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Mesmo em tempos de crise, mercado masculino de beleza cresce sem parar 

A previsão é que o setor mantenha um ritmo de crescimento de 7,1% ao ano até 2019 
 

 
RIO - O mercado masculino de beleza não quer 

saber de ficar parado. Mesmo em tempos de 

crise, a previsão é que mantenha um ritmo de 

crescimento de 7,1% ao ano até 2019, segundo a 

Euromonitor, líder mundial em pesquisa de 

estratégia para mercados consumidores. Nos 

dias de hoje, os homens podem ser responsáveis 

por até 20% dos procedimentos estéticos em 

clínicas, de acordo com a Sociedade Brasileira 

de Dermatologia. Eles estão dispostos a fazer de 

peelings a preenchimentos, passando por 

tratamentos capilares. Abaixo, alguns procedimentos que fazem sucesso entre os homens. 

 

PELE 

Se o assunto é a pele do rosto, a indicação da dermatologista Daniela Alvarenga é o Ulthera 

(ultrassom microfocado). “O tratamento estimula a contração da fibra de colágeno, para melhorar a 

tonificação e flacidez. Ele também traz resultados para o contorno facial, como a redução de 

papada”, explica Daniela, da clínica Skinlux. Já Paula Bellotti diz que a maior novidade do momento 

para o homem é o Laser Picoseconds. É um laser que melhora o aspecto de olheiras (aquele ar de 

cansaço permanente e a coloração arroxeada), trata poros abertos (muito comum na pele oleosa), 

textura de pele, cicatrizes de acne, ruguinhas finas e manchas superficiais. “É um laser que não tira 

o paciente da rotina, coisa que o homem não gosta de fazer, e que já apresenta ótimos resultados 

em apenas uma sessão”, afirma Paula. 

Na clínica da dermatologista Vanessa Metz, vem sendo muito pedido o procedimento para tratar 

cicatriz de acne, muito comum na pele masculina. É um tratamento sinérgico, que une as duas 

tecnologias – da agulha e da radio – atingindo camadas mais profundas e precisas na pele, 

promovendo um melhor resultado para tratar a cicatriz de acne. Outro tratamento para o mesmo 

problema é o peeling de ácido salicílico não tem cor nas substâncias, o que é uma preferência para 

os homens no pós procedimento. Possui efeito anti-inflamatório e uma ótima resposta secativa. É 

um tratamento usado para aqueles homens que possuem acne inflamatória. 

No W Spa, há programas especialmente desenvolvidos para aliar a beleza da pele ao bem estar 

masculino. Um dos programas mais procurados é de perda de medidas e flacidez, que associa a 

dupla de aparelhos, Power Shape e Galeno, que juntos queimam e congelam gorduras localizadas, 
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na maioria das vezes na barriga. Há também os rituais de rejuvenescimento e revitalização facial de 

vitamina C, combinados com o Shiatsu Namikoshi, massagem clássica japonesa sem uso de óleo 

ou o Extremos, massagem nos pés, mãos e cabeça. “A vitamina C é essencial no tratamento 

masculino facial , pois ameniza os efeitos agressivos à pele, causados pela lâmina de barbear, 

retardando os sinais de envelhecimento e estimulando a formação de colágeno e elastina, 

essenciais para manter a pele firme e jovem “, explica a naturóloga Mariana Vitte Nardi. Como 

mimo, os homens ainda são presenteados com peelings de diamante ou cristal. 

 

CABELOS 

Na Clínica Karla Assed, os campeões entre os homens são os tratamentos capilares. A TCL (terapia 

capilar associada ao laser), utiliza a aplicação de xampus medicinais e fórmulas específicas para 

cada caso, associada a ozonioterapia, à base de água mineral e nanopartículas medicinais, 

facilitando a absorção e potencializando a ação dos cosméticos nos fios, geralmente fragilizados, 

finos, quebradiços e ressecados. O tratamento recebe aplicação de laser que trata o couro cabeludo 

e fortalece a ação dos medicamentos. 

Há também a a TCFD (Terapia capilar para fios danificados), para a recuperação profunda dos fios 

danificados pós química (descoloração, tinturas, alisamentos), pós verão e inverno. O tratamento 

que promove a cauterização a frio, cristalização ou selagem térmica utiliza um mix de cosméticos 

para cada necessidade, como nanoqueratina, colágeno, vitamina C, proteínas, aminoácidos, 

máscaras de óleos de argan, flor de hibisco, açaí e pó de ouro. 

No Jacques Janine do Rio Sul, os homens entram para cortar os cabelos e são recebidos com um 

cardápio de 15 máscaras orgânicas, para tirar o cansaço da pele, melhorar o viço e renovar a 

produção de colágeno e elastina para o rejuvenescimento. Tem de baba de caracol, pêssego, 

abacaxi, açaí com alquimia de frutas, e goji berry, que são complementadas com equipamentos de 

peeling eletromagnético, radiofrequência entre outros. “Os homens estão cada vez mais curiosos 

com as novidades de beleza e adoram os tratamentos de rejuvenescimento, especialmente os 

peelings”, conta a cosmetóloga Lia Mezzono. 

 

BARBA e SOBRANCELHAS 

Manter uma barba bonita exige atenção constante. Quanto mais comprida, maior o cuidado. Na 

barbearia Werner Homme, exclusiva para homens, há um cardápio de tratamentos inteirinho para 

eles. O Ritual Clarins deixa o rosto e macio e revitalizado, por conta do óleo anti-foliculite para a 

barba e a higienização da pele, prevenindo bolinhas e irritações. “Finalizo com uma toalha morna 

para abrir os poros do cliente e, em seguida, uso a navalha higienizada”, explica o barbeiro Bruno 

Lira. 

E quem acha que as sobrancelhas fazem parte apenas da vaidade feminina, engana-se. Os homens 

já correspondem a mais de 20% na FR Microcenter, das micropigmentadoras Fátima e Raphaella 

Bahia. A técnica Hiperrealista é a que o publico masculino mais procura, e não é à toa. Ninguém 

desconfia pelo resultado discreto, com traços propositadamente mais bagunçados e cheios, 

escondidos por baixo dos pêlos falhados. Segundo Fatima, os homens não combinam com 

sobrancelhas moldadas e perfeitas, mas sim com um estilo bem natural. 


