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COMPORTAMENTO/ Pesquisa mostra que eles são responsáveis por um terço das compras, mais do que o dobro do que ocorria em 1985. Setor tenta se adaptar à demanda masculina, mais focada e suscetível a novidades, e menos fiel a marcas

Homens gostam de supermercados
» NÍVIA RIBEIRO
sociedade mudou, e o papel de cada um nela também. Foi-se o tempo em
que as mulheres ficavam
em casa e cuidavam do lar e dos filhos, enquanto eles, provedores,
saíam para ganhar o sustento da
família. E, toda essa mudança, fez
também com que alguns mitos
fossem derrubados: homens não
cozinham, homens não cuidam de

A

filhos, homens não suportam fazer compras em supermercados…
Uma pesquisa realizada pela
consultoria Toolbox, entre fevereiro e março deste ano, pela internet, mostra que é preciso mudar conceitos para atingir o público masculino, já que um terço
das compras em supermercados
no Brasil é feito por homens —
mais do que dobro do índice de
1985 —, 70% participam das decisões de consumo, e 84% dizem

que não são fiéis a marcas.
Casado e com um filho, o personal trainer Wladimir Luna, de 36
anos, costuma fazer as compras
pois seu horário é flexível: seu trabalho se concentra pela manhã e à
noite, deixando a tarde livre para
reabastecer a despensa. O perfil de
Luna vai ao encontro ao de 32%
dos homens que participaram da
pesquisa, que não trabalham em
expediente tradicional ou em home office, o que facilita a divisão
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Altamiro Oliveira prefere ir ao mercado sozinho, se considera mais prático

Casados são maioria
O universo de compradores
masculinos em supermercados é
composto, principalmente, por
homens casados e com filhos,
que, segundo a pesquisa, representam 66%. Os solteiros representam 26%; os divorciados, 7%;
e os viúvos, 1%. Entre os solteiros,
a maioria (58%) é dependente e
ainda mora com os pais. Os que
vivem sozinhos são 29%, e os que
dividem moradia e contas, 13%.
O comerciante Fabiano Faria,
de 32 anos, está entre os que não
se casou e saiu de casa. Mora sozinho há 8 anos e acredita que abastecer a casa é uma questão de
prática. “Não tive tanto problema
em começar a fazer as compras
sozinho. É só se adaptar e sair da
barra da saia da mãe”, brinca. Faria consome pouco e vai toda semana ao supermercado para que
nada estrague. Gasta cerca de R$
150 a cada ida. “Pesa um pouco
no orçamento, mas tento controlar ao máximo. Acho que mulheres podem ser mais exigentes, já
eu cortei todos os supérfluos e levo apenas o necessário.”
Entre os casados, o estudo derrubou a máxima de que quando
vão ao supermercado sozinhos
gastam uma fortuna. Setenta e
quatro por cento dos entrevistados confessaram que a conta é
muito mais alta quando vão
acompanhados das mulheres ao
mercado. Elas, segundo dizem,
são mais influentes no aumento
dos gastos que os próprios filhos.
O aposentado Agamenon Batista de Almeida, 76 anos, foge um
pouco à regra. Encarregado de
abastecer a casa, ele não segue lista
e se distrai entre as prateleiras.“Como vou andando aleatoriamente,
olhando preços de vários produtos, aproveito algumas promoções
eacabocomprandomaisdoquese
viesse com minha esposa”, conta.

O aumento da presença dos
homens nas gôndulas proporcionou também um crescimento de
lançamentos de linhas específicas para o sexo masculino. O número de lançamentos da indústria voltado para esse público
cresceu, e hoje representa 37%
das categorias de higiene pessoal
consumidas por eles. Não à toa,
já que 76% são adeptos das versões for men presentes no mercado. E 44% deles gostariam de encontrar mercadorias, além dos de
higiene pessoal, pensadas especificamente para eles, como alimentos funcionais.

das tarefas domésticas. “Vemos o
que está faltando em casa e venho
toda semana, para comprar produtos mais frescos. Acho importante
me envolver com a rotina da minha
casa, e cada vez mais homens pensam assim. Até já vejo alguns produtos mais práticos, voltados para
o público masculino”, conta.
Fábio Bentes, economista da
Confederação Nacional do Comércio, afirma que os lojistas já estão de olho nesse novo perfil de

consumidor. “Há 20 anos, o supermercado era, de maneira geral, um
lugar onde só havia mulheres. Mas
a mulher ganhou maior espaço no
mercado de trabalho, então o homem também passou a cuidar da
casa. As redes de supermercado já
perceberam isso e estão tentando
atender a essa demanda, oferecendo cada vez mais produtos de nicho. O varejo deve se modernizar e
refletir essa mudanças sociais nos
próximos anos”, acredita.

Por gosto
Verificar o que está faltando na
despensa, fazer uma lista de compras, escolher os melhores produtos no mercado, agora, também é
função deles, e de acordo com a
Toolbox, que ouviu 600 homens entre 18 e 70 anos, alguns mitos, como
“eles odeiam ir ao supermercado,
não têm paciência”, caíram por terra. Apenas 12% deles não gostam da
atividade, e 65% são cuidadosos

com o que compram, verificam as
embalagens. Além disso, são mais
objetivos, focados. Segundo a pesquisa, 83% dos homens compram
apenas o que estava planejado —
seguem uma lista previamente feita, e 18% não passam em corredores onde não existem produtos que
pretendem comprar.
O eletrotécnico Milvanei Reis,
de 39 anos, costuma fazer as compras de casa, mas ainda conta com
a ajuda da esposa: “Ela faz a lista,

eu venho ao mercado e levo apenas o que precisamos. Como os
preços estão altos, sempre verifico
o valor de produtos em promoção
e venho no dia específico de alguns
produtos, como a carne”, diz.
Quanto à fidelidade com marcas, Reis afirma que “algumas são
melhores e não experimento outras, como a do barbeador. Nos
outros itens, o que importa mesmo é o preço”. Segundo a pesquisa, 61% dos homens apresentam

esse mesmo comportamento e optam por uma marca que consideram melhor em alguns produtos
específicos, levando em consideração a qualidade e não apenas o preço. No entanto, 66% deles trocam
produtos por outros mais baratos
na hora da compra, e 18% adoram
experimentar lançamentos.
O aposentado Altamiro Oliveira
Santos, de 57 anos, prefere fazer
supermercado a deixar por conta
da esposa. “Gosto de vir uma vez

por semana. Calculo bem o que vamos consumir, porque não quero
que nos falte nada.” Outro mito
que perdeu força foi o de que homens ficam atordoanos em supermercados. Apenas um quarto deles
se sente desorientado dentro das
lojas, e 40% assumem ter alguma
dificuldade em encontrar os produtos nas gôndolas. “Nós sabemos
onde estão as coisas e somos até
mais práticos, vamos direto no lugar do produto que desejamos.”
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Modelo gambiarra
e o motorista se mostra vacilante ao descer uma serra
com curvas fechadas, é lícito esperar desconforto
dos passageiros. É isso que sugere o Banco Central ao
explicitar que, devido à inflação, “não contempla redução do instrumento de política monetária” (leia-se: juros), na quinta-feira, e, na sexta, anunciar medidas de estímulo ao crédito, preocupado com a prostração do crescimento da economia.
Normalmente, seria uma coisa ou outra. Mas normalidade é algo que falta à política econômica há muitos anos.
O BC aperta a Selic para segurar a demanda movida a crédito, a Fazenda solta o gasto público para acelerar o crescimento, e o Tesouro Nacional se endivida para repassar recursos aos bancos estatais e, assim, engordar o crédito.
Estes ensaios sobre a contradição estão em toda parte
da gestão da economia. Quanto maior a dívida pública,
maior a pressão do mercado financeiro por mais juros reais
(a taxa nominal, referenciada pela Selic, mais a expectativa
da trajetória da inflação para frente).
Se o consumo cresce na contramão da produção nacional, completa-se a oferta com importações, que desfalcam
a balança comercial e levam aos deficits das contas externas, bancados em parte com a entrada de capitais voláteis
atraídos pelos juros oferecidos pelos títulos de dívida do
Tesouro. Conforme seja o ritmo de ingresso dos fundos externos, a moeda se valoriza e encarece a exportação, sobretudo de manufaturados. Na mão inversa, ela barateia as
importações, estando ai um dos motivos da recessão que
abate a indústria desde 2011.
Dá para preencher o espaço da coluna com as sequelas
indesejáveis das medidas de política econômica tomadas
nos últimos anos sem que se esgote a lista das contradições. É fato que para cada uma delas houve razões de mérito a fundamentá-las. Mas também o é que já se foi longe
demais empurrando com a barriga o enfrentamento do
que emperra o crescimento da economia, apesar de seu
enorme potencial.
Tome-se a inflação, em nome da qual o BC descongelou a Selic, que estava estacionada em 7,25% ao ano entre
outubro de 2012 e abril de 2013, e a elevou até 11% em
abril último. A inflação pelo IPCA saiu de 6,28% em 12
meses até abril de 2013 para 6,52% em junho — acima do
teto da margem excepcional de variação da meta anual de
4,5%. A sequela é que o crescimento econômico ruiu, levando o BC a piscar.
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Alienígenas na economia
Na gestão da economia, juros sobem para retrair o consumo embalado a crédito bancário, de modo a desestimular os repasses de custo aos preços. A inflação, no entanto,
não respondeu
ao manual, apesar de haver um
atraso, alega o
BC, entre aperto
monetário e o
seu efeito sobre
a pressão de demanda. Ela cedeu e já desidratou o PIB.
E a inflação?
Está em baixa na
variação mensal, mas sem desinflar a taxa
acumulada em
12 meses, nem
formar um firme viés de retração. Isso não haverá enquanto
existir a cultura
da indexação. E
o BC ser como alienígena em terra de gasto público e de
crédito estatal que só conhecem uma direção: para o alto.
Diretrizes dos governantes de turno. Foi neste contexto
que o BC atendeu o governo — temeroso de uma onda de
desemprego no ápice da campanha eleitoral —, e também o lobby do setor automotivo, o mais atingido pelo recuo do crédito.

Estratégia

BC mantém
juros e afrouxa
o crédito. É outro
ensaio sobre
as contradições
da política
econômica

De acordo com a pesquisa, a
venda de hortifrúti e de produtos
de limpeza seria facilitada se tivesse uma sinalização para distinção e instruções de uso. Os homens nem sempre sabem escolher frutas ou diferenciar limpador multiúso de limpeza pesada.
Assim como manual de instrução
facilita, o consumidor masculino
responde em as questões de funcionalidade do produto — atributos, benefícios e diferenciais
devemser explorados no merchandising e nas embalagens.
“Oferecer produtos voltados
para o homem, como iogurtes e
cosméticos, é uma tendência
mundial do varejo”, diz Rafael
D’Andrea, CEO do grupo Toolbox. “Os pontos de venda ainda
têm estratégias voltadas para a
mulher, mas a sociedade mudou
muito rapidamente nas últimas
décadas e se percebe uma lacuna
no setor, apesar de já haver uma
maior oferta de produtos masculinos nas lojas. Daqui a 15 anos,
certamente, esse mercado terá se
expandido bastante no Brasil”,
afirma D’Andrea.

Um ano para desagradar
De quebra, o BC frustrou a especulação no mercado, segundo a qual, com o PIB tendendo a crescer em torno de
1% este ano, talvez menos, começaria a cortar a Selic antes
de a inflação embicar em direção à meta (4,5%). Nos termos atuais, a meta só será alcançada em 2016.
Os constrangimentos ditados pelas relações da política
ou impostos por demandas empresariais e sociais moldam
a economia e a sujeitam à arte do possível, filtrado pelo voto a cada eleição. De tempos em tempos, porém, descobrese que governar sem desagradar a ninguém se torna impossível. É o que se questiona sobre 2015, em especial por
se saber que preços essenciais, como da gasolina, da eletricidade e do dólar, foram defasados, propositalmente, para
conter a inflação.

Curso:
Mercado de
Cartões: introdução,
fundamentos e
aplicações

Dinheirão sobre a mesa
13, 14 E 15 DE
AGOSTO DE 2014
INSCRIÇÕES
Data limite: 06/08/2014 ou até o
preenchimento de todas as vagas,
pelo site: www.cnf.org.br/cursos

HORÁRIO
9h às 18h

OBJETIVO

É na área das receitas e dos gastos orçamentários, no entanto, que os ajustes se insinuam mais desagradáveis. E,
outra vez, devido às contradições. Fala-se cada vez mais em
aumentar impostos em 2015. O que não se fala é sobre a
montanha de desonerações tributárias.
A Receita Federal as estima em R$ 249,7 bilhões este
ano. Equivale a 21% da arrecadação total e a 5% do PIB. Ou
a 85% do que empresas, bancos e nós todos pagamos de
Imposto de Renda em 2013. Chega a ser leviano cogitar
mais impostos com tanto dinheiro sobre a mesa, tal como
o título de artigo sobre o tema do empresário Pedro Passos,
da Natura. A razão de várias desonerações, de tão antigas,
já caducou. Mas continuam a crescer, sem controle nem
avaliação de resultados.

O objetivo básico do curso é capacitar
os participantes para melhor analisar,
compreender e avaliar a cadeia de
valores do cartão, explicando de forma
clara e precisa como funciona o mercado, suas características, intervenientes,
origens e tendências. Os módulos têm
como meta fundamental prestar informação teórica e prática aos participantes nas matérias relacionadas.
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24 horas
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