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SAIBA MAIS

Pesquisa teve 600 entrevistados
A pesquisa
> UMA PESQUISA MOSTROU QUE 74%

dos homens confessam gastar mais
na hora da compra quando estão
acompanhados da mulher.

> A CONSULTORIA EM VAREJO Tool -
boxTM entrevistou on-line 600 ho-
mens, de 18 a 70 anos de idade, em
fevereiro e março.

> OS DADOS REVELAM que o compra-
dor masculino é, em sua maioria, ca-
sado e possui filhos (66%).

> ELES FREQUENTAM o supermercado
e são responsáveis pela compra
mensal do lar (cerca de 62%).

> APENAS 20% AFIRMAM levar lista
por não saber o que comprar. Outros

6% escolhem sempre a marca de
menor preço na seção, enquanto
44% mostram-se dispostos a com-
prar uma marca nova ou experimen-
tar um lançamento.

> SEGUNDO O LEVANTAMENTO, em
geral, a maior dificuldade do homem
está na compreensão dos produtos,
e não em sua localização na gôndola
do supermercado.

> UM TOTAL DE 60% dos entrevistados
não sabe diferenciar marcas, ver-
sões e tipos para escolher um bom
produto, e 40% dizem ter dificuldade
em encontrar produtos na gôndola.

Fonte: To o l b ox T M .

Homem gasta mais ao
comprar com a mulher
Pesquisa com pessoas
do sexo masculino do
Sudeste, Nordeste e
Sul do País aponta que
elas influenciam mais
do que as crianças

Dayane Freitas

Fazer compras no supermer-
cado acompanhado de uma
mulher faz o homem gastar

mais. Esse é um dos resultados de
uma pesquisa inédita realizada
com 600 pessoas do sexo masculi-
no nas regiões Sul, Sudeste e Nor-
deste do País.

Um total de 74% dos entrevista-
dos, que têm entre 18 e 70 anos e
frequentam ao menos uma vez por
mês o supermercado, confessou
que elas influenciam muito o au-
mento de gastos durante as com-
pras, mais até que as crianças.

O levantamento, realizado pela
consultoria especializada em va-
rejo ToolboxTM entre os meses de
fevereiro e março, foi feito por
meio de um questionário on-line,
além de pesquisas bibliográficas e
acompanhamento de 25 consumi-
dores homens nas suas compras.

As categorias de produtos anali-
sadas foram hortifruti, snacks
(lanchinhos), chocolates, comida
pronta congelada, iogurtes, higie-
ne pessoal e produtos de limpeza.

E se engana quem pensa que o
homem vai ao supermercado para
comprar apenas para si. Dos en-
trevistados, 87% disseram que o
objetivo é comprar produtos para
família. “O homem não foge dessa
re s p o n s a b i l i d a d e ”, disse o sócio do
Grupo Toolbox, Rafael D'Andrea.

D I V E R SÃO
Inclusive, o número de homens

que vão aos supermercados mais
que dobrou se comparado com as
últimas três décadas, segundo a
pesquisa. Hoje, 31% dos compra-
dores são homens, mas as mulhe-
res ainda predominan — 69%.

“Supermercado virou um lugar

de diversão, quase um passeio.
Tem muita variedade e lançamen-
tos, o que atrai os homens”, avaliou
o presidente da Associação Capi-
xaba de Supermercados (Acaps),
João Carlos Devens.

Pensando nesse público, a in-
dústria está desenvolvendo mais
produtos específicos para eles,
principalmente de higiene pessoal.
Segundo o estudo, atualmente 37%
das categorias de higiene pessoal
são consumidos por homens.

“A vaidade faz com que os ho-
mens se interessem também pelas
novidades, o que os faz colocar a
mão no bolso para comprá-las”,
analisou o economista Marcelo
Loyola Fraga.

Mas, para evitar gastos que com-
prometam o orçamento, a dica do
especialista é fazer lista de com-
pras. “É importante definir o
quanto pode ser gasto por mês e
adequar produtos, marcas e quan-
tidades a este valor”, disse Loyola.

D I V U LG AÇ ÃO

D'ANDREA frisou que a maioria dos homens faz compras para a família
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HOMENS em supermercado


