
Pais querem
bom preço e agilidade em
suas compras

Oportunidade

Os homens, principalmente os pais,
estão cada vez mais inteirados e
responsáveis por algumas tarefas
do lar. Ir ao supermercado é uma
delas. Por isso, saber o que eles
buscam em sua loja e tentar
entendê-los da melhor forma é
importante para cativá-los

No mês de agosto comemora-se o Dia dos
Pais e este é o momento para fazer uma

análise da mudança de comportamento nas fa-
mílias brasileiras e de entender o novo papel
dos homens, que cada vez mais marcam pre-
sença em atividades que antes eram pratica-
mente incumbência das mulheres. Cozinhar,
limpar a casa, cuidar dos filhos e, por que não?,
ir ao supermercado são alguns exemplos de
tarefas divididas com eles nos dias de hoje.

Segundo a gerente de atendimento do va-
rejo da LatinPanel, Fátima Merlin, o fato de a
mulher estar mais ausente do lar e de contri-
buir com o orçamento faz com que os homens
tenham maior preocupação com o bem estar
da família no dia-a-dia e auxiliam mais nes-
sas tarefas.

"Quando o assunto são as compras do lar,
os homens têm cumprido bem essa atribuição,
de acordo com o que verificamos em nossas
pesquisas. Mas assumem comportamentos de
compra peculiares, que merecem toda a aten-
ção do supermercadista. Os homens são mais

ágeis e objetivos sobre o que comprar, o que
demanda exposição e comunicação visual mais
coerentes e eficientes na loja", diz. Além dis-
so, os pais são clientes que não abrem mão da
qualidade dos produtos, mas são mais racio-
nais na hora de selecioná-los, ou seja, sensí-
veis a preço. "As ações promocionais com des-
conto de preço são bastante atrativas a esse
tipo de público", afirma Fátima, o que é com-
provado nos depoimentos de três consumido-
res (veja perfis).



Compras diárias
Ramon Barreto de Oliveira, 38 anos, baiano, mora
em Fortaleza, Ceará, há mais de 10 anos. É casado, tem
três filhas e é ele quem faz as compras do lar. Apesar da
profissão de técnico administrativo, declara que em casa
é a esposa a responsável pela administração dos gastos.

Ramon prefere as grandes redes supermercadis-
tas para realizar as compras mensais, principalmen-
te nos dias especiais de promoção. Também vai pe-
riodicamente ao supermercado para repor alguns
itens, por conta do lanche escolar das fi lhas, mas
admite que nas compras diárias sempre leva algo
mais. "Costumo fazer lista, tanto para a compra do
mês como para as diárias, mas acabo sendo fisgado
por alguma promoção", afirma.

Ele é um exemplo de pai descrito por Fátima Merlin.
Apesar de gostar das promoções, não abre mão de le-
var produtos de qualidade e costuma ser muito ágil e

objetivo nas compras. "Não vou ao
supermercado para passear", diz.
Ele compra marcas mais conhecidas
e prefere não arriscar muito para
não ter de pagar por algo que não é
do seu gosto. Mas diz que não é ra-
dical, se dispõe a experimentar no-
vas marcas e sempre procura saber
quem é o fabricante.

Quanto à área do supermercado
que gosta de visitar, não há surpre-
sa. De pronto, Ramon diz que são as
seções de queijo, de vinhos e de cer-
veja, e afirma que são itens que não
faltam em sua mesa, já que não tem o hábito de sair para
comer fora de casa. Por conta da violência nas cidades,
prefere reunir a família e promover a festa em casa.

Participativo
Fabiano Garrido, 29 anos, paulista, securitário, ca-
sado e pai de um garoto de quatro anos, costuma acom-
panhar a esposa ao supermercado e tem importante
participação na escolha dos produtos da compra men-
sal. Além disso, costuma ir ao supermercado três ve-
zes por semana para repor alguns itens de higiene,
leite e do lanche escolar do filho.

É ele quem administra os gastos da família, e quando o
assunto é o local das compras prefere as lojas maiores pelo
fato de terem espaço físico e preços menores. "Quando vou
às compras costumo selecionar bastante as marcas dos
produtos, mas se algum item estiver muito mais caro e não
couber no orçamento, levo outra marca com preço menor.
Só quando os produtos são para o meu filho é que não me

importo de levar os mais caros."
Os espaços de que mais gosta nos

supermercados são as áreas de infor-
mática e eletroeletrônicos, itens que
são adquiridos no local se estiverem
em promoção. Os produtos de que não
abre mão em suas compras são refri-
gerantes e itens para seu cuidado pes-
soal. "Sou um homem básico, mas
gosto de me cuidar. Por isso, sempre
levo um creme dental especial e o de-
sodorante que mais aprecio", afirma. Ele também compra
produtos em promoção e já foi premiado com vale-com-
pra e com itens de higiene e beleza em uma gincana da loja.
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