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A professora Ruth Helena Dwek estudo o avanço do mercado de produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumaria no Brasil 
 
O crescimento da participação masculina no mercado de produtos de beleza, desde a 
década de 90, vem aumentando a participação da indústria de produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumaria na economia. Nos últimos cinco anos, as vendas 
desse segmento dobraram de R$ 6,6 bilhões para R$ 13,1 bilhões.  
 
A novidade é o público alvo: homens entre 25 e 34 anos, de alto poder aquisitivo, 
estão consumindo cerca de 17 produtos regularmente, com destaque para tinturas de 
cabelo, xampus e cremes para o rosto, mãos e corpo. Também são mais sensíveis, do 
que o sexo oposto, às ofertas desses produtos. Essa mudança de comportamento está 
levando a uma expansão de sofisticados salões "unissex" em detrimento das 
barbearias. 
 
De acordo com a pesquisa Adonis Report, realizada pela 2B Brasil Marketing em agosto 
do ano passado, "os homens não são mais os mesmos", eles pintam os cabelos, 
depilam os pêlos, cuidam das unhas e usam cremes para retardar o envelhecimento e 
estão dispostos a todo tipo de tratamento estético, na crença de que uma boa 
aparência traz prosperidade nos negócios. Hoje, um em cada 50 brasileiros usa algum 
tipo de cosmético para retardar o envelhecimento. Há cinco anos atrás a média era de 
um a cada 500. 
 
No ambiente de narcisos emergentes, competem na freqüência aos salões de beleza 
mulheres entre 35 e 54 anos. Curiosamente, as mulheres de renda mais baixa 
comprometem proporcionalmente uma parcela maior de sua renda com cosméticos do 
que as mulheres de poder aquisitivo mais elevado. A Pesquisa de Orçamento Familiar 
(POF) do IBGE revela que as mulheres com renda média de R$ 400 gastam até 4% de 
sua renda só com produtos de beleza. Quem ganha acima de R$ 6 mil, dedica menos 
de 3%. 
 
Os dados constam da pesquisa sobre "O impacto sócio-econômico da beleza - 1995 a 
2004", coordenada por Ruth Helena Dweck, diretora de economia da Universidade 
Federal Fluminense. O professor Alberto Di Sabbato e o estagiário Frederico Teófilo de 
Souza participaram do estudo, divulgado ontem. Ele foi encomendado pela Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 
 



O estudo mostra que o Brasil ocupa hoje o sétimo lugar entre os países mais vaidosos 
do mundo. Segundo o ranking mundial de pesquisa de opinião Vanity, realizada em 30 
países no início da década, o campeã da vaidade é a Venezuela, seguida da Turquia. O 
critério para a classificação é o percentual da população que se ocupa com o espelho. 
Aqui, 30% dos brasileiros pensam na beleza o tempo todo. Na Venezuela, 57%. 
 
Em entrevista ao Valor, Ruth contou que fez uma primeira pesquisa desse tipo em 
1998, por encomenda do Ministério da Indústria e Comércio. Na ocasião, soube de 
trabalho semelhante feito no Canadá e nos Estados Unidos, onde foi concluído que 
"beleza era fundamental" para as pessoas galgarem melhores postos de trabalho. "Na 
pesquisa americana, intitulada 'Beautiful and Labor Market' chegava-se a medir que as 
pessoas de melhor aparência tinham um ganho salarial 5% acima no mínimo do que as 
que tinham má aparência. Estas, perdiam pelo menos 10% por conta disso." 
 
Nos anos 80, a busca da beleza tornou-se uma verdadeira febre nos países 
desenvolvidos. Nos países emergentes a corrida pela boa aparência chegou 10 anos 
depois. Nessa época, começaram a se instalar no país as grandes redes de salões de 
beleza sofisticados, como Jacques Janine, hoje com cinco unidades próprias e 51 
franquias, a Jean Louis David, com 27 lojas locais, a Model Hair Pelles e a rede 
nacional Werner Coiffeur, com 12 unidades próprias e 14 franquias. 
 
Na área de cosméticos o Brasil emerge como o quinto maior mercado do mundo. Só da 
Avon, onde o país ocupava o 18º lugar no ranking mundial da multinacional, passou, a 
partir de 1996, ao segundo lugar em posição de vendas. Os produtos mais vendidos no 
mercado doméstico fazem parte deste setor de cosméticos, com destaque para os 
destinados a cabelos, como tinturas, alisantes, fixadores e modeladores. Em 2004, o 
setor de cosméticos faturou R$ 3,9 bilhões. 
 
O setor de higiene pessoal e perfumaria também não ficou atrás. Nos últimos 10 anos, 
cresceu a uma taxa média de 5% ao ano, bem acima do PIB, de 2,4% ao ano na 
média, neste período, como revela a pesquisa da UFF. A vaidade estimula também a 
indústria farmacêutica. Hoje, o país surge como o segundo maior mercado para o 
Botox e o quarto para o Roacutan, remédio para combater a acne. 
 
Essas atividades se concentram principalmente na região Sudeste, mas começam a se 
espalhar por outras regiões. A economista destacou que o impacto desses serviços no 
mercado de trabalho e no comércio de bens e serviços foi enorme. O pessoal ocupado 
no setor mais do que dobrou entre 1995 e 2003, passando de 679 mil pessoas , em 
1995, para 1,4 milhão em 2003, segundo dados da PNAD. As mulheres representam 
80% dessa mão-de-obra. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Leia mais 
 
Barbearias sucumbem à modernidade dos salões 
Tainã Bispo  
 
 
As tradicionais barbearias, reduto exclusivo do público masculino, estão perdendo 
espaço para os salões de beleza unissex. Mais vaidosos, os homens querem bem mais 
do que um simples corte de cabelo ou uma barba perfeita. Serviços mais sofisticados 



como "luzes" no cabelo ou depilação estão deixando de ser um tabu ou uma exigência 
apenas das mulheres.  
 
Nos últimos dois anos, pelo menos 200 barbearias fecharam as portas na cidade de 
São Paulo. "Em 2003, eram 2 mil", diz José Domingues Vinhal, barbeiro há 41 anos e 
presidente do Sindicato dos Salões de Barbeiros e Cabeleireiros para homens de São 
Paulo. O centro da capital, que reunia boa parte das barbearias, é o que mais tem 
sofrido com a modernidade masculina. O número de salões unissex, ao contrário, 
aumenta a cada dia e ganham novos adeptos atraídos pelos mais diversos serviços ou 
pelas promessas milagrosas de beleza. 
 
Hoje existem 7 mil salões cadastrados no Sindicato dos Institutos de Beleza e 
Cabeleireiros de Senhoras do Estado de São Paulo, mas a estimativa é o número seja 
quatro vezes maior. O crescimento foi significativo: em 2000, somavam 20 mil salões, 
segundo projeção do sindicato. 
 
A Barbearia VIP é um exemplo da de que os homens vem mudando o jeito de se 
cuidar. Nasceu em novembro de 2002 para atender apenas o público masculino da 
sofisticada região dos Jardins, na capital paulista. Mas não resistiu sem a presença das 
mulheres e, após uma reforma, foi reinaugurado para servir ambos os sexos. 
 
Na época que abriu a Barbearia VIP, a empresária chinesa Mônica Mao Huiwha, há 15 
anos no Brasil, estava certa de que ainda não havia um salão para atender a demanda 
de homens mais vaidosos. Mas, o que ela só constatou depois, é que apesar de 
avançar no quesito da beleza os homens gastam menos que as mulheres e também 
não são tão assíduos. 
 
Por isso, Mônica decidiu mudar um pouco o conceito original de seu negócio. Foi aí que 
surgiu a primeira franquia, na América Latina, do Frank Provost - que tem mais de 400 
unidades na França e outras 80. O salão, uma sociedade com o cabeleireiro francês 
Laurent Cocq, substituiu a Barbearia VIP. Na nova versão, há dois espaços diferentes: 
o salão unissex e o Barber Shop. 
Na barbearia, um corte de cabelo sai por R$ 55 e a barba, R$ 40. Oferece-se, ainda, 
massagem, depilação masculina e drenagem linfática. Pacotes personalizados para um 
dia de beleza também fazem parte do menu, além de banho de ofurô para noivos. 
 
Apesar da ofensiva dos salões mais elaborados, as antigas barbearias fazem questão 
de manter a tradição. Continuam oferecendo os mesmos serviços: cabelo e barba - 
nada de tintura nem depilação. Sobrevivem devido à fidelidade dos clientes, que levam 
os filhos e os netos. 
 
O Salão Marilia foi fundado em 1949 e, deste então, está no mesmo endereço: rua 
Cardoso de Almeida, 284, no bairro Perdizes, em São Paulo. Oferece corte de cabelo, 
de barba, manicure e pedicure e limpeza de pele básica. Como nos velhos tempos dos 
sapatos bem lustrados, um engraxate presta serviços para os clientes que podem 
folhear revistas de assuntos em geral e espichar os olhos para as que trazem belas 
mulheres nuas. 
 
Para as barbearias não basta apenas manter a tradição. Em geral, são rígidas. A 
presença feminina por lá é estritamente proibida. Uma exceção: para funcionária da 
casa. Terça-feira de manhã, um mulher bem que tentou marcar horário com uma 
manicure no Salão Marilia. Em vão. "Não atendemos mulheres", disse Luís Lopes 
barbeiro do salão há 22 anos. 



 
Segundo Henrique Scorcione Júnior, que herdou do pai o Salão Marilia, explica que 
atende a um nicho específico do público masculino - homens conservadores e que 
gostam de praticidade e exigem tradição. "Usamos toalha quente e lâminas 
descartáveis", diz Lopes, mostrando a "gillette", que é encaixada em um suporte 
semelhante a uma antiga navalha. 
 
Uma outra barbearia de São Paulo, a Piraju, sobrevive, porém com menos clientes, 
conta Luiz Carlos Clivati, proprietário do local há 40 anos. "Cheguei a ter três 
funcionários, hoje só tenho um", diz. O mesmo ocorreu com João Rogério, que foi 
iniciado na carreira há 48 anos pelo seu pai. "A concorrência atrapalhou bastante", diz 
ele, sentado na calçada em frente ao seu salão na Vila Madalena, em São Paulo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13-15 jan. 2006. Empresas/Tendências & 
Consumo, p. B5. 


