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INTRODUÇÃO

Protagonistas de seu consumo, idosos brasileiros são os 
principais decisores de suas compras e pretendem gastar 
mais consigo mesmos

Nem sempre é fácil ser um consumidor da terceira idade no Brasil. Embora a maioria dos idosos garanta ter 
autonomia para decidir como gastar o próprio dinheiro, boa parte se ressente da falta de produtos pensados 
especificamente para atender às suas necessidades. 

A proporção de idosos no total da população é de 12,1%. São quase 25 milhões de brasileiros com tempo, 
disposição e, muitas vezes, recursos para realizar os próprios desejos de compra, mas que ainda enfrentam 
alguns obstáculos para isso, como mostra a pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas. 

O estudo identifica a relação que este público mantém com as compras e o crédito; suas demandas de 
consumo, considerando os próximos 12 meses; e as dificuldades e desejos não atendidos pelo mercado, além 
de mapear o consumo de meios de comunicação e a posse de serviços financeiros.

Para empresas e marcas de diversos segmentos, esta é uma oportunidade de refletir, já que, de acordo com o 
IBGE, nas próximas quatro décadas a população da terceira idade deve triplicar, chegando a 66,5 milhões de 
pessoas no ano 2050, quase 30% da população. O mercado, portanto, deve se preparar e conhecer cada vez 
melhor as especificidades deste consumidor. 
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Farmácias, lojas de bairro e shopping center são locais 
preferidos para compras. Roupas, viagens e calçados são itens 
com maior intenção de consumo para os próximos meses

Inicialmente, a pesquisa mostra que seis em cada dez idosos (66,7%) são os únicos responsáveis por tomar 
as decisões nas compras que fazem, principalmente as mulheres (72,5%), enquanto 39,5% admitem gastar, 
hoje, menos com coisas básicas para a casa e mais com as coisas que desejam. 

Além disso, muitos idosos ainda participam consideravelmente da vida de seus familiares, do ponto de vista 
financeiro: 33,2% afirmam que boa parte da própria renda é destinada a gastos de outras pessoas, tais 
como filhos, netos etc. – sem distinção de gênero, idade, classe social ou relação com o trabalho. 

CONSUMO NA TERCEIRA IDADE

30,9%
Alegam que há 

poucos produtos 
voltados para o 

público da sua idade

Ao mesmo tempo, três em cada dez entrevistados garantem que 
há poucos produtos voltados para o público da sua idade (30,9%, 
aumentando para 35,9% entre aqueles com 71 anos ou mais). De 
maneira complementar, 17,3% sentem muita dificuldade em comprar 
roupas, pois a grande maioria é para muito velhinhos ou muito 
jovens, enquanto 17,1% dizem que comprar já virou uma de suas 
atividades de lazer favoritas (aumentando para 21,6% entre os que 
ainda trabalham). 
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LOCAIS QUE MAIS REALIZA COMPRAS

RESPOSTAS - RM GERAL

Farmácias/drogarias 48,7%

Lojas de rua/bairro (exceto lojas de departamento) 40,6%

Shopping Center (exceto lojas de departamento) 24,8%

Lojas de departamento 23,2%

Shopping popular/galeria comercial 13,9%

Internet/lojas virtuais (exceto sites de compra coletiva) 13,4%

Revendedores de cosméticos 11,9%

Comércio ambulante (camelô) 11,5%

Sacoleiras /venda porta a porta 4,1%

Sites de Compra coletiva 2,5%

TV 1,7%

Outlets 1,1%

O estudo indica que os locais onde os 
idosos mais realizam compras, excluindo 
itens de supermercado, são farmácias/
drogarias (48,7%), lojas de rua/bairro 
(40,6%, aumentando para 46,0% entre 
aqueles com 71 anos ou mais e 43,8% na 
Classe C/D/E), Shopping Center (24,8%, 
aumentando para 30,4% entre aqueles 
com idade entre 60 e 70 anos e 45,7% 
na Classe A/B) e lojas de departamento 
(23,2%, aumentando para 28,7% entre 
aqueles com idade entre 60 e 70 anos e 
29,9% na Classe A/B).

Os produtos com maior intenção de 
compra até o fim do ano, excluindo 
mantimentos, são roupas (29,1%, 
aumentando para 40,0% na Classe 
A/B), viagens (19,6%, aumentando para 
25,5% na faixa etária de 60 e 70 anos, 
32,6% na Classe A/B e 24,3% entre 
os que trabalham) e calçados (19,5%, 
aumentando 24,5% entre os homens, 
24,5% na faixa etária de 60 a 70 anos e 
27,3% na Classe A/B). Em contrapartida, 
29,5% garantem que não pretendem 
comprar nada até o fim do ano – 
sobretudo aqueles com 71 anos ou mais 
(42,9%), os pertencentes à Classe C/D/E 
(34,1%) e os que não trabalham (34,6%).

O QUE PRETENDE COMPRAR ATÉ O FIM DO ANO

RESPOSTAS - RM GERAL

Roupas 29,1%

Viagens 19,6%

Calçados (tênis, sandálias, scarpins, sapato social, etc) 19,5%

Perfumes/cosméticos 14,3%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira, etc) 13,6%

Tratamentos dos dentes (porcelana, implantes etc) 12,2%

Móveis 9,7%

Livros/revistas/jornais 8,6%

Celular/smartphone 7,8%
Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, câmera 
digital, etc) 7,8%

Carro, moto 7,4%

Acessórios (cintos, bolsas, bijouterias) 7,3%

* Principais respostas
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Considerando produtos ou serviços de maior valor financeiro, 19,1% tem a intenção de consumir viagens 
(aumentando para 22,8% na faixa etária de 60 a 70 anos e 35,1% na Classe A/B), eletrodomésticos (12,6%, 
aumentando para 16,1% na faixa etária de 60 a 70 anos e 16,9% na Classe A/B) e tratamento dos dentes 
(11,7%, aumentando para 15,2% na faixa etária de 60 a 70 anos). 

Três em cada dez pessoas ouvidas (32,6%) 
revelam haver produtos que gostariam 
de adquirir, mas não o fazem por falta de 
crédito que facilite a compra, sendo que 
os mais citados são carro/moto (10,2%, 
aumentando para 17,4% entre os homens, 
15,2% na faixa etária de 60 a 70 anos e 
15,2% entre os que ainda trabalham), 
viagens (5,4%), eletrodomésticos (5,1%) e 
tratamentos odontológicos (4,8%). 

INTENÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO  
E/OU SERVIÇO OU TRATAMENTO DE MAIOR 

VALOR FINANCEIRO NOS PRÓXIMOS 12 MESES

RESPOSTAS - RM GERAL

Viagens 19,1%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira, etc 12,6%

Tratamento dos dentes (porcelana, implantes etc) 11,7%

Carro, moto 11,6%

Celular/smartphone 8,5%

Móveis 8,3%
Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, 
câmera digital, etc) 7,1%

Computador/notebook/tablet 4,9%

Outros 8,6%

32,6% Revelam haver 
produtos que gostariam 
de adquirir, mas não o 
fazem por falta de crédito 
que facilite a compra

55,2% 
Realizaram ao menos 
uma viagem nacional

2,7 viagens
Foram realizadas, 

em média

9,5% 
Garantem ter feito 

ao menos uma 
viagem internacional

Nos últimos 12 meses:

Mais da metade dos idosos ouvidos na pesquisa (55,2%) realizou ao menos uma viagem nacional a passeio 
nos últimos 12 meses, com percentuais ainda mais expressivos na Classe A/B (73,2%) e os que ainda 
trabalham (60,4%). Em média, foram feitas 2,7 viagens neste período, aumentando para 3,2 na Classe A/B. 
Já em relação às viagens internacionais, 9,5% da amostra garantem ter feito ao menos uma nos últimos 12 
meses, principalmente os homens (14,8%) e os pertencentes à Classe A/B (22,0%), com média geral de 2,0 
viagens no período. 
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Os idosos preferem pagar suas viagens à vista (45,5%), mas também são citados o parcelamento no cartão 
de crédito (35,7%, aumentando para 41,0% na faixa etária de 60 a 70 anos, 43,0% na Classe A/B e 43,1% entre 
os que ainda trabalham) e o pagamento feito por outras pessoas/familiares (11,5%, aumentando para 16,6% 
entre as mulheres, 17,8% entre aqueles com 71 anos ou mais, 14,4% na Classe C/D/E e 15,4% entre os que 
não trabalham). 

No momento de definir o local em que irão adquirir um produto ou serviço, o fator principal a ser levado em 
conta é o preço (69,0%), sobretudo entre as mulheres (72,6%), mas também são mencionados a qualidade 
(53,7%, aumentando para 61,8% entre os homens, 62,1% na Classe A/B e 61,1% entre os que trabalham) e o 
atendimento (47,6%). 

Ao falarem sobre os produtos voltados para a terceira idade e dos quais mais sentem falta, 13,1% mencionam 
aparelhos celulares com letras/teclados maiores, além de bares/locais para sair à noite e de dia e que 
tenham público da terceira idade (11,7%, aumentando para 16,0% entre os homens e 14,6% na faixa etária 
de 60 a 70 anos), roupas (11,3%) e alimentos especiais (8,5%). 

PRODUTOS QUE MAIS SENTEM FALTA PARA A 3ª IDADE

RESPOSTAS - RM GERAL

Celulares com letras/teclados maiores 13,1%
Locais pra sair a noite (e de dia)/que tenham público 
da terceira idade/bares, restaurantes e casas noturnas 11,7%

Roupas 11,3%

Alimentos especiais 8,5%

Turismo exclusivo para nossa idade 7,6%

Porções individuais de alimentos 5,7%

Produtos de beleza 3,4%

Academia 2,1%

Maquiagem 2,0%
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Vale ressaltar que 70,4% da amostra acreditam que há algo a ser melhorado nas empresas que produzem 
produtos, bem como nos estabelecimentos comerciais, citando, principalmente, o atendimento (36,8%, 
aumentando para 42,9% entre os homens), rótulos de produtos que sejam fáceis de ler (34,2%, aumentando 
para 41,0% na Classe A/B), bancos para descansar (29,1%) e sinalização com letras maiores (27,5%, 
aumentando para 30,6% entre as mulheres). 

Dentre os serviços oferecidos em domicilio, os mais relevantes são os de entrega de medicamentos (63,1%), 
a entrega de compras feitas nos supermercados (49,6%, aumentando para 54,5% entre as mulheres) e a 
entrega de lanche e comidas (32,5%, aumentando para 38,5% na faixa etária de 60 a 70 anos e 40,7% na 
Classe A/B). Por outro lado, 13,6% garantem que nenhum destes serviços é relevante. 

63,1% 
Entrega de 

medicamentos

49,6% 
Entrega de 

compras feitas nos 
supermercados

Serviços oferecidos em domicilio mais relevantes:

Os dados sobre o consumo na terceira idade sugerem que há um imenso contingente de brasileiros com 
demandas bastante específicas e que, muitas vezes, ainda não são adequadamente atendidas. Essas pessoas 
querem comprar produtos desenvolvidos especialmente para elas, mas também desejam diversidade e 
qualidade.

Para o mercado, trata-se de uma oportunidade de grande potencial em segmentos como os de lazer, serviços, 
logística, saúde e muitos outros. O perfil da população no país está mudando, a expectativa de vida aumentou 
e estamos envelhecendo, o que significa que haverá cada vez mais idosos brasileiros com tempo e recursos 
para investir em sua própria qualidade de vida. As marcas que entenderem esses consumidores e estiverem 
preparadas para atendê-los terão grande chance de ampliar sua participação no mercado e sua lucratividade. 

A expectativa de vida aumentou, o que significa que 
haverá cada vez mais idosos brasileiros com tempo e 

recursos para investir em sua própria qualidade de vida. 
As marcas que estiverem preparadas para atendê-los 

terão grande chance de ampliar sua lucratividade
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RESPOSTAS - RM GERAL

Novela 53,9%

Filmes 40,5%

Saúde 28,5%

Política 27,9%

Cultura 21,2%

Economia 20,6%

Gastronomia/culinária 20,4%

Humor 19,5%

Notícias sobre celebridades/pessoas famosas 17,4%

Seriados 15,9%

Programas de auditório 15,6%

Previsão do tempo 13,4%

Comportamento 10,1%

Moda 9,0%

Beleza 8,5%

Jornal 6,4%

Esporte 3,8%

Programas religiosos 3,5%

Noticiário 3,3%

TV aberta predomina entre os meios de comunicação mais 
consumidos. Novelas e filmes são conteúdos preferidos

A TV aberta ainda é o meio de comunicação mais consumido na terceira idade (80,3%), com destaque 
entre as mulheres (83,7%), pessoas com 71 anos ou mais (86,3%) e pertencentes à Classe C/D/E (83,4%). Em 
seguida aparecem o rádio (50,1%), a TV por assinatura (44,9%) e a internet (43,1%). 

Considerando o conteúdo ou tipo de programa que mais gostam, cinco em cada dez mencionam novelas 
(53,9%, aumentando para 69,8% entre as mulheres, 62,1% entre aqueles com 71 anos ou mais, e 58,6% entre 
os que trabalham), mas também aparecem filmes (40,5%, aumentando para 53,5% entre os homens, 49,6% 
na faixa etária de 60 a70 anos e 52,6% na Classe A/B) e saúde (28,5%). 

TIPO DE PROGRAMA OU ASSUNTO QUE MAIS GOSTA
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ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS E USO DO CRÉDITO

Conta corrente 68,7%

Cartão de crédito 58,0%

Cartão de loja 36,7%

Seguro de vida 24,9%

POSSE DE SERVIÇOS FINANCEIROS/CRÉDITO

Conta corrente e cartão de crédito são serviços financeiros 
mais utilizados. 41% não analisam tarifas e juros no momento 
da contratação

Os serviços financeiros mais utilizados pelos brasileiros da terceira idade são a conta corrente (68,7%, 
aumentando para 75,7% entre os homens, 74,5% na faixa etária de 60 a 70 anos e 86,4% na Classe A/B) e o 
cartão de crédito (58,0%, aumentando para 66,9% na faixa etária de 60 a 70 anos e 76,7% na Classe A/B), 
seguidos pelo cartão de loja (36,7%) e pelo seguro de vida (24,9%, aumentando para 34,2% entre os homens 
e 42,3% na Classe A/B). Em contrapartida, os itens menos citados foram o empréstimo pessoal (12,3%), o 
crediário/carnê (13,3%) e o empréstimo consignado feito/ainda pagando as prestações (17,6%).

Ao contratar/adquirir esses serviços, a pesquisa indica que 40,9% da amostra não analisaram os juros e tarifas 
cobrados, seja por que não pensaram nisso, na hora (19,8%), seja por precisar do serviço, independente 
dos custos envolvidos (10,8%), ou mesmo por desinteresse (10,4%). Por outro lado, 47,8% garantem ter 
analisado os juros e tarifas, sobretudo os pertencentes à Classe A/B (54,9%).

18,9%
Limite extra de 
cheque especial em 
uso no momento

17,6%
Empréstimo consignado 
feito/ainda pagando 
as prestações

13,3% Crediário/carnê

12,3%
Empréstimo pessoal 
feito/ainda pagando 
as prestações
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Roupas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos são itens mais 
comprados a crédito. 19% fizeram compras não planejadas pela 
facilidade do crédito

Considerando os produtos geralmente adquiridos por meio de crédito, em primeiro lugar aparecem itens 
de vestuário – roupas, calçados e acessórios (38,8%), eletrodomésticos (32,8%) e eletroeletrônicos (26,4%), 
sendo que nestes três casos observam-se percentuais mais expressivos na faixa etária de 60 a 70 anos e 
na Classe A/B. Ao mesmo tempo, três em cada dez pessoas ouvidas afirmam não comprar nada a crédito 
(33,8%, aumentando para 47,1% entre aqueles com 71 anos ou mais, 38,3% na Classe C/D/E e 39,2% entre 
os que não trabalham). 

Vale acrescentar que, no mês anterior à pesquisa, 76,5% dos entrevistados dizem não ter comprado nada 
de que não precisassem, mesmo com facilidade de crédito – principalmente aqueles com 71 anos ou mais 
(82,3%) e os que não trabalham (80,4%). Por outro lado, 19,2% o fizeram, e os itens mais citados são roupas 
(6,2%, aumentando para 10,1 entre as classes A/B), perfumes (3,8%), calçados (3,2%) e eletrodomésticos 
(2,7%). 

15,0% das pessoas da terceira idade já tiveram o crédito negado em algum tipo de loja, banco ou concessionária, 
principalmente os homens (22,6%), aqueles da faixa etária de 60 a 70 anos (22,3%) e os que trabalham 
(21,3%). Os locais em que esse fato é mais frequente são os bancos (5,4%), lojas de eletroeletrônicos (4,2%) 
e financeiras (4,2%). 

PRODUTOS QUE GERALMENTE COMPRAM A CRÉDITO

RESPOSTAS - RM GERAL

Roupas, Calçados, Acessórios (bolsas, carteiras, cintos, bijuterias, etc) 38,8%

Eletrodomésticos 32,8%

Eletroeletrônicos (computadores, celulares, câmeras digitais, tablets, etc) 26,4%

Alimentos (supermercado) 25,5%

Móveis 19,6%

Artigos de cama, mesa e banho 15,4%

Maquiagem, perfumes, cremes, loções, etc 8,7%

Outros 3,2%

Não compro nada a crédito 33,8%
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A pesquisa revela que 18,8% dos idosos entrevistados já 
fizeram algum empréstimo pessoal ou consignado em 
seu nome para emprestar a terceiros – sobretudo aqueles 
com idade entre 60 e 70 anos (22,3%). O objetivo principal, 
neste casso, era o pagamento de dívidas (39,4%), além 
de dar entrada/comprar automóvel/moto (14,9%) e dar 
entrada/comprar casa própria (9,0%). 

18,8% 
Já fizeram algum empréstimo 

pessoal ou consignado em 
seu nome para emprestar 

a terceiros 

A esse respeito, o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, ressalta que o idoso não pode se deixar levar 
apenas pelos laços emocionais: “Há um risco envolvido, os dados mostram que quem pede o empréstimo do 
nome, geralmente, precisa pagar compromissos pendentes, o que nunca é um bom sinal. Afinal de contas, 
trata-se de contrair uma dívida para quitar outra, podendo trazer desequilíbrio no orçamento e graves 
problemas financeiros para quem ofereceu ajuda”.

Finalmente, é preciso ressaltar que ainda há bastante espaço para o desenvolvimento de políticas de crédito 
voltadas para o público da terceira idade; que poderão gerar muitos negócios, beneficiando tanto o público 
quanto o mercado. Ao mesmo tempo, com todo acesso e influências do mercado de consumo, é fundamental 
orientar os idosos para utilizar bem os instrumentos financeiros, para que não sejam levados ao desequilíbrio 
nas finanças e endividamento. 

Neste momento, predominam os sentimentos negativos (77,0%), sendo os mais comuns o constrangimento 
(28,7%), seguido pela chateação (21,3%) e humilhação (16,1%). Além disso, 11,7% se dizem indiferentes e 
9,7% tranquilos. 
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CONCLUSÕES

CONSUMO NA TERCEIRA IDADE

»» 66,7% são os únicos responsáveis por tomar as decisões nas compras que fazem; 39,5% admitem gastar, 
hoje, menos com coisas básicas para a casa e mais com as coisas que desejam. 

»» 33,2% afirmam que boa parte da própria renda é destinada a gastos de outras pessoas, tais como filhos, 
netos etc. 

»» 30,9% garantem que há poucos produtos voltados para o público da sua idade; 17,3% sentem muita 
dificuldade em comprar roupas, pois a grande maioria é para muito velhinhos ou muito jovens, enquanto 
17,1% dizem que comprar já virou uma de suas atividades de lazer favoritas. 

»» Os locais onde os idosos mais realizam compras, excluindo itens de supermercado, são farmácias/drogarias 
(48,7%), lojas de rua/bairro (40,6%), shopping center (24,8%) e lojas de departamento (23,2%). 

»» Os produtos com maior intenção de compra até o fim do ano são roupas (29,1%), viagens (19,6%) e calçados 
(19,5%).

»» Intenção de compra de produtos ou serviços de maior valor financeiro: viagens (19,1%), eletrodomésticos 
(12,6%) e tratamento dos dentes (11,7%). 

»» 32,6% revelam haver produtos que gostariam de adquirir, mas não o fazem por falta de crédito que facilite 
a compra; os mais citados são carro/moto (10,2%), viagens (5,4%), eletrodomésticos (5,1%) e tratamentos 
odontológicos (4,8%). 

»» 55,2% realizaram ao menos uma viagem nacional a passeio nos últimos 12 meses. Em média, foram feitas 
2,7 viagens neste período. 9,5% garantem ter feito ao menos uma viagem internacional nos últimos 12 
meses, com média geral de 2,0 viagens. 
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»» Os idosos preferem pagar as viagens à vista (45,5%), mas também são citados o parcelamento no cartão de 
crédito (35,7%) e o pagamento feito por outras pessoas/familiares (11,5%). 

»» No momento de definir o local em que irão adquirir um produto ou serviço, o fator principal a ser levado 
em conta é o preço (69,0%), mas também são mencionados a qualidade (53,7%) e o atendimento (47,6%). 

»» Ao falarem sobre os produtos voltados para a terceira idade e dos quais mais sentem falta: 13,1% 
mencionam aparelhos celulares com letras/teclados maiores, além de bares/locais para sair à noite e de 
dia e que tenham público da terceira idade (11,7%), roupas (11,3%) e alimentos especiais (8,5%). 

»» 70,4% da amostra acreditam que há algo a ser melhorado nas empresas que produzem produtos, bem 
como nos estabelecimentos comerciais, principalmente, o atendimento (36,8%), rótulos de produtos que 
sejam fáceis de ler (34,2%), bancos para descansar (29,1%) e sinalização com letras maiores (27,5%). 

»» Serviços oferecidos em domicilio mais relevantes são os de entrega de medicamentos (63,1%), a entrega 
de compras feiras nos supermercados (49,6%) e a entrega de lanche e comidas (32,5%). 

»» A TV aberta ainda é o meio de comunicação mais consumido na terceira idade (80,3%). Em seguida 
aparecem o rádio (50,1%), a TV por assinatura (44,9%) e a internet (43,1%). 

»» Conteúdo ou tipo de programa que mais gostam: novelas (53,9%), filmes (40,5%) e saúde (28,5%). 
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ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS E USO DO CRÉDITO

»» Os serviços financeiros mais utilizados pelos brasileiros da terceira idade são a conta corrente (68,7%) e o 
cartão de crédito (58,0%), cartão de loja (36,7%) e seguro de vida (24,9%). Os itens menos citados foram 
o empréstimo pessoal (12,3%), o crediário/carnê (13,3%) e o empréstimo consignado feito/ainda pagando 
as prestações (17,6%). 

»» Ao contratar/adquirir esses serviços, 40,9% da amostra não analisaram os juros e tarifas cobrados. Por 
outro lado, 47,8% garantem ter analisado os juros e tarifas. 

»» Produtos geralmente adquiridos por meio de crédito: roupas, calçados e acessórios (38,8%), 
eletrodomésticos (32,8%) e eletroeletrônicos (26,4%). 

»» 33,8% afirmam não comprar nada a crédito.

»» No último mês, 76,5% dizem não ter comprado nada de que não precisassem, mesmo com facilidade de 
crédito. Por outro lado, 19,2% o fizeram, sendo que os itens mais citados são roupas (6,2%,), perfumes 
(3,8%), calçados (3,2%) e eletrodomésticos (2,7%). 

»» 32,6% deixa de comprar algo que tem vontade por falta de crédito, sendo carro ou moto os mais desejados 
(10%). Em seguida temos viagens (5,4%) e eletrodomésticos (5,1%).

»» 15,0% das pessoas da terceira idade já tiveram o crédito negado em algum tipo de loja, banco ou 
concessionária. Os locais em que esse fato é mais frequente são os bancos (5,4%), lojas de eletroeletrônicos 
(4,2%) e financeiras (4,2%). 

»» 18,8% já fizeram algum empréstimo pessoal ou consignado em seu nome para emprestar a terceiros. O 
objetivo principal foi o pagamento de dívidas (39,4%).
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METODOLOGIA

Público-alvo: Consumidores com idade igual ou superior a 60 anos, residentes em todas as capitais 
brasileiras, homens e mulheres e pertencentes de todas as classes econômicas. 

Método de coleta: Híbrido, com pesquisas feitas pessoalmente em ponto de fluxo e pela internet.

Tamanho amostral da Pesquisa: 619 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,9 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 21 de julho a 05 de agosto de 2016.
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