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RESUMO 
 

A crise de valores na sociedade atual acabou gerando no indivíduo uma dificuldade de se 
enxergar com uma identidade única e estável. A vaidade como exemplo, antes vista como 
uma preocupação exclusivamente feminina, hoje passa a ser também algo que interessa aos 
homens. Cada vez mais, cuidados com corpo e com a aparência, fazem parte da rotina deste 
novo modelo de homem. É neste contexto que surge o metrossexual, conceito que está 
diretamente relacionado com o consumismo e com a identidade masculina. Este artigo tem 
como objetivo, compreender e relacionar como a publicidade trata destes valores e 
significados, assim como, a abordagem deste nicho de mercado em seus discursos. Para este 
estudo, será analisada a comunicação da empresa Barbearia Clube, situada na cidade de 
Curitiba e uma das principais referências de metrossexualismo. 
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Não é de hoje que sabemos que o corpo e a beleza são ferramentas imprescindíveis 

ao discurso publicitário. Marcas de produtos estéticos, alimentícios e até empreendimentos 

imobiliários se aproveitam desta espécie de narciso consolidado do discurso para persuadir 

seus consumidores. Atualmente, os corpos masculinos tem ganhado visibilidade na mídia, 

espaço esse comumente ocupado por formas femininas, associadas à sensualidade e 

delicadeza. Revistas como Men’s Health4  e GQ5 ganham espaço nas prateleiras das bancas 

e disputam com jornais políticos e econômicos a atenção do público masculino. Essa 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Estudante de Graduação 7º. semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, 
email:cinerudolfo@gmail.com 
 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, 
email:patriciamarcondez@yahoo.com.br  
  
4 Revista mensal americana lançada em 1987 nos Estados Unidos presente hoje em 38 edições no mundo todo. Seu 
conteúdo exclusivamente másculo abrange: fitness, nutrição, sexualidade e estilo de vida.  
 
5 Recém chegada no Brasil (abril/2011) a revista mensal sempre foi uma marca de metrossexualidade em virtude dos 
comentários do inglês Marks Simpson. A revista aborda sobre moda, estilo e cultura para os homens. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 2 

representação midiática do homem é um reflexo da preocupação deste de cuidar do corpo e 

da aparência. A vaidade, vista até então como uma arma feminina, tem rompido com as 

correntes do preconceito iniciando um movimento lento, em direção ao homem e suas 

preocupações estéticas. É neste contexto que surge o termo metrossexual para definir esse 

homem consumista preocupado com seu corpo e com sua aparência. Neste artigo, procurar-

se-á entender a forma que a publicidade tem abordado esse nicho de mercado, em busca da 

fidelização do consumidor, sem caricaturizar ou estereotipar, seu público ou exagerar em 

suas mensagens. Para tal, estudaremos a comunicação da empresa Barbearia Clube que tem 

como slogan:  “Coisa de Macho”. Entre os benefícios oferecidos pela marca incluem barba, 

manicure, depilação e massagens exclusivamente para homens. Durante o serviço os 

machos são regados à cerveja, revistas masculinas e amendoins, os fregueses ainda tem a 

sua disposição mesas de bilhar, charutos e conhaques para aproveitar o ambiente da loja, 

tudo realizado por um atendimento feminino. Esse paralelo entre a vaidade e a 

masculinidade é o foco central do conceito e entendimento do metrossexual, partindo do 

mesmo para o entendimento das relações de gênero e discussões sobre a vaidade e a beleza, 

suas utilizações pela comunicação que tem capacidade de influenciar pessoas e ditar 

costumes. Relacionaremos tais conceitos distintos através da leitura dos signos presentes na 

publicidade da Barbearia Clube e assim, compreendermos a macro ambiência do assunto. 

Em primeira análise poderíamos dizer que só atualmente os homens têm se 

preocupado com sua aparência. Contudo, ao pesquisar o referido tema constatamos que de 

alguns anos para cá os tabus da sociedade masculinizada e patriarcal tem permitido um 

ambiente seguro para que os indivíduos assumam suas vaidades sem confundir os gêneros 

sociais e ser alvo de críticas e preconceitos. “A vaidade masculina finalmente saiu do 

armário6” é o que aponta Mark Simpson em seu artigo de 1994 para o jornal Independent da 

Inglaterra, ele que foi o primeiro a utilizar o termo metrossexual na mídia. O autor ainda 

indica que esse metrossexual apenas era visto nas revistas de moda como a GQ, nos 

comerciais da Levis e nos bares gays, mas atualmente esse tipo de homem é encontrado em 

qualquer lugar. Tal constatação dada pelo autor pode facilmente ser relacionada às teorias 

das pós-modernidade e à fraqueza dos valores sociais como discutiremos abaixo. Por outro 

lado, se podemos dizer que há um espaço mais amplo e aberto às discussões de gênero e 

suas implicações sociais, não podemos deixar de ver que a masculinidade e sua aparência 

grotesca e personalidade rígida ainda pertencem ao comportamento masculino. 

                                                
6 Traduzido pelos autores. 
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Engenheiros, advogados e executivos parecem transpor suas vaidades ao consumo de 

aparelhos eletrônicos ou automóveis. Quando a aparência entra em jogo, geralmente o 

mercado de trabalho e as questões relacionadas ao sucesso profissional fazem parte do 

discurso desse homem que pouco se preocupa com as tendências da moda ou o cuidado 

com o corpo meramente, sempre há uma necessidade de defender as consequências de suas 

atitudes.  

Tais comportamentos tão opostos, mas que ao mesmo tempo convivem socialmente são 

levados em consideração mesmo quando se trata do estudo da publicidade como uma área 

do conhecimento que produz estereótipos e através dele vende seu discurso. 

 

  

A Publicidade como Identidade 

 

O papel da publicidade como discurso cultural tem como propósito explorar os 

estereótipos de beleza em prol do estímulo a compra. Tais estereótipos constituem uma 

resposta no indivíduo pós-moderno de pertencimento e identificação sendo responsável por 

parte de sua identidade. O sujeito sociológico constrói sua identidade através da relação do 

interior e do exterior, o mundo pessoal e o mundo público. Ele possui um núcleo ou 

essência interior que é o "eu real", mas este é formado e modificado num diálogo contínuo 

com os mundos culturais "exteriores" e as identidades que esses mundos oferecem. ( 

HALL, 2003 p.16) 

Assim, é clara a relação entre o comportamento das pessoas e as mensagens publicitárias, 

uma vez que a primeira representa o interior e consequentemente a segunda, o exterior, o 

nosso “mundo público”. 

É a magreza excessiva dos modelos, a beleza eurocêntrica, os corpos sarados e as 

peles lisas que servem comumente como padrão ao discurso publicitário e exerce pressão 

sobre os indivíduos. Tão forte é este discurso que não são poucas as pessoas que procuram a 

perfeição estética em métodos como silicone, lipoaspiração e botox, que ficam com preços 

reduzidos devido à intensa demanda. O extremo de tal comportamento resultam em doenças 

como a anorexia ou bulimia que afetam não apenas o corpo, mas a mente da pessoa, 

fazendo da imagem e da representação a base da identidade do indivíduo. 

Garcia (2004), ao referir-se ao corpo e seu uso pela publicidade reflete que a beleza 

se torna um adicional daquele produto, uma espécie de consequência do consumo da marca. 
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Ele chega a afirma que a imagem retratada pela publicidade transcende a realidade, em prol 

a venda dos produtos como apontaremos adiante na busca pela definição do belo.  

A publicidade, muitas vezes, para buscar uma mensagem eficiente através  da 

interação entre marca e consumidor, mundo exterior e interior, retrata em suas campanhas, 

personagens, apresentadores e situações de acordo com o perfil psicológico e demográficos 

do segundo. Essa atitude consciente leva em consideração que o processo de recepção da 

mensagem está relacionado ao repertório cultural do receptor fazendo com que a mensagem 

dita pela marca se aproxime muito da mensagem entendida pelo consumidor. Assim, o 

processo de identificação entre o personagem da campanha e o consumidor final se torna 

uma relação de aproximação entre produto e consumidor. 

Se não bastasse essa íntima relação entre consumidor e marca, Santos (1986) aponta 

o consumismo como uma das apoteoses do tempo pós-moderno. O consumo se transforma 

no facilitador da vida social, é aquele que promove o planejamento e a programação em 

detalhes da existência das pessoas; os objetos e os produtos dão lugar a bens e serviços - 

“não se compra um Monza tanto pelas suas qualidades técnicas, mas (...) pelo discurso que 

ele vende: a imagem, seu status e o bom gosto europeizados.” (SANTOS, 1986, p.16).  A 

relação deste consumismo com o indivíduo se torna uma questão paradoxal. Produtos 

produzidos massivamente chegam aos indivíduos, subdivididos em nichos que os vêm com 

olhos de exclusividade e personalidade – “os produtos foram feitos para mim”. A partir 

dessa lógica hedonista de consumo os produtos não vendem apenas seus atributos, mas sim, 

suas simbologias - suas representações de status e suas importâncias sociais. É desta forma, 

que a maioria dos homens se preocupa com a aparência apenas quando o mercado 

profissional exige de sua conduta um valor agregado as suas habilidades de trabalho. Se 

este executivo usar um terno da grife Armani e ir até o trabalho com um carro da marca 

Ferrari, seu sucesso profissional está materializado e chega ao máximo de sua vaidade e 

cuidado de si. 

Se levarmos em conta que a representação simbólica dos bens de consumo e dos 

serviços é a arma perfeita no discurso publicitário e  que o consumidor de alguma forma se 

identifica e é retratado nas campanhas publicitárias além de absorver suas mensagens para 

definir sua identidade, podemos afirmar que o estudo da publicidade representa parte do 

estudo dos comportamentos dos indivíduos e assim, através dele, pode-se entender esse 

consumidor e suas formas de agir e interpretar o mundo.  
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 Mesmo considerando a simbologia da comunicação voltada ao consumo, é válido 

lembrar que os referidos processos nem sempre são justificáveis ou compreensíveis, os 

indivíduos possuem dificuldade no atual contexto de se enxergarem com uma identidade 

única e estável, afirma Hall (2003, p.12): “o sujeito, previamente vivido como tendo uma 

identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas.”  

É a partir da percepção de crise identitárias que Garcia (2004) chama de “dinâmica 

de gênero subjetiva” proveniente das manifestações culturais e da “diversidade de aspectos 

visuais”, que o autor contextualiza e avalia o surgimento do termo metrossexual.  

Através da utilização dos padrões de beleza  pela publicidade, perceberemos como o 

metrossexual se insere neste discurso através da comunicação realizada pela Barbearia 

Clube. 

 

O Belo na Publicidade e a Pós-Modernidade 

 

A beleza está presente em todos os lugares, na arquitetura, na arte, nos utensílios 

domésticos e nos corpos. Sua importância é tanta que ela chega a se confundir com a 

própria Estética enquanto Ciência. 

Mas em todas elas (quer se trate de uma realidade natural – uma paisagem, uma flor, 

uma árvore -, ou um ser animal – um pássaro ou um tigre -, ou uma realidade artificial 

produzida pelo homem – o artesanato, a indústria ou a técnica) cabe falar de beleza, ou de 

fealdade, quando essas realidades adquirem uma dimensão estética. (VÁZQUEZ, 1999 p. 

194) 

Viajando no pensamento estético, desde a Antiguidade, Idade Média, Renascimento 

até a nossa época, é possível perceber que as definições de belo partem de uma 

representação, um atributo do mundo (cosmos). “o belo é a ideia eterna, perfeita, imutável, 

da qual participam atemporal, imperfeita e diversamente as coisas empíricas belas (Platão)” 

(VÁZQUEZ, 1999, p.186) ou ainda em Miguel Ângelo “reflexo de Deus” e por fim em 

Heidegger “modo de estar presente a verdade como desvelamento do ser”.  Tais conceitos 

não descrevem apenas como característica de um substantivo natural do mundo, mas como 

adjetivos, ou seja, como qualidades que se manifestam a partir de suas relações com Deus, 

ideia ou forma.  É a partir disso que o sujeito se torna inerente ao pensamento do belo, é a 

relação entre objeto e sujeito que se referem séculos do pensamento estético. 
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A beleza, com independência dos objetos reais, por um lado, e da relação humana 

com ela, por outro, reina com um caráter absoluto sobre o tempo e a história, sobre todos os 

homens e as coisas concretas. (VÁZQUEZ, 1999, p.186-7) 

Logo, definir o que é belo ou não, depende da visão e do repertório do sujeito 

fazendo de sua conceituação dependente do devir histórico. O homem é um ser mutável e 

por isso seu pensamento acompanha as mudanças de seu tempo. É a partir da subjetivação 

deste sujeito que o autor chega a analisar e criticar alguns pensamentos enraizados no senso 

comum, como o belo como prazer e perfeição.  

Platão, já relacionava a beleza com os prazeres provenientes do olhar e da audição. 

Tomás de Aquino diz que o  belo é o prazer dos olhos e, David Hume, no século XVIII fala 

do prazer especial da beleza. O filósofo Kant é o que nos traz uma definição aparentemente 

mais aplicável às questões do pensamento moderno e a apropriação do belo pela 

publicidade. Para ele, a relação entre sujeito e objeto não depende apenas do olhar subjetivo 

do primeiro, mas também de características formais do segundo uma vez que a beleza é um 

conceito universal dentro de uma particularidade do indivíduo. Assim um objeto que possui 

algumas características definidas suscita prazer no sujeito.  Tal teoria dialoga intimamente 

com o que já postulava Platão em suas hípias maior, a beleza clássica. Para ele estas 

características que Kant chama a atenção, estão relacionadas a ordem, harmonia e perfeição 

através da proporção áurea, em que “o todo está para o maior na mesma exata proporção em 

que o maior está para o menor”. Platão também define que belo é o que está relacionado ao 

bem, a verdade  e a utilidade, relacionando a beleza com uma finalidade moral de sua 

natureza. Dessa forma, se aplicarmos os postulados do filósofo grego à realidade 

publicitária, constatamos que os anúncios e consequentemente os produtos que seguem uma 

proporção áurea transmitem uma beleza e por isso estão relacionados aos valores morais de 

bem e verdade. O clássico cenário do café da manhã de margarina é um exemplo claro dos 

valores transmitidos pela publicidade. É nos signos imagéticos de alto impacto que a 

publicidade se apropria da beleza para reforçar ao consumidor que a utilização do produto 

em questão muitas vezes se alcança o resultado do cenário apresentado nos comerciais.  

Assim, um caminho possível de traçar entre comunicação e recepção publicitária é 

aquela em que o indivíduo que assiste a um comercial preocupado em apresentar os valores 

e as características do belo se projeta em um objetivo de alcançar tal cenário apresentado e 

assim, concretizando a compra. 
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 Sobre a beleza como perfeição, oriunda do senso comum, Vázquez questiona que 

cavalos e cães são facilmente identificados como belo, enquanto baratas e sapos não. A 

questão do autor é a razão de tal pensamento, se todos os animais aqui citados são 

anatomicamente perfeitos dentro de sua ideia e gênero. 

Mesmo tendo a Grécia como fundamentação teórica sobre o belo, Vázquez 

apresenta nove reflexões sobre a beleza ao longo da história com o intuito de demonstrar a 

dificuldade de encontrar uma definição restrita sobre o belo e um consenso sobre tal 

pensamento.  Plenkhanov e Georg Lukács acreditam que o belo é a relação entre conteúdo e 

forma. Dentro desta conceituação o livro de Kafka, “O Processo”, não se caracteriza como 

belo, pois seu conteúdo, envolvendo personagens abstratos e despersonalizados, se 

relaciona com a forma de escrita e estilo de literatura do autor e assim, se exclui tal obra do 

conceito de beleza.  

Max Bense, teórico esteta chega a defender que a beleza é uma co-realidade, “no 

qual a obra de arte transcende a realidade” (BENSE apud VÁZQUEZ, 1999, p.188). 

Relacionar a beleza a um plano ideal e analisar sua aplicação nas campanhas publicitárias é 

dizer que cabe a essa ferramenta de comunicação estimular o consumidor a buscar algo 

nunca atingível. Esta teoria está relacionada ao pensamento de Garcia (2004) que fala que a 

publicidade explora uma verdade retorcida. “O diálogo entre imagem, alteridade e 

diferença, portanto, torna-se dados contemporâneos nessa observação sobre o cuidar do 

corpo, sem validar os sentidos, mas sim, para vetorizar seus efeitos, o que (de)marca a 

superficialidade da cena pós-moderna.(...) Evidente que, exibir o corpo jovem, saudável e 

malhado torna-se uma distorção da realidade, cuja constatação reforça estereótipos e 

estigmatizações que fecham o agenciamento de ‘novas/outras’ possibilidades discursivas.” 

(GARCIA, 2004, p. 200-1) 

Todavia, Vázquez lembra que a teoria de Bense muitas vezes transcende a definição 

do belo como categoria estética e refere-se à estética como forma geral uma vez que o 

objeto de estudo da Estética – a obra de arte – possui uma natureza ambígua e sensível. 

Portanto, embora se possa admitir que a obra de arte não pode se reduzir à sua 

condição sensível, material, nem tampouco prescindir dela, esse modo de ser que Bense 

chama ‘co-realidade’, na verdade está se definindo o estético e não exatamente o belo como 

categoria particular.” (VÁZQUEZ, 1999, p. 188)  
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“Concluindo, vemos que, se as definições metafísicas, especulativas, só levam a afastar o 

belo dos objetos estéticos reais e da relação humana específica com eles, as tentativas de 

construir um conceito de beleza, partindo das coisas belas e da relação humana 

correspondente, levam a um conceito tão amplo que o belo se desvanece como categoria 

particular.” (VÁZQUEZ, 1999, p. 190) Essa dificuldade que Vázquez apresenta na 

definição do belo pode perfeitamente se relacionar com as  crises dos valores causados pela 

pós-modernidade que Santos (1986) define como deserção social, em que as instituições 

que contribuíam para agregação da sociedade e para manter antigos valores, como a 

Democracia, História, Religião, Ética do trabalho e Pátria se tornam resistentes as novas 

gerações e por isso a terminologia deserção (abandono, desistência). Não se trata de uma 

releitura ou de uma negação do pensamento, mas a seu desinteresse. É dentro deste 

contexto pós-moderno que se encontra o neo-individualismo que diferente do 

individualismo moderno do século XVIII que tinha um propósito engajado e lutador, o pós-

modernismo instaura um indivíduo vazio e consumista, fruto da sociedade pós-industrial 

(cf. SANTOS, 1986). É por isso que ela não surge conscientemente, ela é percebida através 

do olhar crítico e clínico da sociedade ao passar dos anos. Nesse contexto, podemos encarar 

a visão de Vázquez como uma percepção conceitual complexa uma vez que tal cenário pós-

moderno se difere muito dos contextos históricos passados.  

Dessa forma, se inevitavelmente as relações de beleza se apresentam dependendo da 

“subjetividade do sujeito” como apresenta Vázquez e inúmeros teóricos desde a 

Antiguidade, a crise na identidade e inclusive a dificuldade de se alcançar uma definição de 

beleza são índices do tempo pós-moderno. 

É neste contexto que finalmente chegamos ao termo metrossexual, partindo já do 

pressuposto que  conceituações e identificações no mundo contemporâneo são processos de 

grande complexidade. Muitas vezes, identificar e descrever algo não permite uma 

catalogação de todos seus integrantes em uma rede simbólica de pertencimento. A aplicação 

de seu termo pode gerar preconceitos e desentendimentos de sua definição plena.  Dessa 

forma, definir termos é um problema da pós-modernidade  como veremos abaixo ao aplicar 

sua terminologia no estudo da comunicação da Barbearia Clube. 

Se a vaidade e o cuidado com o corpo se relacionam diretamente com a beleza e o 

metrossexual, e se beleza é um termo de tamanha complexidade de definição, não será 

diferente com a terminologia que define esse homem vaidoso e preocupado com sua 

autoestima. 
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A pós-modernidade mais uma vez toma conta do pensamento, desta vez do estético 

e demonstra como as definições e os nomes que atribuímos as coisas muitas vezes se 

tornam complexas formas de comunicação e identificação dos objetos e de pessoas.  

 

A Questão Metrossexual 

 

Jovens, residentes em áreas urbanas, pertencentes às classes média ou alta, 

heterossexuais e que estabelecem fortes relações com a vaidade. Este é novo modelo de 

homem contemporâneo que chamamos de metrossexual e que vem quebrando estereótipos e 

ganhando visibilidade na sociedade. Este novo homem contemporâneo está associado a 

uma preocupação excessiva com a auto-imagem, preocupando-se o tempo todo em ter uma 

vida saudável, preocupações estas que acentuam e revelam a porção narcísica contida no 

comportamento metrossexual, expressando mais do que a uma importância a saúde, um 

cuidado pela conservação da imagem, cuidados com a pele e o corpo, na maneira de se 

vestir e como se comportar. 

A contração das palavras heterossexual e metropolitano formula uma parte do 

conceito. “Ser um metrossexual não tem conotação direta com o sexo, porém é o mais 

recente conceito para definir o consumidor masculino que, ironicamente, adora vaidade. (...) 

Apesar de estar em voga, a palavra descreve os efeitos do consumismo e consequentemente 

na identidade masculina sofisticada pela imagem contemporânea da mídia.” (GARCIA, 

2004, p. 205) 

  Todas estas características que antes pertenciam às mulheres, hoje fazem parte 

também do cotidiano dos homens. A publicidade percebendo este novo público vem 

investindo pesado em ações e campanhas para este nicho, tal investimento vem dando tão 

certo, que hoje, o metrossexual, ocupa lugar relevante nas páginas de revistas, jornais e 

televisão.  

E o corpo neste contexto está evidenciado, torna-se o elemento principal na busca de 

sentidos e referências. Atualmente em anúncios se vê, corpos bonitos, saudáveis e homens 

cuidadosamente vestidos. A publicidade faz assim uma exposição ilimitada destas novas 

características atribuídas ao homem moderno, e cria uma padronização. Ela dita como o 

homem deve se portar, se vestir, viver e cria assim padrões de comportamento e de conduta 

que acabam propondo um novo modo de se vivenciar a masculinidade.  
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A definição deste homem que surge em meados dos anos 1990 é regida por 

inúmeras regras de comportamento que variam entre vestir cuecas de marca, usar 

maquiagem e “confessar já ter usado algumas vezes as calcinhas da mulher. A 

experiência/experimentação de uma retórica provocativa, que explora a aparência sem 

abjeção.” (GARCIA, 2004, p. 206). 

Impossível não considerar essa definição, extremamente taxativa e excludente 

mesmo considerando as teorias de identidade de Stuart Hall.  

  Hall trata da dificuldade dos indivíduos de se enxergarem com uma identidade única 

e estável, “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (HALL, 2003, p.12). 

O interessante das discussões acerca do metrossexual são as variações com que 

Mark Simpson autor do artigo Here comes the mirror men que apresentou o termo ao 

mundo, e o tom de Wilton Garcia, o principal teórico brasileiro sobre o assunto, a respeito 

da sexualidade e do comportamento metrossexual.   

 O autor afirma, sem medo que o metrossexual é um ser heterossexual e por isso 

enfrenta, quase diariamente um paradoxo entre a masculinidade e a vaidade, vista 

socialmente como uma característica feminina. As diferenças dos desenvolvimentos sociais 

e de gênero no Brasil são bastante distintas da Inglaterra, fazendo do Brasil um dos maiores 

índices de mortes de homossexuais do mundo. Segundo Luiz Mott, co-fundador do GGB 

(Grupo Gay da Bahia) em um relatório divulgado em 2010, foram cento e noventa e oito 

assassinatos por homofobia em 2009, nove a mais que 2008. Destes, cento e dezessete eram 

gays, setenta e duas travestis, e nove lésbicas. “Mesmo com todos os programas lançados 

pelo governo federal, o Brasil é o país com o maior número de homicídios contra lésbicas, 

gays, bissexuais e travestis”, afirma Mott.  

 Diferente do homem espanhol que pode se depilar sem pudores sociais, o homem 

brasileiro se torna refém de sua condição de macho e vive em uma constante gangorra, 

Garcia afirma que “um homem de atitude decente esbarra na corda bamba de ser chamado 

de frouxo ou de ser excomungado pelo pecado da masculinidade tardia. Um pêndulo, 

paradoxal, anuncia vertentes disformes de indefinições masculinas, que devem persuadir o 

mundo entre o afetado e o bruto.”(GARCIA, 2004, p. 202). 

 Mesmo consciente de tal realidade que sugere uma sociedade pautada no patriarcado 

e no conservadorismo, Garcia aponta que o argumento que permite que este homem perca o 
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medo de se mostrar preocupado com sua aparência é o que ele chama de “dinâmica de 

gênero subjetiva” proveniente das manifestações culturais e da “diversidade de aspectos 

visuais”. Essa liberdade visual permite um campo seguro de expressão ao metrossexual. 

Não bastando a maior pluralidade e as barreiras de gênero, o autor ainda lembra que por ser 

extremamente narcisista o objeto de desejo do metrossexual é ele próprio, não importando 

sua orientação homo, bi ou heterossexual. 

 O preconceito que parece uma questão pouco presente na teoria, que em seu 

discurso lembra das teorias pós-modernas de abertura de identidades de Hall, se torna a 

base da Comunicação da Barbearia Clube que se preocupa com o pensamento dos seus 

consumidores na hora de planejar suas ações de comunicação.    

   

Barbearia Clube – Coisa de Macho 

 
 A proposta da barbearia surgiu, quando Meire Ferreira Pinto a proprietária, 

trabalhava em uma distribuidora de cosméticos. Exposta às tendências e inovações surgidas 

no mercado ela percebeu que um novo nicho de consumidores estava se desenvolvendo. Os 

homens vistos até então como desleixados, começaram a se preocupar com o cabelo, 

produtos para a pele, aparência e certos cuidados pessoais que antes pertenciam apenas às 

mulheres. Por se tratar de um novo público e consequentemente um mercado ainda carente, 

Meire, com a ajuda da agência CS Reuve e de pesquisas desenvolveu seu negócio, uma 

barbearia para o uso exclusivamente masculino. “A ideia da barbearia surgiu por uma 

necessidade do mercado. Em 2005, eu trabalhava em uma distribuidora de cosméticos, os 

laboratórios e as multinacionais começaram a apresentar extensões de suas linhas para 

produtos masculinos, vimos aí, uma possibilidade grande de mercado”.  (cf. Entrevista)  

A comunicação foi desenvolvida seguindo um estilo bem humorado e despojado. O 

slogan “coisa de macho” e a logo assinam todas as peças publicitárias da campanha e 

servem como uma forma de cativar e aproximar o público. Segundo a proprietária, a 

comunicação da barbearia foi toda desenvolvida para atingir o perfil de homem que ela 

considera comum e que ainda segundo ela, possuem necessidades pessoais (de bem estar) 

de cuidados com o corpo. Ainda assim, ela afirma que na sua maioria os clientes da 

barbearia não são vaidosos e não se enquadram nesta tendência metrossexual, são apenas 

homens que precisam estar em dia com questões de higiene e com a sua aparência (para 

atender as exigências do mercado profissional) e assim, acabam se adaptando a estas novas 
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necessidades. O homem que está sempre em dia com seus cuidados pessoais, como a barba 

feita e cabelo bem cortado aparenta ser uma pessoa mais competente e responsável.  

 Mais uma vez aqui a questão de Platão sobre o bom, belo e verdadeiro entra em 

discussão. O belo está sempre relacionado com o bem e com a verdade. Apesar de a 

comunicação ser bem aceita pelo público alvo, foi constatado em pesquisas realizadas pela 

agência, que algumas pessoas não entendem muito bem a “sacada” da campanha e acabam 

confundindo com uma tentativa de auto - afirmação ou de esconder a verdadeira finalidade 

do local, acreditando ser um ambiente para homossexuais. Em uma das pesquisas 

realizadas, um dos entrevistados dá o seguinte depoimento: Essa “coisa de macho” é 

estranho, mas mesmo conhecendo, desde a primeira vez que passei por ali tenho a  

impressão de que é coisa de homem que precisa se afirmar sabe?! “Sou macho mesmo tá 

vendo?” (cf. Entrevista)  

Ainda se tratando da comunicação, os serviços da barbearia que são enunciados no 

próprio local e nas propagandas, seguem o mesmo padrão e conceito de humor da 

campanha. Aqui faz: barba, cabelo, faxina na pele, mão e pé, retirada de pêlos, massagem e 

podologia. Tudo é feito de maneira bem simples e diferente dos padrões convencionais de 

comunicação para o segmento de beleza e cuidados com o corpo. Estes anúncios, sempre se 

utilizam de homens belos e másculos e aparentemente muito saudáveis. Os anúncios da 

marca, em contraponto, que já foram veiculados em revistas e outdoors, são compostos pela 

logo, o slogan da marca e textos informativos sobre os serviços da barbearia.  Na entrevista, 

quando questionada a respeito da forma de comunicação adotada para seu negócio, Meire 

afirma que escolheu este estilo de comunicação porque melhor se adaptava ao seu público, 

ela disse que esta beleza que está estampada nas propagandas masculinas em geral não 

pertence a seus clientes. “Tem muitos homens feios que vem aqui” (cf. Entrevista) 

 Durante a entrevista, foi possível perceber a rejeição (certa distância) da proprietária 

em relação ao assunto vaidade e metrossexual. Nesta posição, ela ainda afirma, que se a 

barbearia adotasse uma forma de comunicação mais convencional como a de produtos de 

beleza para homens, seus clientes não se identificariam com os serviços e o local seria 

facilmente confundido como algo para homossexuais. É importante ressaltar que durante a 

entrevista, Meire também comentou sobre a questão de gays que frequentam a barbearia e 

ela conta, que eles que adotam um comportamento totalmente diferente do que teriam se 

estivesse em um salão de beleza, por exemplo, eles desfrutam de todos os serviços sem 

restrições, mas se comportam como heterossexuais, mantendo um comportamento discreto.  
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 Este cenário que garante um local seguro para os clientes exercerem sua vaidade, 

muitas vezes não assumida, é traduzida nas peças publicitárias da empresa. 

 

 
Fig. 1. Anúncio de Revista. Agência CS Reuve 

 

 Esse jeito macho de ser do homem brasileiro não ganha proporções europeias. A 

comunicação por esse lado do hemisfério ainda precisa enfrentar alguns tabus sociais para 

mostrar para esse Target que sexualidade e vaidade não são armas que se enfrentam. A 

“frescura” não é uma característica do macho e logo deve ser rejeitada pelo homem.  

 

 
 

Considerações Finais 

 
 Mesmo vivendo em um tempo pós-moderno, que permite um cenário de fácil 

convivência social às mais variadas identidades, o homem metrossexual brasileiro hoje não 

se identifica com tal terminologia. Se não podemos certificar com tanta categoria tal 

afirmação, por se aplicar a um público amplo demais, podemos ao menos definir que o 

homem comum que se preocupa com a aparência e que frequenta a Barbearia Clube – Coisa 

de Macho, não se identifica como tal. 
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 Como vimos na tentativa de conceituar o belo, as definições por natureza são 

restritivas e muitas vezes não exercem seu objetivo principal, identificar objetos ou sujeitos. 

As terminologias e as tendências comportamentais que surgem no outro lado do mundo, 

mesmo em tempos de globalização e pós-modernidade algumas vezes sofrem grandes 

alterações ao se aplicar fora de sua origem, em um contexto cultural distinto. Não se pode 

dizer também, que historicamente comparado a períodos anteriores, o homem hoje não 

consiga uma recepção e liberdade maior de sua forma de ser e agir. Todavia é possível 

concluir através da publicidade da Barbearia Clube, preocupada em retratar seu público 

alvo, que o homem ainda não se rege por tais normas e regras e muito menos se sente em 

um ambiente confortável em se assumir como um metrossexual.  
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