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Alta no consumo estimula criação de lançamentos diferentes e específicos para o público 
masculino.  
 
Definições não faltam para o homem do século XXI: metrosexual, retrosexual, e mais 
recentemente übersexual. O que começa a ficar abundante também é a oferta de produtos para 
atender às necessidades dos homens modernos que se preocupam e cuidam do corpo, pele e 
aparência. Um mercado que movimenta US$ 3,5 bilhões nos Estados Unidos e que começa crescer 
a passos largos também em território nacional. Para se ter uma idéia do potencial do setor em 
solo brasileiro, o consumo masculino de produtos de perfumaria, desodorantes e produtos para 
barbear cresceu 142,5% em seis anos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).  
 
Um dos termômetros da indústria de cosmética no País, a Cosmprof Cosmética - feira realizada 
em São Paulo até o dia 12 - será palco de lançamentos de produtos que antes passavam longe do 
universo masculino, especialmente dos homens latinos. Itens que vão desde cremes anti-rugas, 
passando por esmaltes, tintura para cabelo e até cremes para depilação.  
 
Esta é a primeira vez que o universo masculino fica tão em voga no evento, segundo 
organizadores. "Em outras edições, havia a participação de expositores tradicionais, como 
Bozzano, mas não existia esse enfoque no público masculino", afirma diretora da Alcântara 
Machado, Roberta Dias. A Abihpec revela que há cinco anos 1 em cada 100 homens admitia 
compra cosméticos. Hoje, um em cada 15 assume a aquisição dos produtos.  
 
De olho no crescimento dos gastos dos homens com produtos cosméticos, a OX entrou de vez no 
segmento masculino, com o lançamento durante a Cosmoprof de uma linha de produtos para o 
cabelo, barba e desodorante. "Nos Estados Unidos, há o interesse por produtos para a pele. Mas 
por aqui optamos por dar o primeiro passo com produtos para a higiene", comenta a diretora de 
marketing da OX, Adriana Vasconcelos.  
 
Mesmo sem ser oficialmente lançados, os produtos masculinos da Niasi - que serão apresentados 
também durante o evento - tiveram desempenho muito acima do esperado. O Risqué Homem - 
primeiro esmalte especialmente criado para este público - apresentou vendas quatro vezes 
superiores à previsão inicial desde que chegou às prateleiras, em agosto. No caso da tintura 
Biocolor Homem, o volume foi três vezes superior ao esperado. "Havia um preconceito, mas há 
algum tempo temos detectado uma mudança, especialmente entre os mais jovens", comenta a 
gerente de marketing, Soraia Ferretti.  
 
A executiva explica que a linha de comunicação adotada para a divulgação dos produtos será 
trabalhada atenta a dois públicos. Para atingir os mais velhos, que não têm o hábito de consumo 
de cosméticos, a campanha focará as mulheres, que serão responsáveis pela apresentação do 
produto para os homens. O outro alvo é justamente o público masculino que se interessa pelos 
cosméticos. Para isso, a ação publicitária, que está sendo criada pela QG, será feita em revistas 
para homens e mulheres, além de mídia externa e televisiva.  
 
No caso da OX, a campanha, assinada pela Borgherh, foi dirigida para a mídia impressa e inclui 
uma linguagem própria para o universo masculino. "É mais direta. O homem tem menos 
envolvimento emocional com a categoria do que a mulher", finaliza Adriana.  
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