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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo descobrir se há influencia do autoconceito do 
consumidor masculino em relação ao consumo de produtos e serviços de cuidados 
pessoais, através da percepção do autoconceito real e do autoconceito ideal do 
consumidor e de seus hábitos de consumo. Assim, foi realizada uma pesquisa de 
caráter quantitativo do tipo conclusiva descritiva de abordagem transversal única. O 
método de coleta de dados foi um levantamento de campo (survey) através de um 
questionário distribuído pela Internet utilizando o sistema Qualtrics. A técnica de 
amostragem foi não probabilística do tipo bola de neve por adesão, no qual se 
obteve 167 questionários válidos. Diante disso, foi realizada uma análise de cluster 
com o intuito de agrupar os respondentes de acordo com a percepção do 
autoconceito real e ideal, resultando em 4 clusters com características semelhantes 
entre si e diferentes dos outros, que foram nominados tomando como referência a 
personagens do cinema. Então, foi realizada uma tabulação cruzada para verificar 
em qual grupo do eu ideal os respondentes do eu real gostariam de estar. Depois 
disso, através da análise de frequência, pôde-se identificar quais produtos e serviços 
os respondentes mais utilizam para o alcance do eu ideal.  
 

Palavras-chave: Autoconceito. Gênero masculino. Consumo de produtos e serviços 
de cuidados pessoais. 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is discover how the self-concept affect male’s consumer 
behavior in personal care products and services consume, through the consumer’s 
perception of real self and ideal self and his consume habits.  Therefore, a 
quantitative conclusive descriptive with a single transverse approach was held. The 
data collection method was a survey through a questionnaire distributed through 
Internet, using the software Qualtrics. The sampling technique was nonprobability, 
the kind of snow ball membership, in which we obtained 167 valid questionnaires. 
Then, a cluster analyses was held, in order to classify the respondents according 
with their real self and ideal self perception, as a result, 4 clusters with similar 
characteristics to each other but different between them, each cluster was named 
taking as referece movie characters. Then, a crosstabulation was held to check in 
each group of ideal self the respondents would like to be. After that, through a 
frequency analyses, could be identify the products and services the respondents 
more use to reach they ideal self.  

 

Key-words: Self-concept. Masculine. Personal care products and service’s 
consume. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado de cosméticos para o público masculino mobilizou mais de US$ 30 

bilhões em 2012.  A estimativa de crescimento para o mercado mundial é de 10% ao 

ano (ABIHPEC, 2014). 

Os produtos de cuidados pessoais estão cada vez mais presentes no 

cotidiano do consumidor masculino. A busca dos homens por uma boa aparência é 

vista no consumo de produtos de cuidados pessoais como forma de contribuir e 

melhorar o seu bem-estar e saúde. Cuidados com o corpo, pele, cabelo, são práticas 

que ganham cada vez mais destaque na manutenção da aparência do homem, o 

que impacta na construção de um homem atraente, principalmente para conquistar 

as mulheres (POSSATI; LUCENA, 2009).  

Diante disso, o mercado de produtos de cuidados pessoais direcionado para o 

consumidor masculino ainda é pouco explorado, o que indica uma oportunidade para 

as marcas na criação de produtos específicos, que vão além da espuma de barbear, 

pós-barba e shampoo (PMR RESEARCH, 2012; ABIHPEC, 2014).  

Os produtos de forma geral são procurados e escolhidos pelos indivíduos com 

base no seu autoconceito, ou seja, as pessoas adquirem produtos que atendam e 

sejam congruentes ao seu eu real, no objetivo do alcance do eu ideal com o intuito 

de atingir o equilíbrio do eu (SOLOMON 2011).  Assim, o autoconceito possui 

influência no consumo das pessoas, pois elas vivem o seu autoconceito por meio 

dos produtos que elas adquirem (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). Diante disso 

este estudo procura verificar como o autoconceito do consumidor masculino 

influencia no consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais.  

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Segundo Kotler (2012) “o comportamento do consumidor é influenciado por 

fatores culturais, sociais e pessoais”. Uma vez que essas características influenciam 

as decisões de consumo, é importante que os profissionais de marketing as 

conheçam bem.  

Em relação ao fator pessoal, o construto autoconceito, que se refere à 

percepção do indivíduo sobre si mesmo, possui influência no consumo, pois as 
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pessoas expressam seu autoconceito através daquilo que elas adquirem 

(SOLOMON, 2011; SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

 Neste trabalho, focou-se no consumo de produtos e serviços de cuidados 

pessoais e no público masculino, pois como afirma Solomon (2011), o homem mais 

do que nunca está preocupado com a sua aparência, o que reflete no aumento do 

consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais. Sendo assim o problema de 

pesquisa que norteia este estudo é:  

Como o autoconceito do consumidor masculino influencia no consumo 

de produtos e serviços de cuidados pessoais? 

1.2 OBJETIVOS 

A partir da problematização derivam o objetivo geral e específicos que 

direcionarão o estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

Descobrir como o autoconceito do consumidor masculino influencia no 

consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Verificar como o consumidor masculino percebe a si mesmo 

(autoconceito/eu real) e como gostaria de ser (autoconceito/eu ideal); 

b) Identificar hábitos do consumidor masculino em relação ao consumo de 

produtos e serviços de cuidados pessoais; 

c) Identificar como o autoconceito do consumidor masculino influencia no 

consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais; 

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 AUTOCONCEITO 

O autoconceito se refere às crenças de uma pessoa sobre seus atributos e 

como ela avalia suas qualidades, ou seja, é a imagem que um indivíduo tem sobre si 
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mesmo, sendo a real concepção do “eu” e suas aspirações (SOLOMON, 2011; 

SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).  

Ademais, o autoconceito pode ser visto como o senso de identidade do eu, 

sujeito a avaliação cognitiva sobre o corpo físico, relações sociais e as suas 

competências (BAILEY, 2003).  Pode ser considerado também um construto 

hipotético, que auxilia na compreensão do comportamento, identidade e conduta do 

indivíduo adotada ao longo da sua existência (SERRA, 1988). 

O autoconceito também pode se referir à percepção sobre o próprio indivíduo 

em relação aos outros e ao ambiente, podendo sofrer avaliações do próprio eu. São 

qualidades e valores associados a experiências e aspirações que podem ser 

positivos e negativos para o indivíduo (ENGEL; JAMES, 2000). 

Segundo Shavelson et al., (1976), o autoconceito pode ser dividido em 

autoconceito acadêmico e não acadêmico. O autoconceito acadêmico pode ser geral 

ou específico e se relaciona com a vida acadêmica, com o conhecimento e 

aprendizado do indivíduo. O autoconceito não acadêmico é constituído pelo 

autoconceito emocional, social e físico. 

Tendo em vista as definições de autoconceito abordadas e a fim de 

compreender a relação entre o autoconceito e o self, Baumeister (2005) ressalta que 

o autoconceito faz parte do self, assim como ego, identidade e autoesquema. O self 

é a totalidade de si mesmo e inclui também o corpo, senso de identidade e a 

reputação do indivíduo. 

No que se refere à relação do autoconceito com o indivíduo, o autoconceito é 

construído e evoluído juntamente com o sujeito, não sendo estático (COLACITI, 

2006).  

Por meio do autoconceito é possível identificar os hábitos, crenças, 

habilidades, valores entre outros aspectos do indivíduo, que contribuem para definir 

o seu modo de ser e agir.  Diante disso, o indivíduo identifica o seu comportamento 

e se revela de acordo com a sua percepção sobre si mesmo (ERTHAL, 1986).  

Além disso, o sujeito pode possuir diferentes autoconceitos constituídos por 

qualidades e características que sofrem influência da sociedade em geral, e que 

variam de acordo com os grupos de referência em que ele está inserido (BAILEY, 

2003).   

A partir de ambientes e situações sociais em que o sujeito se encontra o seu 

autoconceito pode sofrer mudanças espontâneas. Esse fenômeno é denominado 
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autoconceito espontâneo, que pode impactar em uma parte do autoconceito, não 

sendo considerado agente de mudança sobre a sua totalidade (BAUMEISTER, 

2005). 

O autoconceito é composto pela autoimagem e autoestima. A autoestima é o 

resultado da avaliação do autoconceito (ANDREAS, 2005; SERRA, 1988). E pode 

ser medida através da discrepância entre ou real e o eu ideal (BAUMEISTER, 2005).  

A autoestima impacta diretamente no modo como a pessoa vive, e está 

associada a compensações emocionais do indivíduo. Ela tem variação baixa ou alta 

de acordo com os julgamentos de si mesmo ou identificados por outros indivíduos 

(SERRA, 1988; ERTHAL, 1986).  

Bailey (2003) complementa dizendo que a autoestima é um resultado 

subjetivo da percepção sobre si próprio, corpo físico, personalidade e capacidades. 

Podendo ser medida através de aspectos concretos mensuráveis, como proporções 

do corpo físico e posses do sujeito, de forma que haja um reforço na autoimagem 

corporal e social. A mesma ainda possui influência sobre a aparência física, que 

impacta em uma autoimagem positiva ou negativa. 

A autoimagem, que também faz parte do autoconceito, é constituída de 

personalidade, comportamento e relacionamento, que envolve sentimentos e 

pensamentos do indivíduo sobre si mesmo, diferindo em interações com outras 

pessoas (SCHIFFMAN; KANUK, 2000; HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 

2007).  

O autoconceito pode ser baseado na percepção do sujeito sobre a sua atual 

realidade (eu real) e o anseio sobre o seu futuro (eu ideal) (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 

O eu real é a percepção de como o indivíduo realmente é, e de suas reais 

qualidades. O indivíduo, com base em suas características e percepções sobre si, 

identifica os aspectos que são coerentes com o seu eu (SOLOMON, 2011). A 

percepção real do eu permite a satisfação do indivíduo, possibilitando a realização 

de seus potencias e a formação de expectativas (ERTHAL, 1986). 

O eu ideal é a concepção do indivíduo sobre o modo como almeja ser e estar. 

Personalidades e figuras são fontes de identificação e modelos de referência para os 

indivíduos, exercendo influência no seu comportamento (SOLOMON, 2011). Para 

Erthal (1986), elementos como cultura e valores adquiridos ao longo da vida também 
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exercem poder e constituem o eu ideal, estabelecendo padrões para outras partes 

do eu, que podem sofrer avaliações e estimações. 

Entre o eu real e o eu ideal existe uma lacuna, que ocasiona a necessidade 

de mudanças com o intuito de diminuir esse espaço. A mudança real é denominada 

reorganização do eu e tem um impacto na motivação e no comportamento do 

indivíduo e nas variáveis como responsabilidade e autonomia (ERTHAL, 1986). 

O autoconceito influencia também o consumo, pois as pessoas vivem o 

autoconceito por meio dos produtos e serviços que elas adquirem (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 

Indivíduos buscam produtos que atendam e que sejam congruentes para o 

alcance do eu ideal. Os produtos são escolhidos de acordo com o eu real para 

auxiliar no alcance de um padrão ideal que trará o equilíbrio do eu (SOLOMON, 

2011). 

Belk (1988) afirma que os indivíduos aprendem, definem e lembram-se de 

quem são por aquilo que possuem. De forma que os indivíduos utilizam posses para 

estender, expandir e fortalecer suas identidades (BELK, 2013). Há relação entre 

aquilo que o sujeito possui e o senso de ser, ou seja, o eu estendido. Para Rook 

(1985, apud BELK, 1988), quanto mais um indivíduo se preocupa com determinada 

parte do seu corpo, mais produtos ela irá adquirir para cuidar dele. 

É possível utilizar métodos para mensurar o autoconceito do indivíduo, os 

quais auxiliam os profissionais de marketing a compreender o comportamento do 

consumidor. 

2.1.1 Mensuração do autoconceito 

A mensuração do autoconceito pode ser realizada através da utilização de 

escalas, autodescrições, testes projetivos, observações e técnicas inferenciais 

(TAMAYO, 1981 apud ZILLER, 1973; COMBS, SOPER E COUSON, 1963; 

CROWNE E STEPHENS, 1968).  

As escalas de autoconceito são um mecanismo de autoavaliação, sendo 

realizadas por parte do respondente, ou seja, não podem sofrer influência de 

terceiros (Serra, 1986 apud Marsh, Smith e Barnes, 1983).  

Uma das escalas mais conhecidas na literatura é a Tennessee Self-Concept 

Scale por Fitts et al. (1965), que possui 100 itens com o propósito de obter índices 
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sobre a avaliação do indivíduo sobre si próprio, podendo ser uma avaliação positiva 

ou negativa por parte do respondente (SERRA, 1986). 

 

Tabela 1 - Escala Tennessee Self-Concept Scale 

1=Always false     2=Mostly false     3=Partly‚ false and partly true     4=Mostly true     5= always 
true 

1 I have a healthy body 
51 I am willing to admit my mistake without feeling 
angry. 

2 I like to appear neat and attractive 52 I often change my mind. 

3 I am an attractive person 53 I often act without thinking first. 

4 I am full of pain and suffering. 54 I try to escape from facing problem. 

5 I am an untidy person. 
55 I have a family that are always ready to help 
when I am in trouble. 

6 I am not a healthy person. 56 I am important to my family and my friends. 

7 I am not too fat and not too thin. 57 I am from a happy family. 

8 I am not too tall nor too short. 58 I am not loved by my family. 

9 I like the way I am now. 59 My friends are not confident of me. 

10 I don’t feel as healthy as I should be. 60 I think my family do not put their trust in me. 

11 I wish to change a few parts of my body. 
61 I am satisfied with the relationships in my 
family. 

12 I should have more sex appeal. 
62 I have treated my parents as I should have 
treated them. 

13 I take good care of my physical self. 63 I understand my family adequately. 

14 I feel happy most of the time. 64 I am very sensitive about what my family says. 

15 I am very careful about my self appearance. 65 I must increase my faith towards my family. 

16 I am not good in games and sport. 
66 I should have loved my family more than I love 
others. 

17 I often behave like a know-all person. 67 I try to be fair towards my family and friends. 

18 I have trouble sleeping. 68 I make sure that I do my part in the house. 

19 I am a well-mannered person. 69 I give full attention towards my family. 
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20 I am a pious person. 70 I often quarrel with my family. 

21 I am an honest person. 71 I always give in to both my parents. 

22 I don’t have a good moral. 72 I do not act wisely as perceived by my family. 

23 I am a bad person. 73 I am a friendly person. 

24 I am a weak-will person. 74 I am more popular among females. 

25 I am very satisfied with my manners and 
behaviors. 

75 I am more popular among males. 

26 I am as pious as I wish to be. 76 I feel angry towards everybody. 

27 I am satisfied about my relationship with God. 77 I am not interested in what others are doing. 

28 I feel that I am not very trusted. 
78 I find it difficult to develop closeness with 
others. 

29 I rarely go to the mosque or place of worship. 79 I can socialize in ways that I want. 

30 I tell lies often. 80 I am satisfied with the way I treat other people. 

31 Religion is my guide in everyday life. 
81 I make an effort to win people’s heart‚ but I 
don’t overdo it. 

32 I do what is right most of the time. 
82 I should have more manners with other 
people. 

33 I will work on changing when I realize that I 
have made a mistake. 

83 I am not good in socializing. 

34 Sometimes I use unfair ways to move forward. 
84 I am not satisfied with the way I mix with other 
people. 

 35 Sometimes I do bad things. 85 I try to understand other people’s view. 

36 I have problems doing the right thing. 
86 I have good regards towards everybody that I 
met. 

37 I am a cheerful person. 87 I can be friend with everybody. 

38 I have a high self-control. 88 I don’t find it hard to talk with other people. 

39 I am a calm person and easy to befriended. 89 It is difficult for me to forgive other people. 

40 I am hated. 
90 I feel difficult to talk with somebody that I do 
not know. 

41 I am not important. 91 I do not always speak the truth. 

42 I can no longer think straight. 92 Sometimes I think of bad things to say. 
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43 I am satisfied with myself now. 93 I sometimes get angry. 

44 I am as intelligent as I wish to be. 
94 Sometimes I become angry when I don’t feel 
well. 

45 I am a good person. 95 I don’t like everybody that I know. 

46 I am not the person I hope to become. 96 Sometimes I do badmouth other people. 

47 I hate myself. 97 Sometimes I am entertained by obscene jokes. 

48 I am someone who gives up easily. 98 Sometimes I feel like cursing. 

49 In any situation‚ I can take care of myself. 99 I prefer to win rather than lose in a game. 

50 I can solve my problems easily. 
100 Sometimes I will postpone works that I should 
be doing. 

Fonte: Ravansanji, 2009. 

 

Dentre as escalas para mensurar o autoconceito, pode-se citar também a 

escala de Malhotra (1981). Segundo o autor, a escala pode medir o autoconceito, 

conceito de pessoas e conceito de produtos. A escala proposta é de diferencial 

semântico e contempla 15 pares de adjetivos opostos que podem descrever o 

autoconceito real, ideal e social dos indivíduos, como especificado no quadro 1. 

 

Tabela 2 - Escala de mensuração do autoconceito 

Rude 1 2 3 4 5 6 7 8 Delicado 

Agitado 1 2 3 4 5 6 7 8 Calmo 

Tenso 1 2 3 4 5 6 7 8 Relaxado 

Dominante 1 2 3 4 5 6 7 8 Submisso 

Econômico 1 2 3 4 5 6 7 8 Indulgente 

Agradável 1 2 3 4 5 6 7 8 Desagradável 

Contemporâneo 1 2 3 4 5 6 7 8 Antigo 

Organizado 1 2 3 4 5 6 7 8 Desorganizado 

Racional 1 2 3 4 5 6 7 8 Irracional 

Jovial 1 2 3 4 5 6 7 8 Maduro 

Formal 1 2 3 4 5 6 7 8 Informal 

Ortodoxo 1 2 3 4 5 6 7 8 Liberal 

Complexo 1 2 3 4 5 6 7 8 Simples 

Sem cor 1 2 3 4 5 6 7 8 Colorido 

Modesto 1 2 3 4 5 6 7 8 Vaidoso 

Fonte: Malhotra, 1981, p. 461. 
 

A escala foi aplicada anteriormente por Ferrari (2010) para estudar a 

influência do autoconceito na reação das consumidoras aos estímulos de 
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propagandas impressas de produtos de beleza e na efetividade da propaganda, 

mensurando o autoconceito real e ideal das mulheres. Nunes (2013) também a 

utilizou para identificar o efeito da similaridade, do tipo de anúncio e do autoconceito 

sobre a aceitação de extensão de marca. 

Diante disso, com base no problema de pesquisa deste estudo e em algumas 

similaridades com o estudo de Ferrari (2010), o método para mensuração do 

autoconceito do consumidor masculino escolhido foi à escala de Malhotra (1981) 

para mensurar o autoconceito real e ideal do consumidor masculino.  

2.2 O GÊNERO MASCULINO 

Pessoas do sexo feminino e masculino diferem em aspectos que podem 

afetar o comportamento de consumo. Alguns produtos assumem características 

masculinas ou femininas e os consumidores fazem associações com cada gênero 

(HOYER; MACINNIS, 2012; SOLOMON, 2011). 

A definição de gênero de uma pessoa não determina se ela terá 

características que geralmente são associadas a cada gênero. A masculinidade e a 

feminilidade não são características biológicas e variam de uma sociedade para 

outra (SOLOMON, 2011).  

Em um estudo acerca da representação da mulher e do homem na 

publicidade televisiva, Pérez (2000) constatou que o homem passa a aparecer em 

contextos que eram antes reservados às mulheres, como a dedicação aos filhos, por 

exemplo. Por vezes se apresenta sensível e afetuoso, o que antes era considerado 

papel da mulher. Entretanto, a publicidade mostra o homem como objeto de desejo 

e, como tal, o homem deve dar mais importância ao corpo, através do qual passa a 

seduzir a mulher. 

Assim, com o passar do tempo, as identidades sofrem alterações e por isso 

não há uma identidade única que define homens e mulheres. Embora características 

como praticidade e decisão sejam atribuídas aos homens e dúvida e receio às 

mulheres, ambos estão se adaptando aos novos papéis que surgiram após a 

emancipação feminina. Esses papéis podem sofrer alterações com o surgimento de 

um novo padrão de comportamento (POSSATI E LUCENA, 2009; PEREIRA, 2009). 



 
 

 

24 

65 

2.3 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE MASCULINA 

A identidade de um indivíduo é uma unidade da personalidade no tempo, ou 

seja, sentimentos internos de cada um, suas ideias, metas e recordações. Essa 

totalidade de sentimentos e pensamentos conjuga o significado que um indivíduo 

tem para os outros (CABRAL; NICK, 1996). 

Há quatro pilares principais da masculinidade descritos por dois universitários 

norte-americanos em forma de slogans cujo conjunto de características constrói um 

ideal masculino que foi aderido por várias culturas (BADINTER, 1993): 

1. Abandono da feminilidade, ou seja, ao abandono do lado afetivo.  

2. Alusão à imagem de poder e sucesso que o homem provoca em outros 

indivíduos, ou seja, sua relação de superioridade com outras pessoas.  

3. Necessidade de independência e de não contar com os outros, apenas 

consigo mesmo.  

4. Força; o homem deve demonstrar agressividade e estar disposto a 

correr riscos mesmo que a razão lhe diga o contrário. 

Segundo Kacen (2000, apud Silva, 2006), na sociedade de consumo atual, a 

identidade é um produto cultural maleável e de autoexpressão. O significado de 

masculino e feminino é desconstruído e reconstruído, criando indivíduos únicos. 

Assim, o homem se torna membro ativo na sociedade de consumo. A construção de 

sua identidade se dá através do estilo, do vestuário e da aparência, assim como 

para as mulheres. 

Hoje, os homens buscam todos os recursos que possam ajudá-los a 

conquistar uma boa aparência. Para isso precisam cuidar do corpo, da pele, do 

cabelo, da saúde e até da personalidade para se tornar o homem perfeito, 

principalmente para atrair as mulheres. Assim, a vaidade ganha destaque quando se 

trata do sexo masculino. O homem precisa ser ou parecer jovem, seguro, 

musculoso, imponente, independente e vaidoso. Essas características criam a nova 

identidade masculina no contexto atual. Essa identidade é retratada através de 

peças publicitárias publicadas na revista masculina Men’s Health. Por exemplo, o 

anúncio da marca Dudalina que apresenta um homem charmoso e elegante, 

símbolo da vaidade masculina, demonstrando confiança e superioridade (POSSATI; 

LUCENA, 2009). 
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A preocupação com a imagem corporal tem origem na infância. De acordo 

com Pope, Philips e Olivardia (2000) as imagens que as crianças recebem sobre o 

corpo vêm dos bonecos que brincam. Os meninos estão expostos a figuras 

musculosas desde cedo, numa época em que estão desenvolvendo uma ideia de 

como o corpo masculino deve parecer.  

Em análise de personagens de revistas em quadrinhos realizada por Beiras et 

al., (2007), os personagens Batman e Super-Homem são descritos como viris e 

musculosos, enquanto que os femininos são esguios e sensuais. A análise descreve 

que heróis e vilões tem esses atributos em comum, enquanto que os personagens 

secundários possuem corpos menos desenvolvidos. Assim, a musculatura do 

homem teria a função de destacar os personagens principais em relação aos menos 

relevantes. 

O corpo musculoso e proporcional transfere uma imagem de domínio e 

segurança, podendo impor medo e respeito em relação aos outros indivíduos do 

mesmo sexo (FONTES, BORELLI E CASOTTI, 2012). 

Em relação ao corpo, um estudo da JWT (2013) com 500 homens americanos 

e 500 britânicos aponta as principais preocupações do homem em relação à sua 

aparência. Entre elas estão a ‘barriga de cerveja’, ‘pneuzinhos’, mamas, tônus 

musculares nas pernas, rugas e calvície, conforme detalhamento no anexo A. 

A busca pelo corpo perfeito é a principal motivação para a manutenção da 

prática regular de atividades físicas, principalmente em academias. Há ênfase, para 

os homens, no treino para peitoral e membros superiores, enquanto as mulheres se 

concentram em aparelhos voltados para pernas e glúteos. Dessa forma, é 

estabelecida uma divisão de espaços em que a área de treino de pernas e glúteo é, 

aparentemente, “proibida” aos homens. Há uma fronteira de gênero bem delimitada 

e o transgressor pode ser alvo de brincadeiras em que as mulheres são 

consideradas masculinizadas e os homens, afeminados. (SANTOS E SALLES, 

2009; LESSA, FURLAN, CAPELARI, 2011). 

Assim, o homem constrói sua identidade e individualização através do 

arquétipo contra sexual, ou seja, através do seu oposto, pelas relações entre 

homens e mulheres (BOECHAT, 1997). 

Seguindo o conceito de contra sexualidade, para Fontes Borelli e Casotti 

(2012), existe uma fronteira que delimita as práticas de beleza entre homens e 

mulheres. O homem belo é construído para as mulheres. Elas, por sua vez, podem 
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introduzir novos comportamentos de consumo para os homens, deslocando essa 

fronteira. A figura da mulher é de especialista em assuntos de beleza, formadora de 

opinião ou de participante/auxiliar do homem em relação aos cuidados pessoais 

(FONTES, BORELLI E CASOTTI, 2012; SILVA, 2006).  

Fontes, Borelli e Casotti (2012), notam a dúvida na construção da identidade 

masculina através do uso de cosméticos, pois eles precisam cuidar da sua beleza e 

preservar sua masculinidade ao mesmo tempo. Não pode se cuidar demais, mas 

não pode ser desleixado. Neste caso, o receio de ser considerado feminino ao se 

cuidar pode fazer com que o homem consuma menos produtos e serviços de beleza. 

Os homens passaram a aceitar produtos e hábitos de cuidados pessoais 

antes associados às mulheres, como hidratantes e cremes, depilação, cuidados com 

a face, manicure, sobrancelhas, entre outros, conforme mostra o anexo B (JWT, 

2013).  

As revistas especializadas aparecem como guias que orientam o 

comportamento masculino, sem que ele ultrapasse as barreiras de gênero. Silva 

(2006) realizou uma análise de conteúdo da seção Seu Corpo da revista masculina 

VIP para compreender como e o que se fala sobre produtos e serviços associados à 

beleza para o público masculino. Palavras e expressões são utilizadas para tornar a 

linguagem masculinizada e atrair o consumidor, com o intuito de fazer com que o 

leitor perceba o tema como algo aceitável, “coisa de homem”. Outros aspectos da 

masculinidade são contemplados nas matérias analisadas, como a competição, a 

mulher como objeto de conquista, comportamentos aceitáveis, opinião de 

especialistas e, é claro, informações e instruções sobre o uso de cosméticos, 

tratamentos, cuidados pessoais, saúde, fitness, entre outros. 

O uso de produtos de cuidados pessoais está intimamente ligado ao 

autoconceito do consumidor e sua identidade. Pessoas que estão felizes consigo 

mesmas estão propensas a serem mais confiantes, eficazes em seu trabalho e 

relacionamentos. Os que estão insatisfeitos, por outro lado, tendem a ser o oposto. 

Assim os cosméticos incentivam e promovem uma imagem forte e positiva, criando 

uma mudança interior no consumidor, que se projeta para o exterior, expondo um 

indivíduo mais forte e confiante. Especificamente para os homens que por meio do 

uso de cosméticos eles podem desenvolver essa imagem e obter melhor integração 

social (BLANCHIN, CHAREYRON, LEVERT, 2007).  
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Bonafin (2010) realizou um estudo com homens da região metropolitana de 

São Paulo, utilizando uma amostra probabilística. O autor relata que as causas que 

influenciam as decisões de compra do público masculino em relação a produtos de 

higiene pessoal, perfumaria e cosméticos são qualidade do produto, marca e preço, 

nessa ordem. Além desses, fatores secundários como opinião de amigos e 

familiares e propaganda também exercem influência nas decisões do consumidor. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Target Group Index (2003), os 

brasileiros são considerados os homens mais vaidosos da América Latina. Neste 

estudo foram entrevistadas 5.091 pessoas em Buenos Aires, 4.560 na Cidade do 

México, 2.001 em Santiago e 1.792 em São Paulo. Os brasileiros alcançaram os 

maiores pontos nas afirmativas “É muito importante manter-se jovem” com 137 

pontos, e na alternativa “Preocupo-me muito comigo mesmo” com 120 pontos. 

Com base na revisão teórica realizada, constata-se que a construção da 

identidade masculina fomenta o mercado de produtos e serviços de cuidados 

pessoais. 

Roupas e produtos de beleza, entre outros, são uma maneira de expressar o 

“eu”, seja para a manutenção do Eu existente, para a criação de um novo Eu ou 

para a extensão do Eu (SCHIFFMAN E KANUK, 2000). 

2.4 O MERCADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS 

 Segundo Tamashiro, Merlo e Silveira (2008, apud Campanema et al., (2007, 

p. 134), a indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética (HPPC) é dividida 

em: 

 Higiene pessoal: composto por sabonetes, produtos para higiene oral, 

desodorantes, absorventes higiênicos, produtos para barbear, fraldas descartáveis, 

talcos, produtos para higiene capilar etc.  

 Cosméticos: produtos de coloração e tratamento de cabelos, fixadores e 

modeladores, maquiagem, protetores solares, cremes e loções para pele, 

depilatórios etc.  

 Perfumaria: perfumes e extratos, águas de colônias, produtos pós-barba 

etc. 

Entre 2007 e 2012 os lançamentos de produtos de beleza e cuidados 

pessoais voltados para o público masculino aumentaram globalmente em 70% 
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(MINTEL, 2013). Segundo dados do Euromonitor (2014) um terço dos homens 

passa mais que trinta minutos por dia cuidando de si, abrindo inúmeras 

oportunidades para a indústria de HPPC. 

Assim, segundo uma analista da Mintel, empresa de pesquisa de mercado, o 

número crescente de homens que procuram cuidar mais da aparência resulta na 

oferta de produtos especializados. O mercado está cada vez mais segmentado e 

expandindo para novas categorias com o objetivo de atender necessidades 

específicas (MINTEL, 2013). 

A indústria de HPPC está lançando produtos mais voltados a esse mercado, 

que não estão restritos a espuma de barbear, pós-barba e xampu. Atualmente há 

uma oferta muito maior de produtos para os homens, que contemplam, por exemplo, 

perfumes e cremes (ABIHPEC, 2014).  

Os produtos de cuidados com a pele, por exemplo, são considerados 

promissores, e apresentaram crescimento considerável desde 2006, no valor de dois 

bilhões de dólares ao mercado de beleza mundial. Em 2013, os produtos de 

cuidados com a pele representaram 107 bilhões de dólares em vendas 

(EUROMONITOR, 2012; EUROMONITOR, 2014).  

 O público masculino é responsável por 37% da categoria de higiene pessoal. 

Segundo dados do Euromonitor de 2013, o Brasil ocupa a terceira posição em 

relação ao mercado de mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(HPPC), sendo que ocupa o primeiro lugar no mercado de perfumaria e 

desodorantes e o segundo em produtos masculinos (NIELSEN, 2014; ABIHPEC, 

2014).  

O setor apresentou crescimento considerável em relação ao restante da 

indústria, apresentando crescimento de 9,8% ao ano, contra 3,0% do PIB – Produto 

Interno Bruto e 2,2 da Indústria Geral (ABIHPEC, 2014). 

Como esse público não tem o hábito de testar produtos e não gasta dinheiro 

sem que perceba os benefícios, os consumidores dão preferência a produtos que 

acompanhem uma vida agitada (NIELSEN, 2014). Além de que, os homens são 

considerados mais fieis as marcas de produtos do que as mulheres (ABIHPEC, 

2014). 

Tamashiro, Merlo e Silveira (2008) realizaram um estudo sobre os formatos 

de varejo preferidos pelos consumidores de produtos de HPPC. A pesquisa foi 

realizada com homens e mulheres de São Paulo, Ribeirão Preto e Orlândia. A 
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população do estudo é relativamente jovem e mais da metade dos respondentes é 

solteira, sendo que a maior parte dos respondentes são homens. Os homens 

adquirem suas compras em farmácias, drogarias, lojas especializadas, 

hipermercados e supermercados de bairro. A frequência de compra dos 

consumidores masculinos e femininos é disposta da seguinte forma: 

 
Tabela 3 - Frequência de Compras de Homens e Mulheres (%) 

 

Fonte: Tamashiro, Merlo e Silveira, 2008.  

 

Em relação aos serviços, a maioria dos clientes de salões de beleza ainda 

são as mulheres. Entretanto, a procura de serviços de cuidados pessoais 

profissionais por parte do público masculino aumentou, estimulando assim a oferta 

de salões de beleza especializados. Os homens mais jovens estão mais propensos 

a usufruir dos serviços oferecidos e, diferente das mulheres que procuram 

tratamentos focados, os homens procuram apenas parecer mais limpos e arrumados 

(MINTEL, 2012). 

Fast Beauty (São Paulo – SP), DOM Estética Masculina (Campo Belo – SP) e 

Barbearia Clube (Curitiba-PR) são exemplos de salões especializados para o público 

masculino. Os salões oferecem serviços como manicure, depilação, massagens, 

tratamentos capilares. O ambiente dos salões masculinos difere dos salões 

femininos. São discretos, há pouca conversa e o atendimento é rápido (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2013; G1, 2013).  

 Diante desse cenário e dos conceitos abordados anteriormente acerca do 

autoconceito e identidade masculina, a seguir será abordada a metodologia do 

estudo, bem como sua hipótese, delineamento da pesquisa, técnica de coleta de 

dados, amostragem e, por fim, a análise dos dados coletados.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Conforme os objetivos estabelecidos, é possível conceber o delineamento da 

pesquisa, ou seja, seu planejamento. O delineamento envolve o método, os 

objetivos, o ambiente e as técnicas de coleta e análise de dados (GIL, 2010). 

Uma vez que o problema de pesquisa busca compreender como o 

autoconceito do consumidor masculino influencia no consumo de produtos e 

serviços de cuidados pessoais, utilizou-se a metodologia quantitativa, pois busca 

quantificar dados e utilizar análises estatísticas com o intuito de fornecer 

informações para responder o problema de pesquisa (MALHOTRA, 2012).  

Logo, o tipo de pesquisa mais apropriado é a pesquisa conclusiva descritiva 

com abordagem de análise transversal única. Segundo Mattar (2006) esse tipo de 

pesquisa é adequado quando o propósito é descrever características de um grupo, 

estimar quantos elementos de uma população possuem características ou 

comportamentos semelhantes, descobrir e verificar se há existência de relações 

entre variáveis. Para Las Casas e Guevara (2010), a limitação deste tipo de 

pesquisa é que ela não permite estabelecer relações de causa e efeito.  

Um estudo transversal único indica que a extração das informações da 

amostra de entrevistados da população-alvo acontece somente uma vez. Desta 

forma, os resultados retratam uma realidade no momento em que os dados foram 

coletados – não há acompanhamento do comportamento dos entrevistados ao longo 

do tempo. 

De acordo com o tipo de pesquisa, o tamanho da amostra recomendado 

pesquisas de marketing, é de no mínimo 200 casos válidos (MALHOTRA, 2012). 

3.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

O meio de investigação utilizado foi o levantamento de campo (survey), que é 

caracterizado pela solicitação de informações a um grupo de pessoas cujo 

comportamento se pretende conhecer para, em seguida, através de análise 

quantitativa, obterem-se conclusões acerca dos dados coletados (GIL, 2010). 
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Em levantamentos, pode-se utilizar três instrumentos para coleta de dados: 

questionários, entrevistas e formulários (GIL, 2010). Um questionário consiste em 

questões submetidas a um grupo de pessoas com o intuito de obter informações. É 

um meio rápido, de baixo custo e que garante o anonimato dos respondentes. Estes 

fatores justificam a escolha desse instrumento para este projeto de pesquisa 

(FACHIN, 2003; GIL, 2010). 

Levando em consideração seu propósito, o questionário foi construído com 

questões estruturadas, com respostas alternativas de múltipla escolha, dicotômica e 

escalas (MALHOTRA, 2012).  

O questionário foi digitado no software Qualtrics (conforme pode-se visualizar 

no apêndice A). Então foi realizado um pré-teste com seis respondentes, para 

verificar se havia dificuldade em compreender o que era proposto, sem o auxílio do 

pesquisador. A aplicação do pré-teste apontou ajustes imprescindíveis na estrutura 

das perguntas. Para a abertura do questionário, foi apresentada uma breve 

descrição do propósito da pesquisa, informando aos respondentes acerca do sigilo 

de suas informações, com o intuito de transmitir segurança e ganhar a confiança dos 

mesmos. Julgou-se necessário a utilização de um estímulo para o público responder 

a pesquisa. Para tal, foi divulgado no texto de abertura do questionário o sorteio de 

um Kit O Boticário Men, que os participantes poderiam concorrer preenchendo os 

campos de identificação ao final da pesquisa. 

Optou-se pela utilização de um incentivo para os respondentes, pois o uso de 

brindes aumenta a taxa de respostas em pesquisas tipo survey e diminui a taxa de 

abandono (COBANOGLU; COBANOGLU, 2003; GORITZ, 2006). 

Em relação à estrutura do questionário, a primeira pergunta era um filtro para 

limitação de respondentes do sexo masculino e exclusão de respondentes do sexo 

feminino. O questionário contempla a escala de autoconceito desenvolvida por 

Malhotra em 1981, conforme justificativa apresentada no item 2.1.1. Além da escala 

de autoconceito, o questionário contemplou duas perguntas sobre o quão satisfeito e 

quão preocupado os respondentes são com sua aparência, questões sobre hábitos 

de consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais e, por fim, questões 

demográficas com utilização do critério Brasil.  

Para responder a pesquisa, o entrevistado deveria ser do sexo masculino. 

Como o intuito da pesquisa é verificar qual é o autoconceito do consumidor 

masculino, identificar os hábitos desse consumidor em relação ao consumo de 
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produtos e serviços de cuidados pessoais e verificar se há influência do autoconceito 

do consumidor masculino no consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais, 

não foram adicionados outros filtros de exclusão. 

O questionário foi distribuído através da Internet entre os dias 03 de outubro 

de 2014 e 29 de outubro de 2014, disponível para acesso através do link: 

https://pucpr.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0DtsHzAskFM8UYZ.  

O sorteio do Kit O Boticário Men foi realizado no dia 12 de novembro de 2014, 

através do site http://www.sorteador.com.br/. Ao baixarmos a base no Excel, cada 

entrevistado foi numerado pela ordem em que respondeu a pesquisa. Então, foi 

realizado o sorteio de um número aleatório entre 1 e 167, sendo sorteado o 

entrevistado número 109, conforme apêndice B. 

3.3 AMOSTRAGEM E AMOSTRA 

A técnica de amostragem mais adequada para o estudo é a amostragem não 

probabilística do tipo bola de neve, obtida por adesão. Esse tipo de amostragem 

consiste na escolha de um grupo inicial de respondentes, para os quais foi 

encaminhado o link do questionário e foi solicitado que eles reencaminhassem este 

link para outros homens do seu contato para que também pudessem colaborar com 

esta pesquisa.  

No período de 27 dias, foram iniciados 246 questionários. Após eliminar os 

questionários das respondentes do sexo feminino, aqueles que não foram 

preenchidos até o final, os que foram respondidos em menos de 5 minutos, os que 

concentraram a maioria das respostas num único ponto da escala e os outliers, 

obteve-se uma amostra final de 167 questionários válidos. 

Este tamanho amostral é inferior ao número mínimo de 200 casos 

recomendado por Malhotra (2012) para traçar tendências de uma população. No 

entanto, para finalidade deste estudo, pode-se considerar a base suficiente para as 

análises estatísticas propostas, uma vez que atende a premissa de mais de 30 

casos para análise de frequência, e pelo menos 5 respondentes por variável para 

análise de cluster HAIR et al., (2005). 
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3.4 PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS 

Após a análise criteriosa da base, foi realizada uma distribuição de frequência 

para obter dados gerais sobre a amostra. A distribuição de frequência tem como 

objetivo obter uma contagem do número de respostas de diferentes valores de uma 

variável, expressando esses valores em forma de porcentagens (MALHOTRA, 

2012). 

Depois, foi realizada uma análise de cluster com o intuito de agrupar os 

respondentes de acordo com seu perfil. A análise de cluster é uma técnica utilizada 

para classificar objetos ou casos em grupos homogêneos, semelhantes entre si, mas 

diferentes dos outros objetos encontrados em outros clusters (MALHOTRA, 2012). 

A partir disso, apresentou-se a análise de cluster com base na percepção do 

autoconceito real da amostra, seguindo o mesmo formato de apresentação do  

estudo de Ferrari (2010). A partir das médias, foi possível traçar o perfil dos clusters 

e nomeá-los, para facilitar a compreensão. Estes passos também foram seguidos 

para os clusters obtidos a partir da percepção do eu ideal. 

Foi possível classificar os clusters obtidos através da escala de autoconceito 

do eu real e ideal em quadrantes, de acordo com suas características, bem como 

avaliar a diferença entre o eu real e o ideal dos grupos identificados. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra total é composta por 51,1% de indivíduos entre 21 e 30 anos, 

sendo que 29,4% dos indivíduos estão acima de 30 anos e 12,6% pertence à faixa 

etária abaixo de 20 anos. Isso se deve ao fato de que os primeiros questionários 

foram enviados a universitários que podem ter encaminhado o link para seus 

colegas, da mesma faixa etária. 

Esse fator também influencia no grau de escolaridade dos entrevistados, 

resultando em 50,9% de respondentes com Ensino Superior incompleto, seguidos 

por 20,4% de respondentes com Ensino Superior completo. Como o seu grau de 

escolaridade não é elevado e os respondentes ainda são jovens, os cargos 

ocupados por 31,14% dos respondentes são de funcionários sem a função de chefia 

e 30,54% são estudantes.  

A maioria dos respondentes é solteiro (68,3%) e ainda reside com os pais 

(50,90%). 

O questionário foi distribuído inicialmente no estado do Paraná, o que resultou 

em 79,04% dos respondentes residentes nesse estado. Os 20,96% restantes estão 

distribuídos entre Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e 

Santa Catarina. 

Em relação à classe econômica, a maior parte dos respondentes pertence à 

Classe B2 (31,7%) e B1 (30,5%), seguidas pela classe A1 (16,8%). 

4.2 AVALIAÇÃO DO AUTOCONCEITO 

A escala utilizada para mensurar o autoconceito foi aplicada duas vezes, para 

avaliar a percepção dos respondentes de como eles acreditam que são (eu real), e 

como eles gostariam de ser (eu ideal) (FERRARI, 2010). A distribuição das médias 

aponta pontos divergentes e semelhantes, indicando também que a diferença entre 

o eu real e o eu ideal do homem é pequena em alguns pontos da escala.  

 

Gráfico 1– Autoconceito real x autoconceito ideal da amostra total 
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Base: 167 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Os homens pesquisados percebem a si mesmos como moderadamente rudes 

agitados e tensos, mas não são características extremas. Entretanto, as médias 

apontam para um perfil mais dominante, econômico, agradável, contemporâneo, 

organizado e racional.  

Os homens demonstram características moderadas também em relação a 

outros pontos, como ser jovial, formal, liberal, simples, colorido e vaidoso. 

Especificamente em relação à vaidade, mesmo a partir os dados de mercado 

descritos no item 2.5, que apontam um crescimento em relação à oferta de produtos 

e serviços voltados para o público masculino, eles ainda não se consideram 

extremamente vaidosos. 

Em relação àquilo que o homem é e aquilo que gostaria de ser, foram 

encontradas diferenças significativas através do Teste t de amostras em pares. O 

teste aponta que há diferença significativa entre o eu real e o ideal em todas as 

características, com exceção de rude/delicado (Sig=0,253), formal/informal 

(Sig=0,139) e ortodoxo/liberal (Sig=0,349). 
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4.2.1 Análise de Cluster 

Após a primeira etapa de análise do autoconceito, o passo seguinte foi 

verificar possíveis diferenças de comportamento entre os respondentes. Para tal, foi 

realizada uma análise de cluster, técnica utilizada para classificar objetos ou casos 

em grupos homogêneos, semelhantes entre si, mas diferentes dos outros objetos 

encontrados em outros clusters (MALHOTRA, 2012). 

O método de análise utilizado foi o K-médias de aglomeração, agrupando os 

entrevistados com base em suas respostas. Para identificar se existe diferença 

significativa entre os grupos utilizou-se os procedimentos da análise de variância 

(ANOVA) com teste Post Hoc de Tukey. 

A análise de cluster foi realizada duas vezes, tanto para o eu real, quanto 

para o eu ideal. Seus resultados encontram-se nos tópicos a seguir. 

4.2.2 Autoconceito real 

A partir da análise de cluster, foi possível identificar quatro grupos com 

características que contém diferenças significantes entre si. A distribuição de 

frequência é regular e adequada ao tamanho da amostra, como aponta a tabela 2.  

 

Tabela 4 – Frequência de casos por cluster autoconceito real 

Frequência
Percentual 

válido

Percentual 

Acumulado

CLUSTER 1 31 18,6 18,6

CLUSTER 2 27 16,2 34,7

CLUSTER 3 41 24,6 59,3

CLUSTER 4 68 40,7 100,0

Total 167 100,0  

Base: 167 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Então, foram realizados os procedimentos da ANOVA com o objetivo de 

verificar se havia diferença significativa entre os clusters e o teste de Tukey, para 

identificar aonde se encontram as diferenças. As características mais marcantes 

podem ser visualizadas na tabela 3. 
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Tabela 5 – Resultados da ANOVA e do Teste de Tukey - Autoconceito real 
CARACTERÍSTICAS CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 F Sig Tuckey

Rude:Delicado 4,48 4,33 5,17 3,84 9,09 ,000 d, f

Agitado:Calmo 5,35 3,81 6,12 2,97 47,82 ,000 a,c,d,f, 

Tenso:Relaxado 4,29 4,93 4,95 3,57 9,13 ,000 e, f,

Dominante:Submisso 3,90 3,52 3,83 3,04 4,87 ,003 c, f

Econômico:Indulgente 4,87 3,19 2,59 3,38 12,97 ,000 a, b, c,

Agradável:Desagradável 3,68 2,07 2,37 2,59 10,30 ,000 a,b,c

Contemporâneo:Antigo 4,26 2,74 3,17 3,18 6,58 ,000 a,b,c,

Organizado:Desorganizado 5,29 4,78 2,34 3,09 28,95 ,000 b,c,d,e,

Racional:Irracional 3,81 2,63 2,00 1,99 19,77 ,000 a,b,c,

Jovial:Maduro 5,00 3,19 5,39 3,51 16,89 ,000 a,c,d,f, 

Formal:Informal 5,45 5,70 3,51 3,56 31,48 ,000 b,c,d,e

Ortodoxo:Liberal 5,16 6,93 5,56 3,90 30,99 ,000 a,c,d,e,f

Complexo:Simples 5,81 5,59 4,93 4,19 6,84 ,000 c,e

 Sem cor:Colorido 4,45 4,44 4,27 4,24 0,21 ,891 -

 Modesto:Vaidoso 3,97 3,96 4,78 4,40 1,69 ,170 -

N 31 27 41 68

a - diferença significativa entre 1 e 2

b - diferença significativa entre 1 e 3

c - diferença significativa entre 1 e 4

d- diferença sigificativa entre 2 e 3

e -diferença sigificativa entre 2 e 4

f -diferença sigificativa entre 3 e 4  
Base: 167 casos. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

É possível visualizar a distribuição das médias no gráfico 2. 

Gráfico 2 – Distribuição das médias do autoconceito real por cluster 

 

Base: 167 casos. Cluster 1= 31 respondentes; Cluster 2= 27 respondentes; Cluster3= 41 
respondentes e Cluster 4= 68 respondentes. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Pode-se perceber características que diferenciam os quatro grupos no que se 

refere ao autoconceito real percebido, e outras que são típicas do homem, 

independente do grupo ao qual pertence, como as características sem cor/colorido e 

modesto/vaidoso. 

Sendo assim, a descrição detalhada de cada cluster será feita a seguir. Para 

efeitos de comparação, cada cluster foi analisado tomando como referência as 

médias da amostra total, visando entender como se diferenciam da média geral em 

determinados aspectos. 

Cada cluster recebeu o nome de um personagem do cinema, com o intuito de 

fazer uma associação entre as características do grupo e do personagem, visando 

facilitar a compreensão. Diante disso, a idade não teve ponderação na escolha dos 

personagens, tendo em vista somente as suas características. 

 Sendo assim, os clusters do eu real foram nomeados da seguinte forma: 

 

1. Jack Byrnes – Entrando numa fria (interpretado por Robert de Niro): 

homem protetor, rígido e abusado (CINEMA COM RAPADURA, 2004). 

 

2. Stive Stifler – American Pie (interpretado por Seann William Scott): 

homem irreverente, jovem e receptivo (MUNDO DRIVE, 2014).  

 

3. Augustus Waters – A culpa é das estrelas (interpretado por Ansel 

Elgort): O personagem é apaixonante, carismático, sensível, amigo e bom (GAROTA 

IT, 2014). 
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4. John Mcclane – Duro de matar (interpretado por Bruce Willis): homem 

sarcástico, imprudente e agitado (CINE IN SITE, 2014). 

 

4.2.2.1 Cluster 1 – Jack Byrnes 

Gráfico 3 – Autoconceito real Jack Byrnes 

 

Base: 31 casos. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Este cluster possui como características marcantes o fato de serem 

indulgentes, desagradáveis, antigos, desorganizados, calmos e simples, 

características associadas ao personagem Jack Byrnes. 

Diante disso, identifica-se que apesar deste cluster possui uma faixa etária 

jovem, o mesmo possui características que se assemelham a um perfil de ‘velho 

rabugento’, ou seja, apesar da idade, os indivíduos podem possuir características 

que ás vezes não é condizente com a fase da sua vida. 

Este grupo de homens corresponde a 18,6% da amostra pesquisada, sendo o 

segundo menor grupo. 

O cluster é composto por 48,4% de indivíduos entre 20 e 30 anos, 29% por 

indivíduos de 30 a 40 anos, indicando uma faixa etária mais madura em relação aos 

outros clusters. Do grupo, 90,32% dos indivíduos residem no estado do Paraná. 

Os indivíduos deste grupo estão em um momento de vida mais avançado do 

que os demais, pois já passaram por um relacionamento estável e hoje 58,1% dos 

indivíduos declaram- se divorciado/separado. 

Apesar desse dado, 35,48% dos indivíduos declaram residir com o 

cônjuge/filhos, entretanto, há a possibilidade dos indivíduos estarem com novas 

parceiras. 

Em relação ao grau de instrução, 41,94% dos indivíduos possui Ensino 

Superior incompleto, enquanto que 19,35% possuem Ensino Médio completo e 

outros 19,35% possuem Ensino Superior completo. Como os indivíduos ainda não 

possuem elevado grau de instrução, o cargo ocupado por 25,81% dos respondentes 

é de funcionário sem função de chefia. 

Deste grupo, 38,7% dos indivíduos pertencem à classe econômica B2 e 

25,8% pertencem à classe social A2, sendo o único cluster que contempla uma 

porcentagem considerável de indivíduos da classe A. 

4.2.2.2 Cluster 2 – Steve Stifler 

Gráfico 4 – Autoconceito real Steve Stifler 
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Base: 27 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Este cluster possui como características marcantes o fato de serem 

agradáveis, contemporâneos, joviais, informais e liberais, características associadas 

ao personagem Steve Stifler. 

Compreende 16,2% da amostra, sendo o menor grupo. 

O cluster é composto por 66,7% de indivíduos entre 21 e 30 anos e 18,5% de 

indivíduos com 20 anos ou menos, indicando um cluster mais jovem que o anterior. 

Logo, 77,8% dos indivíduos deste grupo são solteiros, a maioria do estado do 

Paraná (66,70%) e Santa Catarina (14,80%). 48,15% destes indivíduos residem com 

os pais. 

Em relação ao grau de instrução, 81,5% dos respondentes possui Ensino 

Superior incompleto, sendo que 51,85% se declara estudante. 

44,4% dos indivíduos deste grupo pertencem à classe B2 e 22,2% à classe 

B1. 

4.2.2.3 Cluster 3 – Augustus Waters 

Gráfico 5 – Autoconceito real Augustus Waters 
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Base: 41 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

As características marcantes deste cluster são o fato de serem delicados, 

calmos, econômicos, organizados e maduros, características associadas ao 

personagem Augustus Waters. 

Este grupo de homens corresponde a 24,6% do total da amostra, sendo o 

segundo maior grupo. 

O grupo é composto por 61,0% de indivíduos entre 21 e 30 anos, 19,5% de 

indivíduos de 18 a 20 anos, um grupo de jovens, assim como o cluster 2. A maior 

parte dos respondentes é do estado do Paraná, 73,2%.  

Como o grupo é composto por jovens, 65,85% dos respondentes residem 

com os pais. 

Em relação ao grau de instrução, 58,5% possuem Ensino Superior 

incompleto, 17,1% possuem Ensino Superior completo. Por ser também um grupo 

jovem, as principais funções exercidas por este cluster são por 39,0% estudantes, 

29,3% funcionários sem função de chefia. 

No que diz respeito a classe econômica, 37,7% deste grupo pertence à classe 

B1, seguida por 22% na classe B2 e 22% na classe C1, é o único cluster que 

contempla um número de indivíduos representativo da classe C. 
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4.2.2.4 Cluster 4 – John Mcclane 

Gráfico 6 – Autoconceito real John Mcclane 

 

Base: 41 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

As características marcantes desse grupo são o fato de serem rudes, 

agitados, tensos, dominantes, ortodoxos e complexos, características associadas ao 

personagem John Mcclane. 

Este grupo de homens corresponde a 40,7% da amostra pesquisada, sendo o 

maior grupo. 

O grupo é composto por 60,3% de indivíduos entre 21 e 30 anos, 20,6% de 

indivíduos entre 31 e 40 anos, indicando indivíduos um pouco mais velhos que os 

clusters 2 e 3. 

A maior parte dos respondentes se encontra no estado do Paraná, sendo 

82,4%. 63,2% dos indivíduos deste cluster são solteiros. 

Em relação ao seu grau de instrução, 38,2% dos respondentes possui Ensino 

Superior incompleto, 27,9% possui Ensino Superior completo, 14,7% possui Pós-

Graduação completa. As principais funções exercidas por este cluster são 36,8% 

funcionários sem função de chefia, seguido por 23,5% estudantes.  

Dentre os respondentes, 38,2% pertencem à classe B1 e 29, 4% à classe B2. 
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4.2.3  Autoconceito ideal 

A análise de cluster também foi feita para o eu ideal e também foram 

identificados quatro grupos com características que contém diferenças significantes 

entre si. A distribuição de frequência é regular e adequada ao tamanho da amostra, 

como aponta a tabela 4.  

 

Tabela 6 - Frequência de casos por cluster autoconceito ideal 

Frequência
Percentual 

válido

Percentual 

Acumulado

CLUSTER 1 43 25,7 25,7

CLUSTER 2 50 29,9 55,7

CLUSTER 3 42 25,1 80,8

CLUSTER 4 32 19,2 100,0

Total 167 100,0  

Base: 167 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Então, foi realizado um teste de Tukey com o objetivo de verificar se havia 

diferença significativa entre os clusters. As características mais marcantes podem 

ser visualizadas na tabela 5. 

 

Tabela 7 - Teste de Tukey autoconceito ideal 
CARACTERÍSTICAS CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 F Sig Tuckey

Rude:Delicado 3,86 3,50 5,26 4,53 14,53 ,000 b,d, e

Agitado:Calmo 6,26 3,38 6,38 5,06 36,34 ,000 a,c,d,e,f

Tenso:Relaxado 6,60 5,28 7,29 5,75 22,10 ,000 a,c,d,f

Dominante:Submisso 2,37 2,42 2,48 3,47 5,03 ,002 c,e,f,

Econômico:Indulgente 1,65 2,40 1,95 3,47 13,68 ,000 a,c,e,f,

Agradável:Desagradável 1,23 1,60 1,21 2,47 14,78 ,000 c,e,f,

Contemporâneo:Antigo 3,28 2,76 2,02 3,59 6,10 ,001 b,f

Organizado:Desorganizado 1,33 1,38 1,31 2,53 16,10 ,000 c,e,f

Racional:Irracional 1,44 1,48 1,67 3,78 40,12 ,000 c,e,f,

Jovial:Maduro 6,37 3,34 1,95 5,34 70,13 ,000 a,b,c,d,e,f

Formal:Informal 2,95 3,86 4,14 5,47 10,95 ,000 b,c,e,f,

Ortodoxo:Liberal 5,00 4,14 6,21 5,41 10,59 ,000 b,d,e

Complexo:Simples 6,35 4,40 5,88 6,38 10,89 ,000 a,d,e,

Semcor:Colorido 4,51 4,50 5,10 4,50 1,22 ,304 -

Modesto:Vaidoso 3,53 4,06 5,26 4,56 5,83 ,001 b,d

N 43 50 42 32

a - diferença significativa entre 1 e 2

b - diferença significativa entre 1 e 3

c - diferença significativa entre 1 e 4

d- diferença sigificativa entre 2 e 3

e -diferença sigificativa entre 2 e 4

f -diferença sigificativa entre 3 e 4  

Base: 167 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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É possível ver a distribuição das médias no gráfico 7. 

 

Gráfico 7– Distribuição das médias do autoconceito ideal por cluster 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Rude Delicado

Agitado Calmo

Tenso Relaxado

Dominante Submisso

Econômico Indulgente

Agradável Desagradável

Contemporâneo Antigo

Organizado Desorganizado

Racional Irracional

Jovial Maduro

Formal Informal

Ortodoxo Liberal

Complexo Simples

Semcor Colorido

Modesto Vaidoso

Cluster  1 Cluster 3

Cluster  2 Cluster 4  

Base: 167 casos. Cluster 1= 43 respondentes; Cluster 2= 50 respondentes; Cluster3= 42 
respondentes e Cluster 4= 32 respondentes. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Cada cluster do eu ideal também recebeu o nome de um personagem do 

cinema. Sendo assim, os clusters foram nomeados da seguinte forma: 

1. John James Preston ou Mr. Big – Sex and the city (interpretado por 

Chris Noth): é um homem cavalheiro, maduro, calmo e sociável 

(HOWSTUFFWORKS, 2014). 

 

2. Bruce Wayne – Batman (interpretado por Christian Bale): homem 

reservado, complicado e agitado (CINE POP, 2014). 
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3. Alex Hitchens ou Hitch – Hitch O conselheiro amoroso (interpretado por 

Will Smith): vaidoso, descontraído, moderno e afetuoso (CINE CLICK, 2005). 

 

4. Bruce Nolan – Todo Poderoso (interpretado por Jim Carrey): bondoso, 

desorganizado, incongruente e informal (ADORO CINEMA, 2013). 

 

4.2.3.1 Cluster 1 – John James Preston (Mr. Big) 

Gráfico 8– Autoconceito ideal John James Preston (Mr. Big) 
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Base: 43 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Do total da amostra, 25,7% dos respondentes gostariam de ser John James 

Preston (Mr. Big), pois o personagem é sinônimo de cavalheirismo.  

Os homens deste grupo gostariam de ser calmos, econômicos, maduros e 

formais, características associadas ao personagem John James Preston (Mr. Big), 

conforme apontam as médias da tabela 5. 

A média deste cluster está alinhada com a média da amostra total em relação 

às características contemporâneo/antigo. 

4.2.3.2 Cluster 2 – Bruce Wayne 

Gráfico 9– Autoconceito ideal Bruce Wayne  
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Base: 50 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Este grupo de homens gostaria de ser mais agitado, relaxado, ortodoxo e 

complexo, características associadas ao personagem Bruce Wayne, conforme 

apontam as médias da tabela 5 e a distribuição no gráfico 9. 

29,9% da amostra gostariam de ter essas características, sendo que as 

médias do grupo estão alinhadas à da amostra total nas características 

tenso/relaxado, sem cor/colorido e modesto/vaidoso. 

4.2.3.3 Cluster 3 - Alex Hitchens (Hitch) 

Gráfico 10– Autoconceito ideal Alex Hitchens (Hitch) 
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Base: 32 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Do total de respondentes, 25,1% dos homens gostariam de ser mais 

delicados, relaxados, contemporâneos, joviais, liberais e vaidosos, características 

associadas ao personagem Alex Hitchens (Hitch). 

As médias do grupo estão alinhadas à da amostra geral nas características 

complexo/simples. 

4.2.3.4 Cluster 4 - Bruce Nolan 

Gráfico 10– Autoconceito ideal Bruce Nolan 
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Base: 50 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Este cluster corresponde a 19,2% da amostra pesquisada. Este grupo 

gostaria de ser mais submisso, indulgente, desagradável, desorganizado, irracional 

e informal, assim como o personagem Bruce Nolan. 

Diferente dos demais, este grupo este grupo é o que mais se assemelha à 

média da amostra total, diferindo nas características racional/irracional, 

jovial/maduro, formal/informal e complexo/simples. 

4.2.4 Relação entre o autoconceito real, autoconceito ideal e consumo 

Conforme teoria de Solomon (2011), citada no capítulo 2.1, indivíduos 

buscam produtos para preencher a lacuna entre o eu real e o eu ideal, para atingir o 

equilíbrio do eu.  

Assim, foi necessário realizar uma tabulação cruzada, medida através do qui-

quadrado para comparar o cluster atual dos indivíduos e em qual eles gostariam de 

estar, como mostra a tabela 6. 
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Tabela 8 – Tabulação cruzada autoconceito real x autoconceito ideal 

MR. BIG
BRUCE 

WAYNE

ALEX 

HITCHENS

BRUCE 

NOLAN
TOTAL

Count 8 5 4 14 31

% within Cluster ACR 25,8% 16,1% 12,9% 45,2% 100,0%

% within Cluster ACI 18,6% 10,0% 9,5% 43,8% 18,6%

% of Total 4,8% 3,0% 2,4% 8,4% 18,6%

Count 6 4 12 5 27

% within Cluster ACR 22,2% 14,8% 44,4% 18,5% 100,0%

% within Cluster ACI 14,0% 8,0% 28,6% 15,6% 16,2%

% of Total 3,6% 2,4% 7,2% 3,0% 16,2%

Count 14 9 12 6 41

% within Cluster ACR 34,1% 22,0% 29,3% 14,6% 100,0%

% within Cluster ACI 32,6% 18,0% 28,6% 18,8% 24,6%

% of Total 8,4% 5,4% 7,2% 3,6% 24,6%

Count 15 32 14 7 68

% within Cluster ACR 22,1% 47,1% 20,6% 10,3% 100,0%

% within Cluster ACI 34,9% 64,0% 33,3% 21,9% 40,7%

% of Total 9,0% 19,2% 8,4% 4,2% 40,7%

Count 43 50 42 32 167

% within Cluster ACR 25,7% 29,9% 25,1% 19,2% 100,0%

% within Cluster ACI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 25,7% 29,9% 25,1% 19,2% 100,0%

TOTAL

A
U

T
O

C
O

N
C

E
IT

O
 R

E
A

L

AUTOCONCEITO IDEAL

JACK BYRNES

STEVE 

STIFLER

AUGUSTUS 

WATERS

JOHN 

MCCLANE

 

Sendo assim pode-se perceber que não existe uma relação única entre o Eu 

real e o Eu ideal entre os clusters identificados neste estudo, mas cada grupo 

apresentou um percentual mais expressivo de respondentes que anseiam ter as 

características predominantes de um determinado cluster: 

1. 45,2% dos respondentes do cluster Jack Byrnes gostariam de ser o Bruce 

Nolan (45,2%); 

 

Figura 1 – Jack Byrnes x Bruce Nolan 

 

Fonte: as autoras, 2014. 

 

2. 44,4% do cluster Steve Stifler gostariam de ser o Alex Hitchens (Hitch); 
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Figura 2 – Steve Stifler x Alex Hitchens 

 

Fonte: as autoras, 2014. 

 

3. 34,1% do cluster Augustus Waters gostariam de ser o cluster John James 

Preston (Mr. Big); 

 

Figura 3 – Augustus Waters x John James Preston 

 

Fonte: as autoras, 2014. 

 

4. 47,1% do cluster John Mcclane gostariam de ser o cluster Bruce Wayne. 

5.  

Figura 4 – John Mcclane x Bruce Wayne 

 

Fonte: as autoras, 2014. 

 

Percebe-se também que embora os respondentes queiram manter algumas 

de suas características, havendo assim uma semelhança entre o seu eu real e ideal, 

eles gostariam de adquirir novas características, o que influencia no seu 

comportamento de consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais, conforme 

detalhamento por cluster a seguir. 
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O detalhamento foi feito com base no agrupamento de clusters do 

autoconceito real e sua projeção para o autoconceito ideal, se referindo, portanto 

àquilo que os consumidores realizam hoje para o alcance do que almejam ser. 

4.2.4.1 Cluster Jack Byrnes x Bruce Nolan 

Gráfico 10 – Jack Byrnes x Bruce Nolan 

 

Base: 31 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Homens que pertencem ao grupo denominado Jack Byrnes gostariam de ser 

Bruce Nolan. Este grupo manifesta a intenção de querer reforçar ainda mais 

algumas características negativas como: ser indulgentes, desagradáveis e 

desorganizados. Também querem ser mais complexos e menos vaidosos do que se 

percebem. 

Em relação a aparência física, 41,9% dos indivíduos desse grupo 

demonstram estar satisfeitos com sua aparência física. Uma vez que, 19,4% 

declaram baixa preocupação com a sua aparência, enquanto que 22,6% declaram 

que a preocupação com a aparência é moderada, assim reforçando a característica 

de ser um grupo menos vaidoso.  
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Dentre os motivos pelos quais eles se preocupam com a aparência, 45,2% 

dos respondentes afirmaram que estão preocupados com a realização pessoal, 

seguido por 29% de respondentes que estão preocupados com a saúde. 

Os produtos que este grupo mais adquire são os produtos de cuidados 

básicos, mais voltados para a higiene, como é no caso do desodorante, shampoo, 

lâmina de barbear, perfume/colônia e creme de barbear. 

O uso de outros produtos complementares é feito por pouco menos da 

metade dos homens que pertencem a este grupo, como condicionador, protetor 

solar, fixador/modelador para cabelo (gel, pomada, etc.). Itens como, aparelho de 

barbear elétrico, loção pós-barba e hidratante corporal atinge uma parcela em torno 

de 1/3 dos homens que pertencem a este grupo, pois, conforme citado 

anteriormente, esse grupo não demonstra preocupação com vaidade nem tampouco 

em agradar as pessoas, uma vez que se autodenomina desagradável e tem como 

desejo reforçar ainda mais esta característica. 

 

Tabela 9 – Consumo de produtos cluster Jack Byrnes 

PRODUTO N
% DE 

CASOS

Desodorante 30 96,8%

Shampoo 26 83,9%

Lâmina de barbear 23 74,2%

Perfume / Colônia 22 71,0%

Creme de barbear 17 54,8%

Condicionador 15 48,4%

Protetor solar 14 45,2%

Fixador / Modelador para cabelo (gel, pomada, etc.) 13 31,9%

Loção pós-barba 12 38,7%

Aparelho de barbear elétrico 11 35,5%

Creme hidratante para o corpo 9 29,0%

TOTAL DE RESPONDENTES 31  

Base: 31 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 
 

O formato de varejo onde esse grupo adquire produtos de cuidados pessoais 

são as lojas específicas (32,8%) e as farmácias (29,3%). 61,3% dos respondentes 

compram os produtos para si mesmos, enquanto que 35,5% dos respondentes, 

sequer fazem suas compras e utilizam os produtos que são providenciados pelas 

esposas e namoradas. 
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Outra característica que mostra o desapego à vaidade deste grupo é que 71% 

dos respondentes usam perfumes nacionais (a marca mais citada é O Boticário), o 

que indica que este grupo não está preocupado com a exclusividade, com status ou 

fragrâncias muito marcantes, características dos perfumes importados, reforçando 

também as características de simplicidade. 

Em relação ao uso desses produtos, o grupo está dividido entre 54,8% dos 

respondentes declaram usar sempre a mesma marca e 41,9% que gostam de variar 

produtos e marcas. 

Os serviços utilizados por este grupo também são os serviços básicos para a 

manutenção da aparência destes indivíduos, sendo o corte de cabelo o mais citado, 

seguido por cuidados com barba e bigode. Somente 35,5% praticam exercícios 

físicos, o que mais uma vez confirma um perfil mais indulgente e desregrado, sem 

preocupações em agradar os outros. 

 

Tabela 10 – Consumo de serviços cluster Jack Byrnes 

 

Base: 31 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 

 

Uma vez que são poucos preocupados com a aparência, a maioria (64,5%) 

dos indivíduos desse grupo realizam os serviços de cuidados pessoais em 

cabeleireiros ou barbeiros/clínica unissex. 

Em relação à prática de exercícios físicos, 45,2% declaram nunca praticar 

exercícios físicos, enquanto que 38,7% praticam exercícios entre 1 e 3 vezes por 

semana.  

Há uma diferença de valores entre a questão de quais serviços o indivíduo 

utiliza e a frequência de com que pratica exercícios, pois a primeira se refere apenas 

a quem utiliza os serviços de academia, clubes e demais e as questões seguintes 

são abertas, incluindo respondentes que praticam atividades ao ar livre e sem 

acompanhamento profissional. Por haver uma lógica de salto no questionário para 
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aqueles que não praticam atividades físicas, as questões a seguir foram analisadas 

com o valor de N=17. 

Dentre as modalidades praticadas 25,7% dos respondentes praticam corrida e 

outros 25,7% caminhada. Por serem atividades que podem ser executadas com 

pouco auxílio profissional, não há investimento no pagamento de academias, o que 

resulta em 48% de respondentes que praticam atividades físicas ao ar livre, sem 

acompanhamento de um personal trainer.  

As motivações deste grupo para a prática de exercícios físicos são para 

41,9% do grupo a saúde, para 19,4% o condicionamento físico e 12,9% é uma forma 

de relaxar e aliviar o stress.  

Pode-se concluir que este grupo demonstra pouco esmero em cuidados 

pessoais, pois o esforço que realiza para manter a aparência é básico, com pouca 

utilização de produtos complementares. Além disso, poucos praticam atividade física 

e quem o faz, corre ou caminha ao ar livre, sem acompanhamento de um serviço de 

academia ou personal trainer. 

Por fim, esse grupo também não se preocupa em agradar as pessoas, visto 

que busca reforçar as características de ser desagradável, indulgente, 

desorganizado e pouco vaidoso. 

4.2.4.2 Cluster Steve Stifler x Alex Hitchens (Hitch) 

Gráfico 11 – Steve Stifler x Alex Hitchens (Hitch) 
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Base: 27 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Homens do cluster Steve Stifler, sendo 44,4% dos indivíduos gostariam de ser 

Alex Hitchens (Hitch). Ou seja, em alguns aspectos, almejam se tornar bem 

diferentes do que se percebem (eu real), principalmente no que se refere a ser mais 

organizado, racional, jovial, calmo, relaxado, delicado e vaidoso.  

No que diz respeito a aparência, 51,9% deste grupo declara estar satisfeito 

com a aparência, sendo que 44,4% demonstraram preocupados ou muito 

preocupados com a aparência, o que justifica o desejo de serem mais vaidosos. 

Dos respondentes deste grupo, 42,1% declaram se preocupar com a 

aparência por motivo de realização pessoal. Entretanto, diferente do cluster Jack 

Byrnes, 22% dos respondentes deste grupo declaram se preocupar com a aparência 

para conquistar alguém, o que é congruente com o perfil do eu ideal, Alex Hitchens 

(Hitch). 

Sendo assim, esse grupo usa mais produtos de cuidados pessoais, além dos 

básico, como cremes hidratantes para o rosto, protetor solar e labial, por exemplo.  

 

Tabela 11 – Consumo de produtos cluster Steve Stifler 
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PRODUTO N
% DE 

CASOS

Desodorante 26 96,3%

Shampoo 26 96,3%

Perfume / Colônia 24 88,9%

Lâmina de barbear 23 85,2%

Creme de barbear 15 55,6%

Condicionador 15 55,6%

Protetor solar 13 48,1%

Loção pós-barba 11 40,7%

Aparelho de barbear elétrico 11 40,7%

Fixador / Modelador para cabelo (gel, pomada, etc.) 10 37,0%

Protetor labial 8 29,6%

Creme hidratante para o rosto 7 25,9%

Creme hidratante para o corpo 7 25,9%

TOTAL DE RESPONDENTES 27  

Base: 27 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 

 

O formato de varejo onde esse grupo adquire os produtos são, por 35,8% dos 

entrevistados, os supermercados, sendo que 85,2% dos respondentes adquirem os 

produtos para si mesmos e, para 14,8% dos indivíduos desse grupo, são os pais que 

compram os produtos para eles. 

Dentre as marcas de perfume usadas pelos respondentes, 55,6% usa marcas 

importadas, o que indica que este grupo está preocupado com a exclusividade, com 

status ou fragrâncias mais marcantes. Como o interesse desse grupo é ser 

conquistador, os perfumes importados possuem as características necessárias para 

a sedução. 

Em relação ao uso desses produtos, 37% dos respondentes declaram que 

gostam de variar produtos e marcas e 29,6% declaram que gostam de usar 

novidades. Diferente do cluster Jack Byrnes, esse grupo, por ser mais jovial e liberal, 

está aberto à experimentação. 

Os serviços mais buscados por esse grupo estão voltados para a manutenção 

do corte de cabelo, cuidados com a barba bigode e sobrancelha. Embora ainda 

pouco expressivo (11%), alguns membros deste grupo procuram por serviços de 

cuidados pessoais, incluindo a procura por serviços diferenciados como a limpeza 

de pele, manicure/pedicure, esfoliação e depilação. Há também maior procura por 

parte deste grupo na prática de exercícios físicos. 
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Tabela 12 – Consumo de serviços cluster Steve Stifler 

SERVIÇO N
% DE 

CASOS

Corte de cabelo 27 100,0%

Cuidados com a barba / bigode 16 59,3%

Exercícios físicos (academia, clube, times) 15 55,6%

Fazer sombrancelha 10 37,0%

Limpeza de pele 3 11,1%

Manicure / Pedicure 3 11,1%

Esfoliação 3 11,1%

Depilção (com cera ou laser) 3 11,1%

TOTAL DE RESPONDENTES 27  

Base: 27 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 
 

Os indivíduos desse grupo realizam os serviços de cuidados pessoais em 

cabeleireiros ou barbeiros/clínica unissex (74,1%). 

Em relação à prática de exercícios físicos, 59,3% dos respondentes praticam 

exercícios entre 1 e 3 vezes por semana e 22,2% entre 4 e 6 vezes por semana, 

indicando uma preocupação maior com a forma física. Por haver uma lógica de salto 

no questionário em que aqueles que não praticam atividades físicas as questões a 

seguir foram analisadas com o valor de N=22. 

Dentre as modalidades praticadas, 21,3% praticam corrida e 19,7% 

musculação. 

Por serem atividades que podem ser executadas com pouco auxílio 

profissional, 32% de respondentes que praticam atividades físicas ao ar livre, sem 

acompanhamento de um personal trainer e 28% praticam atividades físicas em 

academias, com ou sem acompanhamento de um personal trainer. 

As motivações deste grupo para a prática de exercícios físicos é, para 29,6% 

do grupo a saúde, para 18,5% lazer, 14,8% condicionamento físico e 14,8% perda 

de peso.  

Pode-se concluir que, através dos produtos e serviços de cuidados pessoais, 

este cluster realça principalmente as características de jovial, informal e liberal (eu 

real), e as características jovial, agradável, liberal e vaidoso (eu ideal), pois realiza 

um esforço maior para manter a aparência, utilizando produtos de beleza, perfume 

importado e a prática de exercícios físicos para a perda de peso e condicionamento 

físico. 
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4.2.4.2.1 Augustus Waters x John James Preston (Mr. Big) 

Gráfico 12 – Augustus Waters x John James Preston (Mr. Big)  

 

Base: 41 casos. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

43,1% dos homens que pertencem ao grupo Augustus Waters, gostariam de 

ser John James Preston (Mr. Big). Embora queiram manter as características mais 

marcantes como calmo, econômico, agradável, maduro, formal, desejam ser menos 

delicados, portando-se de maneira mais rude e tensa e também serem menos 

vaidosos. 

Deste cluster, 34,1% declaram estar moderadamente satisfeitos com a sua 

aparência, mas 65,9% declaram estar preocupados com a mesma. 

Os principais motivos pelos quais esse cluster se preocupa com a aparência 

são, assim como o cluster Jack Byrnes, a realização pessoal (48,8% dos 

respondentes) e a saúde (29,3% dos respondentes). 

Este cluster usa além dos produtos usados pelos clusters Jack Byrnes e 

Steve Stifler, utiliza cremes de tratamento para o cabelo e talco. 

 

Tabela 13 – Consumo de produtos cluster Augustus Waters 
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PRODUTO N
% DE 

CASOS

Desodorante 40 97,6%

Shampoo 40 97,6%

Perfume / Colônia 34 82,9%

Lâmina de barbear 30 73,2%

Creme de barbear 29 70,7%

Condicionador 21 51,2%

Fixador / Modelador para cabelo (gel, pomada, etc.) 19 46,3%

Loção pós-barba 19 46,3%

Protetor solar 19 46,3%

Aparelho de barbear elétrico 17 41,5%

Talco 12 29,3%

Protetor labial 10 24,4%

Creme de tratamento para cabelo 9 22,0%

Creme hidratante para o corpo 9 22,0%

TOTAL DE RESPONDENTES 41  

Base: 41 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 

 

Dentre as marcas de perfume utilizadas, 46,6% dos respondentes usam 

marcas importadas, o que indica que tem uma parcela expressiva preocupado com a 

exclusividade, com status ou fragrâncias mais marcantes. 

  

Tabela 14 – Consumo de serviços cluster Augustus Waters 

SERVIÇO N
% DE 

CASOS

Corte de cabelo 39 95,1%

Exercícios físicos (academia, clube, times) 28 68,3%

Cuidados com a barba / bigode 19 46,3%

Limpeza de pele 8 19,5%

Fazer sombrancelha 6 14,6%

TOTAL DE RESPONDENTES 41  

Base: 41 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 

 

Os indivíduos desse grupo realizam os serviços de cuidados pessoais em 

cabeleireiros ou barbeiros/clínica unissex (82,9%). 

No que diz respeito à prática de exercícios físicos, 68,3% dos respondentes 

praticam exercícios físicos entre 1 e 3 vezes por semana e 36,6% pratica exercícios 

físicos entre 4 e 6 vezes por semana. 
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Seguindo a lógica de salto mencionada anteriormente, as questões a seguir 

foram analisadas com o valor de N=34. 

Dentre as modalidades praticadas, 21,0% dos respondentes praticam 

musculação, 17,1% praticam corrida, 19,0% praticam futebol/futsal, 13,3% praticam 

caminhada. Logo 28% declaram praticar exercícios físicos ao ar livre, 26,7% em 

academias sem personal trainer, e 25,3% em campos/quadras esportivas. 

As principais motivações para a prática de exercícios físicos são a saúde 

(46,3) e o condicionamento físico (24,4%). 

Portanto, através dos produtos e serviços de cuidados pessoais, este cluster 

realça principalmente as características de calmo, delicado e organizado (eu real), e 

as características econômico, maduro e formal (eu ideal), pois realiza um esforço 

maior para manter a aparência, utilizando produtos de beleza complementares como 

cremes de tratamento para o cabelo e talco, uso de perfume importado e a prática 

de exercícios físicos para a saúde e condicionamento físico, como a musculação. 

4.2.4.3 Cluster John Mcclane x Bruce Wayne 

Gráfico 13 - John Mcclane x Bruce Wayne 

 

Dentre o cluster John Mcclane, 47,1% gostariam de ser Bruce Wayne, ou 

seja, buscam amenizar as características como agitado e tenso e ser mais calmos e 
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relaxados. 35,8% cluster declara estar moderadamente satisfeito com a sua 

aparência, e 33,8% declara estar moderadamente preocupado com a aparência. 

Os motivos pelos quais esse grupo se preocupa com a aparência são, para 

52,9% dos respondentes, a realização pessoal, para 16,2% a saúde e para 11,8%, 

se preocupam com o que os outros vão achar a seu respeito. 

 

Tabela 15 – Consumo de produtos cluster John Mcclane 

PRODUTO N
% DE 

CASOS

Shampoo 68 100,0%

Desodorante 67 98,5%

Lâmina de barbear 59 86,8%

Perfume / Colônia 59 86,8%

Creme de barbear 44 64,7%

Condicionador 39 57,4%

Loção pós-barba 35 51,5%

Protetor solar 34 50,0%

Fixador / Modelador para cabelo (gel, pomada, etc.) 26 38,2%

Aparelho de barbear elétrico 24 35,3%

Protetor labial 21 30,9%

Creme hidratante para o corpo 15 22,1%

TOTAL DE RESPONDENTES 68  

Base: 68 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 

 

Dentre as marcas de perfume usadas por esse público, 50% dos 

respondentes declara usar marcas nacionais.  

Em relação ao comportamento do uso de produtos de cuidados pessoais, 

45,6% usam o sempre os mesmos produtos, 42,6% gostam de variar produtos e 

marcas. 

Os produtos são adquiridos por 33,9% dos respondentes em lojas 

específicas, por 25,2% em supermercados e por 27,0% em farmácias,  

Quem compra os produtos de cuidados pessoais para esses indivíduos são 

eles mesmos, 79,4% do grupo ou a esposa/namorada para 16,2% de indivíduos. 

Em relação aos serviços utilizados por esse grupo, a maioria utiliza os 

serviços básicos com corte de cabelo. Entretanto, há um número de casos elevado 

para a prática de exercícios físicos. 
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Tabela 16 – Consumo de serviços cluster John Mcclane 

SERVIÇO N
% DE 

CASOS

Corte de cabelo 64 94,1%

Exercícios físicos (academia, clube, times) 41 60,3%

Cuidados com a barba / bigode 30 44,1%

Fazer sombrancelha 18 26,5%

Limpeza de pele 11 16,2%

TOTAL DE RESPONDENTES 68  

Base: 68 casos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
Reposta Múltipla – Total superior a 100% 

 

Esses serviços são realizados em cabeleireiros ou barbeiros/clínicas unissex 

por 69,1% dos respondentes e cabeleireiro ou barbeiro/clínica específica para 

homens por 22,1%. 

Em relação à prática de exercícios físicos, 58,8% dos respondentes declaram 

praticar exercícios físicos entre 1 e 3 vezes por semana e 25% declaram praticar 

exercícios físicos entre 4 e 6 vezes por semana. Conforme lógica de salto, as 

próximas questões serão analisadas com valor de N=61. 

Dentre as modalidades praticadas, 23% dos indivíduos praticam musculação 

(corresponde a 52,5% dos casos), 17,3% futebol/futsal (39,3% dos casos), 16,5% 

corrida e 15,8% caminhada. 

52,5% praticam atividades ao ar livre sem personal trainer, 39,3% em 

campos/quadras esportivas, 23% em academias sem personal trainer. 

As principais motivações para a prática de exercícios físicos são 44,1% a 

saúde e para 16,2% o aumento da massa muscular, indicando que esse grupo está 

preocupado em atingir o ideal forte e musculoso, conforme descrição do homem no 

item 2.3. 

À vista disso, conclui-se que este cluster realça principalmente características 

como agitado, complexo e ortodoxo (eu real), e as características relaxado, ortodoxo 

e complexo (eu ideal) através dos produtos e serviços de cuidados pessoais.  

Desse modo, este cluster possui preocupação com a sua aparência, um 

exemplo é a utilização de produtos complementares no seu dia a dia como protetor 

solar, fixador/modelador de cabelo e loção pós-barba. Além disso, esse grupo 

pratica exercícios físicos, sendo que uma parte do grupo busca o aumento da massa 

muscular. Conforme citado no item 2.3, uma estrutura muscular tem a função de 
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destacar os indivíduos principais dos menos relevantes, indicando assim que este 

grupo se preocupa em realçar a característica de dominante. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com a história da construção do gênero masculino e a sua 

identificação, a imagem do homem é de racionalidade, poder e domínio. Em 

contrapartida, o gênero feminino é caracterizado pela sua emoção, dependência e 

obediência (GIFFIN, 2005). A masculinidade é identificada como uma esfera social 

construída historicamente. Contudo, o universo do gênero masculino está sofrendo 

transformações e o ideal e as representações da masculinidade estão mudando 

(LEMOS, 2008). 

A vaidade masculina é uma forma do indivíduo se libertar de antigos 

conceitos sociais da história do homem, traçando mudanças de identidade. O uso de 

cosméticos, ida a clínicas de estéticas e preocupação com o corpo são possuem 

impacto na saúde e no bem estar do homem, resultando na sua satisfação consigo 

próprio (POSSATI, LUCENA, 2009). 

O hábito de utilizar produtos de HPPC vem sendo intensificado, uma vez que 

o público masculino compreendeu que cuidados com a aparência não ofuscam sua 

masculinidade, nem são considerados uma questão de gênero, mas sim uma 

questão de cuidado com o próprio corpo (ABIHPEC, 2014). 

Este estudo buscou verificar como o consumidor masculino percebe a si 

mesmo (autoconceito real) e como gostaria de ser (autoconceito ideal), além de 

verificar os hábitos do consumidor masculino e identificar como o autoconceito do 

consumidor masculino influencia no consumo de produtos e serviços de cuidados 

pessoais. 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa, conclusiva descritiva com 

abordagem de análise transversal única, através de levantamento do tipo survey. O 

instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário distribuído pela Internet através 

de um link do software Qualtrics. 

Verificou-se que o autoconceito do consumidor influencia no consumo de 

produtos e serviços de cuidados pessoais, de forma que as suas características do 

eu real e de como gostariam de ser impactam nos tipos de produtos, serviços e 

práticas para o aperfeiçoamento da aparência física e a percepção sobre a mesma. 
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Isso pôde ser identificado através do agrupamento dos respondentes em 

clusters com base nas suas características semelhantes. Ou seja, cada cluster 

possui singularidades que determinam o perfil dos respondentes.  

O cluster Jack Byrnes, cujos indivíduos são indulgentes, desagradáveis, 

antigos, desorganizados, calmos e simples e gostariam de ser Bruce Nolan e 

assumir as características de submisso, indulgente, desagradável, desorganizado, 

irracional e informal, é um grupo que demonstra pouco esmero em cuidados 

pessoais, pois o esforço que realiza para manter a aparência é básico, com pouca 

utilização de produtos complementares e também não se preocupa ser agradável. 

Já o cluster Steve Stifler, cujos indivíduos são agradáveis, contemporâneos, 

joviais, informais e liberais, e gostaria de ser Alex Hitchens, são mais delicados, 

relaxados, contemporâneos, joviais, liberais e vaidosos. Eles realizam um esforço 

maior para manter a aparência, utilizando produtos de beleza, perfume importado e 

a prática de exercícios físicos para a perda de peso e condicionamento físico. 

O cluster Augustus Waters, cujos indivíduos possuem o autoconceito real 

mais delicado, organizado e maduro. Entretanto, gostaria de ser John James 

Preston, ou seja, calmos, econômicos, maduros e formais. Para atingir seu eu ideal, 

os indivíduos desse grupo realizam um esforço maior para manter a aparência, 

usando produtos como cremes de tratamento para o cabelo, usam perfume 

importados e praticam exercícios físicos para a saúde e condicionamento físico, 

como a musculação. 

O cluster John Mcclane, cujos indivíduos são rudes, agitados, tensos, 

dominantes, ortodoxos e complexos, gostariam de ser Bruce Wayne, mais agitados, 

complexos, relaxados e ortodoxos. Eles se preocupam com a aparência e usam 

produtos complementares como protetor solar, fixador/modelador de cabelo e loção 

pós-barba. Além disso, esse grupo pratica exercícios físicos, sendo que uma parte 

do grupo busca o aumento da massa muscular através de atividades físicas como 

musculação, cujo intuito é se destacar perante outros indivíduos, denotando imagem 

de um homem forte e dominante.  

Em relação ao comportamento de consumo do consumidor masculino, os 

principais produtos e serviços de cuidados pessoais que ele utiliza no dia a dia, são 

os produtos básicos, como shampoo e desodorante, visto que também utiliza 

produtos complementares como protetor solar e loção pós-barba para a sua 

realização pessoal. Esses produtos são adquiridos em supermercados, lojas 
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específicas ou em farmácias, assim como aponta Tamashiro, Merlo e Silveira (2008), 

citados no item 2.4. 

No que diz respeito aos serviços, os homens utilizam serviços básicos como 

corte de cabelo em cabeleireiros e barbeiros/clínica unissex. 

Em relação à contribuição teórica, este estudo contribui com alguns conceitos 

da literatura, especialmente a respeito do autoconceito e comportamento do 

consumidor, pois este estudo confirma a relação entre o autoconceito do consumidor 

masculino e o consumo de produtos e serviços de cuidados pessoais. 

A maior contribuição prática deste estudo está relacionada ao comportamento 

do consumidor masculino, principalmente através dos perfis do eu real e do eu ideal 

que foram traçados. A partir desses perfis, empresas que oferecem produtos e 

serviços de cuidados pessoais podem ajustar seu plano de comunicação voltado ao 

perfil do eu real masculino ou estimulando que o consumidor use determinados 

produtos e serviços para o alcance do eu ideal. Pode-se citar como exemplo a 

marca de desodorantes Old Spice, que estreou no mercado brasileiro com uma 

campanha voltada para o resgate da masculinidade (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2014).   

A marca de desodorantes Old Spice com mais de 100 produtos de cuidados 

pessoais para o consumidor masculino, o que inclui colônias, produtos pós-barba, 

desodorantes e sabonetes, possui fragrâncias que tem como o objetivo acentuar a 

personalidade e masculinidade do homem (MUNDO DAS MARCAS, 2014). 

No que concerne a sua comunicação, é considerada irreverente, pois se 

utiliza do bom-humor nas suas propagandas com endosso de celebridades que se 

assemelham a proposta da marca conforme o anexo C (EXAME, 2014).   

Pode-se fazer uma relação entre a campanha da marca de desodorantes 

masculinos com o cluster John Mcclane, cujo eu ideal é Bruce Wayne, cujas 

características são rude, agitado, tenso, dominante, ortodoxo e complexo. A 

campanha busca resgatar o ‘orgulho masculino’ e, através do conceito de filme de 

ação, mostra estátuas másculas, um homem abrindo um coco com a mão, entre 

outras, como o ator Malvino Salvador que, num jantar romântico, acende as velas 

com lança chamas (EXAME, 2014). 

O estudo tem como limitações o tipo de amostragem, pois a maior parte dos 

questionários foi respondida por universitários, e os mesmos podem ter 

encaminhado o link para seus colegas, da mesma faixa etária. Além do que, a 
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amostra também é constituída por maior parte dos respondentes residentes no 

Paraná, de forma que os resultados obtidos do estudo não podem ser generalizados 

para os homens de todo o país. 

Assim, é válido para futuras pesquisas a replicação do estudo com amostras 

distintas, a fim obter resultados que complementem e aperfeiçoem o presente 

estudo. 

Pode-se ainda realizar uma pesquisa qualitativa de técnica projetiva com 

técnicas de associação, ou seja, a apresentação de um estímulo ao entrevistado 

para verificar as suas percepções sobre o mesmo (MALHOTRA, 2012). Assim, pode-

se utilizar a propaganda para verificar o impacto dos anúncios no consumo de 

produtos de cuidados pessoais do consumidor masculino. 
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APÊNDICE A – VISUALIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE B– SORTEIO KIT O BOTICÁRIO MEN 
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ANEXO A – PREOCUPAÇÕES DO HOMEM EM RELAÇÃO À APARÊNCIA 

 

Fonte: JWT, 2013. 
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ANEXO B – O QUE É ACEITÁVEL EM TERMOS DE APARÊNCIA 

 

Fonte: JWT, 2013. 
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ANEXO C – CAMPANHA OLD SPICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


