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Muito mais preocupados com a vaidade do que com o pensamento machista, os homens estão 
dedicando mais tempo e dinheiro a tratamentos de beleza, que vão das já conhecidas massagens 
e da limpeza de pele a complexas intervenções médicas, como a lipoaspiração.  
 
Segundo a Federação Brasileira de Profissionais Esteticistas (Febrape), os homens já 
representavam 30% da base de clientes do segmento no Brasil, em 2004. A entidade acredita 
que, se a procura masculina continuar no mesmo crescimento observado nos últimos meses, esse 
percentual deve chegar próximo de 50% até o final deste ano. 
 
Maria Aparecida Feitosa, presidente da Febrape, afirma que, dos 130 mil profissionais de clínicas 
estéticas do Brasil, cerca de 40% estão buscando atender também aos homens e cerca de 20% já 
atendem exclusivamente ao público masculino. “A previsão é crescer muito nessa área para o 
público masculino. E os profissionais estão se preparando para atingir os novos clientes”, diz. 
 
Quem tem sentido essa necessidade é Ana Maria Albuquerque, proprietária da Clínica Uma Mulher 
, em Atibaia, e diretora da Clínica L’Equipe , em São Paulo. A empresária registrou um incremento 
de 30% do público masculino, de 2004 para 2005.  
As duas clínicas têm cerca de cinco mil clientes cada, prestando serviço de rejuvenescimento 
facial e tratamento de gordura localizada e capilar, entre outros. Segundo Ana Maria, os homens 
já somam 30% de seus clientes. “Eles estão muito mais vaidosos. Além disso, o crescimento é 
constante porque os homens são muito mais fiéis que as mulheres. Quando um homem gosta do 
resultado, ele volta para tentar outro tratamento”. Esse público crescente deve contribuir para o 
aumento do fluxo de negócios no segundo semestre. “Esperamos aumentar até 40% o movimento 
geral”, aporta Maria Helena. 
 
A clínica de estética e estudo Pilax Jeunesse , também espera um crescimento no faturamento de 
até 50% para o final do ano, com relação ao ano passado. Mesmo com foco no público feminino, 
os homens já representam cerca de 20% do serviço da clínica. “São os maridos das nossas 
clientes. De uns quatro anos para cá, o público masculino cresceu cerca de 50%. Atendemos 
principalmente homens com mais de 30 anos. Eles perderam o preconceito”, explica Maria Helena 
Bassarelli, proprietária, ao afirmar que a intervenção para redução de abdômen está entre as 
mais populares entre os homens. 
 
A Jeunesse faz de massagens e bronzeamento até aplicações de Botox e lipoaspiração. Os 
investimentos da empresa cresceram cerca de 60% de 2004 para 2005, direcionando a sua maior 
parte para novos tratamentos. “Estamos apostando em uma nova filosofia, direcionando o 
tratamento para uma área mais terapêutica”, afirma Maria Helena. “O investimento mais pesado 
foi no estúdio de pilates, onde se trabalha a postura, a respiração e o abdômen do paciente — 
muito procurado pelos homens”. 
 
Só para homens 
 
Enfocada exclusivamente no público masculino, a Garagem Barbearia e Estética deve ter um 
aumento de faturamento de 30% a 40% este ano, sobre 2004. Há quatro anos no mercado, a 
Garagem presta serviços de corte de cabelo e manicure a massagem e prótese capilar, atendendo 
a mais de mil e quinhentos clientes cadastrados.  
 
Segundo Enrico Montes, gerente da Garagem, “a casa tem observado um crescimento de pelo 
menos um cliente ao mês, nos últimos dois anos”. 
Por conta desse crescimento, a Garagem está investindo o dobro do investido no ano passado. O 
principal foco desse volume vai para o fortalecimento de sua marca no mercado.  



“Estamos abrindo franquias da empresa. Participamos da ABF Franchising Expo 2005 (evento 
promovido pela Associação Brasileira de Franchising ) e já temos seis contratos em negociação, 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba”, comemora Montes.  
Para o segundo semestre, o gerente está bastante otimista. “Espero já estar com algumas dessas 
lojas operando até o final do ano”, diz. 
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