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Antes, as mulheres escolhiam as roupas deles; hoje, eles freqüentam lojas. 
 
O público-alvo das lojas masculinas são os homens, mas quem é seu principal consumidor? 
Durante muito tempo, as mulheres eram as responsáveis pelas compras de roupas e outros itens 
masculinos. Porém, com o advento da figura do metrossexual, dizem lojistas e consultores, o 
homem está se colocando à frente e escolhendo seus produtos.  
 
O consultor Sérgio Almeida lembra que o vendedor deve estar preparado para atender a todos os 
perfis de clientes que procuram a loja. "Saber abordar é essencial, ter sensibilidade para efetuar o 
atendimento adequado também. Na roupa masculina, a mulher ainda dá a última palavra, pois os 
homens pedem a opinião das esposas e namoradas. O vendedor deve estar atento e incluir a 
acompanhante no processo de decisão", diz. 
 
Nelson Kheirallah, diretor geral da Camisaria Colombo, de São Paulo, afirma que em seu mercado, 
de roupas sociais e esporte fino, o homem sempre decidiu o que comprar. "O terno é uma peça 
muito pessoal, que demanda ajustes para os quais o homem precisa estar presente. As mulheres 
compram mais as roupas esporte da loja", explica.  
 
Já Salvador Ohana, proprietário da Klus, rede de lojas de moda masculina com quatro lojas em 
Belo Horizonte, apresenta uma pequena estatística que comprova a mudança de comportamento. 
Segundo o lojista, há 10 anos, as mulheres realmente dominavam o segmento. 
 
"Há 10 anos, 40% de nosso público era formado por mulheres que escolhiam sozinhas as roupas 
de seus maridos. Eles usavam o que a mulher queria. Já 30% do público era composto por 
homens que iam às lojas acompanhados das mulheres, que davam opinião nas escolhas. Os 20% 
restantes eram homens que decidiam sozinhos", calcula. 
 
Homens vão às compras sozinhos  
 
Hoje, este quadro se modificou, afirma Ohana. Metade dos compradores são homens que vão 
sozinhos, que sabem o que vestir, bem informados sobre moda. "Muitos são metrossexuais e têm 
estilo que combina com a loja. Cerca de 30% são homens que vão acompanhados das mulheres, 
que ainda dão opinião, e 20% são mulheres que compram sozinhas para presentear", completa. O 
conservadorismo mineiro, atesta o lojista, afasta as mulheres da loja para comprar produtos para 
uso próprio, na linha de roupas esportivas. "Algumas mulheres ainda compram nossas T-shirts, 
mas em um número pequeno. O uso de roupa masculina pelas mulheres ainda é pequeno em 
Minas Gerais, pois os clientes são conservadores", opina. 
 
A Overend, grife de moda masculina carioca, também nota esta mudança no perfil dos clientes. 
Segundo o empresário Hercílio Campos, os homens representam hoje 60% dos consumidores. "A 
nossa pesquisa de fluxo interno aponta para um aumento na compra feita por homens nos últimos 
cinco anos, quando ainda não tínhamos a moda feminina em nosso mix. Antes disso, nosso 
público consumidor era formado basicamente por mulheres, 65% a 70%", diz Hercílio. 
 
Eles também compram cosméticos  
Na Dermage, rede de farmácia de manipulação presente no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte e Brasília, a doutora Lisa Braun, responsável pela marca, afirma que os homens estão 
começando a se cuidar e escolher sozinhos até seus produtos de beleza.  
 
"Os produtos masculinos serão a principal área de crescimento na indústria de cosméticos. Nossa 
linha de dermocosméticos para homens, em seu primeiro mês, vendeu mais do que sua previsão. 



A mulher ainda compra muito para o homem, para que eles não usem os produtos delas, mas os 
homens já se sentem mais confiantes em adquirir seus próprios produtos de beleza", informa Lisa. 
 
O consultor Sérgio Almeida lembra que o atendimento no varejo também tem se modificado. 
"Vender é ajudar o cliente a escolher o produto certo. Para isso, é preciso conhecer o produto e o 
perfil de quem vai usá-lo. Pratique a venda consultiva, para não perder o cliente", completa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jun. 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 
 


