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O levantamento ainda desvendou alguns dos principais mitos que cercam o grupo. Não vale mais dizer
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que eles "odeiam ir ao supermercado". Os dados revelam que 70% dos homens participam ativamente
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das decisões de compra no lar e, quando vão ao PDV , não é para somente empurrar o carrinho.
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O shopper masculino que vai às compras é, em sua maioria (66%), casado e possui filhos; 32% se
dividem entre profissionais que trabalham em horários alternativos ou no sistema home office. Desses
shoppers, 10% declaram-se homossexuais, e um terço deles reside com seu parceiro. Os dados são
da pesquisa feita pela consultoria ToolboxTM, que entrevistou online 600 homens, de 18 a 70 anos de
idade, moradores do Sul, Sudeste e Nordeste do País.

Apenas 25% deles dizem se sentir desorientados dentro de um supermercado. A frase "quando vai
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sozinho ao supermercado gasta uma fortuna" também não condiz com esse universo. Segundo o
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estudo da ToolboxTM, 74% dos homens confessaram gastar mais na hora da compra quando estão
acompanhados da mulher.
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escolher um bom produto, e 40% dizem ter dificuldade em encontrar produtos na gôndola dos
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supermercados. Portanto, a recomendação é melhorar a identificação dos produtos – por meio de
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sinalização. Exemplo clássico: o homem nem sempre sabe diferenciar um limpador multiuso de um
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