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A indústria de cosméticos e perfumaria aposta cada vez mais no público masculino, que, apesar 
de resistente, tem consumido produtos mais caros e em volume cada vez maior. A Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) aponta crescimento 
de vendas, em média, de 10% ao ano. As linhas, que há pouco tempo se restringiam a produtos 
para a barba e perfumes, contam com um número cada vez maior de esfoliantes, hidratantes e 
produtos antienvelhecimento e até mesmo lápis delineadores. Com itens mais caros e 
sofisticados, o segmento dobrou seu faturamento nos últimos três anos.  

Em 2002, o faturamento com colônias masculinas cresceu 28,9%, com aumento de 28,5% no 
volume de vendas, em relação a 2001. Entre perfumes, colônias e pós-barbas, o mercado 
masculino faturou R$ 494 milhões, no ano passado. O montante ainda é tímido, se comparado aos 
US$ 3,5 bilhões movimentados nos Estados Unidos.  

A empresa O Boticário, por exemplo, deve 32,5% de sua receita aos produtos para homens, 
quando a média de mercado, segundo os dados da Abihpec, fica em 13,4%. A marca faturou R$ 
473 milhões com a fabricação de produtos no ano passado, e R$ 1,3 bilhão foram comercializados 
pelas lojas franqueadas, e para este ano, a previsão de crescimento é de 15,4%.  

A empresa foi fundada em 1977, como farmácia de manipulação. Até o final deste ano, deve 
superar a marca de 2.200 lojas. No exterior, a marca já possui lojas em vários países da América 
Latina e em Portugal, além de distribuir produtos no Japão, Oriente Médio e Angola.  

O gerente de produto, Rodolfo Melo, diz que, embora os itens e as formulações se tornem cada 
vez mais numerosos e mais sofisticados, os produtos masculinos ainda estão atrelados à barba. 
Melo afirma que os perfumes e cosméticos da marca para homens cresceram mais de 140% nos 
últimos quatro anos. "As loções alcoólicas foram perdendo espaço para os cremes e bálsamos", 
diz.  



A Anna Pegova já possui quatro produtos exclusivamente para homens. Segundo Maya Hanna 
Maalouf, diretora de marketing, a pele masculina exige cuidados diferentes da pele feminina, por 
ser mais oleosa e tender ao aparecimento de pelos encravados. Ela diz que a empresa atua nesse 
segmento há cerca de oito anos, mas o consumo só passou a ter alguma significância de quatro 
anos para cá. A diretora considera que, aos poucos, o homem tem sentido necessidade de zelar 
por sua aparência, até por uma questão profissional.  

A grande dificuldade, de acordo com Maya, é fazer com que o homem procure os produtos e os 
torne parte de seu cotidiano. Ela afirma que o potencial desse mercado é grande, mas seu 
crescimento ainda é superado pelo público feminino. Os produtos são inseridos aos poucos, 
geralmente como extensões das linhas pós-barba, incluindo esfoliantes, tonificantes e hidratantes. 
A diretora afirma que, apesar da dificuldade, vários homens já solicitam a visita de representantes 
da marca que é comercializada pelo sistema de venda direta.  

A Natura foi pioneira no Brasil, em produtos cosméticos para o público masculino. A linha Mr. N foi 
lançada em 1979 e trazia creme de barbear e um gel pós-barba. A empresa também foi a 
primeira a lançar emulsões anti-rugas e com ácido glicólico para a pele masculina.  

A Bozzano , que desde 1975 pertence à multinacional Revlon , é a líder no segmento de produtos 
para o barbear, e reformulou sua linha, inserindo em suas formulações ingredientes como 
vitaminas, Aloe vera e várias substâncias hidratantes. Os novos produtos são comercializados 
desde o mês passado, com a marca Bozzano Protection.  

O segmento de itens para o barbear movimenta R$ 76,1 milhões por ano, dos quais a Bozzano 
detém 50,1%, seguida pela Gillette , com 38,6%, e da Nívea, com 8,3%. Os dados são da 
consultoria ACNielsen , referentes ao primeiro bimestre.  

Muitas empresas recorrem a kits de produtos masculinos, que além dos tradicionais produtos para 
o barbear, trazem cremes e loções. É o caso da Paiquerê , que possui um kit com loção pós-barba 
e pincel, que também inclui um pente, um gel hidratante com fator de proteção solar e um creme 
de ervas.  

Alguns segmentos já contam com produtos exclusivamente masculinos, ainda em fase 
embrionária. Os xampus exclusivos para homens, por exemplo, ainda movimentam apenas cerca 
de R$ 500 mil por ano, pouco mais de 0,5% da categoria, segundo a Abihpec. Entretanto, há dois 
anos a entidade nem levava em conta a categoria.  

Pinturas e retoques 

A empresa Schwan Cosmetics do Brasil, de origem alemã, investiu mais de R$ 2 milhões no ano 
passado em uma fábrica no Paraná. A indústria, que fabrica lápis cosméticos, terceiriza a 
produção de várias marcas, entre elas O Boticário, Natura e Avon. Recentemente a empresa 
lançou a linha Gentle.Men de lápis para o público masculino, que possui desde delineadores para 
as sobrancelhas até hidratantes para os lábios.  

A matriz da indústria, a Schwan-Stabilo Cosmetics GMBH & Co. , tem mais de 150 anos, e 
inventou o lápis para uso cosmético, em 1927. A empresa é líder mundial no segmento, com 
faturamento de cerca de R$ 600 milhões por ano.  
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