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Como os homens
fazem compras?

Paulo Pampolin / Hype

Estudo da Toolbox explica o comportamento masculino no
supermercado e dá dicas aos varejistas de como atender este público
e alguns anos para
cá, é visível o aumento de homens
que fazem compras
em supermercados. Para verificar como eles se comportam
atrás dos carrinhos, a empresa
de pesquisas Toolbox TM conduziu um painel online com
600 homens com idade entre
18 e 70 anos nas regiões Sul,
Sudeste e Nordeste que frequentassem o canal supermercado pelo menos uma vez por
mês. As categorias analisadas
foram hortifruti, snacks, chocolates, comida pronta congelada, iogurtes, higiene pessoal
e produtos de limpeza. Fernando Dantas, gerente de pesquisas da Toolbox, explica
nesta entrevista os principais resultados do estudo e
quais as recomendações
para os varejistas atenderem melhor este público.

D

Diário do Comercio – O
que motivou o estudo de
como os homens fazem
compras em
supermercados?
Fernando Dantas - A primeira pesquisa com este
tema foi realizada em 1985.
Na época, a porcentagem
de homens nas lojas era de
apenas 8%. Hoje este percentual subiu para 31%. Na
categoria de higiene pessoal,
37% dos produtos são voltados exclusivamente para o
mercado masculino. Isso mostra a maior presença de homens, tanto no consumo como no ponto de venda. Este foi
o ponto de partida para a pesquisa, que investigou o comportamento deste público.
Quais as principais
diferenças de comportamento
entre homens e mulheres no
ponto de venda?
Levando em consideração
pesquisas já realizadas com
mulheres aqui na Toolbox, a
gente sempre vê que elas avaliam a oferta como um todo,
olham tudo o que tem disponível para depois tomarem uma
decisão. Já os homens buscam

uma solução específica: a partir do momento que eles
acham o produto que se encaixa naquilo que estavam procurando, que tinham como
meta de compra, eles já levam, não precisam saber se
havia opções melhores. É uma
compra direta, racionalizada.

uma lista de compras, raramente vão passar por outros
corredores para ver se tem alguma promoção. Se o varejista
quer chamar a atenção do homem, coloque os produtos em
corredores centrais ou próximos aos caixas, pois eles dificilmente sairão explorando a
loja, a tendência é percorrer
Por que isso é importante
corredores específicos, de
para o varejista?
acordo com os produtos que
Para o varejista isso tem um estão procurando. Ninguém
impacto importante, porque, declarou que odeia fazer comem categorias como xampu, pras em supermercados, mas
em que se tem uma variedade o homem procura ficar o megrande de marcas, raramente nos tempo possível. É um amhaverá homens olhando tudo biente hostil para ele, pois não
Divulgação
foi pensado para o homem.

Fernando Dantas, da Toolbox
– a grande variedade acaba
atrapalhando o processo de
compra. O que os varejistas
estão fazendo é colocar todos
os produtos direcionados a homens em um local separado e
não fazer a diferenciação por
marcas. Assim, ele não se sente frustrado por não conseguir
achar o produto que estava
procurando.
Há outras diferenças?
Outra questão é o foco no
que se está comprando. As mulheres têm uma visão mais panorâmica, elas têm prazer em
explorar a loja, andam mais
dentro do supermercado. Isso
abre chances para que comprem mais produtos do que o
planejado. O homem já age de
forma diferente. Se eles têm

Alguns supermercados
mudam as mercadorias de
corredores para incentivar a
circulação na loja. Isso
funciona para os homens?
Uma das perguntas do
questionário era o que mais
incomodava os homens durante o processo de compra. Em primeiro lugar está
a fila no check out, passar os
produtos na esteira e colocar na sacola. Mas tivemos
um número expressivo de
homens que disseram que a
maior dificuldade era encontrar uma determinada
marca dentro de uma categoria ou encontrar uma categoria dentro do supermercado. Se o varejista ficar mudando os produtos dentro da loja,
para o homem isso se tornará
uma frustração, ele dificilmente sairá para procurar. Eles dizem que, se não encontram o
produto facilmente, abandonam a compra. Em casos mais
extremos, afirmam que deixam de frequentar a loja e procuram outra, pois ela não facilita o processo de compra. Do
total de homens, apenas 37%
dizem que pedem ajuda a algum funcionário caso não consigam encontrar o produto, a
maioria dos homens não pede.
Se eles não conseguem encontrar os produtos com facilidade por meios das sinalizações, há uma grande chance
de irem embora.

Deve haver uma certa lógica
na disposição dos produtos, o
macarrão, molho de tomate e
queijo ralado devem ficar
próximos. Isso ajuda bastante,
não é mesmo?
Esse tipo de cruzamento de
produtos (cross merchandising) é muito favorável para os
homens. Tudo que é feito para
reduzir o tempo de permanência na loja é positivo para eles,
que são mais suscetíveis a
comprar em ponto extra e
cross merchandising do que
as mulheres. Elas conhecem
mais as categorias, sabem da
variedade de marcas, mesmo
tendo uma ilha de promoção, a
mulher provavelmente ainda
vai passar no corredor para
ver se encontra um produto
mais barato, conhecer a variedade. O homem já não, principalmente para categorias que
ele não tem muita intimidade,
por exemplo produtos de limpeza: eles são mais propensos
a comprar o primeiro produto
que encontrar, caso tenha
preço adequado e uma marca
conhecida.
Como são os perfis de
homens que vão ao
supermercado?
Identificamos alguns perfis
diferentes de homens, chegamos a isso cruzando algumas
variáveis. São duas variáveis
importantes: a primeira é o
seu papel na residência, que

vai desde o chefe de família
que participa ativamente das
decisões da casa, do consumo, ou seja, o homem 100%
ativo nas decisões domésticas, até o outro extremo, que
são os dependentes, como os
filhos, que moram com os
pais, não participam dos pagamentos das compras e não
decidem quais marcas serão
compradas. A outra variável
se refere à participação nas
decisões – em um extremo há
o homem totalmente responsável pelas decisões na casa,
que faz a lista de compras, decide as marcas que quer comprar, tem voz ativa. No outro
extremo tem aquele que é totalmente dependente na decisão – quando vai ao supermercado, ele escolhe a partir de
uma lista que a mulher fez.
Como esses perfis se
comportam?
Esses perfis de homens podem variar muito de um supermercado para outro, por isso
recomendamos que cada loja
faça a própria pesquisa. Assim, tem o Executador de Tarefas, que é o chefe de família,
mas é dependente da esposa.
Ele vai com uma lista, não sabe
onde ficam as coisas, tem dificuldade em localizar os produtos – se não tem a marca que
está na lista ele liga para a mulher. Ele não toma decisões e
precisa de muita ajuda.

Qual outro perfil?
Outro perfil é o Shopper Expert, que também é o chefe
da casa, mas é mais responsável pelas decisões. A participação deste perfil é expressiva, principalmente entre os
mais jovens, abaixo dos 40
anos de idade, casados e com
família. Normalmente são
mais informados, sabem escolher a marca de detergente
mais adequada, a diferença
entre um sabão em pó de um
sabão líquido, eles sabem escolher em todas as categorias da loja, não apenas cerveja e carne para churrasco.
Quais as recomendações
para que os varejistas
atendam melhor este público?
Para o varejista, a dica é organizar os produtos de forma
a facilitar a compra, uma organização da seção. Mas não
é somente um problema de
localização, os homens precisam também entender para que serve o produto. Alguns supermercados estão
informando a finalidade dos
produtos, a diferença de um
para outro. Essas informações não são para a dona de
casa, pois ela já sabe como
u s a r. S ã o p a r a a q u e l e h omem interessado em comprar um produto de melhor
qualidade, mais caro, mas
ele precisa saber o que diferencia um produto do outro.

