
Novidade à vista – A busca incessante do shopper



Metodologia e Abordagem



Metodologia e Abordagem

1.000 participantes

Coleta Painel Online Toluna

Questionário estruturado de autopreenchimento

Tempo médio de duração: 15 mins

Responsáveis ou co-responsáveis pela compra de alimentos da 
residência

Abordagem

Perfil

Entrevistas realizadas entre 5 e 12 de Julho

Campo

Erro amostral de 3% para o Total da Amostra

Testes de significância com 95% de nível de confiança 

Erro Amostral



5%

43%52%
Classe A
Classe B
Classe C

Amostra
Sexo

Idade

Classe Social

Região

SUDESTE
50%

NORDESTE
19%

CENTRO-
OESTE

9%

NORTE
6%

SUL
16%

17%
28%

42%

13%

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 a 54
anos

55 anos ou
mais

52%48%
5%

34%
61%

Real Ponderado



O Comportamento de 
Compra Atual



55%
26%

19%

Compraram Marca Nova/ Produto Novo 
(Últimos 3 Meses)

Sim

Não

Não sei/
Não me
lembro

Q6. Pensando nas suas compras nos últimos 3 meses, você comprou alguma marca nova / produto novo no mercado ? Pense em novidades e não em uma 
marca que você já conhecia mas não tinha comprado ainda.

Parte significativa dos brasileiros busca
novidades em suas missões de compra

Base: 1000



Q.7 O quanto você gosta de experimentar novas marcas / novos produtos em suas compras no mercado ou aplicativos/website?

O prazer em experimentar nutre essa
busca por novidades no varejo

Quanto Gosta de Experimentar 
Marcas Novas / Produtos Novos

0%3%
13%

44%

40%

Gosto muito de
experimentar

Gosto de
experimentar

Sou indiferente

Não gosto de
experimentar

Não gosto nem
um pouco de
experimentar

Base: 1000



Lojas com sortimento variado
são priorizadas pelo shopper

Q2. Pensando no mercado que você mais gosta, qual (ais)  característica(s) mais te motivam a comprar nele ? (RM)

84%
75%

61% 60% 56%

45%

Preços acessíveis Variedade de tipos
 de produtos

Variedade de marcas Localização da loja Atendimento Limpeza da loja

Características do Local de Compra que Mais Motivam (%)

Base: 1000



Q.8 Você sente falta de maior variedade de marcas e/ou produtos nos mercados / aplicativos de compras que você costuma fazer compras para seu lar?

23% 53% 24%

Não sinto falta Sinto falta Sinto muita falta

Sente Falta de Variedade de Marcas / 
Produtos

Base: 1000

5%

13%

57%

26%Tenho visto muitas
novidades

Tenho visto poucas
novidades

Não tenho visto
novidades

Não presto atenção
/reparo se tem novidades

Tem Visto Marcas Novas/ Produtos 
Novos

Q.12 Você tem visto novas marcas / novos produtos em suas idas ao mercado?

Base: 1000

A demanda por novidades hoje não é 
atendida, na avaliação do shopper



59%

2%

39%

Meios de Compra

Apenas em lojas físicas 
(mercados, 
supermercados, 
empórios…)

Apenas de forma digital 
(aplicativos de 
entregas, websites…)

Uma parte em lojas
físicas e outra de forma
digital

Q3. Pensando nas suas compras habituais, quais dos meios abaixo  você utiliza ? (RU)

Q4. Ainda pensando nas compras habituais que você faz para o seu lar,  em quantas lojas (físicas ou on-line) você costuma visitar, em média, para comprar todos 
os produtos para seu lar? (RU)

17%

72%

11%

Apenas 1 lugar De 2 a 3 lugares 4 lugares ou mais

Quantidade de Locais de Compra

Base: 1000

O comportamento multicanal tem cada 
vez mais influência de canais online



A oportunidade com 
Marcas Locais



Q10. Você procura conhecer melhor as marcas que você consome?

Sim 88%

Não 12%

Procura Conhecer Melhor as Marcas
que Consome

72%

50% 50%
44%

2%

Internet (site da
marca, sites que

tragam avaliações
do produto, etc)

Amigos / família Redes sociais Televisão Outro

Fontes de Consulta Sobre as Marcas

Q11. Quais são as principais fontes de informação sobre as marcas que você compra para seu lar?

Base: 1000 Base: 889

O ambiente digital leva o relacionamento 
entre shopper e marcas a outro patamar



O shopper espera atitude ativa das 
marcas em relação à grandes temas

Q16. O quanto as seguintes atitudes das marcas influenciaria seu interesse em comprar essas mesmas marcas?

11%

7%

4%

6%

4%

4%

4%

41%

36%

33%

30%

31%

30%

30%

48%

57%

63%

64%

64%

65%

66%

Praticar uma negociação justa com seus
fornecedores

Pagar um salário justo a seus funcionários

Ser comprometida em não trazer riscos à
sociedade

Garantir que sua produção não agride o meio
ambiente

Garantir que seu produto não agride o meio-
ambiente.

Ser transparente sobre a origem de seus
produtos

Ajudar a recuperar o meio-ambiente

Influencia 
muito 

negativamente

Influencia 
negativamente Não influencia Influencia 

positivamente

Influencia 
muito 

positivamente

Base: 1000



Novas marcas e produtos estão sendo lançados no 
mercado.
Ultimamente, marcas de pequenas e médias empresas 
nacionais estão surgindo - as chamadas MARCAS LOCAIS.

O shopper foi apresentado a um 
conceito de Marca Local



Sim, tenho 
visto 

produtos de 
marcas 

locais 52%

Não, não tenho 
visto produtos de 
marcas locais 22%

Não consigo saber se os 
produtos são de marcas locais 
no momento da compra 26%

Q13. Você tem visto produtos de MARCAS LOCAIS (produtos de pequenas/médias empresas) nos mercados que você costuma frequentar?

Tem visto produtos de Marcas Locais 
nos mercados que costuma frequentar

Base: 1000

Shopper brasileiro tem dificuldades em 
encontrar e identificar Marcas Locais



Base: 1000

Os supermercados deveriam ter 
mais espaço para as Marcas Locais

Sim 90%

Não 2%
Talvez 8%

Q14. Você acredita que os supermercados deveriam ter mais espaço para as MARCAS LOCAIS? 

O varejo pode se beneficiar fortemente 
de ampliar o espaço de Marcas Locais

1%

23%

76%

Aumentaria meu
interesse em comprar
nesse mercado

Não alteraria meu
interesse em comprar
nesse mercado

Reduziria meu
interesse em comprar
nesse mercado

Interesse caso o mercado oferecesse 
mais espaço para as Marcas Locais

Base: 1000

Q15. Como afetaria seu interesse se o mercado que você costuma fazer compras decidisse abrir mais espaço nas suas prateleiras / dar mais apoio às 
MARCAS LOCAIS? 



A sinalização sobre origem é 
tão importante quanto o espaço na loja

Q16. O quão disposto você estaria em comprar um produto, ao saber que ele foi feito por uma MARCA LOCAL?

1%

24%

75%

Estaria mais disposto
a comprar

Não mudaria minha
disposição a
comprar/indiferente

Estaria menos
disposta a comprar

O Quão Disposto Estaria em Comprar 
um Produto de uma Marca Local

Base: 1000



Q20. Agora que você ouviu/aprendeu sobre MARCAS LOCAIS, você diria que

0%

1%

1%

0%

1%

12%

10%

10%

10%

8%

87%

89%

89%

90%

91%

Gostaria que os mercados / aplicativos de
compras me informassem sobre as MARCAS

LOCAIS que vendem

Gostaria de me informar mais sobre MARCAS
LOCAIS

Gostaria de experimentar mais marcas locais
sempre que possível

Gostaria que as marcas locais estivessem
mais disponíveis onde costumo fazer minhas

compras

Gostaria que fosse mais fácil identificar quais
produtos são de marcas locais quando faço

compras

Discordo Não concordo nem 
discordo Concordo

Base: 1000

O shopper deseja conhecer, encontrar e 
se relacionar com Marcas Locais



2%

2%

2%

1%

1%

3%

4%

1%

1%

31%

31%

28%

28%

24%

21%

17%

18%

17%

37%

35%

40%

40%

44%

46%

40%

48%

47%

29%

32%

30%

30%

31%

31%

40%

33%

35%

São produtos com
ingredientes naturais

São produtos saudáveis

São produtos inovadores

São produtos amigáveis
ao meio-ambiente

São produtos de origem
confiável

São produtos
autênticos/diferenciados

São produtos com
preços acessíveis

São produtos de
qualidade

São produtos feitos com
cuidado

Discordo 
Totalmente Discordo Nem Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente

Q17. Em geral, qual sua percepção sobre MARCAS LOCAIS em relação aos seguintes aspectos?

Origem, autenticidade e meio-ambiente
são destacados sobre Marcas Locais

Q18. Em geral, qual sua percepção sobre as grandes marcas, dos grandes fabricantes, em relação aos seguintes aspectos?

Top 2 
Box

82% B

81%

79% B

77% B

75% B

70% B

70%

67% B

66% B

Coluna A

Top 2 
Box

71%

82%

57%

69%

66%

56%

73%

55%

51%

Coluna B

Marcas 
Locais

Grandes 
Marcas

Respondentes que têm 
visto Marcas Locais
Base: 524



Qualidade

Expertise local Abordagens
inovadoras

Uso
estratégico

do CRM

Melhor
entendimento
do Shopper

Painel de 
Consumidores

1 MM+ no Brasil

Soluções
completas

Resultados rápidos

20 anos colaborando para o sucesso dos seus clientes 
e transformando o entendimento do Shopper

Hábitos e Atitudes do Shopper
Árvore de decisão
Validação de planogramas
Satisfação do Shopper
Comunicação em loja 
Estratégias promocionais
Percepção de Preço 

Saiba mais ! Entre em contato 
com csmlatam@toluna.com ou 
patricia.buschmann@toluna.com

mailto:csmlatam@toluna.com


Apêndice



As categorias avaliadas possuem grande penetração nos lares brasileiros e os respondentes tem
envolvimento direto nas compras desses ítens.

Q1. Quais destes produtos você costuma comprar para o seu lar? (randômico) (RM)

98%
92% 91%

69%

Alimentos Itens de higiene e beleza
(cuidados pessoais)

Produtos de limpeza Bebidas (alcoólicas ou não
alcoólicas)

Produtos que costuma comprar para o lar (%)

Base: 1000

Comportamento de Compra



85%

48% 47%

29%
23% 23%

9%
4%

Supermercado Hipermercado Mini-mercado /
mercado de

bairro

Hortifruti Aplicativo de
entrega

Loja online
(aplicativo ou

website)

Empório / loja
especializada

Outro

Canais de Compra

Q5. Em quais dos seguintes tipos de lojas físicas ou serviços online você costuma fazer suas compras para o lar? (RM)

IM: 2,7

Locais de Compra | Canais de Compra
O Supermercado é o Canal de Compra mais utilizado pelos consumidores para as compras para o lar, 
seguido do Hipermercado e Mini-mercado/ Mercado de Bairro

Base: 1000



Q9. Em quais das seguintes categorias você sente falta de maior variedade de produtos / marcas?

Marcas Novas – Produtos Novos
Os alimentos mais “essenciais” como Arroz, Feijão e Laticíneos, são os que os consumidores mais
sentem falta de uma maior variedade de tipos de produtos e marcas;

Também foram bem citados os Alimentos com apelo de saudabilidade

43% 41% 41% 40%
37%

30%
28% 26%

22%
19%

2%

Arroz, feijão e
itens de

mercearia em
geral

Manteigas,
iogurtes, queijos

e outros
derivados do

leite

Alimentos
congelados

Alimentos
industrializados

com apelo de
saudabilidade
(com menos

conservantes,
aromatizantes,
corantes e etc )

Molhos,
temperos e

outros
condimentos

Sucos prontos
ou outras

bebidas não
alcoólicas

Doces prontos
industrializados

Salgadinhos /
snacks salgados

Alimentos
vegetarianos ou

veganos

Bebidas
alcoólicas

Outros

Categorias que Mais Sente Falta de Variedade de Produtos/Marcas

Base: 771



Apenas o uso de forma consciente dos recursos naturais se destaca dentre as atividades avaliadas como
sendo a mais praticada atualmente. As demais atividades se encontram no mesmo patamar de prática
atual e de que pretendem praticar no futuro

Q19. Das seguintes atividades, quanto você pratica ou gostaria de praticar?

3%

2%

2%

2%

1%

46%

44%

44%

41%

20%

51%

54%

55%

58%

79%

Considerar a origem do produto antes da
compra

Comprar produtos de MARCAS LOCAIS

Reduzir meu consumo de embalagens
plásticas

Separar meu lixo para reciclagem

Usar de forma consciente recursos naturais 
(água, energia elétrica…)

Não tenho interesse em 
praticar

Não pratico atualmente, 
mas gostaria de praticar 

futuramente
Pratico atualmente

Base: 1000

Comportamentos Futuros
Sustentabilidade


