
Muito mais do que indicar ape-
nas uma tendência, o mercado de
higiene e beleza masculina se re-
vela como um dos segmentos mais
promissores para os próximos anos.
Com investimentos cada vez maio-
res em desenvolvimento de produ-
tos e em ações de marketing, as
indústrias deixam cada vez mais cla-
ro que agora, definitivamente, é a
vez deles! O aumento da procura
por esse tipo de produto no Brasil

começou tímido, na década de 90,
mas hoje já representa 10% do
mercado de cosméticos no País.
Dados fornecidos pela Abihpec -
Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos mostram que o setor
de produtos masculinos movimen-
ta mais de R$ 1,5 bilhão por ano,
quase 10% do total do setor.

Cada vez mais preocupados
com sua aparência, os homens

passam a recorrer a produtos de
higiene e beleza desenvolvidos
especificamente para eles. Xam-
pus, condicionadores, géis para
cabelos, cremes de barbear, lo-
ções pós-barba e perfumes es-
tão entre os itens mais procura-
dos por homens nos últimos
anos. "A nova geração masculi-
na perdeu o preconceito de que
o homem não usa produtos de
beleza. O crescimento do merca-
do de cosméticos para o público
masculino demonstra que o ho-
mem está pondo de lado alguns
conceitos antigos e incorporan-
do o uso de perfumes e cosmé-
ticos ao seu modo de vida, asso-
ciando-o, inclusive, à boa aparên-
cia e aos cuidados com a higie-
ne corporal como fator determi-
nante para o sucesso profissio-
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nal", afirma João Carlos Basílio
da Silva, presidente da Abihpec.

De olho nesse mercado em ex-
pansão, que tem grande potencial
de crescimento a ser explorado e
que conta com consumidores an-
siosos por novidades, as indústri-
as do segmento têm investido alto
para agradar aos homens. Dessa
maneira, as empresas atacadistas
distribuidoras podem aproveitar
essas oportunidades para fazer
com que as vendas desses pro-
dutos cresçam em participação no
seu mix de vendas.

A JBS Friboi segmentou a sua
linha de xampus e sabonetes des-
de que lançou no mercado, no ano
2000, a marca Albany. A Linha
Masculina já oferece quatro op-
ções de xampus e três linhas de
sabonetes, cada unia delas com
duas opções de fragrâncias.

De acordo com Vanessa Garda-
no, gerente de Marketing da mar-
ca, a cesta de produtos de higiene
deixou dê ser simples e básica,
composta apenas por produtos
funcionais, como oral care e cre-
me de barbear, para abranger itens

de tratamento e cuidados especi-
ais, como, por exemplo, loções cor-
porais, bloqueadores solares e tin-
turas. "Os homens, diferentemen-
te das mulheres, não buscam pro-
dutos de higiene e beleza com
apelos supertecnológicos, pois
gostam de produtos simples, com
ingredientes conhecidos e de com-
provação garantida, tais como Mul-
tívitaminas. Eles são mais focados
nas embalagens diferenciadas do
que no conteúdo", explica

Segundo a Abihpec, grande
parte das vendas de produtos
masculinos ainda está concen-
trada em perfumes e itens de hi-
giene pessoal, mas a associação
informa que outros cosméticos
mais ligados à beleza masculina
estão aparecendo no mercado
com muita força A associação
segmenta o mercado masculino
em três categorias: desodoran-
tes, produtos para barbear, e per-
fumes e colônias,

Nos últimos cinco anos, o mer-
cado brasileiro de cosméticos
masculinos avançou mais de
200%, atingindo um faturamen-
to de cerca de R$ 1,6 bilhão em
2006. O Brasil ocupa hoje a quar-

ta posição no mercado mundial
de cosméticos masculinos, Perfu-
mes e colônias ainda são os seg-
mentos preferidos petos homens,
mas nota-se um avanço crescen-
te dos produtos para os cabelos
e dos cremes hidratantes.

Dentro da categoria de higiene
e beleza, também estão incluídos
os géis fixadores de cabelos. De
acordo com Carlos Machado, pre-
sidente da Global Cosméticos,
detentora da marca NY Looks, o
mercado de géis representa 5%
das vendas de cosméticos no Bra-
sil. A empresa está investindo na
diversificação de seus produtos,
e já lançou no mercado pomadas,
cremes para pentear e géis para
serem utilizados na praia, além
das versões tradicionais.

A empresa lançou recente-
mente no mercado o Gel com
"memória", que tem alta resistên-
cia à umidade, é formulado com
vitamina E, e trata e condiciona
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os cabelos, ajudando a reduzir o
frizz. Além disso, não deixa resí-
duos brancos, que muitas vezes
são confundidos com a caspa.
Clientela fiel

Ao comentar sobre especifi-
cídades do público masculino,
Machado destaca a fidelidade
dos homens às suas marcas de
preferência. "Certa vez, lança-
mos o nosso gel com a marca
Gobal, mas e e ficou encalha-
do nas prateleiras porque o
consumidor queria o NY
Looks", conta.

Vanessa Gardano observa que
essa fidelidade pela marca é uma
característica do público mascu-"
lino: "Os homens são muito fiéis
às marcas que usam, e costu-
mam utilizar um mesmo produto
durante anos, independentemen-
te do preço. Raras vezes mudam
de marca por influência de ofer-
tas de preço menor feitas pelos
concorrentes. Guando usam um
produto e gostam, ficam na mar-
ca por anos."

No que diz respeito aos ataca-
distas e distribuidores, Machado
acredita que a melhor maneira de
ajudá-los é por meio de uma ges-
tão compartilhada, na qual o repre-
sentante desenvolve uma ativida-
de de gerência, faz uma análise e
orienta o distribuidor a respeito da
melhor maneira de comprar, arma-
zenar e divulgar os produtos.

A Unilever, indústria responsável
pela produção dos desodorantes
Rexona e Axé, duas marcas volta-
das essencialmente para o mer-
cado masculino, aposta muito no
segmento para consolidar sua po-
sição. De acordo com Adriana Mu-
ratore, diretora de Gerenciamento
por Categoria e Shopper Unders-
tanding da Unilever Brasil, "a es-
tratégia consiste em utilizar as
grandes paixões dos homens para
criar produtos diferenciados e com
valor agregado a fim de atrair cada
vez mais consumidores".

O último lançamento da Rexo-
na é o desodorante Rexona Spor-
tFun. Por sua vez, a última novida-
de da Axé é a Axé Dark Temptati-
on. No caso de xampus e condici-
onadores específicos para o pú-
blico masculino, a linha Clear, com-
posta por produtos com benefíci-
os para eliminar a caspa, dispõe
de dois produtos exclusivos para
os homens, que são mais propen-
sos a sofrer com o problema e têm
o couro cabeludo mais sensível,

No lançamento de Rexona
SportFun, em março deste ano, a
empresa investiu R$ 5 milhões
em toda a comunicação do pro-
duto. Na linha Dark Temptation,
foram investidos R$ 12 milhões.

A Bertin Higiene e Beleza, de-
tentora das marcas OX, Francis,
Phytoderm e Neutrox, oferece

uma linha completa especial-
mente para atender às necessi-
dades do homem brasileiro.

"Os homens se preocupam com
a pele e com os cabelos e, por
isso, merecem todo o cuidado
especial e específico. Eles têm ca-
racterísticas diferentes da pele e
dos cabelos do público feminino,
principalmente pela oleosidade
aumentada por causa dos hormô-
nios masculinos e da agressão
mecânica diária da pele facial",
afirma Antônio Sá, gerente de In-
teligência de Mercado da Bertin.

No que diz respeito à estraté-
gia para o atacado, a empresa in-
veste em treinamentos espe-
cializados para o correto posicio-
namento dos layouts dos produ-
tos masculinos, colocando a linha
inteira agrupada Outra estratégia
que ela utiliza é a da exposição
dupla: na gôndola da seção femi-
nina, há também produtos mas-
culinos, pois, muitas vezes, a mu-
lher faz a compra do marido ou
do namorado. É uma ação reali-
zada em todas as marcas de be-
leza da Bertin que incluem pro-
dutos para o público masculino.

Números fornecidos pela Eu-
romonitor apontam que as ven-
das de cremes de barbear e de-
sodorantes representam 80% do
mercado masculino, que fatura
no mundo, anualmente, US$ 21,6
bilhões. O Brasil é o principal mer-
cado da América Latina e repre-
senta 45% desse valor.

A expectativa de crescimen-
to do segmento masculino na
Bertin é animadora: "Espera-
mos obter um crescimento de
20% nas nossas vendas para
os próximos anos. Atualmente,
o segmento masculino repre-
senta em torno de 15% das
vendas da OX."
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