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MEGAMERCADO

Homens gostam de ir ao supermercado
Por Adriana Silvestrini - 23/05/2014

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.

O levantamento ainda desvendou alguns dos principais mitos que cercam o grupo. Não vale mais dizer

que eles "odeiam ir ao supermercado". Os dados revelam que 70% dos homens participam ativamente

das decisões de compra no lar e, quando vão ao PDV , não é para somente empurrar o carrinho.

Apenas 25% deles dizem se sentir desorientados dentro de um supermercado. A frase "quando vai

sozinho ao supermercado gasta uma fortuna" também não condiz com esse universo. Segundo o

estudo da ToolboxTM, 74% dos homens confessaram gastar mais na hora da compra quando estão

acompanhados da mulher.

Varejistas, atenção! Segundo o estudo, a maior dificuldade do homem no PDV está na compreensão

dos produtos. Dos entrevistados, 60% afirmam não saber diferenciar marcas, versões e tipos para

escolher um bom produto, e 40% dizem ter dificuldade em encontrar produtos na gôndola dos

supermercados. Portanto, a recomendação é melhorar a identificação dos produtos – por meio de

sinalização. Exemplo clássico: o homem nem sempre sabe diferenciar um limpador multiuso de um

produto destinado à limpeza pesada

Permalink:  http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Homens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html

1

Olá, visitante

Faça Login  Cadastre-se

BUSCA

 

Publicidade

TEMAS MAIS COMUNS

Bebidas Café Campanha
Consumidor Consumo

Crescimento Distribuição

Embalagem Internet

Investimento Lançamento

Mercearia Merchandising

Mulher Pesquisa

Promoção
Responsabilidade Social

Saúde Vendas Web

    

EDITORIAS

Últimas Notícias►

Consumo►

Categorias►

Marketing►

Novos Produtos►

Ponto de Venda►

Megamercado►

Você►

SM Responde►

Cenas do Varejo►

Negócios►

Gestão►

Entrevista►

Volta ao Mundo►

Tecnologia►

Leis & Tributos►

Com a Palavra►

BLOGS

Blog da Redação►

Blog Dicas Práticas►

SERVIÇOS

Downloads►

Assinatura da Revista►

Cadastro Newsletter►

SM no tablet►

ANUNCIANTES

Mídia Kit►

CONTATOS

Fale Conosco►

REVISTA SM

JUNHO: Mix

Marcas 2014

06/2014

►

►

► ►

OK

20/06/2014

Embalagens mais práticas

20/06/2014

Oportunidade em massas saudáveis

20/06/2014

Molho de soja no Norte e Nordeste

20/06/2014

O consumo de café torrado e moído

deve subir em 2014

13/06/2014

Nestlé atende pedidos de

consumidores com nova lata de...

Publicidade

Sumário

Folheie

REVISTA SM► EVENTOS SM► GUIA PRÁTICO DE SORTIMENTO► GUIA DE FORNECEDORES► RANKING SUPERMERCADOS►

+ recentes + lidas + enviadas

http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Homens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html?index=1
http://www.sm.com.br/
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado-13
http://www.sm.com.br/Servicos/Cadastro-Newsletter-86
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CUfLso2WxU6HUI8TW0AH4m4G4DKuS1voGAAAQASDLnu8aUJm_mZUHYM3w7oCsA8gBAqkCe54sOcOMnj7gAgCoAwHIA50EqgS5AU_QddBhJQlVgiFUMYXSSH1FR2rWtAIYq76yKhIetbRxyxYcVESf5lACkBnFlsOi03R8uka6q39bVDj7wiS90Z8sOHDA5jQMbCdcLuePhhWlLvuelnhDPmsyuQU2MaM343ky4YlFX3xaUFWINPWymCfblQGFivvx8J-BRC2yBK-5Csi5V94Df-E8amrjLtsuyIM6fj_NEB2ItwsEsIhRpNHoVjcM3dV9ePZHFOoIGty_3kWwmLlV15p74AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_1AzBicOajXcKKDI5bGCDajg3e2Jw&client=ca-pub-7682906420455505&adurl=http://www.cafepilao.com.br/
http://www.sm45anos.com.br/
javascript:tagItemClicked('36')
javascript:tagItemClicked('86')
javascript:tagItemClicked('229')
javascript:tagItemClicked('7')
javascript:tagItemClicked('20')
javascript:tagItemClicked('29')
javascript:tagItemClicked('31')
javascript:tagItemClicked('400')
javascript:tagItemClicked('113')
javascript:tagItemClicked('2')
javascript:tagItemClicked('124')
javascript:tagItemClicked('12')
javascript:tagItemClicked('121')
javascript:tagItemClicked('25')
javascript:tagItemClicked('38')
javascript:tagItemClicked('22')
javascript:tagItemClicked('58')
javascript:tagItemClicked('27')
javascript:tagItemClicked('8')
javascript:tagItemClicked('180')
http://www.sm.com.br/
http://www.sm.com.br/Editorias/Ultimas-Noticias-5
http://www.sm.com.br/Editorias/Consumo-6
http://www.sm.com.br/Editorias/Categorias-7
http://www.sm.com.br/Editorias/Marketing-8
http://www.sm.com.br/Editorias/Novos-Produtos-11
http://www.sm.com.br/Editorias/Ponto-de-Venda-12
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado-13
http://www.sm.com.br/Editorias/Voce-14
http://www.sm.com.br/Editorias/SM-Responde-33
http://www.sm.com.br/Editorias/Cenas-do-Varejo-96
http://www.sm.com.br/Editorias/Negocios-105
http://www.sm.com.br/Editorias/Gestao-106
http://www.sm.com.br/Editorias/Entrevista-107
http://www.sm.com.br/Editorias/Volta-ao-Mundo-108
http://www.sm.com.br/Editorias/Tecnologia-109
http://www.sm.com.br/Editorias/Leis-%26amp%3B-Tributos-110
http://www.sm.com.br/Editorias/Com-a-Palavra-111
http://www.sm.com.br/Blogs/Blog-da-Redacao-17
http://www.sm.com.br/Blogs/Blog-Dicas-Praticas-63
http://www.sm.com.br/Servicos/Downloads-20
http://www.sm.com.br/Servicos/Assinatura-da-Revista-22
http://www.sm.com.br/Servicos/Cadastro-Newsletter-86
http://www.sm.com.br/Servicos/SM-no-tablet-114
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Revista-SM-65
http://www.sm.com.br/Contatos/Fale-Conosco-34
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Embalagens-mais-praticas-24021.html
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Oportunidade-em-massas-saudaveis-24020.html
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Molho-de-soja-no-Norte-e-Nordeste-24022.html
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/O-consumo-de-cafe-torrado-e-moido-deve-subir-em-2014-24019.html
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Nestle-atende-pedidos-de-consumidores-com-nova-lata-de-leite-Moca-23969.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CER-Bo2WxU6DUI8TW0AH4m4G4DKuS1voGAAAQASDLnu8aUJm_mZUHYM3w7oCsA8gBAqkCe54sOcOMnj7gAgCoAwHIA50EqgS4AU_QzYDD2flrPvP8lDDj2XtwUuN-rtcUb-93aEUZYVddL3GYRalVzGGnw7a0ydoBoFQl4sNI1anot5DKyLOxbX0DtpgG8c7JYbcVsatvl7DiEFeXpuZqujfkQvHHLqDjh33S4sKxEzWxS930u1aKKfE2XwzmZWrzceCjOVLtPvNR4I-q_tBJAUYDlJbdVQiiJtZVjDhuzI3pF4kEqrFE1F4lRAhC0LuS13YFjy9Kre3yJAlFJEH6tsDgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_1_7mFNxRFZrLX5BJe42BlAfCMg6g&client=ca-pub-7682906420455505&adurl=http://www.cafepilao.com.br/&nm=5
http://www.sm.com.br/Revista-SM-23
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Homens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html
http://www.sm.com.br/cgi/cgilua.exe/plugins/system/br.com.fabricadigital.inforating/sys/db.lua?j=1&q=23810&c=5
http://www.sm.com.br/cgi/cgilua.exe/plugins/system/br.com.fabricadigital.inforating/sys/db.lua?j=2&q=23810&c=5
http://www.sm.com.br/cgi/cgilua.exe/plugins/system/br.com.fabricadigital.inforating/sys/db.lua?j=3&q=23810&c=5
http://www.sm.com.br/cgi/cgilua.exe/plugins/system/br.com.fabricadigital.inforating/sys/db.lua?j=4&q=23810&c=5
http://www.sm.com.br/cgi/cgilua.exe/plugins/system/br.com.fabricadigital.inforating/sys/db.lua?j=5&q=23810&c=5
http://www.sm.com.br/Revista-SM-23
http://www2.sm.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26
http://www2.sm.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=15
http://www2.sm.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=19
http://www.sm.com.br/Ranking-Supermercados-38


6/30/2014 Supermercado Moderno

http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Homens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html 2/2

Tweetar 2 0  

Google+  Youtube  Facebook  Twitter  Linkedin  RSS

 Comentários (0)

Comentários (0)

Quer contribuir com Supermercado Moderno?

Escreva aqui seu comentário. Colabore com opinião, críticas ou sugestões.

Plug-in social do Facebook

Publicar também no Facebook  

Publicando como Andressa Viana (Não é você?) Comentar

Comentar...

Página inicial  Mapa do Site Termos de uso Política de Privacidade Fale Conosco Conheça o Grupo Lund  OK

© 2014 Supermercado Moderno. Todos os direitos reservados.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sm.com.br%2FEditorias%2FMegamercado%2FHomens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html&text=Supermercado%20Moderno&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sm.com.br%2FEditorias%2FMegamercado%2FHomens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.sm.com.br%2FEditorias%2FMegamercado%2FHomens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html
http://plus.google.com/111134100707706104696
http://www.youtube.com/user/supermercadomoderno
http://www.facebook.com/pages/Supermercado-Moderno/129819883768740
http://twitter.com/Portalsm
http://www.linkedin.com/groups/Supermercado-Moderno-4073625?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.sm.com.br/Atualizacoes-do-site-37
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/logout.php?h=AfdFQ5Ql9dUrZbjC&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Ffeedback.php%3Fapi_key%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter%252FDhmkJ2TR0QN.js%253Fversion%253D41%2523cb%253Df1dc2d0fdc%2526domain%253Dwww.sm.com.br%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sm.com.br%25252Ff2037b4afc%2526relation%253Dparent.parent%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sm.com.br%252FEditorias%252FMegamercado%252FHomens-gostam-de-ir-ao-supermercado-23810.html%26locale%3Dpt_BR%26numposts%3D5%26sdk%3Djoey%26width%3D570
http://www.sm.com.br/?tpl=home
http://www.sm.com.br/Mapa-do-Site-35
http://www.sm.com.br/Termos-de-uso-73
http://www.sm.com.br/Politica-de-Privacidade-75
http://www.sm.com.br/Contatos/Fale-Conosco-34
http://www.lund.com.br/

