
COISAS DE HOMEM

Cada vez mais vaidosos

A lém dos cosméticos,
eles também começam
a quebrar tabus em re-

lação a tratamentos estéticos,
como drenagem linfática e até
depilação. Pesquisa encomen-
dada pela Nívea à Millward
Brown Brasil, do grupo Ibope,
revela que 14% dos homens se
depilam. Nesse grupo, 48% eli-
minam pelos nas axilas e 27%
nas áreas íntimas.

O movimento do Centro de
Estética e Beleza Khora, em
São Paulo, comprova a tendên-
cia de preocupação estética.
Há um ano, o público masculi-
no representava 5%. Hoje, eles
respondem por 20% do movi-
mento do espaço. "Para atrair
esportistas, explicamos que a
drenagem linfática ajuda a re-
laxar os músculos e a diminuir
a retenção de líquidos", expli-
ca Patrícia Castellar Pirozzi,
diretora da Khora.

O Dia do Noivo faz cada vez
mais sucesso. A JJ Cabeleirei-
ros, de São Paulo, oferece a op-
ção desde 1994. Na época, o
centro comemorava quando
aparecia um cliente no mês.
"Poucos estavam dispostos a
passar o dia do casamento se
dedicando ao corpo", lembra o
sócio Roberto Alexandre Bren-
dim. Hoje a empresa atende 30
noivos por mês. Os preços va-
riam de R$ 700 a R$ 2 mil, de
acordo com o pacote, que po-
de incluir barba com máscaras,
maquiagem e até TV a cabo.



O homem já foi o churrasqueira da casa. Hoje prefere assu-
mir o papel de gourmet. Para isso, ele se aventura entre pane-
las, facas e outros utensílios de grifes. "As facas e panelas impor-
tadas atraem mais os homens que as mulheres, principalmente
os que moram no interior de São Paulo e em outros es-
tados. Nesses lugares, é difícil encontrar produtos di-
ferenciados", diz José Antônio Lemos, proprietário da
Kevin Store, loja de departamento on-line. O sul do país
responde por cerca de 30% do faturamento da empre-
sa. O público masculino, por sua vez, representa entre
60% e 70% das vendas do gênero feitas pela loja.
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