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RESUMO 

 

O principal objetivo deste estudo foi entender como os constructos de masculinidade e vaidade 

impactam o consumo de cosméticos masculinos em homens brasileiros de diferentes classes. 

Adicionalmente, buscou-se identificar se os níveis de vaidade e masculinidade são 

negativamente correlacionados e se outras variáveis como idade e estado civil possuíam efeito 

moderador sobre esses constructos. Essas variáveis foram definidas a partir de técnicas 

bibliométricas aplicadas a estudos publicados nesse campo de conhecimento, que permitiram 

identificar lacunas empíricas que poderiam ser investigadas. Para testar as hipóteses levantadas 

e responder os questionamentos supracitados, foram analisadas as respostas de 476 homens em 

um survey auto administrado de abordagem quantitativa, disponibilizado em diversos canais 

online e físicos. Os resultados indicaram que, além de serem independentes, os níveis de 

vaidade e masculinidade influenciam positivamente o consumo de cosméticos, e o 

pertencimento às classes CDE também resulta em um consumo maior. Entretanto, quanto à 

investigação das variáveis moderadoras, descobriu-se colinearidade entre idade e estado civil, 

sendo necessária a remoção da idade do modelo. Com isso, foi possível notar um efeito 

moderador positivo do estado civil sobre a vaidade e negativo sobre a masculinidade, chegando 

a estimação de um modelo para calcular o consumo de cosméticos em função das variáveis de 

vaidade, masculinidade, classe social e estado civil. As contribuições acadêmicas se deram 

especialmente pela sistematização dos dados realizada na execução das técnicas bibliométricas 

e o subsequente aprofundamento nas lacunas encontradas sobre o tema. Nesse caso, sobre a 

relação do consumo de cosméticos com alguns constructos de valores pessoais, nas diferentes 

classes. Já quanto as contribuições pragmáticas, o corolário dos resultados encontrados somado 

às conclusões de pesquisas anteriores permitiu a sugestão de algumas estratégias de marketing 

às empresas para potencializar os resultados desse nicho que se apresenta de forma promissora 

no mercado de cosméticos, revelando uma venda de quase R$20 bilhões no Brasil 

(EUROMONITOR, 2017).  

 

Palavras-Chave: Cosméticos Masculinos; Vaidade; Masculinidade; Classe Social; Homens; 

Comportamento do Consumidor. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to understand how the constructs of masculinity and vanity 

impacts male cosmetics consumption in Brazilian men from different social classes. There was 

still the intention to detect if the levels of vanity and masculinity are negatively correlated and 

if other variables such as age and marital status had any moderation effect on these constructs. 

These variables were defined based on bibliometric techniques applied to published studies in 

this field of knowledge, which allowed to identify which gaps haven´t been investigated yet. To 

test the raised hypotheses and answer the previous questions, responses of 476 men from a 

quantitative self-administered survey available in several online and physical channels were 

analyzed. The results indicated that, more than independent from each other, the levels of vanity 

and masculinity positively influence the consumption of cosmetics, and being part of the CDE 

classes also results in a higher consumption. However, an investigation of the possible 

moderators revealed collinearity between age and marital status, and it was necessary to 

remove the age from the regression. With this, it was possible to notice a positive moderating 

effect of the marital status on a vanity and negative moderating effect on a masculinity. Then, 

it was found a final model to calculate the consumption of cosmetics according to the variables 

of vanity, masculinity, social class and marital status.  The academic contribution came 

especially by the systematization of the data performed in the execution of the bibliometric 

techniques and the subsequent deepening in the gaps found on the subject. In this study, a 

connection between consumption of cosmetics and some constructs of personal values, in 

different social classes. Regarding the pragmatic contributions, the corollary of the results 

summed to the conclusions of previous searches allowed some marketing strategies suggestion 

to the companies, to boost this niche’s results that already shows a great perspective in the 

cosmetics market, revealing sales of almost R$ 20 billion in Brazil (EUROMONITOR, 2017). 

Keywords: Male Cosmetics; Vain; Masculinity; Social Class; Men; Consumer Behavior. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O mercado brasileiro de cosméticos masculinos (também conhecido como mercado de 

grooming) cresce como uma progressão aritmética, com uma taxa média de 13% nos últimos 

dez anos. No ranking mundial, foi o segundo colocado em vendas, com R$19,6 bilhões em 

2016 (EUROMONITOR, 2017). Entretanto, quando é feita a comparação do consumo per 

capta, as projeções indicam que os brasileiros já irão superar o líder mundial em vendas, pois 

investirão US$30,00 vs. US$29,00 dos estadunidenses (EUROMONITOR, 2017). 

Sob a perspectiva da representatividade masculina em relação à feminina no consumo de 

cosméticos, os homens respondem por aproximadamente 35% dos gastos realizados pelos 

brasileiros nas categorias de higiene e beleza, incluindo produtos como shampoos, 

condicionadores, tintas, lâminas, sabonetes, creme para rosto e corpo (NIELSEN, 2015). Na 

atualidade, apenas em cuidados faciais, os homens já representaram 13% do consumo, sendo 

24% deles com idades entre 26 e 35 anos de idade (NIELSEN, 2015). 

Esse uso se justifica, pois não apenas 52% de todos os consumidores masculinos 

consideram sua aparência ser “importante ou muito importante”, como 29% retocam seus looks 

durante o dia. Esse percentual aumenta para 39% entre adolescentes de 15 a 17 anos (IN-

COSMETICS, 2015), o que revela uma tendência de aprofundamento no cuidado à aparência. 

O que se confirma por um estudo realizado pela JWT com mil homens nos Estados Unidos e 

Inglaterra que mostra que os cosméticos estão cada vez mais presentes na vida masculina: 54% 

usam hidratantes e cremes para os olhos; 33% depilam ou removem os pelos; 39% usam 

protetor para lábios; 29% fazem manicure; 24% investem em tratamentos faciais; 13% depilam 

a sobrancelha; 19% fazem bronzeamento artificial; 11% usam pós-bronzeadores; 10% aplicam 

corretivos e 9% usam base (SEBRAE, 2015). 

Tal comportamento não podia ser observado há algumas décadas, então, é de se acreditar 

que as mudanças socioculturais dos últimos anos têm grande influência não apenas sobre os 

papéis sociais, mas também sobre o comportamento de consumo desse tipo de bens. Bourdieu 

(2012) afirma que em decorrência do aumento do acesso ao ensino, ao trabalho assalariado e à 

esfera pública; e o distanciamento em relação às tarefas domésticas e às funções de reprodução, 

o papel das mulheres na sociedade sofre mudanças intensas. Transformações essas, 

evidenciadas também por Oliveira e Leão (2011), que ainda explicitam os reflexos que elas têm 

sobre os homens. Ou seja, como uma das consequências da emancipação da mulher, surgem 
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novos estilos de vida dos consumidores masculinos e novos hábitos de compra para os homens, 

que são caracterizadas por esses autores como as novas tendências de consumo. Surge então, a 

figura do novo homem (GARCIA, 2004; PINHO, 2004; BASTOS, 2005). 

A sociedade contemporânea trouxe diversas mudanças nos perfis de consumo, estes novos 

homens estão à frente do estereotipo de macho crucificado pelas feministas nos anos 90 

(BASTOS, 2005). Eles estão deixando prosperar suas emoções e reconhecendo a necessidade 

de manter uma boa aparência. O que antes era “coisa de homem”, na atualidade fragmentou-se 

em novas possibilidades de construção de identidade de gênero, abrindo espaço para o consumo 

do homem (OLIVEIRA e LEÃO, 2011). 

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

As vendas brasileiras de cosméticos masculinos atingiram o patamar de quase R$20 bilhões 

em 2016. O que representa um aumento de 265% em uma década, uma vez que, em 2006, o 

mercado era de apenas R$5,37 bilhões (EUROMONITOR, 2017). Isso é reflexo do crescimento 

da cultura masculina voltada para o cuidado com a saúde, a aparência e o bem-estar (ABIHPEC, 

2017). Como consequência, os homens despertam cada vez mais a atenção das indústrias de 

cosméticos, mas ainda representam uma parcela pequena (19%) dessa categoria de produtos, se 

comparados às mulheres (EUROMONITOR, 2017). 

O incremento de vendas de dois dígitos nos últimos 10 anos no mercado de grooming, que 

segundo as projeções, se manterá pelo menos até 2020 (EUROMONITOR, 2017), revela 

acentuado crescimento do mercado e reflete a proeminência com a qual a categoria se 

transforma e conquista o interesse e a atenção dos consumidores. Esse consumo pode ser visto 

como uma combinação de elementos tangíveis e intangíveis em que a individualidade dos atores 

está contextualizada no conjunto de relações sociais e na cultura em que estão inseridos 

(BARROS, 2002). Já que a sociedade vive um contexto social em constante transformação, há 

a “necessidade de considerar, investigar e compreender as mudanças da sociedade 

contemporânea, bem como algumas representações imensuráveis na atualidade, que tangem a 

masculinidade” (GARCIA, 2011, p. 71). 

Assim como para as mulheres, atualmente a construção da identidade masculina é 

diretamente ligada à maneira de se vestir, o cuidado com o corpo e a imagem (BOCOCK, 1993). 

Entretanto, pequenas diferenças de agressividade aqui, de propensão ao risco ali, um pouquinho 

de testosterona ou estrogênio e você termina com uma espécie que, de fato, não é 
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psicologicamente monomórfica (KENRICK, 2013). Segundo Davidson (1996), os indivíduos 

nascem machos ou fêmeas, mas aprendem a ser homens e mulheres, e como a construção do 

gênero é influenciada pela educação e o contexto social, ela está sempre em transformação. 

Com as mudanças sociais, os homens encontram-se em um paradoxo, entre o tradicional 

modelo de masculinidade hegemônica – amplamente discutido na academia (CECCHETTO, 

2004; CONNELLL e MESSERSCHMIDT, 2005; CONNELLL, 2009; VIEIRA-SENNA, 

2011)- e os ideais pós-modernos do que significa ser homem. De forma que, a masculinidade 

tradicional, frequentemente compreendida como patriarcal e até violenta, é contrastada com a 

masculinidade contemporânea, interpretada como expressivamente mais igualitária e pacífica 

(CONNELLL, 2014). Esse paradoxo influencia tanto a percepção quanto o consumo de 

cosméticos. 

Entre as classes A e B, o uso dos produtos de HPCC é mais disseminado, o que é estimulado 

especialmente por marcas estrangeiras, que estão posicionadas nesse mercado há mais tempo. 

Já os homens da classe média baixa são os mais conservadores na adoção de uma variedade 

maior de produtos de beleza. Dentro desse grupo 64% não utilizam nenhum cosmético (MINDS 

AND HEARTS, 2015). Entretanto, a classe C é a classe que impulsiona o gasto com cosméticos 

das famílias brasileiras, contribuindo com 48% do crescimento do consumo (NIELSEN, 2015), 

o que revela o potencial de crescimento para essa categoria masculina por meio da mudança do 

mind-set e da impressão desse público sobre cosméticos.  

Dessa forma, no presente estudo, procura-se entender: Qual o impacto da masculinidade e 

da vaidade no consumo de cosméticos dos homens de diferentes classes? 

 

1.2 OBJETIVO CENTRAL E SECUNDÁRIOS 

O principal objetivo deste estudo é entender como a masculinidade e a vaidade influenciam 

no consumo de cosméticos dos homens de diferentes classes. 

Entretanto, como objetivos secundários espera-se compreender também se os níveis de 

vaidade e masculinidade são negativamente correlacionados. E ainda, se outras variáveis como 

idade e estado civil também têm influência sobre o consumo de cosméticos. 
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 1.3 JUSTIFICATIVA 

A partir de uma análise com técnicas bibliométricas, foram encontradas as principais 

abordagens utilizadas para tratar o tema de cosméticos masculinos na literatura acadêmica. 

Alguns estudos anteriores tratam a perspectiva de fatores externos, como os componentes do 

mix de marketing, influenciadores ou sob o ângulo do contexto social. No que tange a 

perspectiva de variáveis internas, existem estudos que abrangem os fatores pessoais de 

autoestima e autoimagem.  

 Entretanto, nenhum dos estudos encontrados teve por objetivo entender o consumo de 

cosméticos nas diferentes classes sociais, e tão pouco em função de valores pessoais. A 

resistência dos homens ao uso de cosméticos é ainda um tema controverso, uma vez que aparece 

como um assunto superado em alguns estudos, (CASTRO, 2011; OLIVEIRA e LEÃO, 2011), 

como fortemente presente em outros (PRIYADARSINI, 2009; RICCIARDELLI e WHITE, 

2011) e como um tema ambíguo em terceiros (GILL, HENWOOD e MCLEAN, 2005; 

MOUNGKHEN e SURAKIATPINYO, 2010; RICCIARDELLI, 2011; MCNEILL e 

DOUGLAS, 2011; FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010; OLIVEIRA JÚNIOR e 

CANCELA, 2012; MÁXIMO, 2015; RIEDER, MU e BRAUER, 2015). Sendo possível 

encontrar um único indivíduo que em algumas situações nega sua relação com cosméticos, e 

em outras, fala e consome abertamente. 

 As características de vaidade e masculinidade aparecem em quase todos os artigos e 

publicações que tratam o tema. Porém não como variáveis independentes, mas como 

justificativa aos resultados encontrados. Ao unir essas variáveis internas que são fortemente 

influenciadas pelo contexto social, para compreender o consumo de cosméticos masculinos, 

pelos homens de diferentes classes, espera-se construir tanto avanços teóricos, quanto 

contribuições aos gestores das empresas de cosméticos. 

 Há outras variáveis que foram identificadas como sendo de significativa influência 

sobre o consumo de cosméticos, mas que foram aplicadas em estudos fora do Brasil, apenas 

com classes sociais mais altas) ou ainda para uma categoria muito específica de cosméticos, 

como será detalhado na análise bibliométrica. Dessa forma, se faz interessante explorar a 

validade dessas características também no contexto de interesse. São elas: a idade e o estado 

civil 

 Somando a relevância do mercado, de US$5,6 bilhões em vendas de 2016 - sendo o 

segundo colocado no mundo (EUROMONITOR, 2017) - ao acentuado crescimento 

apresentado e ao potencial de consumo, especialmente da classe média baixa masculina, 
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compreende-se a oportunidade de empreendedorismo nesse ramo e a importância de transpassar 

quaisquer barreiras ao consumo. 

A partir de uma visão clara sobre os motivos que impedem um crescimento ainda maior do 

mercado e sobre como estão se formando os novos consumidores de cosméticos masculinos, 

será possível estabelecer estratégias de marketing adequadas para atraí-los, retê-los e explorar 

o potencial desses consumidores em um mercado no qual as mulheres praticamente 

monopolizam como público-alvo.  

Investigar quais variáveis que alteram o comportamento de consumo de cosméticos 

masculinos e o que motiva ou desmotiva os consumidores nas suas escolhas, não apenas auxilia 

no entendimento das relações e comportamentos encontrados na nossa sociedade, como permite 

às empresas traçar estratégias de marketing relevantes para o crescimento das organizações que 

atuam nesse mercado. 

 

 1.4 MÉTODO 

 Primeiramente realizou-se uma pesquisa bibliográfica e bibliométrica a fim de 

estabelecer um referencial teórico consistente que pudesse esclarecer as perspectivas e 

resultados já explorados sobre o consumo de cosméticos masculinos. Dessa forma, foi possível 

estabelecer um problema de pesquisa que pudesse trazer contribuições adicionais ao campo de 

estudo e ao mercado em questão. 

Após a formulação do problema de pesquisa, estabeleceu-se o plano metodológico. O 

método escolhido para coleta de dados foi um survey, com objetivo de entender como a 

masculinidade e a vaidade impactam o consumo de cosméticos masculinos por homens de 

diferentes classes. O questionário quantitativo descritivo teve respondentes de amostragem não 

probabilística, constituída de homens com mais de 18 anos, que responderam ao questionário 

individualmente. 

Este foi composto por quatro blocos de questões: Inventário de Consumo de Cosméticos, 

Escala de Masculinidade, Escala de Vaidade, e Dados Demográficos e as 523 respostas (476 

válidas) foram coletadas por conveniência via whats app, facebook e em locais físicos com alta 

concentração de homens e por indicação e compartilhamento dos participantes, no período de 

25/08/2017 a 10/10/2017, no software Survey Monkey e analisadas com o software Minitab. 

 

 1.5 ESTRUTURA 
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O trabalho está estruturado em 6 capítulos, incluindo essa introdução. No capítulo, seguinte, 

é apresentada uma contextualização do Mercado Brasileiro de Cosméticos com ênfase ao 

segmento de cosméticos masculinos. No capítulo 3, a Revisão de Literatura, no 4 os Recursos 

Metodológicos e no 5 os Resultados e a Análise dos Dados. E, por fim, as conclusões no 

Capítulo 6.  
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2. MERCADO DE COSMÉTICOS 
 

Neste trabalho, adotou-se a terminologia vigente estabelecida pela Câmara Técnica de 

Cosméticos (CATEC), parte da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para 

Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes (HPPC), que consiste em preparações 

constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo 

humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas 

mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, 

alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom 

estado (ANVISA, 2016). 

O Brasil é o segundo colocado no consumo mundial de desodorantes, fragrâncias, 

proteção solar, produtos depilatórios masculinos e (ABIHPEC, 2017). Dentro do mercado de 

cosméticos masculinos, as necessidades básicas possuem maior importância em valor, apesar 

da maior parte do portfólio estar focada nos ocasionais (NIELSEN, 2015). Apesar da evolução 

do mercado, bens de higiene básica e fragrâncias ainda representam a maior participação 

(EUROMONITOR, 2017).. “Para se trabalhar com esse público é preciso cautela, pois os 

homens são menos dispostos a arriscar e conhecer novidades do que as mulheres. Entretanto, 

tendem a ser mais fiéis a marcas e serviços” (ABIHPEC, 2017).  

A Figura 1, representa graficamente a evolução do faturamento gerado no mercado de 

HPPC entre os anos de 2006 e 2016 em reais, com destaque para o desempenho do mercado de 

cosméticos masculinos, nomeado de como “Men´s Grooming” pelo Euromonitor (2017). Pode-

se observar que a curva de vendas de cosméticos no Brasil possui formato consistentemente 

crescente, quando analisada na moeda local, com exceção ao ano de 2015.  



18 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora - Dados Euromonitor (2017). 

Em 2015, foi a primeira vez em 23 anos que o mercado brasileiro de HPPC teve retração, 

devido ao impacto gerado pelo aumento do IPI e ICMS sobre a indústria cosmética, a alta do 

dólar, a crise política e a recessão econômica. Entretanto, mesmo com cenário negativo, o valor 

Ex-Factory, líquido de imposto sobre vendas, atingiu o patamar de R$ 97,6 bilhões (ABIHPEC, 

2017). Já em 2016, com a reconfiguração política e econômica, o setor já pode constatar uma 

melhora em relação ao ano anterior e voltou a crescer (ABIHPEC, 2017). 

Diversos fatores têm contribuído para o crescimento deste mercado nas últimas décadas, 

sendo os principais: a) o acesso das classes D e E aos produtos do setor, devido ao aumento de 

renda; b) os novos integrantes da classe C que passaram a consumir produtos com maior valor 

agregado; c) a participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; d) a 

utilização de tecnologia de ponta e, consequentemente o aumento da produtividade, 

favorecendo os preços praticados (que tem aumentos menores do que os índices de preços da 

economia em geral); e) lançamentos constantes de produtos atendendo cada vez mais às 

necessidades do mercado; e o aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de 

conservar uma impressão de juventude (ABIHPEC, 2017).  

Existem no país 2.613 companhias atuando no mercado de HPPC, com a maior 

concentração na Região Sudeste (1.598), seguida da Região Sul (500), Nordeste (280), Centro 

Oeste (183) e Norte (52) (ABIHPEC, 2017). Essas, atuam em um mercado que pode ser 

considerado um oligopólio competitivo, onde um pequeno número de empresas domina o setor. 

Mais de 80% do faturamento total do mercado está concentrado nas vendas de 10 organizações 
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de grande porte, com faturamento líquido acima dos R$ 100 milhões, as quais representam 

menos de 1% do mercado existente (EUROMONITOR, 2017). É possível entender a 

distribuição do market share deste mercado a partir da Figura 2. 

Fonte: Elaborada pela autora – Dados Euromonitor, (2017). 

Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC, 2016) os cosméticos mais utilizados 

no cotidiano pelos homens brasileiros ainda são os de uso básico: shampoos (73,1%), perfumes 

(60,1%) e produtos pré e pós-barba (41,2%). Entretanto, isso não significa que outras categorias 

de produtos masculinos não tenham relevância. Uma das razões para tal crescimento é a forma 

como a beleza passa a ser encarada pelo público masculino.  

Além disso, 61,9% dos homens acreditam que cuidar da beleza é uma necessidade e não 

um luxo e quase metade deles (45,5%) afirma ir ao salão com frequência (SPC, 2016). Quando 

perguntados sobre como se percebem em relação a aparência, apenas 22,0% se enxergam como 

bonitos, mas 47,6% tem a convicção de que o uso de produtos e serviços de beleza podem 

modificar a própria aparência, o que revela que parte relevante deles consegue identificar o 

potencial destes artifícios. Segundo a pesquisa do SPC (2016), para os homens, as razões para 

os cuidar da beleza são basicamente duas: a melhoria da autoestima (72,5%) e a percepção de 

que as outras pessoas respeitam mais quem tem uma boa aparência (25%).  

A mesma pesquisa revela outros motivos complementares para cuidar da aparência, que 

envolvem não apenas a imagem passada aos outros como também aspectos como a 

autoconfiança e o medo de rejeição, como é possível observar na Tabela 1.  
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Figura 2- Gráfico de Market Share de Cosméticos Masculinos no Brasil. 



20 

 

 

Tabela 1 - Razões masculinas para cuidar da aparência. 

Razões para Cuidar da Beleza Geral 
18 a 34 

anos 

35 a 54 

anos 

55 ou 

mais 
A/B C/D/E 

Me faz sentir bem e feliz comigo mesmo, melhora 

minha autoestima 
72,5% 81,6% 79,0% 54,4% 61,4% 77,6% 

Percebo que as outras pessoas respeitam mais quem 

tem uma boa aparência 
25,0% 29,0% 19,8% 27,2% 24,2% 25,3% 

Para me sentir mais autoconfiante 21,5% 41,9% 15,1% 73,0% 17,4% 23,3% 

Desde criança sempre gostei de me arrumar 20,3% 18,6% 18,3% 24,7% 20,7% 20,1% 

Faz com que me sinta mais respeitado no trabalho 18,4% 35,1% 11,7% 8,8% 14,9% 20,0% 

Porque gosto de ser admirado pelas pessoas 10,4% 24,3% 4,2% 3,0% 6,1% 12,3% 

Isso faz com que eu tenha mais chances na vida 10,0% 22,4% 7,3% 0,0% 5,5% 12,0% 

Porque não gosto de ser motivo de comentários 

desagradáveis e fofocas por causa da aparência 
8,9% 20,4% 3,7% 2,8% 3,8% 11,2% 

Porque gosto de me sentir invejado 1,4% 2,9% 1,3% 0,0% 3,0% 0,7% 

Outro 1,4% 0,0% 3,7% 0,0% 3,1% 0,6% 

Fonte: SPC (2016) 

Com estes dados, é possível inferir que os homens mais jovens, na faixa etária de 18 a 

34 anos, apresentam maior indigência em relação a visão dos outros, já que apresentaram 

percentuais mais altos em justificativas como: “Faz com que me sinta mais respeitado no 

trabalho”, “Gosto de ser admirado pelas pessoas”, “Não gosto de ser motivo de comentários 

desagradáveis e fofocas por causa da aparência”. 

 O gasto médio com produtos de beleza dos homens é de aproximadamente R$ 95,00 

por mês e 73% dos homens pesquisam antes de consumir produtos e serviços de beleza: 44,6% 

com amigos e familiares, 38,8% em sites especializados e 17,6% em redes sociais. Já para a 

escolha do local de compra, os principais direcionadores são: um bom preço (57,1%), a 

qualidade (46,5%) e o atendimento (34,0%).  

De acordo com a mesma pesquisa, 31,5% dos homens afirmam que costumam comprar 

itens desse segmento quando não estão muito felizes para se sentirem melhor. O que significa 

que eles também deixam de economizar e até passam dos seus limites ao consumirem produtos 

e serviços relacionados a estética. De forma que 25,4% dos brasileiros entrevistados afirmam 

já ter deixado de guardar dinheiro para investir neste tipo de consumo. “6,8% dos homens 

declararam que estão com o nome registrado em serviços de proteção ao crédito por atrasos no 
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pagamento de produtos relacionados à beleza, como roupas, calçados e acessórios, cosméticos, 

maquiagens, tratamentos estéticos e odontológicos (SPC, 2016)  

Outra forma que os homens encontram de cuidar da aparência, sem se aproximar do 

universo feminino, é por meio da ênfase dada à musculatura. O corpo com a musculatura 

proeminente parece transmitir uma imagem de segurança, domínio, “macheza”, poder e 

imposição de respeito (FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010). 

 Segundo o SPC (2016), 57,4% dos homens se consideram vaidosos. Nas classes A e B 

o percentual é um pouco mais alto (61,7%) do que nas classes C/D/E (55,5%), o que revela 

certa oposição à característica. Conforme ilustrado na Figura 3, a faixa entre 35 e 54 anos é a 

menos vaidosa (52,5%) enquanto que os demais têm um comportamento mais parecido entre si 

(18 a 34 anos, 61,0% e 55 ou mais 60,4%). 

Fonte: Elaborada pela autora – Dados: SPC (2016). 

Os maiores percentuais declaram que estão na fronteira entre vaidosos e não vaidosos, 

sendo os extremos mais raros, ou seja, são poucos os que se declaram não vaidosos a ponto de 

ser descuidados ou ainda extremamente vaidosos.  

O cuidado com a aparência é estimulado, por uma sensação de alegria e consequente 

melhoria da autoestima (na opinião dos que se preocupam com isso), especialmente para os 

homens das classes C/D/E e até 54 anos. Em relação ao grupo oposto, dos que não são vaidosos 

ou preocupados com a aparência, as justificativas se baseiam na baixa importância dada para a 

vaidade, principalmente entre homens residentes nas capitais. 

43% 38% 45% 39%
48%

40%

57% 62% 56% 61%
53%

60%

Geral A/B C/D/E 18 a 34 35 a 54 55 ou mais

Não Vaidosos Vaidosos

Classe Social Faixa Etária Total Geral 

Figura 3 - Índice de Vaidade Masculina por classe social e idade. 
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Em 2016, 43,2% dos homens afirmaram que vale a pena gastar dinheiro para ficar 

bonito, pois isso promove a eles uma sensação de felicidade e especificamente para o uso de 

cosméticos. Ainda, 21,7% afirmaram que para cuidar de si mesmos e ficarem mais confiantes 

com sua autoimagem, o recurso que utilizam são cremes e produtos para o corpo e rosto. Essa 

estatística é ainda mais relevante (30,1%) para a faixa mais jovem de 18 a 34 anos (SPC, 2016) 

– como é possível verificar mais detalhadamente na Figura 4. 

Fonte: Elaborada pela autora – Dados SPC (2016). 

Ainda que longe dos parâmetros femininos, o crescimento da dedicação ao cuidado com 

a aparência masculina estabeleceu uma lacuna de mercado que veem sendo preenchida nas 

últimas décadas por barbearias especializadas, lojas de moda, linhas de cosméticos, e-

commerce especializado, comércio de acessórios, tudo exclusivamente para os homens. Alguns 

dos cases de sucesso são empresas como a Mens Market, Shop4Men, Versão Masculina, Top 

Men, dentre uma infinidade de outros exemplos. 

De 2015 para 2016, no mercado brasileiro de cosméticos masculinos, as vendas de 

fragrâncias cresceram 20%, de cuidados com cabelo 18%, produtos para banho 14% e produtos 

de cuidado com a pele 11%, registrando os melhores desempenhos na categoria, na avaliação 

do Euromonitor (2017). No relatório do Setor de Grooming (EUROMONITOR, 2017). declara-

se que as lâminas masculinas, desodorantes e fragrâncias ainda dominam a categoria, com uma 

participação de 93%.  

Os produtos multifuncionais são os principais tipos de produtos nos quais os fabricantes 

estão investindo, já que os homens geralmente apreciam a conveniência e desejam evitar rituais 

complicados ou demorados (EUROMONITOR, 2017). Outrossim, apesar dos lançamentos de 

21,70% 20,60% 22,20%

30,10%

21,40%

13,10%

Geral A/B C/D/E 18 a 34 anos 35 a 54 anos 55 ou mais

Total Geral Classe Social Faixa Etária

Figura 4 - Uso de Cosméticos para melhorar a aparência e autoconfiança 
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empresas líderes, outros produtos de higiene pessoal ainda possuem vendas limitadas. “Em 

geral, a forte presença da cultura machista entre os homens brasileiros também afeta o consumo 

de certos produtos, como os de banho, para cabelos e cuidados com a pele masculina” 

(EUROMONITOR, 2017). 

Com base na bibliografia até então citada e nos resultados mercadológicos, já se começa 

a compreender um pouco das mudanças socioculturais que vem ocorrendo e alguns dos fatores 

de influência no comportamento de compra de cosméticos masculinos, que resultaram em um 

crescimento expressivo nas vendas destes produtos, mas que ainda está muito distante de ter a 

mesma representatividade que os cosméticos femininos. 

A Pesquisa do SPC (2016) revelou os atributos mais relevantes para os homens ao 

escolherem onde adquirirão seus produtos e serviços de beleza, de acordo com as características 

de classe social, faixa etária e vaidade. É possível observar na Tabela 2, também, que preço e 

qualidade são os atributos de destaque para todos os grupos, entretanto eles com menor 

diferença percentual para as classes sociais mais altas e para os homens que se consideram 

vaidosos; esses grupos valorizam mais a qualidade do que os demais. 

Tabela 2- Atributos mais relevantes para os homens aos escolherem onde adquirirão produtos e serviços de 

beleza. 

Fonte: SPC (2016). 

Atributo Geral A/B C/D/E 
18 a 34 

anos 

35 a 54 

anos 

55 ou 

mais 

Não 

vaidoso 
Vaidoso 

Preço 57,1% 46,1% 61,5% 59,1% 55,1% 57,9% 58,4% 56,1% 

Qualidade 46,5% 43,1% 47,9% 49,9% 43,4% 47,4% 36,4% 54,0% 

Atendimento 34,0% 41,4% 31,0% 31,0% 34,4% 36,5% 36,5% 32,1% 

Variedade de produtos 25,1% 27,7% 24,0% 24,1% 24,5% 27,1% 19,9% 28,9% 

Confiança no estabelecimento 23,1% 25,8% 22,0% 12,9% 21,9% 35,9% 21,6% 24,1% 

Higiene 17,3% 18,9% 16,6% 14,5% 20,7% 15,4% 13,5% 20,1% 

Variedade de serviços oferecidos 10,7% 3,2% 13,7% 10,3% 14,3% 5,8% 10,3% 10,9% 

Ser bem recomendado por amigos e 

conhecidos 
9,9% 11,9% 9,2% 16,4% 6,9% 7,4% 8,0% 11,4% 

Localização 7,9% 8,6% 7,7% 5,1% 10,5% 7,2% 7,3% 8,5% 

Propaganda 4,5% 2,6% 5,2% 9,8% 3,3% 0,4% 6,9% 2,6% 

Ser uma loja de rede grande 3,8% 6,5% 2,7% 4,0% 2,8% 5,0% 5,9% 2,2% 

Ser bem recomendado por pessoas famosas 1,0% 1,1% 0,9% 2,4% 0,6% 0,0% 0,0% 1,7% 

Não sabe 4,1% 7,3% 2,8% 3,0% 5,8% 2,8% 5,5% 3,1% 
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Já para a classe CDE, é interessante observar a importância dada à propaganda e a 

variedade de serviços oferecidos e a preocupação menor com indicações de conhecidos e 

famosos (9,2% e 0,9% respectivamente, versus 11,9% e 1,1% para as classes AB) 

Dentre os cosméticos utilizados pelos homens, Caimbro (2012) encontrou que os 

perfumes são os mais consumidos, porque um bom perfume pode revelar muito sobre o homem, 

trazendo a ideia de exclusividade, identificação social e status. Neste estudo foi unânime a 

importância de se ter um bom perfume. O autor concluiu que para os homens é aceitável não 

ter uma aparência impecável, mas que se deve sempre estar perfumado, pois além da questão 

social, o uso do produto tem grande valor durante os jogos de conquista para eles.  

Nesse mesmo estudo descobriu-se que, para os homens, tratamentos de pele só devem 

ser adquiridos se houver real necessidade ou se não prejudicar o orçamento. Já em relação a 

suposição do uso de maquiagem, há grande resistência e desconforto. Alguns participantes 

usariam, mas não assumiriam publicamente estarem maquiados e que o principal fator para que 

o grupo utilizasse tais cosméticos, seria uma ocasião especial de festividade, mas somente para 

esconder o brilho, olheiras e marcas de acne, com a condição de parecer natural e passar 

despercebido aos outros. De forma que a categoria ainda é tratada como um tabu para o gênero 

masculino. “Apesar de São Paulo ser uma cidade bastante cosmopolita os valores machistas 

parecem estar ainda arraigados quando o assunto em pauta é uso de maquiagem” (CAIMBRO, 

2012, p. 49). 

A pesquisa do SPC (2016) ainda informa que os principais drivers na escolha dos 

produtos e serviços de beleza são a qualidade (76,3%), o cheiro (68,2%) e o preço (65,5%) as 

compras são feitas principalmente em supermercados ou hipermercados (59,8%), farmácias 

(41,1%) e com revendedoras de cosméticos (34,5%). 

Após compreender em que status se encontra o mercado de cosméticos Brasileiros e 

parte das características e comportamentos dos consumidores deste mercado, faz-se necessário 

dar o próximo passo, em busca da compreensão dos estudos anteriormente realizados sobre o 

tema e da imersão teórica para compreensão dos constructos de vaidade e masculinidade. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta a base conceitual da dissertação, que se estabelece a partir do 

aprofundamento sobre o tema do estudo. Ele fundamenta a pesquisa e as análises dos dados a 

serem coletados.  

As sessões 3.1 e 3.2 trazem a revisão teórica e estudos sociológicos sobre os constructos 

da masculinidade e vaidade. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o tema central 

da pesquisa foi realizada uma análise bibliométrica sobre a literatura que trata o consumo de 

cosméticos masculinos, que permitiu a elaboração do item 3.3 e as hipóteses desta pesquisa. Os 

procedimentos metodológicos adotados para realiza-la e principais resultados alcançados 

constam do capitulo de Metodologia (Capítulo 4). 

 

3.1 MASCULINIDADE 

A identidade é a capacidade que os humanos têm de saber quem é quem (e o que é o quê) 

(JENKINS, 2005). Define-se também como “uma classificação multidimensional ou 

mapeamento do mundo humano e os nossos lugares nele, como indivíduos e como membros de 

coletividades” (FIGUEIREDO, 2012, p. 38). Seja qual for a acepção preferida, os autores 

concordam que a identidade não é um processo pré-determinado, fixo no tempo, e sim um 

processo contínuo de identificação.  

Os estudos sobre a identidade masculina somente surgiram após a ruptura feminista que 

gerou os estudos sobre as mulheres e os estudos sobre os gêneros (CONNELLL, 2014), ou seja, 

existe uma interdependência no significado atribuído a identidade dos gêneros, seja em forma 

de oposição ou de proximidade. Mas, a masculinidade não se restringe as interações entre 

homens e mulheres, ela permeia dimensões bem mais amplas como o Estado, a família, as 

relações de trabalho e assim por diante (CONNELLL, 1995). 

Atualmente existe um desdobramento do homem em perfis traçados de acordo com as 

ofertas de mercado e suas escolhas de consumo, mas nem sempre foi assim. Nesses perfis 

existem características tanto do homem “macho”, que ressaltam o modelo de masculinidade 

hegemônica da sociedade patriarcal, quanto do homem “sensível” da segunda metade do século 

XX, que usa cosméticos, perfumaria e produtos da moda (VIEIRA-SENNA, 2011). O termo de 
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masculinidade hegemônica, amplamente utilizado nos estudos de gênero pode ser 

compreendido “como um modelo cultural ideal que, não sendo atingível – na prática e de forma 

consistente e inalterada – por nenhum homem, exerce sobre todos os homens e sobre as 

mulheres um efeito controlador” (VALE DE ALMEIDA, 1996, p. 163). 

Estão ocorrendo hibridações de gênero, uma vez que os homens choram e podem se dizer 

sensíveis enquanto as mulheres são chefes de família e elencam papeis no mercado de trabalho 

(OLIVEIRA e LEÃO, 2011). Com isto, na cultura contemporânea, a troca de papeis é possível 

por meio do reconhecimento do outro. Homens assumem um lado afeminado e mulheres seu 

lado masculino, não no sentido de se tornar afeminado ou masculinizada, mas de assumirem 

características e comportamentos que antes eram exclusivos de um ou de outro (KACEN, 

2000). 

As principais mudanças sociais que ocorreram com as mulheres nos últimos tempos, 

alteraram a dinâmica e os papéis estabelecidos entre os gêneros, especialmente nas categorias 

sociais mais favorecidas (BOURDIEU, 2012). Algumas delas foram o aumento do acesso ao 

ensino - inclusive superior - ao trabalho assalariado e à esfera pública; ao distanciamento das 

tarefas domésticas e funções de reprodução (relacionado ao progresso, ao uso de técnicas 

anticonceptivas e à redução de tamanho das famílias); o adiamento da idade do casamento e da 

procriação, com abreviação da interrupção da atividade profissional; e por fim, a elevação dos 

percentuais de divórcio e queda dos percentuais de casamento. Entretanto como essas mudanças 

ainda não se perpetuaram tão fortemente, sobretudo nas classes menos favorecidas e nos países 

menos desenvolvidos, o modelo de identidade de gênero ainda está em um estágio menos 

avançado da transformação nesses grupos, e a dominação masculina ainda se encontra 

fortemente presente (BOURDIEU, 2012). 

Na modernidade, homens e mulheres incorporavam características opostas e mutuamente 

excludentes, enquanto que na contemporaneidade, a identidade do gênero se transforma em um 

produto cultural maleável, um objeto de auto expressão. Consumidores pós-modernos não estão 

simplesmente recombinando características de ambos os sexos para estabelecer novas 

identidades, na realidade, os significados de masculino e feminino estão sendo ativamente 

desconstruídos e reconstruídos para criar personalidades novas e únicas. Assim, os homens 

estão se tornando membros tão ativos na sociedade de consumo, quanto as mulheres. Para eles, 

a construção do senso de quem eles são passa a ser atingida por meio do estilo, do vestuário, da 

aparência e do visual adequado, exatamente como para elas (KACEN, 2000). 
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A dualidade da transformação do modelo de masculinidade se reforça em alguns estudos. 

Fontes, Borelli e Casotti (2010) fizeram uma pesquisa cujo resultado aponta que preservar a 

diferença entre os sexos é vital para a afirmação da masculinidade. Os homens parecem seguir 

uma tática de diferenciação do sexo oposto: enquanto ele “consumir menos beleza” do que elas, 

a diferenciação e a distância estariam mantidas. O comportamento da mulher é o ponto de 

referência, eles observam o tempo, dedicação e investimento financeiro feito em beleza pelo 

sexo feminino e, a partir daí parecem definir o que é ‘permitido’ ou ‘proibido’ para eles 

(FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010). 

Sob essa perspectiva, a teoria defende que os homens ainda dão indícios de que se sentem 

desconfortáveis com associações de elementos femininos à imagem masculina, resultando na 

rejeição de algumas marcas ou produtos (ELLIOTT e ELLIOTT, 2005). E este desconforto, 

pode ainda estar presente atualmente. Lucas Lima, Fundador da Mens Market, líder no e-

commerce brasileiro de produtos masculinos, comentou em entrevista à Folha de São Paulo: 

“Um homem pode até achar legal quando vê o amigo arrumado, com a pele boa, mas não 

pergunta para ele qual produto usou por puro preconceito. Tanto que quando compra algum 

produto, ele não quer que ninguém perceba que usou” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015). 

A identidade de gênero sofre alternâncias entre diferentes sociedades. Essa divergência 

surge a partir de três fontes que são a fonte biológica, as motivações psicológicas e provenientes 

de socialização dentro de um conjunto de normas culturais. É a partir da interação social que 

os sujeitos aprendem padrões de comportamentos que podem ser casados aos estereótipos de 

gêneros. A identidade masculina, portanto, está sujeita a mudanças e, uma vez que a sociedade 

se modifica, o conceito de masculinidade também sofre graduais alterações, criando paradoxos 

nos momentos de transformação (MITTALL, HOLBROOK e BEATTY, 2008). 

A masculinidade é colocada como uma espécie de regra social que convém como 

orientação para os homens e, de certa forma, regula o comportamento e os papeis masculinos 

na sociedade (CONNELLL, 1997). O investimento primordial nos jogos sociais (illusio), que 

torna o homem verdadeiramente homem – senso de honra, virilidade e masculinidade– este é o 

princípio indiscutido de todos os deveres para consigo mesmo, o motor ou móvel de tudo que 

ele se deve, isto é, que deve cumprir para estar agindo corretamente consigo mesmo, para 

permanecer digno, a seus próprios olhos, de uma certa ideia de homem (BOURDIEU, 2012, p. 

30) 
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Dessa forma, entende-se que os papéis estão diretamente relacionados com uma rede de 

identificações e comportamentos atrelados ao modo de ser e agir dos sujeitos no espaço social. 

(NOLASCO, 1995, p. 25). Ou ainda, pode-se entender a masculinidade como “uma 

configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações” 

(CONNELLL, 1995, p. 188 e 189). 

A aceitação do poder masculino está diretamente relacionada ao condicionamento da ordem 

social, que tende a reiterar a dominação masculina. As figuras de pai, marido, professor, padre, 

chefe, e muitas outras, reforçam essa centralidade, o que garantia ao homem a autoridade e o 

que faz com que a dominação masculina produzisse reconhecimento não só do sujeito 

dominante, mas também por parte do próprio dominado, por meio de um mesmo princípio 

simbólico (BOURDIEU, 2012). 

Tal visão corrobora com o que apresentam Connelll e Messerschmidt, (2005) quando dizem 

que “o modelo hegemônico masculino é o que os coloca como mais honrados, em uma posição 

de centralizada nas relações entre os gêneros e os privilegia, auxiliando no estabelecimento da 

subordinação das mulheres”. Anteriormente o sexo masculino era caracterizado como 

relativamente autocentrado, enquanto que as mulheres teriam a sensibilidade para se preocupar 

com os outros (MEYERS-LEVY, 1988). 

Para compreender o conceito de masculinidade hegemônica é preciso conectá-lo com uma 

compreensão da personificação da sociedade, uma vez que os gêneros são conceitos embebidos 

de relações sociais (CONNELLL, 2009). Entretanto, Cecchetto (2004), ressalva que o modelo 

hegemônico é um modelo que apesar de não ser seguido por todos os homens, ainda tem 

destaque sobre os outros modelos e estabelece relações de várias ordens com modelos 

alternativos.  

Dentre esses modelos alternativos, muitos estudos apontam o que pode ser um novo modelo 

para o qual a sociedade parece se direcionar. Nele, o homem “começa a perder suas virtudes de 

patriarcal, machista e provedor do lar” (BONÁCIO, 2009, p. 37), e aparece o “novo homem”, 

que se atenta à algumas questões até então exclusivas do orbe feminino, como o cuidado com 

a aparência, a casa e os filhos. Parece ser a transformação do mundo masculino tradicional no 

qual o homem é o provedor, machão, racional, dominador e infalível, para um homem mais 

flexível no comportamento social, que expressa mais emoções, pode ser frágil, e até delicado 
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(GARBOGGINI, 2008). Onde, os ideais tradicionais sobre gênero e identidade de gênero já 

não têm a mesma credibilidade (KACEN, 2000).  

Ao estudar o homem contemporâneo, suas características, atitudes, emoções, vivências e 

comportamento percebe-se que assim como as mulheres se vêm cobradas a administrar e ser 

bem-sucedidas em diversos papéis simultaneamente, como de mãe, profissional, esposa e dona-

de-casa; o homem atual vive um conflito muito semelhante, e passa a ser pressionado pela alta 

performance em todos os âmbitos da sua vida: profissional, social, familiar e sexual. Dessa 

forma, o acumulo de funções não se dá apenas para as mulheres, mas também para o gênero 

masculino (CUSCHNIR, 2002). 

Esta alta performance nos diferentes papéis tem caráter condicional, ou seja, deve ser 

repetidas vezes conquistada e perdurar no decorrer da vida, não bastando ser pontualmente 

atingida, tendo o sexo masculino que passar por diversas provações para ser “homem de 

verdade” (RAMOS, 2000). Antes mesmo de aprender o que pode ser, o menino é instruído 

sobre o que não deve ser e o “homem de verdade”, o “macho”, deve ser o extremo oposto 

daquilo que é considerado o desvio, a “bicha”, que simboliza o fracasso e a passividade. Os 

ditados “menino não chora”, “você é um homem ou um rato?”, “de pequenino que se torce o 

pepino”, são representações de como devem ser cumpridos esses papéis de macho desde muito 

pequenos.  

Dentre essa dualidade, há um processo no qual a posição dos homens na sociedade se 

transforma gradualmente da ordem de produção ao limite, na modernidade, para os parâmetros 

baseados no consumo na pós modernidade (BOCOCK, 1993). Agora, os homens vão às 

compras mais do que nunca. E a tendência é que esse hábito continue a se intensificar. Isso se 

justifica, pois eles permanecem solteiros por um tempo cada vez maior e quando finalmente se 

casam, suas mulheres trabalham tanto e tão arduamente quanto eles, sendo incitados a 

compartilhar mais as tarefas das compras e precisando aprender a adquirir coisas que seus pais 

nunca tiveram de comprar (UNDERHILL, 2009). 

A evolução das mulheres, pode ser considerada um dos fatores que afeta o comportamento 

dos homens. Na vida contemporânea as mulheres têm liberdade para escolherem o que querem 

fazer ao invés de terem que cuidar de suas casas. O crescimento acentuado do número de mães 

no mercado de trabalho e mulheres atuando em profissões tipicamente dominadas pelos 

homens, está influenciando tanto os papéis femininos quanto masculinos (TWENGE, 1997). 
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Apesar dessa mescla de funções e comportamentos, que passam a não ser tão extremados 

entre os gêneros, os comportamentos de consumo não são idênticos para os diferentes sexos, 

como será explicitado com maiores detalhes mais adiante, a propensão ao consumo e a forma 

como utilizam bens materiais na construção de sua identidade são fortemente influenciados 

pelas diferenças na orientação do papel de gênero (OTNES e MCGRATH, 2001; ALRECK e 

SETTLE, 2002; DITTMAR, 2005). 

A noção sobre a masculinidade que se tem de um homem, é centrada nas ações dos sujeitos, 

e não naquilo que se espera que façam; ou seja, toda atitude de masculinidade tem uma 

racionalidade e um significado histórico por trás (CONNELLL, 1995). O privilégio masculino 

é, por outra perspectiva, uma emboscada, pois sua contrapartida é caracterizada por sentimentos 

de tensão e contensão permanentes, que são levados algumas vezes ao extremo, impondo o 

dever de afirmar em toda e qualquer circunstância a virilidade (BOURDIEU, 2012). 

Simmons (1987) foi um dos primeiros a tentar compreender quais as circunstâncias que 

levaram os homens à essa emboscada. Ele encontrou diversos aspectos que estão presentes 

desde sua educação, ainda quando crianças: seu afastamento em relação aos sentimentos, a 

separação das mulheres, afastando-os rapidamente das suas mães e irmãs e do mundo feminino, 

a impossibilidade de serem muito próximos a outros homens com medo de serem considerados 

gays, a exigência de que saibam aguentar “maus tratos” e abusos sem reclamar, a educação 

orientada para que se tornem provedores e as mulheres seus objetos sexuais, dentre outros. 

Formando, com isto, os “verdadeiros homens” que são durões, incansáveis e não emotivos. 

Uma das características mais marcantes da masculinidade é a agressividade (SIMMONS, 

1987; NOLASCO, 1995; FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010; BOURDIEU, 2012; 

CONNELLL, 2014). A agressividade e a violência são comuns ao comportamento masculino. 

Elas são utilizadas para ocultar o lado emotivo, tipicamente relacionado às mulheres 

(NOLASCO, 1995) e é um recurso que suporta a autoridade e reforça o consentimento, fazendo 

com que ela seja a atitude mais prudente (CONNELLL, 2014). O tema aparece também pela 

valorização da musculatura, uma vez que os músculos aparentes imprimem uma imagem de 

segurança e domínio, e o corpo forte pode impor medo e respeito em relação aos outros homens 

(FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010). 

Outras características da masculinidade, são a valorização da competição, a hierarquia, o 

individualismo, as proezas sexuais, a força corporal, a racionalidade, a distância emocional, a 
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dominação e a coragem de se arriscar (HAENFLER, 2004) e ainda adiciona a responsabilidade; 

a honra (no sentido de honrar a palavra); o poder; a força (não física, mas interior, como 

determinação); o autocontrole e o controle sobre a natureza; o caráter ativo e, especialmente a 

racionalidade (VICENTE e SOUZA, 2006). 

Por outro lado, alguns estudos revelam mudanças tanto no comportamento masculino, 

quanto na visão da sociedade de como deve ser esse comportamento ideal, como é o caso do 

estudo de Vicente e Souza (2006), que encontrou que a maior parte das pessoas considera a 

sensibilidade como normal, ou mesmo como uma qualidade nos homens, indicando o 

distanciamento do modelo mais tradicional hegemônico de masculinidade. Entretanto, nos 

resultados apresentados, foi muito comum que um mesmo indivíduo não tivesse opiniões 

completamente consistentes em relação ao modelo hegemônico ou ao pós-moderno, algumas 

vezes, inclusive, em relação ao mesmo tema:  

O que temos é que vários modelos de masculinidade e de homem, 

contraditórios e ambíguos em muitos aspectos, coexistem em um determinado espaço 

e tempo, o que está em perfeita consonância com o fluxo histórico. Isso fica claro 

quando um mesmo sujeito em determinados momentos se mostra reacionário, 

enfatizando características tradicionais, e somente mais tarde nos surpreende com 

afirmações que tirariam aplausos das mais ferrenhas feministas” (VICENTE e 

SOUZA, 2006, p. 32). 

Porém, o modelo patriarcal de masculinidade ainda está presente no século XXI 

especialmente para os homens de baixa renda (SANTOS, 2007), o que é expressado sobretudo 

por meio de temas como a responsabilidade e o dever do homem de trabalhar e ser o provedor 

de sua família. A grande maioria dos homens ainda se cobra atitudes de macho viril, 

conquistador e competitivo sexualmente (GOLDENBERG, 2000).  

Em síntese, a principal característica que aparece ao se discutir a masculinidade é a 

violência, mas aparecem também: a racionalidade (e distanciamento emotivo), competitividade, 

sexualidade, individualidade, determinação, valorização da hierarquia e propensão ao risco.  

 

3.2 VAIDADE  

Existem dois tipos de vaidade: a vaidade física e a vaidade de conquistas. A vaidade física 

é uma preocupação excessiva (e/ou uma visão positive e até inflada) sobre a própria aparência 

física. Já a vaidade de conquista caracteriza-se da mesma forma, mas com relação às conquistas 

pessoais (NETEMEYER, SCOT e LICHTENSTEIN, 1995). Nesta dissertação, trata-se 
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exclusivamente da vaidade física, mesmo que muitas vezes seja difícil dissocia-las 

completamente.  

Apesar de a vaidade ser inata ao ser humano (SCHOUTEN, 1991), nem sempre foi bem 

aceita socialmente. Apenas nos anos 50 a beleza deixou de ser aceita exclusivamente como dom 

divino, para ser algo à venda, que se inventa diariamente (MARQUES e BACELLAR, 2009). 

Atualmente, somente 15,3% dos homens acreditam que beleza é uma questão de sorte (SPC, 

2016), a beleza pode ser comprada e conquistada, não é mais considerada um presente da 

natureza, mas algo a ser adquirido com muita dedicação (LIPOVETSKY, 2000; 

GOLDENBERG, 2002) 

Consciente ou inconscientemente, as pessoas fazem associações entre a aparência - 

especialmente do rosto - e o self. Como se o caráter ou a personalidade fosse resplandecer 

através da beleza exterior (RIVERS, 1994). Por exemplo, a maioria dos homens (74,7%) 

concordam que pessoas parecem profissionais melhores quando estão arrumadas e 50,5% 

acreditam que pessoas bem arrumadas têm mais oportunidades na vida (SPC, 2016). Dessa 

forma, o uso de cosméticos e as transformações do corpo por meio de uma diversidade de 

regimes e tecnologias, pode ser um recurso para a construção de uma bela aparência e 

consequentemente, um self admirável (TWINE, 2002).  

Como dito anteriormente, a construção da consciência de quem eles são, de suas identidades 

como homens, está agora diretamente relacionada ao estilo de se vestir, o cuidado com o corpo 

a imagem, tanto quanto para as mulheres (BOCOCK, 1993). O novo milênio trouxe para a 

sociedade tendências inovadoras de consumo, com base em novos estilos de vida. 

Anteriormente havia a exigência do padrão de beleza feminino, que persiste fortemente, mas 

hoje ela se estende também aos homens, o que descaracteriza a estabilidade sólida e o 

distanciamento diametral do gênero masculino (OLIVEIRA e LEÃO, 2011). 

Tanto homens quanto mulheres são altamente vaidosos, ou seja, ambos possuem alto nível 

de preocupação com sua aparência física e com suas conquistas profissionais. Tanto nas 

culturas orientais quanto ocidentais, apesar dos homens serem relativamente mais satisfeitos 

que as mulheres, eles demonstram uma constante inquietude, pois sua auto avaliação da 

aparência física é baixa e seu nível de preocupação com ela é alto (DURVASULA e 

LYSONSKI, 2008). Os homens, cada vez mais expostos a corpos musculosos e idealizados na 

mídia, sentem que seus próprios corpos não estão à altura (DHALIWAL e FRIEDMAN, 2008). 
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A aparência física é importante para estabelecer e manter o autoconceito, e é comum que se 

relacione a vaidade diretamente ao materialismo e ao consumismo. O link entre esses elementos 

se fortalece pela evidência de congruência entre a vaidade e comportamento de uso de 

cosméticos, a preocupação com moda e o consumo para o pertencimento a grupos específicos 

(NETEMEYER, SCOT e LICHTENSTEIN, 1995). O consumo masculino de produtos e estilos 

contribui para a formação de uma identidade e da autoimagem almejada (MORT, 1988; 

FEATHERSTONE, 1993; FIRAT, 1997). Outros autores que seguem a mesma linha são 

Sturrock e Pioch (1998), que dizem que a imagem do corpo é um componente importante do 

autoconceito e isso estimula a demanda por certos produtos e serviços como dietas, remédios 

para emagrecimento, prática de exercícios e cosméticos.   

Uma das principais motivações para o consumo de cosméticos é a autoestima, a manutenção 

da autoestima, incentiva os homens a comprar produtos que sejam capazes de aproximá-los do 

seu Eu ideal (SIRGY, 1982; KELLNER, 1992; CHURCHILL e PETER, 2000). Na pós 

modernidade, os homens não estão preocupados apenas com o consumo por si só, mas o mais 

relevante é o processo de formação da sua identidade (fragmentada) que é determinada por 

meio da atividade de consumo (KELLNER, 1992). Esse recurso é utilizado para suportar e 

representar essa identidade nas situações e momentos específicos em que aquela imagem é 

apropriada (KELLNER, 1992; BROWN, 1995).  

Para encontrar essa identidade, os homens precisam manter a virilidade, sem esconder seu 

lado mais sensível, podendo cuidar da aparência e se relacionar de uma nova maneira 

(GUILARDI-LUCENA, 2008). Sobre essa conjuntura, constata-se o início da transformação 

do conceito masculino tradicional para o conceito atualizado, onde o homem é mais 

complacente nas relações sociais, sensível, emotivo, frágil, falível, próximo, companheiro, 

delicado e participativo (GARBOGGINI, 2008).  

É na década de 90, que se usa pela primeira vez o termo metrossexual, que parece “dar 

permissão” aos homens para assumir sua vaidade (SIMPSON, 1994). A atitude metrossexual 

incorpora a atualização do homem contemporâneo no cuidar de si, consolida-se um evento 

conceitual capaz de ressignificar os sentidos da masculinidade e, consequentemente, os estudos 

de gênero, de forma que, define-se o metrossexual a partir de uma masculinidade narcísica, 

egocêntrica, vaidosa, urbana e saturada pela exploração na mídia, de um consumidor que 

geralmente vive em cidades grandes e que se considera um homem com H - maiúsculo 

(GARCIA, 2011). Entretanto, é comum que este não se assuma metrossexual, enxergando-se 
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como indivíduo apenas “vaidoso”. Alguns inclusive disfarçam sua vaidade, temendo o 

preconceito por parte de outros “machões” (GARCIA, 2011). 

O metrossexual é muito dedicado à sua aparência, ele frequenta manicure e pedicuro, o 

salão de beleza, faz tratamentos estéticos, gosta de ir a shoppings, e pratica exercícios físicos 

para modelar seu corpo (OLIVEIRA JÚNIOR e CANCELA, 2012). O perfil do metrossexual 

é performático, demonstrando domínio do novo luxo e complementa que este novo consumidor 

descontrói antigos mitos sobre a masculinidade (VILLAÇA, 2011). O modelo agora é narcísico, 

presenteísta e hedonista. Nesse sentido, o homem contemporâneo percebe que não precisa ser 

desleixado para afirmar a masculinidade (GARCIA, 2004).  

A percepção da distância entre o eu real e o eu ideal do consumidor gera ansiedade e 

insatisfação com relação ao seu autoconceito, prejudicando sua autoestima (BIZMAN e 

YINON, 2004). A comparação de sua aparência com a de modelos gera desconforto, 

contrastando corpos e rostos “perfeitos” com suas imperfeições, o que parece suscitar 

insatisfações e inseguranças (FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010). 

Entretanto, existe uma característica dicotômica em relação aos cuidados pessoais, uma 

relação de oposição entre a vaidade equilibrada (positiva), onde os cuidados pessoais trazem a 

sensação de bem-estar e associações positivas, e a vaidade excessiva onde as posturas não se 

encaixam no padrão do homem médio, sendo associadas a futilidade e se aproximando dos 

padrões tradicionalmente femininos (CASTRO, 2011). A preocupação em não atingir esse 

patamar exacerbado, encontra-se na bibliografia de referência traduzida por meio do vocábulo 

“medo”: o medo de se aproximar ao sexo feminino ao se cuidar parece desencorajar o consumo 

masculino de produtos e serviços de beleza (FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010); o medo 

da estigmatização aflige até mesmo os mais engajados ou abertos, fazendo com que gerenciem 

seu consumo privadamente (ATKINSON, 2008). 

Dessa forma, a teoria incita que os homens ainda se sentem um tanto quanto desconfortáveis 

com associações de elementos femininos à sua imagem, resultando na rejeição de certas marcas 

ou produtos (ELLIOTT e ELLIOTT, 2005). A lógica utilizada como parâmetro para encontrar 

esse limiar entre o que pertence ao mundo feminino e ao masculino parece ser que enquanto o 

homem consumir menos produtos e serviços de beleza do que a mulher, a diferenciação entre 

os sexos está garantida. É preciso que o comportamento masculino com relação ao consumo de 

produtos e serviços de beleza se conserve afastado do das mulheres. Ou seja, o comportamento 
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feminino é utilizado como um ponto de referência. Eles notam qual o tempo, a atenção e 

investimento das mulheres à beleza e, a partir deste ponto, constroem o que é ‘permitido’ ou 

‘proibido’ (FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010). 

Os homens “veem a beleza como facilitadora de relações sociais e amorosas, mas sucesso 

profissional e inteligência ainda parecem mais importantes. Homem não precisa ser bonito. E 

não deve se esforçar – ou demonstrar que se esforça – para ser belo”. (FONTES, BORELLI e 

CASOTTI, 2010, p. 401). Surge ainda a ideia de que seria como se um corpo belo fosse apenas 

um “efeito colateral” da busca por saúde ou do gosto por esportes e que algumas práticas de 

beleza devem ser experienciadas discretamente, sem conhecimento público. 

 

3.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MASCULINO  

O movimento do setor e da economia em geral, permitiram o crescimento acentuado da 

oferta e da demanda por cosméticos. Em meio a tantas opções, as empresas precisam buscar se 

destacar perante o consumidor de alguma forma, considerando que a percepção do consumidor 

não se dá de maneira irrestrita, mas por intermédio de múltiplos fatores como atributos físicos 

(como embalagem, qualidade, reputação da marca, canais de distribuição) e simbólicos (o 

sonho, o prazer, expressão social, identidade, status), a interação entre pessoas (grupos de 

referência e embaixadores) e a comunicação comercial, ou seja, a argumentação empregada 

pela companhia ou seus representantes para atrair o consumidor (como propaganda em mídia e 

treinamento da força de vendas) (SILVERSTEIN e FISKE, 2008). 

Otnes e McGrath (2001) quebram alguns dos mitos estabelecidos sobre o comportamento 

de compra masculino. Sua pesquisa parte de três estereótipos “pegue e leve” (uma forma mais 

instrumental e prática de comprar), “lastimar e esperar” (reclamar ou aguardar até que uma 

mulher auxilie ou complete a tarefa das compras) e “medo do feminino” (comprar o mais rápido 

possível para não ter nenhuma associação ao comportamento feminino de compra). Ao 

apresentar os resultados, eles provam que os estereótipos não correspondem à realidade de 

compra masculina, encontrando uma gama muito mais ampla de comportamentos como 

barganhar, pesquisar, comprar com amigos, dentre outros.  

Entretanto, apesar dos estereótipos terem sido rejeitados, é reconhecido que homens e 

mulheres processam informações diferentemente quando vão selecionar e consumir produtos 
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(COLEY e BURGESS, 2003). Por exemplo, homens se importam menos do que as mulheres 

com fatores externos como higiene do local, entretenimento e atributos hedônicos 

(CLEVELAND, BABIN, et al., 2003; JACKSON, STOEL e BRANTLEY, 2011). Outro ponto 

de diferenciação é que as mulheres são mais atraídas por produtos estéticos, enquanto os 

homens são mais persuadidos por produtos funcionais (DITTMAR, BEATTIE e FRIESE, 

1996; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014). Por se envolverem menos emocionalmente no 

momento de decisão de compra, homens são menos suscetíveis a compras por impulso e são 

mais propensos a escolher com base em decisões cognitivas, e em experiências de compras 

anteriores (THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014). 

As categorias que mais atraem os homens para compras são de alta tecnologia, eletrônicos 

e equipamentos esportivos, pois possuem fortes características funcionais e, então, podem ser 

facilmente acessados pela racionalidade (THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014). Como os 

cosméticos não possuem essas características tão claras, e tão pouco são produtos cujo os 

homens tem vasta experiência previa de consumo, para eles é difícil comprá-los. Além de existir 

um estigma social, que tem papel central na restrição do uso e compra de cosméticos pelos 

homens (THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014). 

Com isto, apesar de eles estarem se tornando cada vez mais confortáveis com a ideia de 

comprarem seus próprios produtos de beleza (STURROCK e PIOCH, 1998), alguns delegam a 

tarefa. Embora cada vez mais homens façam compras para si mesmos, a maioria das mulheres 

ainda compram os cosméticos para eles (HOLMES, 2012). 

Os homens têm demonstrado uma atitude positiva em relação aos cosméticos (SOUIDEN 

e DIAGNE, 2009). Para se adequar a essa mudança de comportamento, a indústria de 

cosméticos tem feito diversos estudos e desenvolvido novas estratégias para atender às 

necessidades dos homens (WEBER e VILLEBONNE, 2002). Quanto aos atributos mais 

valorizados, especificamente no mercado de cosméticos, a qualidade está em primeiro lugar e 

preço logo em seguida (MOUNGKHEN e SURAKIATPINYO, 2010; CAIMBRO, 2012). A 

credibilidade e a imagem da marca também são positivamente relacionadas à intensão de 

compra (TAN, 2008; CHEH, 2014). Além desses fatores, sabe-se que os homens não estão 

dispostos a se deslocar especialmente para a compra de produtos cosméticos, de forma que a 

localização do ponto de venda ou o canal de venda, também são relevantes (TAN, 2008; 

SUKATO e ELSEY, 2009; CHEH, 2014; MÁXIMO, 2015).  
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A compra masculina é tipicamente associada a assertividade, independência e racionalidade 

(PALAN, 2001), portanto, material impessoal ou impresso, são a fonte de informação mais 

importante, já que eles não se sentem tão confortáveis com interações pessoais para as decisões 

de compra (BARBER, DODD e KOLYESNIKOVA, 2009). 

Outra característica é que eles têm mais propensão ao risco, em comparação às mulheres 

nas compras (RAHMAN, 2000), mas os homens não estão tão dispostos a fazer um grande 

deslocamento especialmente para comprar seus cosméticos (JACKSON, STOEL e 

BRANTLEY, 2011; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014). Portanto, quando existe incerteza, 

e o conhecimento próprio sobre os produtos é baixo (como acontece frequentemente na compra 

de cosméticos), então eles buscam acesso a informações externas (PUNJ e STAELIN, 1983) 

para ajustar a quantidade e o tipo de informações necessárias para fazer escolhas dentro das 

opções disponíveis (ENGEL e MINIARD, 2000; DODD, LAVERIE, et al., 2005). 
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4. RECURSOS METODOLÓGICOS  

 

Esse capítulo pretende expor e justificar o caminho metodológico adotado de forma a 

respaldar a confiabilidade e a validade dos resultados da pesquisa. Está estruturado em três 

subseções. A primeira trata da Análise Bibliométrica realizada com objetivo de cobrir e 

consolidar os estudos relevantes sobre o tema do consumo de cosméticos masculinos. A 

segunda sessão irá descrever as hipóteses da pesquisa e o modelo conceitual estabelecido. Já a 

terceira, descreve as características e particularidades do survey aplicado, ou seja, qual a 

amostragem, como ele foi composto, as validações pelas quais passou e como foi realizado o 

tratamento dos dados. 

 

 4.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

A pesquisa foi inicialmente bibliográfica e bibliométrica, fornecendo estruturação para 

estabelecer um referencial teórico contundente, que tem como alvo permitir uma maior clareza 

para formulação do problema de pesquisa, bem como ajudar o autor na interpretação dos dados 

que foram coletados e tratados (VERGARA, 2006). A Bibliometria é uma metodologia 

composta de um conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para estabelecer os 

fundamentos teóricos da Ciência da Informação. Ela advém da área de estudo que utiliza 

métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar processos de comunicação 

escrita (GUEDES e BORSCHIVER, 2005), e será aplicada com esse objetivo sobre o 

referencial teórico do tema em foco para elucidar os gaps deste campo do conhecimento. 

A Bibliometria é uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes 

indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento, especialmente em 

sistemas de informação e de comunicação científicos e tecnológicos, e de produtividade, 

necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da tecnologia, de uma 

determinada comunidade científica ou país. (GUEDES e BORSCHIVER, 2005, p. 15)  

A partir dessa análise, foi possível encontrar as principais abordagens já utilizadas para 

tratar o tema de cosméticos masculinos na literatura acadêmica e os resultados consolidados 

nesse campo de estudo, para então estabelecer as lacunas que ainda devem ser exploradas e 

construir as hipóteses que foram testadas. 

Dessa forma, as técnicas bibliométricas se fizeram úteis, sendo os objetivos específicos: 

(i) identificar o máximo de publicações sobre cosméticos masculinos; (ii) fazer as análises 
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cronológica, topográfica, de autoria, de relevância e léxica dessas publicações, além de (iii) 

fazer um compilado dos resultados encontrados que já foram apresentados no item 3.3 

Para o levantamento bibliográfico, foram utilizadas as bases de dados Emerand Insight, 

Jstor, SAGE Journals, EBSCO, Spell Anpad, SciELO e o Portal de Periódicos Capes, que 

contém 530 bases de dados, incluindo algumas das mais renomadas como Scopus e Web of 

Science, além do banco de teses da USP e da Unicamp. As publicações encontradas adviriam 

das diversas possibilidades de combinações de algumas palavras-chave pesquisadas em 

português e inglês: Masculinidade, Masculino, Homem, Metrossexual, Vaidade, Cosméticos, 

Cuidados Pessoais, Beleza, Produtos de Beleza, Aparência, Imagem. A pesquisa foi realizada 

entre agosto de 2016 e março de 2017. 

Com os resultados encontrados, foram selecionados apenas os artigos com alguma 

cognação com o assunto, com base nos títulos, e posteriormente, foram lidos todos os resumos 

dos mesmos, para filtrar apenas os estudos centrados no tema específico: a relação dos homens, 

com o consumo de cosméticos masculinos. A partir do que foi encontrado nas bases referidas, 

foi feita ainda uma análise reticular das obras, para que as referências utilizadas pelos autores 

também fossem consideradas. 

Dessa forma, foram descobertos trinta e um estudos acadêmicos (Apêndice 1) com os 

quais elaborou- se um banco de dados que continha campos específicos para armazenar, de 

cada um desses artigos: título, ano de publicação, sobrenome e iniciais do nome de cada um 

dos autores e coautores, número de autores, local onde o estudo foi realizado, journal ou 

instituição de ensino de origem, quantidade de citações, objetivo, metodologia utilizada e 

resumo das conclusões.  

 

 4.1.1 Resultados 

 Dos trinta e um estudos selecionados, vinte e quatro foram artigos, seis dissertações e 

uma tese de doutorado. Todos publicados em journals e instituições de diferentes áreas como 

marketing, administração, sociologia, psicologia, entre outras, de forma que é possível inferir a 

multidisciplinariedade do tema. Os únicos journals que se repetiram foram o Food and 

Chemical Toxicology e o ABAC Journal, cada um com dois artigos publicados sobre o tema. 
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Os estudos foram analisados sobre as perspectivas cronológica, topográfica, de autoria, de 

relevância e léxica, além da realização de um compilado dos resultados encontrados. 

 

4.1.1.1  Análise Cronológica 

Os estudos apurados foram publicados entre os anos de 1996 e 2015, seguindo a 

distribuição observada na Figura 5. 

Figura 5 - Estudos sobre cosméticos masculinos publicados no decorrer dos anos. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016 

Apesar de existirem publicações sobre o tema há mais de uma década, é possível 

constatar uma maior concentração de artigos sobre o tema específico entre os anos de 2009 e 

2011, com um pequeno declínio nos anos seguintes que podemos inferir que tenha se dado 

devido a aparente saturação do assunto no meio acadêmico, mas que já volta a crescer em 2015. 

Entretanto, além do mercado estar sofrendo grandes transformações em pouco tempo, nenhum 

dos autores analisados, fez um levantamento bibliográfico extensivo em seus trabalhos, de 

forma que o presente estudo irá ajudar a identificar quais os gaps desse campo do conhecimento. 
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 4.1.1.2 Análise Topográfica 

Dentre as publicações selecionadas, vinte e quatro encontram-se em inglês, seis em 

português, e um em francês. Os artigos encontrados estão espalhados por diversas partes do 

mundo, especificamente em treze países (Figura 6). Brasil, Canadá e Inglaterra foram os países 

com maior concentração de artigos encontrados (sete, cinco e quatro respectivamente). É de se 

acreditar que o número de estudos brasileiros encontrados se destacou devido a busca pelas 

palavras chave na língua local, o que não ocorreu para outros países que não possuem o inglês 

ou o português como dialeto oficial. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

A maior parte dos artigos esteve centrada em apenas uma cidade, entretanto três estudos 

(um feito no Reino Unido, um no Brasil e um nos Estados Unidos) tiveram uma amostragem 

que abrangeu moradores de mais de uma cidade. Dois outros artigos foram além, fazendo uma 

comparação internacional: ambos entre canadenses e franceses. 

 

 4.1.1.3 Análise de autoria 

Os trinta e um estudos analisados foram escritos por oitenta e três autores, sendo que 

apenas três foram escritos por cinco ou mais autores (treze, oito e cinco) um foi escrito por 

quatro autores, oito deles escritos por três, onze por dois e oito por um autor. Ou seja, em média, 

Figura 6 - Dispersão Geográfica de Publicações Acadêmicas sobre Cosméticos Masculinos. 
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os artigos foram escritos por 2,7 autores, o que revela que a coautoria é muito comum ao tratar 

desse tema.  

Apenas uma autora se repetiu em três estudos diferentes; Rosemary Ricciardelli; que 

foi coautora do artigo “Men, appearance, and cosmetic surgery: The role of self-esteem and 

comfort with the body” publicado em 2009, no Canadian Journal of Sociology e posteriormente 

do artigo “Modifying the body: Canadian men's perspectives on appearance and cosmetic 

surgery” publicado no The Qualitative Report em 2011 e no artigo “Masculinity, consumerism, 

and appearance: a look at men's hair” também em 2011, no Canadian Sociological Association. 

Não ter muitos pesquisadores produzindo mais de um artigo, está relacionado a uma das três 

principais leis que regem a Bibliometria, a Lei de Lotka, que diz que poucos pesquisadores, em 

uma determinada área do conhecimento, produzem muito e muitos pesquisadores produzem 

pouco. 

 

4.1.1.4 Análise de relevância 

Em média cada estudo teve trinta e duas citações, entretanto a distribuição não é 

normatizada, uma vez que existem outliers que enviesam esse indicador. Dentre as publicações, 

as mais citadas foram a de Dittmar, Beattie e Friese (1996) e a de Gill, Henwood e McLean, 

(2005), com respectivamente trezentas e duzentas e noventa e nove citações, enquanto a terceira 

mais citada, já tem apenas 20% dessa quantidade (62 citações).  

Há ainda, o fato de que nove desses estudos não tiveram nenhuma citação, a maior parte 

deles dissertações e uma tese. É possível levantar a suspeita de que isso esteja atrelado a 

acessibilidade e visibilidade desses documentos que não estão expostos em Journals de alta 

circulação no meio acadêmico e sejam bem mais extensos, exigindo um investimento maior de 

tempo e dedicação para a leitura.  

É possível visualizar a distribuição dos artigos e suas citações no decorrer do tempo no 

gráfico acima. Além do crescimento do número de publicações, a partir da linha de tendência 

polinomial de terceira ordem, identifica-se um resultado similar ao encontrado por Zambaldi, 

da Costa e Ponchio (2014) de que, aqueles artigos publicados há mais tempo têm maior chance 

de ser citados do que os mais recentes.  
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A Figura 7 permite destacar três artigos mais recentes, que foram citados acima do 

esperado pela linha de tendência. São eles os trabalhos de Souiden e Diagne (2009), de Cheng, 

Ooi e Ting, (2010) e de Biesterbos, Dudzina, et al (2013). 

Figura 7 - Quantidade de citações por artigo 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

4.1.1.5 Análise léxica  

Para a análise léxica, algumas barreiras foram impostas, mas contornadas de acordo 

com a disponibilidade de recursos encontrados. Alguns dos estudos estavam tinham seu 

conteúdo disponibilizado como imagem, de forma que foi necessário utilizar o software Google 

Keep (GOOGLE KEEP, 2017), para transformá-las em texto e possibilitar a análise de 

vocabulário. 

Para extrair as palavras com maior frequência de repetição, foi utilizado o software 

online Text Analyzer Tool (TEXT ANALYZER, 2017). Com ele, foram extraídas as 200 

palavras que mais apareceram em todos os estudos, com suas respectivas frequências em 

número absoluto e percentual em relação ao total de palavras da publicação. Foram então 

retirados os artigos, preposições, pronomes, numerais, advérbios e verbos derivados de “ser” e 

“estar”, restando apenas os substantivos, adjetivos, e alguns verbos. Do que restou, foi feita 

uma revisão para encontrar termos similares (com variação de número ou variações temporais, 

no caso dos verbos). Com isto, foram somadas para constituir uma só linha. Por exemplo, se 
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houve a ocorrência da palavra homem quatro vezes e da palavra homens seis vezes, então 

“homem” se repetiu dez vezes no texto. 

A partir daí foram selecionadas as 20 palavras com maior frequência de ocorrência dos 

textos, da mesma forma que foi utilizado em Zambaldi, da Costa e Ponchio (2014). Para os 

textos em inglês ou francês, as palavras encontradas foram traduzidas para o português para 

que se pudesse ter uma base unificada em apenas um idioma. 

Com a matriz pronta para os trinta e um estudos, iniciou-se a análise pela formação de 

uma nuvem de palavras com a ferramenta World Clouds (WORD CLOUDS, 2017), para que 

fosse possível uma análise visual das características do conjunto (Figura 8). A nuvem de 

palavras ou Word Cloud, como é mais conhecido, é um recurso gráfico que apresenta os termos 

mais frequentes de um determinado texto, em que as palavras com as maiores fontes e maior 

centralidade, são as de maior frequência. No caso da presente análise, as expressões mais 

comuns são homem, produto e masculino, como é possível ver na Figura 8. 

 Fonte: Elaborada pela autora, 2016 

Em seguida, foi feita uma análise quantitativa quanto às palavras mais frequentes nos 

estudos e encontrou-se o seguinte ranqueamento para as mais presentes (Tabela 3).  

 

 

 

Figura 8 - World Cloud de Estudos sobre Cosméticos Masculinos. 
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Tabela 3- Ranking de palavras mais utilizadas nas publicações acadêmicas sobre cosméticos masculinos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016 

 

4.1.1.6 Análise dos Estudos e Formulação de Hipóteses 

Comparando os resultados encontrados pelos diversos estudos ao redor do mundo, pode-se 

verificar que muitas conclusões sobre o tema são unânimes, mas ainda existem litígios 

ambíguos, que por vezes aparecem com divergências em diferentes estudos e, por outras, a 

cisão aparece até mesmo intrinsicamente. 

 

a)  Masculinidade 

O tema mais polêmico, que aparece em 50% dos estudos, é a resistência do consumo de 

produtos de HPPC por estar relacionado ao universo feminino, do qual os homens ainda querem 

se afastar para garantir sua masculinidade. 

Enquanto alguns afirmam que os homens não precisam investir com cosméticos, pois o são 

bens supérfluos e seu uso é apenas para mulheres (PRIYADARSINI, 2009; RICCIARDELLI 

e WHITE, 2011), outros defendem que os cuidados com a aparência e o uso de cosméticos 

passaram a ter associações positivas (CASTRO, 2011; OLIVEIRA e LEÃO, 2011). Entretanto, 

a maior parte dos autores presenciam em um mesmo estudo ou até mesmo em um único 

indivíduo a ambiguidade do tema, onde regras – nem sempre tão claras - são criadas sobre o 

que é permitido e o que é proibido para os homens (GILL, HENWOOD e MCLEAN, 2005; 

MOUNGKHEN e SURAKIATPINYO, 2010; RICCIARDELLI, 2011; MCNEILL e 

DOUGLAS, 2011; FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010; OLIVEIRA JÚNIOR e 

CANCELA, 2012; MÁXIMO, 2015; RIEDER, MU e BRAUER, 2015). 

Ranking Palavra 

1º Homem 

2º Produto 

3º Masculino 

4º Mulher 

5º Cosmético 

6º Consumo 

7º Consumidor 

8º Self 

9º Social 

10º Aparência 



46 

 

 

O trabalho de Gill, Henwood e Mclean (2005), pôde analisar as diferenças nesse 

comportamento ao adotar técnicas de entrevista individual e focus group. Quando utilizadas as 

técnicas em grupo, os homens adotam posturas mais ultrajantes para se afastar de qualquer 

prática que pudesse aproximá-los ao universo feminino, pois havia certa repreensão por parte 

dos colegas.  

Como os resultados sobre a rejeição ao uso de cosméticos não tem correlação com as datas 

de realização dos estudos e tão pouco com a localização ou característica da amostra, podemos 

inferir que realmente existe uma dicotomia em relação ao tema, talvez por estarmos em uma 

fase de transição na qual o homem veem passando por mudanças estruturais no seu papel social, 

onde a regência da masculinidade hegemônica passa por um processo de transformação para 

novas definições de masculinidade na pós modernidade, o que se encontra no trecho à seguir: 

“O que temos é que vários modelos de masculinidade e de homem, contraditórios 

e ambíguos em muitos aspectos, coexistem em um determinado espaço e tempo, o que 

está em perfeita consonância com o fluxo histórico. Isso fica claro quando um mesmo 

sujeito em determinados momentos se mostra reacionário, enfatizando 

características tradicionais, e somente mais tarde nos surpreende com afirmações 

que tirariam aplausos das mais ferrenhas feministas” (VICENTE e SOUZA, 2006, 

p. 32) 

Uma vez que ainda não se entrou em consenso sobre esse aspecto academicamente, para 

procurar esclarecer como se posiciona e como se comporta o objeto de estudo em foco, 

estabelece-se a primeira hipótese da seguinte forma: 

Hipótese 1: Para os homens, o nível de masculinidade impacta negativamente o consumo 

de cosméticos. 

 

b) Vaidade e Autoimagem 

Um dos resultados que é consenso, independentemente do local de realização do estudo, da 

época ou da abordagem metodológica é a relação entre o consumo de cosméticos com a 

autoimagem e consequentemente a auto identidade, autoconfiança e autoestima. Isto é 

apresentado em mais de 85% dos trabalhos (DITTMAR, BEATTIE e FRIESE, 1996; 

STURROCK e PIOCH, 1998; GILL, HENWOOD e MCLEAN, 2005; BLANCHIN, 

CHAREYRON e LEVERT, 2007; SOUIDEN e DIAGNE, 2009; RICCIARDELLI, 2009; 

SUKATO e ELSEY, 2009; CHENG, OOI e TING, 2010; MOUNGKHEN e 

SURAKIATPINYO, 2010; JARRÍN, 2011); (CASTRO, 2011; RICCIARDELLI e WHITE, 
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2011; OLIVEIRA e LEÃO, 2011; RICCIARDELLI, 2011; MCNEILL e DOUGLAS, 2011; 

FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010; OLIVEIRA JÚNIOR e CANCELA, 2012; CHEH, 

2014; SHAIKH e DESHMUKH, 2014; MÁXIMO, 2015); (RIEDER, MU e BRAUER, 2015; 

PAASSCHEN, WALKER, et al., 2015; BANO e SHARIF, 2016). Ainda se estabelece a relação 

disto com a aceitação social, com a preocupação sobre a visão que “os outros” tem de si e a 

facilidade em diversas esferas sociais que advém de uma boa aparência. 

Para compensar a auto discrepância, alguns indivíduos podem comprar por impulso, a partir 

disto, descobriu-se que tanto para os homens quanto para as mulheres, o consumo de produtos 

que se relacionam aos cuidados com a autoimagem são candidatos mais propensos a compras 

por impulso do que bens de utilidade (DITTMAR, BEATTIE e FRIESE, 1996). 

Mais do que os benefícios funcionais dos cosméticos, alguns produtos dessa categoria 

possuem significados associados ainda mais relevantes que são transmitidos ao consumi-los 

como é possível observar em Sturrock e Pioch (1998), Tan (2008), Ricciardelli e Clow (2009), 

Caimbro (2012) e Oliveira e Leão (2011), mas ainda predomina o uso associado a busca pela 

solução de algum problema específico e os homens querem que esse uso seja associado a uma 

solução utilitária ao invés do uso estar associado ao hedonismo (MCNEILL e DOUGLAS, 

2011). Com isto, vinculando o foco do estudo ao questionamento levantado, forma-se a segunda 

hipótese a ser testada: 

Hipótese 2: Para os homens o nível de vaidade impacta positivamente o consumo de 

cosméticos.  

De forma geral, os homens procuram por cuidados pessoais equilibrados, sem exageros para 

não se aproximar do que é considerado feminino e tão pouco em falta, para não serem 

considerados desleixados ou desajeitados. (GILL, HENWOOD e MCLEAN, 2005; MÁXIMO, 

2015).  

Ricciardelli encontrou uma relação entre masculinidade, aparência e autoimagem. A 

representação corporal e as experiências de masculinidade continuam a influenciar o modo 

como os homens se sentem sobre si mesmos (RICCIARDELLI, 2011). Então será que a vaidade 

e a masculinidade também estão correlacionadas?  

Alguns sujeitos disfarçam sua vaidade, temendo o preconceito por parte de outros homens 

(GARCIA, 2011). Para encontrar sua identidade, os homens precisam manter a virilidade, mas 
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podendo cuidar da aparência e se relacionar de uma nova maneira (GUILARDI-LUCENA, 

2008). Ou seja, o homem contemporâneo percebe que não precisa ser desleixado para afirmar 

a masculinidade (GARCIA, 2004).  Dessa forma, o homem ser muito masculinizado não 

deveria impedi-lo de ser também muito vaidoso, já que as mudanças sociais fizeram com que 

esses constructos tomassem caminhos não necessariamente antagônicos, o que leva a 

construção da terceira hipótese: 

Hipótese 3: Os níveis de vaidade e masculinidade dos homens não são correlacionados. 

 

c)  Classe Social 

Destaca-se também a questão das intenções de compra com relação a classe social. 

Muitos afirmam que a intensão de compra e o gasto com HPCC está muito mais ligada à vaidade 

e a importância dada ao cuidado com a aparência, do que à renda em si (PRIYADARSINI, 

2009; CAIMBRO, 2012; CHEH, 2014). Entretanto há uma questão de acessibilidade, que varia 

de acordo com a situação econômica (PRIYADARSINI, 2009), de forma que Shaikh e 

Deshmukh (2014) puderam concluir que o aumento do rendimento nas áreas rurais da Índia, 

permitiram o aumento do consumo de tais bens.  

Quanto aos consumidores masculinos de cosméticos de luxo, há um grande interesse e 

conhecimento sobre as marcas desse segmento. Para eles, há uma forte predominância da 

racionalidade na compra, privilegiando elementos tangíveis como qualidade e preço. Além 

disso, tais produtos já são vistos como algo do cotidiano, no sentido de que cada vez mais 

pessoas podem ter acesso a eles e passam a utilizar com maior frequência (CAIMBRO, 2012).  

Nas classes A e B, o uso de cosméticos masculinos é mais difundido, incitado sobretudo 

por marcas estrangeiras, que estão presentes nesse mercado há mais tempo, enquanto que os 

homens da classe média baixa são os mais conservadores na adoção de uma variedade maior 

de produtos de beleza (MINDS AND HEARTS, 2015). 

Por outro lado, a beleza é um valor e uma fonte afetiva de reconhecimento social no 

Brasil. E o padrão implantado é ditado pelos que têm poder para reforçar as hierarquias sociais. 

Assim sendo, a classe trabalhadora está disposta a gastar em beleza não como uma forma de 

consumo conspícuo, mas sim para se aproximar do ideal estético, que é visto como um requisito 

essencial para a inclusão social. (JARRÍN, 2011)  
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Nenhum dos estudos anteriores estabeleceu um comparativo entre classes sociais 

distintas em busca da identificação de quaisquer particularidades no comportamento dos 

consumidores. E tão pouco, algum dos estudos brasileiros encontrados, teve como foco de 

análise a classe social média baixa e, portanto, esse público ainda pode ser explorado e 

compreendido por diversas perspectivas.  

No presente caso, pretende-se compreender se o consumidor pertencer a classes mais 

baixas (CDE), explica que seu consumo seja menor, em relação à um consumidor de classes 

mais altas(AB), na categoria de cosméticos, dispondo a quarta hipótese: 

Hipótese 4: Um homem ser de classe social média baixa, influencia negativamente o 

consumo de cosméticos em comparação a um homem de classe social mais alta. 

 

d) Idade 

Oliveira Júnior e Cancela (2012) , e Thota, Hermosillo, et al. (2014) destacam que os 

cuidados com a aparência surgem a partir da adolescência. E em todos os estudos nos quais a 

segmentação por faixa estaria é explorada, os jovens se demonstram como o público mais aberto 

e com maiores intensões de compra com relação à produtos cosméticos masculinos (DANO, 

ROUX e NYECK, 2003; TAN, 2008; PRIYADARSINI, 2009; MOUNGKHEN e 

SURAKIATPINYO, 2010; MCNEILL e DOUGLAS, 2011; MCNEILL e DOUGLAS, 2011; 

BIESTERBOS, DUDZINA, et al., 2013; CHEH, 2014; PAASSCHEN, WALKER, et al., 

2015). Entretanto, esses estudos foram realizados na França, no Japão, na Índia, na Suécia, na 

Nova Zelândia, Holanda, Malásia e Inglaterra, respectivamente. Ou seja, há fortes indícios que 

no Brasil o comportamento se replique e as gerações mais novas tendam a utilizar mais 

cosméticos do que as gerações mais velhas, moderando negativamente o efeito da vaidade e da 

masculinidade sobre o consumo de cosméticos. Para verificar, hasteia-se a quinta hipótese em 

duas alíneas: 

Hipótese 5:  

a: A idade possui efeito moderador negativo sobre a vaidade no consumo de cosméticos. 

b: A idade possui efeito moderador negativo sobre a masculinidade no consumo de cosméticos. 
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Poderia, ainda, ser investigado se essa diferença se dá pela idade e fase de vida 

puramente, ou se pela mudança de mind set quanto ao consumo de cosméticos de geração para 

geração. Entretanto, para compreender isso, seria necessário estabelecer uma pesquisa 

exploratória de profundidade, que não será realizada nessa dissertação, mas poderá ser um tema 

explorado em estudos futuros. 

 

e)  Influenciadores 

Já quando se fala sobre a percepção do outro, as discussões podem se estender para a 

influência dos outros. Os amigos e familiares do sexo masculino aparecem como 

influenciadores em alguns trabalhos, ( (TAN, 2008; SUKATO e ELSEY, 2009; MCNEILL e 

DOUGLAS, 2011; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014) entretanto, para Oliveira Júnior e 

Cancela (2012) eles já deixaram de ser um grupo de referência relevante e foram substituídos 

pela mídia e pelas celebridades, podendo ser atores, cantores ou atletas (CHENG, OOI e TING, 

2010; DIX, PHAU e POUGNET, 2010; OLIVEIRA JÚNIOR e CANCELA, 2012; CHEH, 

2014)e os vendedores (SUKATO e ELSEY, 2009; PRIYADARSINI, 2009; CAIMBRO, 2012; 

BANO e SHARIF, 2016). 

A mídia aparece também como uma das responsáveis pelo crescimento do cuidado 

masculino com a aparência, uma vez que impõe um ideal de beleza que deve ser alcançado 

(SOUIDEN e DIAGNE, 2009; PRIYADARSINI, 2009; RICCIARDELLI, 2009; CHEH, 2014; 

RIEDER, MU e BRAUER, 2015). Entretanto, esse ideal está longe de ser o biótipo mais comum 

a ser encontrado na sociedade, o que leva os indivíduos a perceberem uma discrepância entre o 

que veem no espelho e o que gostariam de ver, diminuindo sua autoconfiança e levando os 

homens a consumir cosméticos, se exercitar, fazer dietas ou até buscar cirurgias cosméticas 

para melhorar a aparência (DITTMAR, BEATTIE e FRIESE, 1996; STURROCK e PIOCH, 

1998; JARRÍN, 2011).  

Como dito anteriormente, uma boa aparência parece promover diversos benefícios sociais 

em diferentes esferas. Entretanto, em um caso particular, no âmbito profissional, existem 

algumas divergências. Enquanto que Tan (2008), Rieder, Mu e Brauer (2015), Castro (2011) e 

Cheh (2014) defendem que o consumo de cosméticos e uma boa aparência podem ter um efeito 

colaborativo, Sturrock e Pioch (1998) e Fontes, Borelli e Casotti (2010) dizem que os valores 
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ocupacionais continuam a ser dominantes, e a inteligência e o sucesso ainda são mais 

valorizados nesse campo. 

Por outra perspectiva, os cosméticos e os cuidados com a aparência podem ser vistos como 

elemento diferenciador, ou seja, podem ser compreendidos como ferramentas para composição 

de uma identidade única de cada sujeito ao seu próprio ver (GILL, HENWOOD e MCLEAN, 

2005). 

Já a questão da saúde, aparece poucas vezes como motivação para o uso de cosméticos e o 

cuidado com a aparência. No artigo de Souiden e Diagne (2009) os resultados apontam que não 

é um fator relevante para os homens em nenhum dos dois países nos quais o estudo foi realizado 

(França e Canadá), já para Máximo (2015), a saúde aparece como justificativa, mas ela afirma 

que esse argumento era um mecanismo utilizado para camuflar o preconceito que ainda existe 

em relação ao consumo de cosméticos masculinos. 

A mulher, seja como objeto de conquista, seja como experts que podem opinar sobre o 

assunto, aparecem como as principais influenciadoras para o consumo de cosméticos (TAN, 

2008; SUKATO e ELSEY, 2009; MOUNGKHEN e SURAKIATPINYO, 2010; CASTRO, 

2011; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014). Entretanto, se a mulher tem tanta influência, será 

que o estado civil também tem? É possível que homens solteiros, tenham seu consumo de 

cosméticos maior que os de outros estados civis e que essa variável modere a vaidade e a 

masculinidade no consumo dos cosméticos? Para apurar, estabeleceu-se a sexta hipótese: 

Hipótese 6: 

a: O estado civil possui efeito moderador negativo sobre a vaidade no consumo de cosméticos. 

b. O estado civil possui efeito moderador negativo sobre a masculinidade no consumo de 

cosméticos. 

 

 4.1.2  Limitações e conclusões da bibliometria 

Apesar da bibliometria ter como caraterística uma busca extensiva, possui restrições de 

alcance e, portanto, não é possível afirmar que todos os trabalhos sobre o tema foram 

abrangidos. Primeiramente, isso se dá, pois alguns dos estudos podem não ter sido publicados 
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devido a confidencialidade de informações ou por serem estudos mais antigos, quando ainda 

não era comum que fossem publicados online.  

Apesar do primeiro artigo encontrado ter sido publicado em 1996, nesta época o acesso 

à internet não era popularizado, então é possível que esse documento tenha sido recuperado, o 

que pode não ter se repetido em outros casos.  

Ainda quanto a restrição de publicações analisadas, muitas poderiam não estar presentes 

nas bases de dados utilizadas e não serem captadas pelas palavras chaves utilizadas em 

português e inglês. Mesmo com a análise reticular, que captou estudos em outros idiomas, é 

possível perceber que o destaque se dá para os artigos, dissertações e teses nos dialetos 

pesquisados. Apesar do inglês ser considerado um idioma universal para as publicações 

acadêmicas, muitos estudos podem não ter sido captados.  

Por fim, existe a limitação quanto a própria abordagem de análise. Ao produzir uma 

análise bibliométrica, as possibilidades de perspectivas de análises são múltiplas. Entretanto, 

por restrições orçamentárias, cronológicas e cognitivas, foi necessário estabelecer um corte. 

Por meio desse instrumento quantitativo que auxilia na organização e sistematização de 

informações científicas e tecnológicas pode-se compilar parte significativa da produção 

acadêmica referente ao tema “cosméticos masculinos”. Foi possível identificar que o tema é 

cada vez mais investigado por todo o mundo, mas que ainda não existe um grupo de autores 

especializados no assunto. 

É unanime a relevância do uso de cosméticos para construção da autoimagem, auto 

estima, autoconfiança e auto identidade masculina, assim como fica claro o papel social do uso 

de produtos de HPPC, nas relações amorosas, mas ainda dúbio quanto a amizades ou relações 

profissionais. Verificou-se ainda que existem outros influenciadores importantes como a mídia, 

as celebridades e os vendedoras especializados. 

Quanto ao perfil de consumo, os jovens são mais abertos e tem maiores intensões de 

compra dessa categoria e o consumo está muito mais relacionado à vaidade do que à renda, mas 

nenhum estudo investiga se o nível de renda está diretamente associado ao nível de vaidade. 

Além disso, apesar da vaidade ser indicada como fator determinante, o consumo de cosméticos 

masculinos ainda está associado a busca de produtos funcionais em locais convenientes, sendo 

os bens de higiene básica como sabonetes e shampoos ainda os mais consumidos. 
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A temática sobre a qual mais estudos divergem está relacionada à resistência ao 

consumo de cosméticos por homens por estarem relacionados ao universo feminino, do qual os 

homens ainda querem se afastar para garantir sua masculinidade, em que as regras sobre o que 

é permitido e proibido não são muito claras. E existem também temáticas sobre as quais há 

precário aprofundamento, como quanto a lealdade de marcas de HPPC, valores pessoais, estilo 

de vida, a relação com outros componentes da aparência, como a moda, e assim por diante. 

 

4.2  HIPÓTESES DA PESQUISA E MODELO CONCEITUAL 

Uma vez estabelecida a visão sobre quais os aspectos já consolidados academicamente, 

quais os gaps no campo de estudo e quais as possibilidades de aprofundamento, facilita-se o 

levantamento bibliográfico para futuros pesquisadores do tema, além de auxiliar na escolha do 

foco de interesse e das hipóteses que serão testadas adiante na presente dissertação. Apresenta-

se a seguir o compilado de hipóteses propostas e o modelo conceitual estabelecido. 

 

4.2.1 Hipóteses  

Hipótese 1: Para os homens, o nível de masculinidade impacta negativamente o 

consumo de cosméticos. 

Hipótese 2: Para os homens o nível de vaidade impacta positivamente o consumo de 

cosméticos. 

Hipótese 3: Os níveis de vaidade e masculinidade dos homens não são correlacionados. 

Hipótese 4: Um homem ser de classe média baixa, influencia negativamente o consumo 

de cosméticos. em comparação a um homem de classe social mais alta. 

Hipótese 5:  

a: A idade possui efeito moderador negativo sobre a vaidade no consumo de cosméticos. 

b: A idade possui efeito moderador negativo sobre a masculinidade no consumo de cosméticos. 

Hipótese 6 

a: O estado civil possui efeito moderador negativo sobre a vaidade no consumo de cosméticos. 
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b: O estado civil possui efeito moderador negativo sobre a masculinidade no consumo de 

cosméticos. 

 

 4.2.2 Modelo Conceitual 

Para facilitar a compreensão de todos os conceitos relevantes para a presente dissertação, 

pode-se resumir as relações que foram estudadas no modelo conceitual que segue (Figura 9). 

Nele pode-se observar as construções estabelecidas previamente, onde procurou-se comprovar 

se os homens brasileiros que possuem características de vaidade e masculinidade em diferentes 

níveis, tem seu consumo de cosméticos influenciado por essas características e pela Classe 

Social. Aditivamente, compreender se esses valores pessoais sofrem moderação de outras 

características como, idade e estado civil. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

Sexo: Masculino  Idade: Maiores de 18 anos 

Masculinidade 

CONSUMO DE 

COSMÉTICOS 

MASCULINOS 

Vaidade 

VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

MODERADORAS 

VAR. RESPOSTA 
Variável Dependente 

Status Civil 

Idade 

H1 H2 

H4 

H5a 

H6a 

Variáveis de Controle 

de Higiene e Beleza 

Classe Social (CDE) 

VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

H5b 

H6b 

H3 

- + 

- 

- - 

- - 

Corr ~ 0 

Figura 9 - Modelo Conceitual Proposto. 
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4.3 SURVEY 

Após instaurada a visão sobre quais as oportunidades no campo de estudo e as 

possibilidades de aprofundamento, estabeleceu-se o problema de pesquisa e o plano 

metodológico consequente, que englobará uma pesquisa de campo. A partir dos resultados foi 

feita a descrição da população e foram exploradas as relações entre as variáveis discutidas no 

referencial teórico para o atingimento do objetivo do presente estudo, confirmando ou refutando 

as hipóteses apresentadas na sessão 4.2.1. 

O método escolhido para coleta dos dados consistiu em uma survey, para auxiliar na 

materialização dos resultados, cujo objetivo central era entender como a masculinidade, a 

vaidade e a Classe Social impactam o consumo de cosméticos masculinos dos homens. A 

escolha pelo método survey se justifica, pois permite o tratamento estatístico dos dados 

coletados, sendo seu resultado mais objetivo (LEONIDOU e KATSIKEAS, 1996).  

 

4.3.1 Amostragem 

Em pesquisas do tipo survey, o aumento do tamanho da amostra diminui o erro, e faz 

com que se tenham resultados mais precisos e confiáveis (FINK, 1995). A natureza da pesquisa 

requer amostras representativas de tamanhos grandes, sendo o método adequado para esta fase, 

pois se aplica à quantificação dos dados e permite generalização dos resultados (MALHOTRA, 

2006).  

Para Gaskell (2004, p. 71) “por mais que as experiências sejam individuais, são 

“resultados de processos sociais” de forma que as representações de um tema de interesse 

comum ou de pessoas em um meio social específico são, em parte, compartilhadas. Dadas as 

restrições de prazo e investimento financeiro para o tamanho da amostragem, foi determinada 

pelo número máximo de respostas atingidos dentro do período estabelecido para captação, com 

objetivo de atender ao menos 240 respostas. O referido target imposta-se considerando que 

número ideal de observações para a análise deva ser de 5 vezes o número de variáveis, 

preferencialmente com pelo menos 100 observações e nunca com amostras inferiores a 50 

(HAIR, ANDERSON, et al., 1995, p. 373).  
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O método de seleção foi por conveniência, por meio da abordagem, distribuição e 

divulgação da pesquisa em locais físicos e online via Whats App e Facebook, e por indicação 

e compartilhamento dos participantes, de outras pessoas dentro do perfil de interesse – método 

conhecido como “Snow Ball”. A coleta ocorreu de 25/08/2017 a 10/10/2017. 

Como incentivo às respostas, foi sorteado entre os respondentes do sexo masculino 

maiores de 18 anos que completaram o questionário por inteiro, um balde de cervejas artesanais. 

De forma geral, alguns exemplos dos públicos convidados a responder foram: 

a) participantes de grupos sobre cerveja artesanal no Facebook; 

b) porteiros, seguranças e manobristas; 

c) senhores participantes de uma roda de poker; 

d) alunos da ESPM, do Insper e da Uninove; 

e) moradores da favela de Heliópolis. 

A amostragem tem característica não probabilística, pois do contrário, inviabilizaria a 

coleta dentro dos recursos disponíveis, portanto, apesar do objetivo se constituiu em obter 

amplas perspectivas das características da população, não foi possível uma avaliação objetiva 

da precisão dos resultados amostrais. 

Os respondentes elegíveis foram homens de todas as classes segundo o Centro de 

Políticas Sociais da FGV, estabelecido em 2014, que se baseia na faixa de renda familiar mensal 

(FGV, 2016). Foi utilizado o critério de classificação de classes da FGV e não o Critério de 

Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), 

cuja categorização é estabelecida por meio de um sistema de pontuações (Anexo 1), que 

engloba variáveis de propriedade, grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços 

públicos (ABEP, 2015). Apesar desse método ser mais completo na definição de classes versus 

o critério da FGV, que mede apenas renda; a escolha se deu por ser uma proxi adequada à 

mensuração do poder de compra, além de ser mais conciso e fácil de ser respondido, 

característica essencial para aumentar a assertividade, especialmente para públicos com 

maiores dificuldades na compreensão (classe média baixa, com menor nível educacional). 

Com isto, a classificação se caracterizou da seguinte forma: Classe E de R$0 até 

R$1.254; Classe D de R$1.255 até R$2.004; Classe C de R$2.005 até R$8.640; Classe B de 

R$8.641 até R$11.261 e Classe A R$11.262 ou mais, sendo considerados, portanto, os 

respondentes de classes média baixa aqueles que declararam renda familiar de até R$8640,00. 
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Ademais, os participantes deveriam ter faixas etárias e estados de relacionamento civis também 

diversos para captar a influência dessas variáveis moderadoras, e poderiam ser usuários ou não 

de produtos cosméticos. 

 

 4.3.2 Instrumento de Coleta 

O instrumento de coleta constituiu em um questionário, respondido individualmente, 

pois as entrevistas em grupos poderiam apresentar alguns riscos de desvios dos resultados, 

especialmente ao tratar de assuntos que podem ser considerados constrangedores ou privados. 

Gomes e Barbosa (1999) levantam alguns desses riscos ao lembrar que quando a participação 

é em grupo o anonimato não está garantido, podendo interferir na resposta dos participantes 

que não se sentirem à vontade para falar aberta e sinceramente sobre o assunto. 

Foram recebidas algumas sugestões de plataformas que poderiam ser utilizadas para 

execução da pesquisa como Survey Monkey, Qualtrics, Google Forms e Survio. Após a análise 

de recursos disponíveis em cada uma delas, foi determinado que a pesquisa seria estruturada a 

partir da ferramenta Survey Monkey. A escolha se deu, pois dentre as opções indicadas, era a 

única plataforma que abrangia os formatos de perguntas que se fizeram necessários para o 

estudo, permitia a coleta de mais respondentes e ainda a posterior exportação da base de dados 

adquirida para o Excel, sendo assim a indicação mais adequada dentre as sugeridas para a 

pesquisadora.  

A entrevista foi estruturada com regras predeterminadas, no formato de questões 

quantitativo-descritivas, que ajudaram posteriormente no delineamento e na análise das 

características dos fenômenos. No presente caso, buscou-se analisar as relações entre o 

consumo de cosméticos, como variável resposta (variável dependente) e vaidade e 

masculinidade como as variáveis independentes.  

 O questionário preliminar foi composto por quatro blocos de questões que serão 

explicados a seguir: Inventário de Consumo de Cosméticos, Escala de Masculinidade, Escala 

de Vaidade, e Dados Demográficos. Entretanto, para validar o questionário e atingir os 

objetivos do estudo de forma mais eficaz e completa, foram implementados alguns ajustes que 

serão detalhados no subcapítulo 4.3.3 Validação do Instrumento, resultando no questionário 

final (Apêndice 2) 
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 4.3.2.1 Dados demográficos 

Os dados demográficos foram atribuídos com a principal função de validar se os 

respondentes estavam contidos no grupo de interesse a que se objetivava. Desta forma, a 

primeira pergunta estabelecida já filtrava o gênero do (a) respondente. Como critério de 

categorização, ainda, foi inserida a questão de Classificação Social, para que fosse possível a 

segmentação por classes sociais dos respondentes. 

Ainda na mesma sessão do questionário, adicionaram-se questões como idade, status do 

relacionamento, e outras, para compor as demais variáveis de controle e moderadoras já 

exploradas em alguns estudos sobre cosméticos masculinos, que foram utilizadas no momento 

da análise dos resultados.  

 

 4.3.2.2 Consumo de cosméticos 

O consumo de cosméticos é a variável resposta desta pesquisa. Para medi-la, foi 

utilizado o CCU, inventário de Cosméticos de Thomas Cash e Diane Walker Cash (CASH e 

CASH, 1982). Ele é composto de perguntas que exploram a frequência de uso de diversos 

cosméticos, e foi utilizado pela primeira vez em 1982, em um estudo chamado “O uso de 

cosméticos pelas mulheres: correlações e consequências”. Esse inventário foi utilizado mais de 

26 vezes, e citado no International Journal of Cosmetic Science, o que indica a aceitação desse 

instrumento para fins de pesquisa nesse mercado. Uma delas, inclusive, como parte da 

validação da escala de vaidade que será mencionada mais adiante. 

Entretanto, como o inventário foi criado para medir o uso de cosméticos de mulheres, 

foi necessária uma adaptação à escala com a adição de cosméticos que são utilizados pelos 

homens, bem como pós barba ou pomada de cabelos. Foram adicionados também, alguns 

cosméticos que não existiam em 1982 ou que não faziam parte dos hábitos de higiene e beleza 

da época como o BB Cream e até mesmo o protetor solar. Totalizando um inventário de 27 

cosméticos. 

Por indicação de um especialista, para que houvesse uma forma alternativa de validação, 

foi adicionada outra forma de medição do consumo de cosméticos: o investimento financeiro 
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nessa categoria; questão estabelecida em diversos estudos (PRIYADARSINI, 2009; THOTA, 

HERMOSILLO, et al., 2014; GUTHRIE, KIM e JUNG, 2008). 

 

4.3.2.3 Escala de Masculinidade e Vaidade 

“Nas ciências sociais em geral, frequentemente nos deparamos com construtos de 

natureza mais abstrata e que não podem ser diretamente acessados " (ZAMBALDI, DA COSTA 

e PONCHIO, 2014, p. 2). Este é o caso dos níveis de vaidade e masculinidade. Portanto, na 

presente pesquisa, buscou-se apoio em escalas previamente utilizadas como forma de tornar 

mais tangível a mensuração desses constructos. 

A Bibliometria permitiu acessar diversas escalas já previamente testadas tanto para os 

construtos quanto para a análise do comportamento de consumo de cosméticos masculinos. 

Optou-se por desconsiderar aquelas escalas que não possuíam aderência aos objetivos 

estabelecidos. Dentre as restantes, foram selecionadas aquelas com maior índice de 

confiabilidade e já consolidadas pela ampla utilização da academia em diversos estudos para 

medir as variáveis e constructos latentes. As escalas selecionadas são todas em inglês, o que 

gerou a necessidade de tradução para o idioma português; compostas de sub constructos ou 

atributos e baseadas em Escalas Likert de sete pontos, que foram adaptadas conforme as 

necessidades destacadas a seguir. 

Para Zambaldi, da Costa e Ponchio (2014), não há uma regra na definição de número 

de pontos, mas a escala deveria ter tantos pontos quantos possíveis. Além das restrições 

operacionais, deve-se considerar capacidade dos respondentes em responder, deixando a 

indicação de resposta mais simples. A adoção destas ações pode ser interessante, em especial 

quando os respondentes têm baixo nível de escolaridade, como é o caso do público alvo da 

presente pesquisa. Portanto, para facilitar as respostas, as escalas Likert de sete pontos foram 

transformadas em barras de intensidade com as extremidades denominadas de nunca (1) e 

sempre (10), no software de pesquisa. Tal ferramenta se traduz em números de 1 a 10 quando 

exportadas para análise, com uma casa decimal. 

Para medir o constructo de masculinidade, foi escolhida a escala denominada “Escala 

de identidade sexual: uma nova medida de auto avaliação”, de Barbara B Stern, Benny Barak 

e Stephen J. Gould, de 1987, citada 64 vezes. Essa escala designa-se a compreender o quão 
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masculinos são os respondentes por meio da indicação da sua percepção sobre a presença de 

certos comportamentos e características  (STERN, BARAK e GOULD, 1987). 

À escala original de vinte itens foram adicionados quatro itens: mais racional que 

emocional, corajoso, sexualmente ativo e responsável. Essas características não estavam 

presentes no questionário de referência, mas foram identificadas no referencial teórico como 

traços de masculinidade significativamente relevantes (SIMMONS, 1987; CONNELLL, 1995; 

HAENFLER, 2004; VICENTE e SOUZA, 2006).  

Para averiguar a intensidade da vaidade dos respondentes, foi utilizada a Escala de 

Vaidade de Richard Netemeyer, Scot Burton e Donald Lichtenstein, utilizada pela primeira vez 

em 1995 e citada 315 vezes. Essa escala mensurava originalmente, não apenas a vaidade física, 

como também a vaidade de conquistas (NETEMEYER, SCOT e LICHTENSTEIN, 1995). 

Entretanto, como a vaidade de conquistas não será explorada nesse estudo, essa parte da escala 

foi eliminada, e foi escolhida apenas a dimensão “Physical – Concern Items” (Itens de 

preocupação física), pois o estudo concentra-se no autoconceito de vaidade. Além da exclusão 

de um item por ser considerado de certa forma ambíguo e ao mesmo tempo redundante pelos 

respondentes do pré-teste e dos especialistas, em relação aos outros itens, uma vez que ao 

realizar a tradução duas questões praticamente se igualavam: “It is important that I look good” 

versus “I am concerned about my appearance”, que foram traduzidas como uma única questão 

“Eu me importo em ter uma boa aparência”. 

 

4.3.3 Validação do Instrumento 

Para que a pesquisa produza resultados válidos e confiáveis é muito importante aplicar 

algumas técnicas a fim de garantir que o instrumento de pesquisa esteja adequado. “A validade 

da escala é a capacidade de uma medida em capturar em seus escores o fenômeno sob análise 

sem ruídos” (ZAMBALDI, DA COSTA e PONCHIO, 2014, p. 4). Por sua vez, a confiabilidade 

refere-se ao “grau em que pontuações de testes estão livres de erros de mensuração” 

(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 1986, p. 19). 

A mensuração desejável é a que propicia a pontuação mais próxima ao escore real, com 

baixa variabilidade. Para fazer essa verificação, a validação pode ocorrer de diversas formas: 

a) pela validade de translação (validação qualitativa pelo exame sistemático do conteúdo, dos 
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componentes que abrangem a faceta do constructo e da redação, que deve ser adequada a 

população que se destina); b) de critério (análise da associação prevista entre a medida 

encontrada e a medida tomada como critério – pode ocorrer preditiva ou simultaneamente) e c) 

de construto, (identificando quanto a operacionalização de um construto se mostra aderente ao 

que a teoria diz). Como não existe ainda, uma medida específica dos constructos em foco para 

o público que será explorado, não será possível fazer uma validação de critério e, portanto, as 

validações serão de translação e de constructo, além das validações quantitativas. 

4.3.3.1 Validação Qualitativa 

Para primeira validação do instrumento, ainda sem uma amostra significativamente 

grande, foi utilizado o Modelo COARSE, elaborado por Rossiter (2002). A proposta desse 

modelo foi bem recebida na academia por valorizar aspectos qualitativos e conceituais da 

mensuração, além de expandir o leque de métodos para além da análise fatorial e do uso do alfa 

de Cronbach (ZAMBALDI, DA COSTA e PONCHIO, 2014). Ele é constituído de seis passos: 

I-Definição do construto; II-Classificação do objeto; III-Classificação do atributo; IV-

Identificação do avaliador; V-Formação da escala; e VI-Enumeração (ROSSITER, 2002). 

A etapa da definição dos constructos e seus atributos foi feita detalhadamente na revisão 

de literatura anteriormente apresentada. Os objetos e atributos foram, então, classificados 

(passos II e III): o consumo de cosméticos e seus atributos como concretos (que qualquer 

respondente conhece o significado e tem interpretação unânime) e a vaidade e a masculinidade 

como objetos e atributos abstratos formados ou suscitados (que formados são aqueles cuja 

interpretação variam perceptivelmente entre pessoas). 

Na quarta etapa, de identificação do avaliador e dos respondentes, assimilou-se esses 

públicos respectivamente a banca avaliadora da dissertação e aos homens respondentes. A partir 

dessa definição, foi feita uma revisão do questionário com olhar crítico, voltada à correção de 

qualquer ponto que pudesse impactar negativamente esses públicos. Após essa etapa de 

validação, foram feitos alguns ajustes na redação do questionário para que gerasse mais empatia 

com os respondentes e auxilia-se sua compreensão. Alguns exemplos destes ajustes foram a 

alteração da linguagem de apresentação da pesquisa como se fosse um locutor do sexo 

masculino, ou ainda a simplificação e descrição de alguns termos. 

Na validação da formação da escala, foi feito um teste preliminar com cinco 

respondentes pertencentes à população de interesse, com objetivo de garantir que a formulação 



62 

 

 

dos itens fosse compreensível e adequada. Desta etapa de validação, surgiram questões de 

compreensão e técnicas. Alguns respondentes alegaram que acharam um pouco extensa a parte 

inicial de dados demográficos. Na escala de masculinidade, identificou-se que alguns itens 

geravam dúvidas, como a característica “forte” que poderia ter um duplo sentido (força física 

ou psicológica), o que foi ajustado para ser mais claro. E ainda foram levantados pontos como 

a visualização na versão mobile, que não era amigável, o que motivou a alteração da formatação 

das perguntas, para melhorar o user experience na versão mobile. 

A ordem do questionário, também foi alterada, iniciando pelos itens concretos – que 

neste caso é o consumo de cosméticos - para depois seguir para os itens abstratos, com o intuito 

de evitar o reconhecimento por parte dos respondentes dos objetivos da pesquisa e assim evitar 

que assumam um padrão de resposta induzido pelo instrumento (ROSSITER, 2002). 

A última, mas não menos importante das fases do modelo COARSE implica na 

estratégia de agregação com base em índices ou médias; transformando-os em pontuações com 

sentido interpretativo (ZAMBALDI, DA COSTA e PONCHIO, 2014). Uma forma possível de 

fazer isto é manter a medida agregada na mesma escala das variáveis pela extração das médias 

aritméticas simples, uma vez que não há como supor relação refletiva, já que não existe nenhum 

referencial de ponderação explícito para os referidos instrumentos de medida. 

Zambaldi, da Costa e Ponchio (2014) sugerem ainda que seja feita uma consulta de 

validação a especialistas e essa foi outra técnica complementar utilizada. Foram envolvidos 

dois acadêmicos com experiência em pesquisas quantitativas e a gerente de Market Intelligence 

da Avon Cosméticos, Maria Luisa Bimbatti, que fizeram algumas recomendações. 

As principais alterações se deram na quantidade de hipóteses a serem testadas, o que 

influenciou na extensão do questionário; e a inclusão de um incentivo de participação (não 

relacionado a cosméticos para não enviesar a amostra). Houveram, ainda, outros comentários 

que foram feitos e geraram alterações.  

O primeiro deles, em relação a classificação de classe social. Anteriormente, o critério 

utilizado seria o da ABEP (2015), mas optou-se por utilizar outra forma de classificação 

vigente, que é muito utilizada academicamente: a classificação instituída pelo Centro de 

Políticas Sociais da FGV em 2014, pelos ensejos previamente descritos. Os outros dois 

comentários foram quanto a ambiguidade e semelhança de uma das questões na escala de 

vaidade e quanto as perguntas da escala de masculinidade, que foram feitas de forma muito 
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direta, o que não é muito comum nas pesquisas brasileiras. Ambas as críticas foram 

consideradas e adaptadas. 

Para a próxima etapa, realizou-se um pré-teste com 38 respondentes, sendo 30 deles 

válidos, para que fossem impetradas as validações quantitativas estatísticas, de forma que fosse 

possível iniciar a coleta de dados que efetivamente foram utilizados para as análises dos 

resultados e comprovação de hipóteses. 

 

4.3.3.2 Validação Quantitativa 

Em decorrência dos ajustes realizados nas escalas academicamente consagradas, e das 

diferentes características do objeto de estudo, novas validações quantitativas se faziam 

necessárias. Para realizá-las o software de análise utilizado foi o Minitab 18.1. 

O alfa de cronbach possui algumas limitações, mas a sua utilização é justificável na 

avaliação da confiabilidade de uma escala (ZAMBALDI, DA COSTA e PONCHIO, 2014) e 

foi essa também a principal medida de confiabilidade utilizada nas escalas originais. “Não há 

consenso sobre um valor mínimo aceitável, mas recomendamos pelo menos 0,6 como 

indicadores de consistência interna aceitável” (ZAMBALDI, DA COSTA e PONCHIO, 2014, 

p. 9). 

Para a escala de vaidade de 4 itens, o alpha de cronbach encontrado para os 30 

respondentes válidos foi de 0,9157. Já para a escala de masculinidade, com 21 itens, o alpha foi 

de 0,8723. Apesar do alto índice de confiabilidade, devido a extensão da última, consentiu-se 

que seria prudente realizar uma purificação da escala. Realizou-se uma análise fatorial com 

apenas um fator, por ser uma escala unidimensional. Isto foi feito por meio do método de análise 

de componentes principais, uma vez que a amostra não é suficientemente grande e nem permite 

assumir normalidade da distribuição para fazer por máxima verossimilhança. 

Com o resultado da análise, eliminaram-se as cargas fatoriais abaixo de 0,6 - mesmo 

critério utilizado por Netemeyer, Scot e Lichtenstein (1995) e adequado à recomendação de 

Zambaldi, da Costa e Ponchio (2014) de ter escores minimamente maiores do que 0,4 ou 0,5. 

Após a triagem restaram oito variáveis: Ambicioso (0,658), Falo o que penso (0,729), 

Dominante (0,807), Forte fisicamente (0,705), Independente (0,778), Individualista (0,667), 
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Tomo decisões facilmente (0,816), Personalidade forte (0,785).Considerando apenas essas oito 

variáveis, o novo alpha de cronbach encontrado foi de 0,9040 (ainda maior que o anterior). 

Dessa forma, consagrou-se a versão final do questionário, com 48 questões a serem 

respondidas e quatro sessões: Inventário de Consumo de Cosméticos, com 29 itens, Escala de 

Masculinidade, com 8 itens, e Escala de Vaidade, com 4 itens, Dados Demográficos, com 7 

itens 

 

 4.3.4 Tratamento dos Dados 

Para tratar os dados o pesquisador deve retomar seus pressupostos, lembrando-se do 

problema de pesquisa, a abordagem conceitual adotada e a realidade sob estudo. O momento 

de sistematização deve ser um movimento em várias direções: das questões para realidade, 

desta para a abordagem conceitual, da literatura para os dados e assim repetidamente, cruzando 

e mesclando as informações, até que a análise atinja o desenho de quadro significativo, 

multifacetado e compreensível. (ALVES e SILVA, 1992).  

Com isto, a combinação entre a análise dos resultados encontrados no referencial teórico 

e advindos das respostas das questões quantitativas fechadas, combinados devem fornecer 

resultados mais sólidos e consistentes para o estudo. 

Existe a possibilidade de serem utilizadas múltiplas técnicas de análise, para verificar 

qual produz o maior índice de confiabilidade e a maior explicação do modelo. Dentre as 

possibilidades, no presente estudo utilizou-se o software Minitab 18.1 para aplicar: análises 

simples de medidas estatísticas como média, correlação, desvio padrão e outras, além de testes 

de normalidade, análises de regressão múltipla e ANOVA. 



65 

 

 

5. RESULTADOS e ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ora feita a coleta de dados, resultou-se em uma amostra de 523 respondentes, dentre 

eles, 476 válidos. Ou seja, homens, com mais de dezoito anos que completaram o questionário 

interinamente com consistência. Foram eliminados todos os outros respondentes para que fosse 

possível mitigar o viés detectável e ter uma base sólida de análise.  

Esta caracterizou-se por homens com idades de 18 a 82 anos, com média de 28,9, anos, 

desvio padrão de 12,5 e concentração maior de jovens, formando uma distribuição assimétrica 

positiva, já que 80% dos respondentes possuem 35 anos ou menos, como se nota no histograma 

abaixo (Figura 10). E a maioria dos respondentes se consideram heterossexuais (93%).  

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Dentre eles, residentes da cidade de São Paulo são a maioria absoluta configurando 

875% dos respondentes. Mas há em meio a eles também moradores de cidades do interior do 

estado de São Paulo, da capital do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Porto Alegre, entre outras. 

Quanto ao nível educacional, a amostra se caracteriza por 45% com ensino superior incompleto, 

e uma distribuição relativamente igualitária entre os outros níveis, com exceção aos níveis mais 

baixos, que estiveram menos presentes (11%), conforme demostrado na Tabela 4. É possível 

inferir que essa distribuição se deu dessa forma, devido a maior dificuldade das pessoas com 

essa característica, de responderem ao questionário auto administrado. 

Figura 10 – Histograma de Distribuição Etária 
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Tabela 4-Nível de Escolaridade 

ESCOLARIDADE 

EF 

Incompleto 

EF  

Completo 

EM 

Incompleto 

EM 

Completo 

ES 

Incompleto 

ES 
 Completo 

Pós, Mestrado 
ou Doutorado 

3 5 3 52 214 106 93 

1% 1% 1% 11% 45% 22% 20% 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

As distribuições de renda e estado civil podem ser observadas nas Figuras 11 e 12 nas 

quais é possível identificar que maior parte da amostra são solteiros (73,9%) e casados (22,9%), 

e que as Classes A e B representam 64% da amostra, enquanto as classes CDE representam 

36%. 

Fonte: Elaboradas pela autora, 2017. 

 

5.1 CONSUMO DE COSMÉTICOS 

Quanto ao consumo de cosméticos, mensurado pelo inventário supramencionado, os 

homens declaram utilizar em média 15 cosméticos dentre os 27 apresentados. Com uma 

frequência média de 3,2 considerando a escala 1=nunca utilizei e 10 = uso diário para todos os 

itens e uma média de 6,2 apenas para os itens já utilizados. 

Para aprofundar mais a análise, é possível separar os cosméticos em dois grupos: Higiene 

e Saúde, e Estética conforme indicado na Tabela 5. Dentre os bens de Higiene e Saúde, a média 

de uso é de 79% dos 11 itens, com uma frequência de uso média de 5,4 e 6,7 apenas dentre os 

52%

12%

26%

7%
4%

Distribuição de Renda

A

B

C

D

E 73,9%

22,9%

2,7% 0,4%

Estado Cívil

Solteiro

Casado

Divorciado

Viúvo

Figura 12 - Distribuição de Renda Figura 11 - Distribuição do Estado Civil 
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utilizados. Enquanto que para os bens de Estética média de uso é de 39% dos 16 itens, com uma 

frequência de uso média de 1,7 e 5,0 apenas dentre os utilizados 

Tabela 5 - Classificação de cosméticos: Higiene e Saúde vs. Beleza 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Os cosméticos mais utilizados pelos homens foram Pasta de Dentes, Sabonete e 

Desodorante, utilizados por 100% dos homens com as respectivas frequências médias de 9,8, 

9,8 e 9,6. O shampoo, também é utilizado por 100% dos homens, entretanto com uma 

frequência um pouco menor de 9,5. Os menos utilizados foram Máscaras de Cílios, Lápis de 

olhos e Sombra; Batom e Brilho Labial e Cremes ante estrias e anticelulite, todos eles já 

experimentados por menos de 20% da amostra e utilizado com uma frequência maior que 7,5 

por apenas 1,2 e 2 homens, respectivamente (Tabela 6). 

Tabela 6 - Percentual de usuários e frequência média de uso. 

COSMÉTICOS 

de Higiene e Beleza 

% DE USUÁRIOS 

(Pelo menos já experimentaram) 

FREQUÊNCIA 

Média de Uso 

Sabonete 100% 9,8 

Shampoo 100% 9,5 

Pasta de Dentes 100% 9,8 

Desodorante 99% 9,6 

Perfume 97% 8 

Condicionador 88% 5,5 

Protetor Solar 87% 3,5 

Espuma, Creme ou Gel de Barbear 87% 4,8 

HIGIENE E SAÚDE BELEZA 

Sabonete Gel, pomada ou spray de cabelo 

Shampoo Espuma, creme ou gel de barbear 

Condicionador Pós barba 

Desodorante Perfume 

Pasta de dentes  creme anti-idade 

Talco Anticelulite ou estrias 

Protetor solar Base de unhas 

Manteiga de cacau ou protetor labial Tinta de cabelo, tonalizante ou descolorante 

Hidratante Produtos contra olheiras 

Sabonete especial para o rosto Produtos contra espinhas 

Esfoliante Corretivo 

  Base, pó compacto, BB cream ou CC cream 

  Máscara de cílios, lápis ou sombra 

  Batom ou brilho labial 

  Bronzeador 

  Creme ou cera de depilação 
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Manteiga de Cacau ou Protetor Labial 71% 2,7 

Hidratante 71% 3,1 

Gel, Pomada ou Spray de Cabelo 71% 3,6 

Pós Barba 68% 3 

Produtos Contra Espinhas 58% 2,3 

Esfoliante 54% 1,6 

Talco 52% 2,1 

Sabonete Especial para o Rosto 52% 2,7 

Bronzeador 32% 0,8 

 Creme Anti-idade 28% 0,8 

Base de Unhas 24% 0,6 

Produtos Contra Olheiras 22% 0,5 

Creme ou Cera de Depilação 22% 0,5 

Tinta de Cabelo, Tonalizante, Descolorante 21% 0,4 

Anticelulite ou estrias 20% 0,3 

Corretivo 19% 0,4 

Base, Pó Compacto, BB ou CC Cream 18% 0,4 

Batom ou Brilho Labial 16% 0,2 

Máscara de Cílios, Lápis ou Sombra 15% 0,2 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 Dentre os respondentes, 30% declararam ter um gasto na faixa de R$21,00 a R$50,00 

e 28% na faixa de R$51,00 a R$80,00. Como demonstrado no gráfico da Figura 13. Entretanto, 

56% dos respondentes afirmaram que gastariam mais caso tivessem uma renda maior, sendo a 

média declarada de R$249,18 para esse cenário 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 
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Figura 13 - Quantidade de respondentes por investimento declarado na categoria 
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Ao cruzar estes dados com a renda familiar mensal, é possível verificar na Tabela 7 que 

o maior percentual dos homens tanto de classe C quanto da classe A declararam gastar um valor 

na faixa de R$ 51,00 à R$80,00 por mês, enquanto que o maior percentual de homens da classe 

B alegaram investimentos na faixa de R$21,00 à R$50,00, o que nos dá os primeiros indícios 

para concordar com Priyadarsini (2009) de que o investimento na aparência não está direta ou, 

exclusivamente relacionado à renda. O segundo indício é o anseio pelo consumo dessa 

categoria, como é possível visualizar na mesma tabela. Enquanto que as classes mais altas 

teriam a pretensão de um gasto tenuemente maior do que o já estabelecido, as Classes C e D 

revelaram um apetite acentuado por esses bens.  

Tabela 7 - Investimento declarado na categoria por classe social 

 A B C D E 

R$0,00 a R$20,00 7% 11% 8% 3% 24% 

R$21,00 a R$50,00 28% 33% 30% 37% 29% 

R$51,00 a R$80,00 29% 20% 34% 23% 24% 

R$81,00 a R$150,00 24% 22% 13% 26% 24% 

R$151,00 a R$200,00 6% 11% 8% 11% 0% 

R$201,00 a R$300,00 5% 4% 7% 0% 0% 

Mais de R$300,00 1% 0% 0% 0% 0% 

Investimento médio pretendido 

caso a renda fosse maior 
144,27 191,90 643,61 353,43 173,76 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Como medida de nível de consumo, é de se acreditar que o inventário de consumo tenha 

produzido um resultado mais confiável. Primeiramente, por ser mais detalhado e resultar em 

uma variável contínua (versus faixas de investimento) e ainda pela dificuldade percebida nos 

pré-testes acompanhados dos homens em indicar o valor consumido nessa categoria com 

precisão.  

Ao fazer uma verificação rápida, um homem que consome pelo menos os itens básicos 

de higiene como Sabonete, Shampoo, Pasta de Dentes e Desodorante, deveria gastar no mínimo 

um valor próximo a R$25,00/mês com esses itens, caso comprasse bens de baixo valor 

agregado. Entretanto, ao filtrar os respondentes que disseram consumir de R$0,00-R$20,000 

nessa categoria, com uma frequência mínima de 9,0, podemos ver que 70% deles ainda usam 

espuma de barbear e 86% ainda usam perfume pelo menos uma vez a cada 15 dias. Ou seja, 

devem ter subestimado seu gasto, de forma que a medida mais precisa é a medida composta 

pelo inventário, que é mais detalhada e específica e já abrange, de certa forma, a variedade de 

cosméticos consumidos. 
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É de se acreditar que isso pode ter ocorrido, pois muitas vezes não são os homens que 

fazem as compras dessa categoria (STURROCK e PIOCH, 1998; HOLMES, 2012), portanto 

não tem noção do valor gasto nela, que, apesar da definição fornecida e da listagem apresentada, 

esquecem a quantidade de itens que são cosméticos, ou ainda, por serem itens de compra por 

conveniência, podem não prestar tanta atenção ao valor investido. 

De forma análoga análises feitas por Biesterbos, Dudzina, et al (2013), em relação a 

diversidade consumida, na Tabela 8 observa-se que os homens de Classe C usam uma média 

de 16 tipos de cosméticos, e com uma frequência média de 6,1 dentre os utilizados. Todavia, 

os respondentes de classe A apresentaram uma média menor na diversidade de itens 

consumidos (14), mas com uma frequência de consumo ligeiramente maior (6,2).  

Tabela 8 - Variedade e Frequência de Cosméticos Utilizados por classe social e tipo 

  A B C D E 

TOTAL 
Variedade 14 16 16 14 15 

Frequência Utilizados 6,2 5,9 6,1 6,5 6,4 

HIGIENE E SAÚDE 
Variedade 8 9 9 9 9 

Frequência Utilizados 7,0 6,8 7,0 7,1 7,2 

ESTÉTICA 
Variedade 6 7 7 5 6 

Frequência Utilizados 5,0 4,9 5,0 5,4 5,1 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

  Ao comparar graficamente o consumo de cosméticos nas diferentes faixas-etárias e 

diferentes estados civis, é possível identificar que os mais jovens e os solteiros são os que 

parecem utilizar uma variedade maior de itens, entretanto, com uma frequência sutilmente 

menor, especialmente nos cosméticos de Higiene e Saúde (Figuras 14 e 15). 
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Figura 14 - Variedade e frequência de cosméticos utilizados por faixa etária e tipo. 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

5.2 MASCULINIDADE 

Os respondentes apresentaram um índice de masculinidade médio de 5,76, em uma escala 

de 1 a 10, com desvio padrão amostral de 1,56, com uma distribuição que se assemelha à uma 

curva normal com leve assimetria negativa (Figura 16). 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Com o intuito de averiguar se o nível de masculinidade segue verdadeiramente uma 

distribuição normal, foi feito o teste de normalidade pelo método de Ryan-Joiner, com uma 
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Figura 15 - Variedade e frequência de cosméticos utilizados por estado civil e tipo. 

Figura 16 - Histograma de índice de masculinidade 
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confiabilidade de 90% (α=10%). O P-valor revelado pelo Minitab foi >0,1, portanto é possível 

admitir essa distribuição. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Quanto aos diferentes estados civis, não houve diferença significativa nos níveis de 

masculinidade e tão pouco entre os respondentes de diferentes classes sociais, sendo a média 

5,8 para as classes A, B e C, 5,9 para a classe D e, um pouco mais baixa, de 5,0 para a classe 

E. De forma análoga, não há aparente correlação (CORR = 0,07) entre o índice de 

masculinidade e a idade dos respondentes, como se figura abaixo. O que não seria esperado, 

Figura 17 - Teste de normalidade do índice de masculinidade pelo método de Ryan-Joiner 
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uma vez que os homens mais velhos foram criados com os valores da masculinidade 

hegemônica de forma mais intensa que os mais jovens.  

 Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

5.3 VAIDADE 

O índice de vaidade médio para a amostra válida demonstrado foi de 5,91 em uma escala 

de 1 a 10, desvio padrão de 2,36. Assim como na escala de masculinidade, a amostragem 

apresenta uma distribuição se assemelha a uma curva normal, mas com uma delicada assimetria 

negativa (Figura 19). 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Figura 18 - Gráfico de dispersão de Masculinidade por idade 

Figura 19 - Histograma de índice de vaidade. 
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Para verificar se a variável segue de fato uma distribuição normal, foi feito um teste de 

normalidade pelo método de Ryan-Joiner, e com uma confiabilidade de 90% (α=10%). Com os 

resultados, pode-se dizer que sim: há normalidade na distribuição da amostra (Figura 20). 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

Com uma análise de médias breve, percebe-se que a vaidade parece variar de acordo 

com o status de relacionamento e com a classe social. Sendo os solteiros ligeiramente menos 

vaidosos (5,8) que os casados (6,1) e divorciados (6,6) e as classes sociais mais baixas, mais 

vaidosas que as classes sociais mais altas: A (5,6), B (5,9), C (6,2), D (6,3) e E (7,0). Ao 

considerar a orientação sexual, o nível de vaidade dos heterossexuais (5,9) é relativamente 

menor do que dos que declararam outras orientações (6,6), como presumido. 

 Entretanto, quando comparado por diferentes idades, não se observam relações 

significativas aparentes entre a idade e o nível de vaidade (Figura 21), com um índice de 

correlação entre essas medidas de apenas 0,02. 

Figura 20 - Teste de normalidade do índice de vaidade pelo método de Ryan-Joiner 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

5.4 MODELO E TESTES DE HIPÓTES 

Após as análises estatísticas gráficas trata-se de testar as hipóteses estabelecidas. Para testar 

o modelo que compõe as hipóteses, foram realizadas regressões múltiplas, sendo a variável 

dependente o consumo de cosméticos (C) e as variáveis independentes o nível de vaidade (V) 

e masculinidade (M), a Classe Social (S) como uma dummy sendo (1 = pertencente às Classes 

C/D/E e 0 = pertencente às classes A/B), a Idade (A) e o Estado Civil (R) também estabelecido 

como uma dummy em que 1 = solteiro e 0 = não-solteiro), sendo as duas últimas, variáveis 

moderadoras. 

Dessa forma, a equação da regressão do modelo composto com todas as variáveis das 

hipóteses se estabeleceria da seguinte forma: 

C = i - β1M + β2V - β3S + β4R – β5A - β6MR - β7VR - β8MA - β9VA 

 

Ao calcular a regressão múltipla, nesse formato, obteve-se um alto R² (81,76%), que é 

a proporção da variabilidade total do consumo de cosméticos explicada pelo modelo adotado, 

com os seguintes coeficientes: 

C = 39,38 - 0,19 M - 0,80 V + 1,11 S - 30,29 R- 0,40 A -0,31 MR + 0,98 VR + 0,02MA + 0,04 VA 
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Figura 21- Gráfico de dispersão de vaidade por idade 
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Apesar disso, alguns desses coeficientes não obtiveram significância suficiente ao adotar 

um nível de confiabilidade de 99% (α=1%), pois tiveram p-valores maiores acima desse 

preceito (Tabela 9). Sendo elas a masculinidade e as moderações com ela relacionadas. Além 

de que a vaidade obteve um coeficiente negativo, o que é contra intuitivo e vai contra a literatura 

previamente estabelecida.  

Tabela 9 - Regressão Múltipla Inicial com todas as variáveis do modelo proposto 

Termo Coeficiente EP de Coeficiente Valor-T Valor-P VIF 

Constante 39,38 4,01 9,83 0,000 

 

Índice de Masculinidade -0,19 0,62 -0,30 0,762 30,73 

Índice de Vaidade -0,80 0,21 -3,86 0,000 7,97 

Classe Social (CDE = 1) 1,11 0,37 3,02 0,003 1,04 

Estado Civil (Solteiro =1) -30,29 2,46 -12,29 0,000 38,79 

Idade -0,40 0,080 -4,75 0,000 36,38 

Masculinidade vs. Estado Civil -0,31 0,38 -0,81 0,416 37,62 

Vaidade vs. Estado Civil 0,98 0,025 39,94 0,000 5,15 

Masculinidade vs. Idade 0,02 0,013 1,54 0,123 45,79 

Vaidade vs. Idade 0,04 0,01 6,40 0,000 15,66 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Com este cenário, buscou-se entender o que não levava aos resultados almejados e 

levantou-se a suposição da existência de colinearidade entre as variáveis de idade e estado civil, 

uma vez que o modelo resultante apresentou todas as características que poderiam indicar a 

falta de ortogonalidade: (i) βi com sinal oposto ao esperado; (ii) grandes mudanças em β quando 

adicionam-se ou excluem-se variáveis ou observações; (iii) β não significante para uma variável 

teoricamente importante (ESTATCAMP, 2017). 

Para confirmar a suspeita, foi feito um teste de correlação de Pearson entre as variáveis de 

idade e estado civil e o resultado foi uma correlação de -0,8 (p-valor 0,00). Sendo assim, uma 

forte correlação negativa, que verdadeiramente pode ter impactado a estimação do modelo. O 

que também é indicado por altos valores VIF (fator de inflação da variância). 

Com a finalidade de ladear essa objeção, foram feitos testes de todas as combinações 

possíveis entre as variáveis para aperfeiçoar o modelo e potencializar os resultados de mercado 

que poderiam ser obtidos dele. Após a realização dos diversos testes, o modelo de maior êxito, 

sobreveio da exclusão da variável idade do modelo e resultou, à um índice de confiabilidade de 
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99% (α=1%), em p-valores abaixo de 1% para todas as variáveis que nele foram incluídas 

(Tabela 10), com um R² de 79,87% e a seguinte equação: 

C = 24,07 + 0,82 M + 0,44 V + 1,19 S - 24,77 R -  0,95 MR + 0,95 VR 

 

Tabela 10 - Regressão Múltipla Final com todas as variáveis do modelo otimizado 

Termo Coef EP de Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 24,07 1,43 16,87 0,000 

 

Índice de Masculinidade 0,818 0,218 3,75 0,000 3,51 

Índice de Vaidade 0,4357 0,0846 5,15 0,000 1,20 

Classe Social (CDE=1) 1,193 0,383 3,11 0,002 1,03 

Estado Civil (Solteiro =1) -24,77 1,73 -14,30 0,000 17,49 

Masculinidade vs. Estado Civil -0,955 0,261 -3,65 0,000 16,39 

Vaidade vs. Estado Civil 0,9523 0,0253 37,58 0,000 5,04 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Nesse modelo otimizado, apesar dos valores VIF do Estado Civil e da Masculinidade vs. 

Estado Civil estarem um pouco acima do valor máximo recomendado de 10 (HAIR, BLACK, 

et al., 2009), era esperado que um valor VIF superior surgisse, por se tratar da uma variável 

moderadora, que tende naturalmente a apresentar correlação. Para verificar o fator de inflação 

da variância real entre as variáveis, foi feito um teste excluindo as moderações, que resultou 

em valores VIF abaixo de 1,1 para todas as variáveis: sendo Masculinidade (1,07), Vaidade 

(1,08), Estado Civil (1,01) e Classe Social (1,02), o que é aceitável academicamente. 

5.4.1 Epítome dos Resultados 

Confirmadas: 

Hipótese 2: Para os homens o nível de vaidade impacta positivamente o consumo de 

cosméticos.  

Hipótese 3: Os níveis de vaidade e masculinidade dos homens não são correlacionados. 

Hipótese 6a: O estado civil possui efeito moderador negativo sobre a vaidade no consumo de 

cosméticos. 
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Refutadas: 

Hipótese 1: Para os homens, o nível de masculinidade impacta negativamente o consumo de 

cosméticos.  

. Hipótese 4: Um homem ser de classe média baixa, influencia negativamente o consumo de 

cosméticos. em comparação a um homem de classe social mais alta. 

Hipótese 5a/5b: A idade possui efeito moderador sobre a vaidade/masculinidade no consumo 

de cosméticos. 

Hipótese 6b: O estado civil possui efeito moderador negativo sobre a masculinidade no 

consumo de cosméticos. 

Tabela 11 - Epítome dos resultados 

Hipótese Variável Tipo Descrição 
Sinal 

Esperado 
Resultado 

Sinal do 

Modelo 

H1 Masculinidade (M) Continua M → C - Refutada + 

H2 Vaidade (V) Contínua V → C + Confirmada + 

H3 
Vaidade (V) e 

Masculinidade (M) 
Contínua Corr (V; M) Ø Confirmada Ø 

H4 
Classe Social - 

CDE (S) 
Dummy S→ C - Refutada + 

H5a 

H5b 

Idade                  

(MA e VA) 
Discreta 

𝐴
↓

𝑀
𝑉

→ 𝐶
 

- 

- 

Refutada 

Refutada 

Ø 

Ø 

H6a 

H6b 

Estado Civil        

(VR e MR) 
Dummy 

𝑅
↓

𝑀
𝑉

→ 𝐶
 

+ 

+ 

Confirmada 

Refutada 

+ 

- 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

5.4.2 Hipótese 1 

A hipótese 1 foi refutada à medida que com a variação do nível de masculinidade em um 

ponto, ceteris paribus, o consumo de cosméticos se eleva em 0,82 pontos. Apesar das normas 
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masculinas recomendarem a negação da preocupação com a aparência para evitar a associação 

ao universo feminino (RICCIARDELLI e WHITE, 2011; PRIYADARSINI, 2009), os esportes, 

carros e bens de tecnologia deixaram de ser os únicos produtos na lista de interesses. Na era 

atual, itens de moda e cosméticos foram adicionados a esta lista (TAN, 2008). 

A indústria parece ter percebido o mesmo que Fontes, Borelli e Casotti (2010), que para 

garantir a masculinidade é preciso que o comportamento masculino de consumo de produtos e 

serviços de beleza mantenha-se distante do feminino. E, portanto, hoje lança produtos e serviços 

específicos para o público masculino. (OLIVEIRA e LEÃO, 2011). Além das mudanças que 

podem ser percebidas no posicionamento e no investimento em mídia (CASTRO, 2011; 

RICCIARDELLI, 2009; GILL, HENWOOD e MCLEAN, 2005; DÍA e CARRIZO, 2015), 

poderiam ser citadas aqui dezenas de expansões de linhas, lançamentos de marcas, submarcas 

e empresas nacionais e internacionais, para todos os tipos de públicos masculinos, com 

diferentes estratégias de distribuição, lançadas recentemente como: Dove Men Care, Natura 

Homem, Boticário Men, Clinique for Men, Mens Market, Redken for Men, Shop4Men, Homem 

no espelho e diversas outras. Isso fez com que a compra masculina desses itens se tornasse mais 

fácil e mais comum, fazendo com que os homens se sintam mais confortáveis em usar produtos 

do que costumavam e deixem de vê-los como "coisa de mulher” (MOUNGKHEN e 

SURAKIATPINYO, 2010). 

Inúmeros tabus, que uma vez foram considerados empecilhos ao consumo de cosméticos 

masculinos, se tornaram pouco relevantes na atualidade e parecem afetar com menor 

intensidade o comportamento de compra dos homens. Esse tipo de consumo, parece já não pôr 

em questionamento sua virilidade e nem os atar ao universo feminino (BLANCHIN, 

CHAREYRON e LEVERT, 2007; OLIVEIRA e LEÃO, 2011). 

Desse modo, o consumo desses cosméticos não pode se associar a extinção da 

masculinidade, mas pode ser associado a lógica da Estratégia de Confiança de Wienke (1998), 

em que os homens dependem da imagem do corpo e da aparência masculina de como um 

homem deve parecer. Ao se adequar aos padrões dominantes da masculinidade, eles podem 

obter aceitação de si mesmos e dos outros. 

A inserção ao universo da beleza é propiciada pelo grupo no qual este homem está inserido 

(MÁXIMO, 2015), corroborando com a ‘contaminação’ e aceitação desse novo hábito de 

consumo, que muitas vezes se justifica por benefícios sociais como: carreira profissional, 
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melhores possibilidades de relacionamento com parceiras(os) e amigos (MÁXIMO, 2015; 

MCNEILL e DOUGLAS, 2011) reforçando as características originais da masculinidade, mas 

sob uma nova perspectiva. 

 

5.4.3 Hipótese 2 

De forma análoga, para a Hipótese 2, resultou-se em um β de 0,46. O que significa que com 

a variação do nível de vaidade em um ponto, ceteris paribus, o consumo de cosméticos, 

aumenta em 0,46 pontos, com uma p-valor de 0,000, o que nos permite confirmar a Hipótese 

2, de que a Vaidade influencia positivamente o consumo de cosméticos.  

Os resultados reafirmam a crença que os homens declararam ter de que o uso de cosméticos 

pode promover a eles uma melhoria na aparência e que vale a pena gastar dinheiro para ficar 

bonito, pois isso suscita neles uma sensação de felicidade. A preocupação com a aparência 

física deixou de ser considerada fútil e passou a ser vista como uma prática vantajosa, que é 

inclusive exigida pela sociedade e alimentada pela indústria da beleza, já que as pessoas fazem 

associações instantâneas entre a aparência e o caráter ou a personalidade (RIVERS, 1994).  

A boa aparência permite maiores oportunidades e facilidades, e os homens têm consciência 

de que podem usar isso a seu favor, adotando práticas e produtos de beleza a fim de garantir as 

sensações de bem-estar, auto realização, aceitação social, afeto, melhorias na autoestima e na 

autoafirmação. (CASTRO, 2011). 

Há evidências fortes o suficiente, portanto, para afirmar que os resultados aqui encontrados 

convergem com o que foi dito no passado sobre a congruência entre a vaidade e comportamento 

de uso de cosméticos, (MORT, 1988; FEATHERSTONE, 1993; NETEMEYER, SCOT e 

LICHTENSTEIN, 1995; FIRAT, 1997) 

 

5.4.4 Hipótese 3 

Para verificar a Hipótese 3, quanto a existência de correlação entre os índices de vaidade e 

masculinidade, foi realizado um teste de Correlação de Pearson, entre os índices de vaidade e 

masculinidade médios de todos os respondentes. O resultado foi uma correlação de 0,24, com 



81 

 

 

um p-valor de 0,000. Ou seja, ao mesmo nível de confiança de 99%, a correlação entre as duas 

variáveis é desprezível (<0,3) e elas podem ser consideradas variáveis independentes, 

confirmando o que se estabeleceu como hipótese. As duas variáveis estão presentes nos 

indivíduos de forma paralela, podendo apresentar qualquer combinação entre elas. 

Assim, pode-se afirmar que o homem muito vaidoso deixa de lado alguns ornamentos e 

notifica à sociedade sua nova maneira de vivenciar a masculinidade (OLIVEIRA JÚNIOR e 

CANCELA, 2012) estando essas características livres para se manifestar de forma autônoma. 

 

5.4.5 Hipótese 4 

Ao segmentar pelas diferentes classes, com o intuito de verificar se os respondentes das 

classes mais baixas consomem menos do que os das classes mais abastadas, foi encontrado que, 

se o indivíduo fizer parte dessas classes (C/D/E), seu consumo é 1,19 maior (vs. AB). O que 

refuta a Hipótese 4. Em oposição ao que se pensou, dada a restrição orçamentária.  

Apesar dos resultados de Caimbro (2012) terem foco apenas em cosméticos de luxo, aqui 

foi encontrada a mesma conclusão, de maneira generalizada: o investimento em cosméticos não 

é diretamente relacionado a renda.  

A beleza é reconhecida com fonte afetiva e de reconhecimento no Brasil. O padrão a ser 

seguido é instituído pelos que tem mais poder econômico, político e social, sendo distante das 

classes mais baixas. Por conseguinte, a classe trabalhadora está disposta a investir na sua 

aparência, não como uma forma de consumo conspícuo, mas sim porque a percebe como 

condição essencial para a inclusão social. (JARRÍN, 2011) 

Conforme foi visto na Tabela 7, a renda parece sim restringir o investimento, já que 

nenhum homem das classes C/D/E investe mais do que R$300,00 na categoria. Entretanto, o 

investimento declarado não varia proporcionalmente à classe social e as faixas de investimento. 

Por exemplo, na faixa de R$50,00 à R$80,00 a classe que tem maior concentração é a Classe D 

(26%) e nas faixas mais altas, os percentuais caem para níveis próximos ou abaixo de 10% em 

todas as classes. E essa discrepância se vê até mesmo através dos números absolutos na Tabela 

7, mas poderia ainda ser feita uma análise sob a perspectiva do percentual da renda, onde as 

diferenças seriam ainda mais acentuadas. 
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5.4.6 Hipótese 5 

À vista das Hipóteses 5a e 5b, que buscavam verificar o efeito moderador da idade sobre a 

influência da vaidade e da masculinidade no consumo de cosméticos, foram feitas diversas 

tentativas de inclusão da idade ao modelo. Ao incluí-la no modelo otimizado apenas como 

variável independente, o R se mantém em 79,8%, mas o seu p-valor é resulta em 0,42, ou seja, 

não há confiabilidade para comprovar sua influência. E ao tentar substituir o estado civil pela 

idade como variável moderadora, os resultados ruem, como se vê na Tabela 12 (R²= 19,32% e 

p-valores >0,01 para quase todas as variáveis, exceto vaidade). À vista disso, conclui-se que a 

variável idade realmente não contribui com a explicação do consumo de cosméticos nesse 

modelo. 

C = 21,84 + 0,56M+ 1,19V + 2,23S - 0,08A + 0,004 MA + 0,01VA  

 

Tabela 12 - Regressão Múltipla com idade como variável moderadora. 

Termo Coef EP de Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 21,84 3,86 5,66 0,000 

 

Índice de Masculinidade 0,556 0,585 0,95 0,342 6,30 

Índice de Vaidade 1,187 0,422 2,81 0,005 7,45 

Classe Social 2,235 0,767 2,91 0,004 1,03 

Idade -0,079 0,122 -0,65 0,516 17,33 

Masculinidade vs. Idade 0,0036 0,0174 0,21 0,836 20,15 

Vaidade vs. Idade 0,0056 0,0130 0,43 0,668 15,25 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Não obstante dada a correlação encontrada entre a idade e o estado civil. Algumas das 

associações possíveis entre essas variáveis será detalhada no item 5.3.6. 

 

5.4.7 Hipótese 6 

Diante das Hipóteses 6a e 6b que tratam da moderação do estado civil sobre a 

masculinidade e a vaidade respectivamente , o modelo ótimo, resultante na equação e na 

Tabela 10 supracitadas, revela, com p-valor de 0,000 para ambas, que o estado civil modera em 
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direções opostas os constructos de masculinidade (-0,95) e vaidade (+0,95) para o consumo de 

cosméticos. O que quer dizer que quando a pessoa é solteira, a influência da masculinidade 

sobre o consumo de cosméticos é menor do que quando ela é casada, e que o oposto ocorre com 

a influência da vaidade (para tornar mais claro, vide Figura 22). Isto pode ser interpretado da 

seguinte maneira: Se um homem é solteiro, sua vaidade é potencializada e ele passa a consumir 

mais cosméticos, entretanto esse efeito é revertido na mesma proporção (mesmo β) com a 

masculinidade.  

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

O estado civil, individualmente, também apresentou sinal negativo, o que não está de 

acordo com o que foi encontrado em pesquisas qualitativas anteriores, que indicam que homens 

solteiros tem maior propensão de uso de cosméticos e de bens que contribuem com a melhoria 

da aparência, especialmente influenciados pela busca de uma parceira (TAN, 2008; SUKATO 

e ELSEY, 2009; MOUNGKHEN e SURAKIATPINYO, 2010; CASTRO, 2011; THOTA, 

HERMOSILLO, et al., 2014). Entretanto, na conjuntura da amostragem, 66% dos solteiros 

possuem até 25 anos, e 90% possuem até 29 anos, ou seja, são jovens que estão iniciando suas 

carreiras profissionais e apesar da renda familiar ser alta em alguns casos, eles ainda não 

possuem uma renda individual concretizada. O mesmo ocorre na amostra de Cheh (2014), que 

afirma que esses homens se empenham em cuidar mais da aparência devido a intensidade de 

suas interações sociais, tanto no âmbito amoroso e da amizade, quanto profissional. 

Apesar da idade ter sido retirada do modelo para otimizá-lo, ao fazer um Boxplot para 

visualizar a variação das distribuições de consumo nas diferentes faixa-etárias busca-se 

averiguar se a justificativa procede (Figura 23). 

C C 

M V 

M 

MR 

V 

VR 

Figura 22- Ação do estado civil como variável mediadora (dummy 1=solteiro; 0 =não solteiro) 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

Com a configuração resultante, cruzada com a informação de percentual de solteiros na 

amostra, é possível verificar a coerência da presunção. A faixa etária onde há maior média de 

consumo é a de 30 a 34 anos, onde a maioria presente ainda é composta de solteiros, porém já 

em uma fase profissional mais estabilizada. Nos jovens adultos em início de carreira a média 

de consumo é mais baixa, mas ainda assim alta em relação às outras faixas etárias. Dos 36 aos 

59 anos, o percentual de solteiros cai significativamente e o consumo de cosméticos também, e 

ele volta a subir nas faixas acima dos 60 anos, quando é possível presumir que os sinais da 
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idade passem a incomodar mais e a prioridade deixe de ser a criação dos filhos e volte a ser 

focada em si mesmos (Figura 24). 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

As razões para os homens buscarem o rejuvenescimento por meio do uso de cosméticos 

são majoritariamente focadas em reconquistar a aparência jovem ou ganhar competitividade no 

mercado de trabalho (RIEDER, MU e BRAUER, 2015; CASTRO, 2011; TAN, 2008) e isto 

coincide com a faixa etária acima dos 65 anos, onde as linhas de expressão já estão bem mais 

evidentes e a idade da aposentadoria mais próxima. O que se comprova ao fazer um teste 

ANOVA exclusivamente com o consumo de produtos anti-idade nas diferentes faixa-etárias 

(P-valor = 0, para a afirmação de que há diferenças entre as médias). 

A possibilidade ainda é reforçada ao observar que são os bens de estética que tem maior 

variação em relação aos bens de higiene e saúde, que não apresentam variações acentuadas 

entre as diferentes faixas etárias. 
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Havendo significância suficiente para comprovar a Hipótese 6a e 6b, de que o estado 

civil possui efeito moderador sobre a vaidade e a masculinidade no consumo de cosméticos, 

entretanto, de forma positiva em relação à vaidade e negativa quanto a masculinidade. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

5.4.8 Modelo de Consumo de Cosméticos Masculinos 

Como visto previamente, a melhor proxi para o consumo de cosméticos encontrada foi 

a frequência total, medida pela escala de consumo de cosméticos. Essa variável pôde ser 

explicada em 79,87%, (R²) pelas variáveis de masculinidade, vaidade, classe social e estado 

civil para homens com mais de 18 anos. O que pode ser ilustrado por meio do modelo conceitual 

da Figura 26. 
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Figura 25 - Boxplot de consumo por tipo e faixa etária 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

  

Sexo: Masculino  Idade: Maiores de 18 anos 

Masculinidade 

CONSUMO DE 

COSMÉTICOS 
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Vaidade 

VARIÁVEIS 
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MODERADORA 
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Variável Dependente 

Status Civil 

+ + 

+ 

- 
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VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 
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Figura 26 - Modelo Final 
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo objetivou entender como a masculinidade e a vaidade influenciam no 

consumo de cosméticos dos homens de diferentes classes e compreender também se outras 

variáveis como idade e estado civil mediavam as duas primeiras sobre o consumo de 

cosméticos.  

A partir de técnicas bibliométricas, permitiu o aprofundamento nos estudos acadêmicos 

já realizados sobre o consumo de cosméticos masculinos onde identificou-se os gaps do campo 

de conhecimento e as principais variáveis que deveriam ser investigadas. A segunda etapa 

constituiu-se da estimação de um modelo para calcular o consumo em função das variáveis de 

vaidade, masculinidade, classe social e estado civil (C = f(V; M; S; R; RV; RM), que foi 

viabilizado por meio de uma pesquisa survey. 

Descobriu-se que tanto a vaidade quanto a masculinidade possuem efeito positivo sobre 

o consumo de cosméticos e que os que declaram renda familiar correspondente ao agrupamento 

de classe CDE (média baixa), também tem um consumo maior. Entre as possíveis moderadoras 

estudadas – idade e estado civil- encontrou-se uma colinearidade que impediu que ambas 

fossem incorporadas ao modelo. Dessa forma, apenas o estado civil foi outorgado como 

moderador, influenciando positivamente a vaidade e negativamente a masculinidade. 

Mesmo ao incluir na pesquisa cosméticos que não são considerados tradicionais para o 

universo masculino, os homens declaram utilizar em média 15 cosméticos dentre os 27 

apresentados, sendo o maior percentual das opções concentrado nos itens de Higiene e Saúde 

(usam 79% das opções fornecidas) versus os itens de Estética (39%). Cenário que se repete de 

maneira similar quanto a frequência de uso, sendo mais do que o triplo para os cosméticos de 

Higiene e Saúde. O que se justifica também pela natureza do consumo dos diferentes tipos. Por 

exemplo: um desodorante é utilizado diariamente, enquanto que uma base de unhas, se aplicada 

frequentemente, é utilizada uma vez por semana. 

Dentre eles, os cosméticos mais utilizados pelos homens foram os funcionais de higiene 

básica, e os menos utilizados foram as maquiagens e produtos estéticos para necessidades 

específicas como creme anticelulite e estrias, tonalizante para os cabelos e cremes para olheiras. 

Ou seja, é aceitável dizer que ainda é predominante o uso associado a uma solução ou função 

utilitária ao invés de estar associado ao hedonismo (MCNEILL e DOUGLAS, 2011), já que os 
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homens de forma geral são mais persuadidos por produtos funcionais (DITTMAR, BEATTIE 

e FRIESE, 1996; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014). Disso, tudo, constata-se que ao lançar 

novos produtos, as empresas devem estar muito atentas a explorar os benefícios funcionais dos 

produtos de forma explícita e direta.  

Apesar do foco principal ser os cosméticos mais convencionais, a maior parte dos 

respondentes afirmou que gastariam mais caso tivessem uma renda maior, sendo a média 

declarada de R$249,18. Demonstrando que há uma demanda suprimida e que, de fato, muitas 

barreiras e tabus estão sendo quebrados e hábitos, dantes não permitidos, passam a ser acatados 

(OLIVEIRA e LEÃO, 2011; OLIVEIRA JÚNIOR e CANCELA, 2012), revelando uma atitude 

positiva em relação aos cosméticos (SOUIDEN e DIAGNE, 2009; OLIVEIRA e LEÃO, 2011). 

Salvo as observações feitas até o momento, para questões de estimação, a melhor 

medida como proxi do consumo de cosméticos foi a frequência total. Essa medida, de certa 

forma já inclui a diversidade de cosméticos consumidos, a regularidade de uso e alguma pista 

sobre o investimento financeiro e temporal na categoria. Esta variável, utilizada como variável 

independente do modelo, foi explicada em 79,87%, (R²) pelas variáveis de masculinidade, 

vaidade, classe social e estado civil. 

Esperava-se que a idade dos sujeitos também pudesse contribuir com algum poder de 

explicação, mas dada a existência de colinearidade entre as variáveis de idade e estado civil, 

esta variável teve que ser excluída para que se obtivesse um modelo mais robusto. 

O modelo obtido indica que o nível de masculinidade e de vaidade influenciam 

positivamente o consumo de cosméticos. A aparência é interpretada como aspecto essencial e 

fonte de vantagem para se obter sucesso pessoal e profissional (RIVERS, 1994; TAN, 2008; 

FONTES, BORELLI e CASOTTI, 2010; CHEH, 2014; SPC, 2016) e os cosméticos são vistos 

como meio de aperfeiçoamento da aparência e subsídio para o alcance de seus objetivos 

(SOUIDEN e DIAGNE, 2009; CASTRO, 2011; BANO e SHARIF, 2016)  

Assim sendo, já era esperado que houvesse uma relação positiva entre o consumo e a 

vaidade, congruência que já havia sido encontrada em outros grupos e em outras épocas por 

Mort (1988), Featherstone (1993); Netemeyer, Scot e Lichtenstein, (1995), Firat (1997) e 

Castro (2011) . 
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Entretanto, o consumo de cosméticos masculinos vem sofrendo transformações e passa a 

adquirir significados diferenciados. Historicamente, o cuidado com a aparência era atribuído 

exclusivamente às mulheres, mas atualmente a masculinidade encontra-se também embebida 

de regras de imagem (MOUNGKHEN e SURAKIATPINYO, 2010; 

SANKARANARAYANAN e MEKOTH, 2014). Quanto mais inseridos neste universo de 

beleza, mais envolvidos com o consumo de produtos cosméticos os homens se tornam 

(MÁXIMO, 2015), fazendo com que esse tipo de comportamento de consumo, já não ponha 

em questionamento a virilidade (BLANCHIN, CHAREYRON e LEVERT, 2007; OLIVEIRA 

e LEÃO, 2011).  

Os homens passam a construir suas performances de masculinidade articulando bens, 

produtos e significados. (OLIVEIRA JÚNIOR e CANCELA, 2012) Constatando a 

transformação do conceito masculino tradicional para o conceito atualizado, onde o homem é 

mais complacente nas relações sociais, emotivo e participativo (KACEN, 2000; 

GARBOGGINI, 2008; MITTALL, HOLBROOK e BEATTY, 2008; VIEIRA-SENNA, 2011; 

DÍA e CARRIZO, 2015). E deve se atentar à algumas questões até então exclusivas do orbe 

feminino, como o cuidado com a aparência, a casa e os filho (CUSCHNIR, 2002; BONÁCIO, 

2009), tornando-os membros tão ativos na sociedade de consumo, quanto as mulheres  

(KACEN, 2000; UNDERHILL, 2009) 

Existe um verdadeiro fascismo corporal (body fascism) que coage os homens a serem 

masculinos e musculosos para se manterem sexualmente atrativos e desejáveis (SIGNORILE, 

1997; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014) e o consumo de cosméticos contribui para tal. 

Mesmo que tendam a adotar práticas de beleza de forma privada e discretamente de forma a 

evitar o estigma (ATKINSON, 2008; PRIYADARSINI, 2009; GARCIA, 2011; 

RICCIARDELLI e WHITE, 2011) e preservar a diferença entre os sexos , mantendo o 

comportamento masculino de consumo distante do feminino (FONTES, BORELLI e 

CASOTTI, 2010; MCNEILL e DOUGLAS, 2011) 

Apesar das mudanças, ainda há traços fortes da masculinidade hegemônica 

(CECCHETTO, 2004; HAENFLER, 2004; ELLIOTT e ELLIOTT, 2005; VICENTE e 

SOUZA, 2006; MITTALL, HOLBROOK e BEATTY, 2008; FONTES, BORELLI e 

CASOTTI, 2010; BOURDIEU, 2012; CONNELLL, 2014), e os homens ainda dão indícios de 

que se sentem desconfortáveis com associações de elementos femininos à imagem masculina, 

resultando na rejeição de algumas marcas ou produtos (ELLIOTT e ELLIOTT, 2005). Sabendo 



91 

 

 

disso, a indústria hoje lança produtos específicos para o público masculino (OLIVEIRA e 

LEÃO, 2011), com base em diversos estudos e novas estratégias para atender às necessidades 

de uma nova configuração homens (WEBER e VILLEBONNE, 2002; FONTES, BORELLI e 

CASOTTI, 2010). Reforçando as algumas características originais da própria masculinidade 

hegemônica, mas sob uma nova perspectiva.  

Dentre as investigações da dissertação, descobriu-se também que os constructos de vaidade 

e masculinidade, apesar de influenciarem o consumo de cosméticos no mesmo sentido, são 

independentes, e que as duas características estão presentes nos indivíduos de forma aleatória. 

Portanto, o homem vaidoso pode deixar de lado alguns ornamentos e notificar à sociedade sua 

nova maneira de vivenciar a masculinidade (OLIVEIRA JÚNIOR e CANCELA, 2012) de 

forma que se observa essas características se manifestando de forma autônoma em cada 

indivíduo. 

Quanto as diversidades no comportamento de consumo das diferentes classes, em 

oposição ao que se pensou que ocorreria, dada a restrição orçamentária nas classes C/D/E, e os 

resultados encontrados na pesquisa da Minds and Hearts (2015), foi constatado que a classe 

média baixa tem uma frequência de consumo maior do que as classes mais altas. Desta forma, 

os resultados encontrados coadunam com Caimbro (2012) ao estudar homens de classe social 

alta e com Priyadarsini (2009) ao estudar o público masculino em uma cidade no interior da 

Índia, à medida que estes também confirmaram que: a acessibilidade varia conforme a situação 

econômica do entrevistado, mas o consumo na categoria não é diretamente relacionado a renda.  

Ainda, os resultados levam a crer que os homens de classes média baixa tendem a 

utilizar mais cosméticos em busca de reconhecimento e aproximação do padrão de beleza 

instituído pelas classes mais altas, sendo condição essencial para a inclusão social. (JARRÍN, 

2011) 

Quanto a moderação do estado civil sobre a masculinidade e a vaidade, foi constatado 

que ela ocorre em direções opostas em relação consumo de cosméticos. Ou seja, quando um 

homem é solteiro o efeito da vaidade é potencializado e ele passa a consumir mais cosméticos, 

e o efeito da masculinidade sobre o consumo de cosméticos é reduzido.  

Isso ocorre devido às características da estrutura amostral (muitos dos solteiros mais 

novos tendem a ter renda individual mais baixa) e da combinação entre as outras variáveis do 

modelo, já que é sabido que homens solteiros tem maior propensão de uso de cosméticos e de 
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bens que contribuem com a melhoria da aparência, especialmente influenciados pela busca de 

uma parceira(o) (CECCHETTO, 2004; HAENFLER, 2004; ELLIOTT e ELLIOTT, 2005; 

VICENTE e SOUZA, 2006; MITTALL, HOLBROOK e BEATTY, 2008; FONTES, 

BORELLI e CASOTTI, 2010; BOURDIEU, 2012; CONNELLL, 2014), 

Entretanto, sabe-se também que os homens que moram com mulheres, sejam elas mães 

ou parceiras, são influenciados, uma vez que servem como experts que podem opinar sobre o 

assunto (ANTOINETTE, 2007; TAN, 2008; SUKATO e ELSEY, 2009; MOUNGKHEN e 

SURAKIATPINYO, 2010; CASTRO, 2011; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014), como as 

compradoras desses itens para eles (HOLMES, 2012; THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014), 

ou ainda como responsáveis por colocar esses bens dentro da residência, e que mesmo que 

originalmente não tenham sido designados especificamente à eles, passam a ser introduzido na 

rotina de beleza ou em alguma situação específica (THOTA, HERMOSILLO, et al., 2014), 

como pode ocorrer com um óleo de massagens, um condicionador ou um secativo de espinhas 

e assim por diante.  

 

6.1 APLICAÇÕES EMPÍRICAS DO RESULTADO DA PESQUISA 

A análise dos resultados combinada com a produção acadêmica já consagrada sobre o 

mote outorgou o aperfeiçoamento da compreensão sobre o mercado e sobre comportamento do 

consumidor. Dessa forma, ao elaborar as estratégias de marketing de produtos cosméticos 

masculinos e potencializar os resultados desse nicho que já se apresenta de forma tão 

promissora, as empresas podem: 

i) Desenvolver produtos específicos para esse público, exaltando na comunicação, 

os benefícios funcionais que reforcem as características de masculinidade de maneira 

clara; 

ii) Criar estratégias de distribuição e serviço desenhadas para atender 

especialmente aos homens, que querem praticidade e eficiência, com pouca exposição;  

iii) Trabalhar com CRM, identificando os consumidores com características de 

vaidade e masculinidade evidentes, e colocando foco em atendê-los, porque serão os de 

maior potencial de consumo. 
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iv) Praticar preços com bom custo-benefício e acessíveis às classes sociais média 

baixa para que o consumo não seja impedido, mas para que seja possível saciar as 

necessidades desse grupo que têm carência de oferta. 

v) Construir um portfólio eficiente que acompanhe as fases de vida de seus 

consumidores integralmente: produtos de baixo valor agregado como categoria de 

entrada para fidelizar os mais novos; produtos de maior valor, diversidade e qualidade 

para que, na fase de autonomia financeira, possam utilizar a mesma marca para melhorar 

a aparência e conquistar seus/suas parceiros(as); produtos de uso básico durante a vida 

adulta madura de casado; e , por fim, uma linha mais robusta e com produtos mais 

variados para os idosos. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

É necessário, ainda, considerar as limitações do trabalho, que ultrapassam as limitações 

já demarcadas na bibliometria: existência de pesquisas confidenciais, não publicadas ou não 

traduzidas para inglês, português, espanhol ou francês; restrição de acesso a bases de dados, 

restrições orçamentárias, cronológicas e cognitivas. As limitações permeiam questões ainda 

maiores de abrangência amostral, uma vez que os respondentes estão localizados em uma região 

diminuta, não apresentaram diversidade nas características pesquisadas precisamente 

proporcional a diversidade da população total, foram selecionados não probabilisticamente, 

dentre outras questões as quais se poderia adicionar: a dificuldade de respondentes com baixa 

escolaridade realizarem um teste auto administrado por escrito, a utópica medição precisa dos 

constructos de vaidade e masculinidade, a falta de informações aprofundadas que pudessem 

contribuir com a investigação exploratória das mesmas variáveis e assim por diante. 

 

6.3 PESQUISAS FUTURAS 

Apesar de todos os resultados obtidos, ainda há uma infinidade de perspectivas, variáveis 

e nichos que poderiam ser explorados. Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se 

averiguar se há relação entre com a orientação sexual com o consumo de cosméticos masculinos 

e também com as características de masculinidade. Poderia, ainda, ser investigado em uma 

pesquisa exploratória, se a fase de vida tem alguma influência sobre o consumo pela mudança 

de mind set de geração para geração, uma vez que a sociedade se transforma de maneira tão 

contumaz. Outra possibilidade seria estabelecer um estudo transversal, para observar as 
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mudanças no decorrer do tempo, ou ainda estabelecer um comparativo entre o consumo 

masculino e feminino, compreender o mercado de moda masculino, ou ir para um nicho de 

barbearias, cirurgias plásticas, entre outros. 

 

“The most beautiful makeup for a person is passion. But cosmetics are easier to buy.” 

―adaptado de Yves Saint Laurent. 
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Apêndice 2- Survey versão final 

Para concorrer a um Balde com Várias Cervejas Especiais vale a pena responder um 

questionário de só 4 minutos, não é mesmo?! 

Este estudo é sobre cosméticos masculinos, responda todas as questões de acordo com sua 

realidade. E não precisa se preocupar, porque sua identidade será mantida em segredo. Os 

resultados gerais serão usados para uma Dissertação de Mestrado. 

Desde já, obrigado! 

*Apenas para homens maiores de 18 anos 

 

Página 1 
Com que frequência você usa esses cosméticos? Sendo 1 Nunca Usei e 10 Uso Diariamente. 

Você sabia que cosméticos são produtos de Higiene Pessoal, Beleza e Perfumaria, de uso nas diversas partes do 

corpo como pele, cabelos, unhas e boca, com o objetivo de limpá-los, perfumá-los, alterar a aparência, corrigir 

odores, protegê-los ou mantê-los em bom estado? 

 

* Sabonete 

(Arraste a bolinha na barra para selecionar e ela ficará preta - caso a resposta desejada seja 1= nunca, basta clicar 

sobre ela)  

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Shampoo 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Condicionador 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Gel, pomada ou spray de cabelo 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Hidratante (Para corpo, mão ou rosto) 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Esfoliante 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Espuma, Creme ou Gel de Barbear 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Loção Pós Barba 
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1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Perfume 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Produtos Anti-idade 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Creme anticelulite ou estrias 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Desodorante 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Base de Unhas 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Tinta para Cabelo, Tonalizante ou Descolorante.  

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Pasta de Dentes 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Talco 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Produtos Contra Olheiras 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Produtos Contra Espinhas 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Corretivo 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Base, Pó Compacto, BB Cream ou CC Cream 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Máscara de Cílios, Lápis ou Sombra 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Batom ou Brilho Labial 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Creme Bronzeador 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Creme ou Cera de Depilação 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Manteiga de Cacau ou Protetor Labial 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Protetor Solar 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 

  

* Sabonete Especial para o Rosto 

1 (Nunca Usei) 5 (A cada 15 dias) 10 (Uso diário) 
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* Quanto você gasta com esses cosméticos por mês? 

 

R$0,00 a R$20,00 

 

R$21,00 a R$50,00 

 

R$51,00 a R$80,00 

 

R$81,00 a R$150,00 

 

R$151,00 a R$200,00 

 

R$201,00 a R$300,00 

 

Mais de R$300 (especifique) 

 

  

* E se sua renda fosse maior, quanto gastaria? 

(Responda apenas com o número, sem incluir "R$" nem centavos) 

 

PÁGINA 2 
Com qual frequência você apresenta esses comportamentos, sendo 1 nunca e 10 sempre 

(Arraste a bolinha na barra para selecionar e ela ficará preta - caso a resposta desejada seja 1=nunca, basta clicar 

sobre ela) 

 

* Ambicioso (Vontade de ter cada vez mais conquistas, dinheiro...) 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Falo o que penso (Exponho sempre minha opinião) 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Dominante (Tem o poder, comanda, é predominante) 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Forte (Força física, musculoso) 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Independente (Não precisa de ajuda para fazer as coisas)  

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Individualista (Eu em primeiro lugar) 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Tomo decisões facilmente 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Personalidade forte 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

 

 

PÁGINA 3 
Classifique as informações abaixo 

(Arraste a bolinha na barra para selecionar e ela ficará preta - caso a resposta desejada seja 1=nunca, basta clicar 

sobre ela) 

 

* A minha aparência é extremamente importante para mim 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 
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* Eu ficaria envergonhado em aparecer em público sem uma boa aparência 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* Ter a melhor aparência vale o esforço 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

  

* É importante sempre ter uma boa aparência 

1 (Nunca)  10 (Sempre) 

 

PÁGINA 4 

 
*Gênero 

 

Masculino   

 

Feminino 

 

* Estado civil 

 

Solteiro 

 

Casado 

 

Divorciado 

 

Viúvo 

 

*Orientação Sexual 

 

Heterossexual (Atração pelo gênero oposto: M-F)  

 

Homossexual (Atração pelo mesmo gênero: M-M) 

 

Bissexual (Atração pelos dois gêneros: M-F+M) 

 

Assexual (Nenhuma atração: M-0) 

 

* Qual sua idade?  

 

  

* Em que cidade você mora?  

 

  

* Qual o nível seu nível de escolaridade?  

 

Ensino fundamental incompleto (Entrou na escola, mas não chegou ao 9º ano/8ª série) 

 

Ensino Fundamental Completo (Finalizou a escola até o 9º ano/8ª série) 

 

Ensino Médio Incompleto (Iniciou o Colegial, mas não completou) 

 

Ensino Médio Completo (Finalizou o Colegial) 

 

Ensino Superior Incompleto (Iniciou a faculdade, mas não completou) 

 

Ensino Superior Completo (Se formou na faculdade) 

 

Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado 
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Nunca Estudei 

 

* Qual a renda mensal da sua casa? 

(somando a renda de todas as pessoas que moram nela)  

 

R$ 0 até R$1.254 

 

R$1.255 até R$2.004 

 

R$2.005 até R$8.640 

 

R$8.641 até R$11.261 

 

R$11.262 ou mais 

 

PÁGINA 5 

 
Quer concorrer ao Balde de Cervejas!? Então preencha seu e-mail e celular abaixo! 

Regras: O vencedor será divulgado até o final de Outubro/2017 em um e-mail que será enviado para todos os 

participantes e também será contatado por telefone. Caso o participante não retorne o e-mail ou a ligação em até 

dez dias, será sorteado um novo vencedor. Serão premiados somente, os homens maiores de 18 anos, que tiverem 

respondido o questionário por completo 

Agora é só enviar o questionário e torcer para ganhar! 

 

Obrigado por participar! 

Se quiser indicar algum amigo para participar, é só compartilhar o link que recebeu com ele ou deixar o celular 

dele aqui!  

  

Se quiser participar, insira aqui seu e-mail 

(essa informação será utilizada exclusivamente para o sorteio e divulgação do ganhador) 

 

E o seu celular ou telefone com DDD 

para contato caso seja o ganhador (use o formato DDD, tracinho e número de contato: xx-xxxxxxxxx) 
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ANEXO  

 

Anexo 1 – Critério De Classificação Econômica Brasil da ABEP 2015 – Sistema de Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


