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a primeira reportagem da série sobre os 
consumidores do varejo, vamos explorar o 
universo masculino. O comportamento dos 
homens sofreu tantas mudanças nos últi
mos anos que era inevitável refletir-se no 

consumo, hoje bastante expressivo. A preocupação 
com a aparência é um dos fatores mais relevantes, 
pois é na categoria de higiene pessoal e beleza que os 
homens se mostram atentos as novidades e motiva
dos a gastar mais por melhores resultados. 

Segundo dados da Associação Brasileira das In
dústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmé
ticos (Abihpec), o mercado brasileiro de produtos 
masculinos movimentou US$ 2,29 bilhões no ano 
de 2009, mantendo a segunda colocação no ranking 
mundial, com participação de 8,6%. O País só perde 
para os Estados Unidos, que somam 18,1% do merca
do mundial e US$ 4,83 bilhões em faturamento. Para 
2011, a estimativa de crescimento só da categoria de 
cuidados para barbear é de 16%. 

Para se ter uma ideia de como o segmento mascu
lino já é importante, de acordo com a Nielsen, o mer
cado masculino representa 37% das top categorias 
de higiene e beleza. O potencial do mercado pode ser 
constatado pelo aumento do gasto médio derivado do 
mix de consumo ou mesmo por meio de mais consu
midores em categorias menos desenvolvidas. 

Para entender melhor por que esse novo homem 
está mudando, é preciso pensar sobre a nova socie
dade atual. A diretora de Retail & Shopper Insights da 
Kantar Worldpanel, Fátima Merlin, diz que diversas 
mudanças vêm influenciando o papel do homem. "A 
sociedade e a mídia, sem dúvida, são um dos grandes 
vetores dessas mudanças. De um lado, os meios de 
comunicação ajudaram a promover um novo modelo 
de beleza masculina e, de outro, a pressão social e dos 
meios à cultura da beleza, para que os homens obte
nham sucesso, em forma e bem cuidados, influenciam-
-nos a se tornarem mais flexíveis à nova realidade." 

Para a Abihpec, existe um movimento de feminili-
zação do masculino, pois hoje os homens cozinham, 
cuidam dos filhos, fazem tratamentos dermatológi
cos, usam cremes faciais e têm plena consciência de 
que assumir as funções das mulheres não os torna 
efeminados. A sensibilidade e a emoção passam a 
fazer parte do universo masculino, sem preconceito. 

O Caderno de Tendências da Abihpec destaca a 
personificação deste movimento em filmes e séries 
de televisão que retratam "vampiros caretas". Ape
sar de surreal, as produções revelam muito sobre 
a geração atual e o que ainda está por vir. Por mais 
que esses movimentos não sejam necessariamente 
algo novo na nossa sociedade, nota-se uma cres
cente, indicando uma das mais fortes tendências do 
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setor: uso de hidratantes, cremes anti-age, colora
ção, base protetora, lápis corretivo. 

O ideal de beleza muda com o comportamento mas
culino. O direcionamento atual fica por conta de um 
tipo menos agressivo, em favor da volta ao romantismo 
e aos valores mais tradicionais. Eles valorizam a fideli
dade e gostam do convívio com a família da namorada. 
Apreciam cores pastéis e os tons rosa e salmão, antes 
considerados femininos, informa a Abihpec. 

De acordo com a pesquisa ConsumerWatch 2010 -
LATAM, 66% dos homens dizem se cuidar por causa 
do trabalho; 64% para se sentirem mais confiantes; 
54% por acharem que aparência saudável é status 
social; 33% para chamarem a atenção das mulheres; 
e 22% porque tem amigos que se cuidam. 

Para facilitar a compreensão dos diferentes tipos de 
consumidores, a Kantar classificou-os em relação à de
dicação que tem com os cuidados pessoais: macho -
homem tradicional, "sou como sou", pegar ou largar; 
neossexual - procura cuidar da estética e aceita seu la
do sensível, mas sem exagerar; e metrosexual - metro 
(de metrópoles), homem urbano, consumista, vaidoso. 

Para os varejistas é importante salientar que com 
isso há mudanças também nas atividades cotidianas, 
como a crescente presença dos homens no ponto de 
venda. Segundo a Kantar, 50% dos maridos acom
panham a esposa nas compras em supermercados, 
invadindo o mundo da gastronomia. 

A Nielsen destaca que pelo menos 42% das mu
lheres vão às compras acompanhadas pelo marido. 
Sem contar os homens solteiros e as vezes em que o 
homem da casa vai sozinho (4% delas revezam com 
o marido) ao supermercado. O potencial em questão 
não se restringe apenas à frequência de compra, mas 
também ao tíquete médio. As compras pessoais ten
dem a ter um valor superior àquelas feitas para a casa. 

Consumo de categoria 
Nem sempre as mudanças de comportamento são 

benéficas para o mercado. Os produtos tradicionais 
para barbear, por exemplo, apresentaram queda de 
0 , 3 % em 2009, segundo a Abihpec. A entidade atribui 
a queda desses produtos - cremes, espumas, pós-bar-
ba - à menor frequência no ato de o homem se barbear. 

Mas o lado positivo pode ser ainda mais atrativo. 
As estimativas da entidade são de crescimento para 
estes produtos. Além disso, a recompensa do aumen
to de procura na categoria de cosméticos masculinos 
é bastante representativa para o setor. 

Os produtos masculinos representam 49% da ces
ta de higiene e beleza, segundo Nielsen. Segundo o 
instituto de pesquisa, os produtos mais importantes 
deste segmento são desodorantes, sabonetes, tintu
ras, pós-xampu, xampu, cremes para pele, lâminas e 
barba. E apesar dessa top cesta do mercado em geral 
possuir uma distribuição homogênea entre as cate
gorias, o mercado masculino ainda se concentra em 
três categorias: lâminas, sabonetes e desodorantes. 

A top cesta selecionada pela Nielsen apresentou cres
cimento de R$ 3,9 mi em 2 0 0 9 para R$ 4,5 mi em 2010. 
Este montante representa 36,5% e 37,7% da categoria 
inteira, respectivamente. O gasto médio com os produ
tos subiu de R$ 20,40 (por lar) de 2 0 0 9 para R$ 27,40 
em 2 0 0 1 e ainda apresenta potencial de incremento, 
graças à alta presença do homem no ponto de venda. 

Mas para a Nielsen, os olhos do mercado devem se 
voltar para as categorias que têm grande potencial 
de crescimento. E não são poucas. De acordo com 
a entidade, mesmo a categoria mais desenvolvida, 
os desodorantes, ainda têm potencial para expansão 
- como mostra o quadro. Além de outros produtos, 
como xampu, que tem grande potencial. 
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A Kantar destaca a que a indústria ainda tem es
paço para lançamento de produtos de uso exclusivo 
masculino para diferentes usuários e suas diferen
tes necessidades. Segundo a análise da empresa na 
pesquisa "MenRevolution - O novo homem latino", 
o segmento masculino parece estar aproveitando 
pouco o mercado. Com exceção da categoria de de
sodorantes - a mais utilizada pelos homens e que 
apresenta maior participação no segmento for men -, 
todas as demais têm baixo nível de desenvolvimento. 
Os produtos para homem têm um potencial enorme. 

Canais de venda 
As mudanças de comportamento de compra dos 

homens também chegam aos canais de compra, que 
agora terão de disputar a preferência deste consumi
dor. Embora o supermercado ainda seja o canal de 
maior alcance para o consumidor de desodorantes 
masculinos - dos 65% que compraram este produto, 
56% foram a supermercados, 37% em porta a porta, 
26% em farmácias/drogarias e 5% em cash and carry 
-, a Nielsen destaca a existência de uma exclusivida
de e avanço dos demais canais em relação ao super
mercado, com destaque do porta a porta. 

Ainda segundo a Nielsen, se por um lado o cresci
mento de desodorantes masculinos no porta a porta 
provém de aerossóis premium - esta categoria cresce 
43% no ano neste canal -, por outro nos supermer
cados os aerossóis masculinos trazem mais compra
dores de classe CDE - com crescimento de 23% da 
categoria no canal. 

Cabe ao varejista ficar atento ao comportamento do 
consumidor e realizar ações para não perder a con
fiança deste homem que agora quer atenção. 

A empresa perguntou aos entrevistados quais suas 
preocupações: 56% disseram dentes, 46% mau hálito, 
33% transpiração, 24% obesidade, 11% acne, 9% rugas, 
8% pele seca e 15% declararam não tem preocupações. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 11, n. 128, p. 117-120, ago. 2011.




