionais, a Sport Nutrition Center (SNC) também recebe um 
público maior de homens. O presidente da rede de franquias, Fábio Ramos, aponta que 60% 
das vendas é feita para o público masculino. "Já tivemos, a totalidade de atendimento, mas 
agora as mulheres também buscam nossos produtos. São vaidades diferentes. O homem 
compra com mais lógica e, normalmente, sai da loja apenas com o que veio destinado a 
comprar", diz ele. 
 
A SNC tem 41 filiais espalhadas pelo Brasil. A marca está em expansão e busca franqueados 
nas capitais e no interior das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. "No ano passado, 
registramos aumento de vendas na ordem de 15%, em relação a 2006. Há espaço para 
expansão e existe demanda", explica o empresário. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 mar. 2008. Seu Negócio, p. B-18. 


