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81% possuem expectativas de que 2017 será um ano
financeiramente melhor
O ano de 2016 não tem sido fácil para boa parte dos brasileiros. As tensões políticas e sociais, aliadas ao
enfraquecimento da economia, resultaram em um clima de desconfiança entre empresários e consumidores.
Com os efeitos do aumento do desemprego e da recessão cada vez mais presentes, muitas pessoas viram
seu poder de compra minguar, enquanto assistiam ao crescimento da inflação e a uma queda significativa na
renda do trabalhador.
Ainda assim, mais da metade dos entrevistados avaliam que sua situação financeira melhorou ou não
se alterou na comparação a 2015, e alimenta boas expectativas para 2017, conforme mostra a pesquisa
conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Além de avaliar o cenário
econômico, o estudo analisou o uso de recursos financeiros extras para o Natal, como o 13º salário e os
bicos. Essas duas formas de aumentar a própria renda são o meio encontrado por muitos consumidores para
incrementar a compra dos presentes no Natal.
Inicialmente, percebe-se que as opiniões estão divididas, quando é feita a comparação entre o ano passado
e o ano que está terminando: 36,0% acreditam que sua situação financeira piorou em relação a 2015,
sobretudo em virtude da diminuição da própria renda (16,5%) e da perda do emprego (9,8%, aumentando
para 17,5% entre os mais jovens e 12,6% na Classe C/D/E).
Ao mesmo tempo, 34,3% acreditam que sua situação financeira melhorou em relação a 2015, seja por causa
de um aumento na renda (25,0%), seja por que se sentem mais seguros no emprego (9,3%). Completando
o cenário marcado pelo equilíbrio de opiniões, 29,5% acreditam que sua situação financeira continua a
mesma.
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Em contrapartida, o panorama é bem diferente quando os entrevistados refletem sobre as condições das
finanças para o próximo ano. Neste caso, oito em cada dez afirmam possuir expectativas de um ano melhor
em 2017 (81,2%, com aumento de 17,9 p.p em relação a 2015), sobretudo as mulheres (84,5%) e os que
pertencem à Classe C/D/E (83,3%).
A razão principal para esse otimismo é a crença de que a economia vai melhorar e a pessoa terá mais dinheiro
(53,4%, com aumento de 8,1 p.p em relação a 2015). Além desses, 14,1% têm esperanças de conseguir um
emprego, com percentuais mais expressivos entre as mulheres (17,8%), os mais jovens (22,7%) e os que
pertencem à Classe C/D/E (17,5%).
Por outro lado, aqueles que estão pessimistas (17,3%, com queda de 18,4 p.p em relação a 2015) justificam
sua opinião principalmente afirmando ter a sensação de que as coisas na economia vão piorar ainda mais
(7,8%, com queda de 17,3 p.p em relação a 2015), seguidos por aqueles que têm receio de não conseguir
manter o padrão de vida atual (4,4%, com queda de 3,8 p.p em relação a 2015).

EXPECTATIVAS PARA 2017

2015

2016

OTIMISTAS

63,3%

81,2%

Sim, pois acredito que a economia vai
melhorar e terei mais dinheiro

45,3%

53,4%

Sim, pois tenho esperança de
conseguir um emprego

10,8%

14,1%

Sim, pois terei mais dinheiro para
voltar a consumir as coisas que gosto

7,2%

13,7%

PESSIMISTAS

35,7%

17,3%

Não, tenho a sensação que as coisas
na economia vão piorar mais

25,1%

7,8%

Não, tenho receio de não conseguir
manter meu padrão de vida atual

8,2%

4,4%

Não, tenho medo de não conseguir
quitar minhas dívidas

1,5%

3,2%

Não, tenho medo de perder o
emprego

0,9%

1,8%

Outro

1,0%

1,5%
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53% utilizarão ao menos parte do 13º com as compras de natal e
41% farão bicos para gerar renda extra
Tradicionalmente, este é um período em que grandes somas de dinheiro entram em circulação no comércio,
ajudando a movimentar as vendas de produtos e serviços em diversos setores. Com a chegada das festas de
fim de ano, muitos consumidores costumam recorrer às duas formas mais comuns de aumentar a própria
renda para comprar presentes melhores ou em maior quantidade: a utilização do 13º e a busca de trabalhos
informais, ou “bicos”.
Praticamente cinco em cada dez entrevistados que recebem o 13º salário garantem que usarão ao menos
parte do 13º para este fim (52,9%), sobretudo os homens (60,0%), sendo que a maioria (42,1%) usará apenas
uma parte do recurso com as compras. Em contrapartida, 27,0% afirmam que não usarão o 13º para comprar
presentes de Natal, principalmente as mulheres (31,8%), enquanto 20,1% ainda não se decidiram.

PRETENDE USAR O 13º SALÁRIO PARA REALIZAR AS COMPRAS DE NATAL?

SIM

NÃO

52,9%
Sim, e vou
utilizar uma parte
em compras
Sim, e vou gastar
tudo em presentes
e comemorações

27,0%

Não vou
utilizar o 13º
para comprar
presentes

42,1%

7,5%

Sim, e vou gastar
tudo em compras

3,3%

20,1%
Não sei/
Não decidi ainda
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Para aqueles que não pretendem usar o 13º nas compras de Natal, a justificativa mais comum é o intuito de
economizar/poupar/investir (26,6%), com percentual mais expressivo entre os mais jovens (36,1%). Também
são mencionados o desejo de quitar dívida para organizar a vida financeira (26,4%, aumentando para 39,1%
na faixa etária de 35 a 49 anos e 30,0% na Classe C/D/E) e pagar impostos e tributos de inicio de ano - IPTU,
IPVA e etc (11,4%, aumentando para 15,8 entre os homens e 18,5% na Classe A/B).

O QUE PRETENDE FAZER COM O 13º SALÁRIO?

RESPOSTAS (RU)

GERAL
2014

2015

2016

Economizar/poupar/investir

46,0%

31,2%

26,6%

Quitar dívida para organizar a vida financeira

21,0%

24,3%

26,4%

Pagar impostos e tributos de inicio de ano (IPTU, IPVA e etc)

10,0%

10,0%

11,4%

Viajar

14,0%

11,1%

8,2%

Quitar dívida para fazer novas compras

3,0%

5,1%

7,8%

Outro

1,0%

2,7%

1,9%

Não sei/Não decidi ainda

5,0%

15,6%

17,7%

Finalmente, a geração de renda extra também aparece na pesquisa, como uma das estratégias para ajudar
nas despesas com o Natal: 41,0% afirmam que farão bicos para aumentar a renda e comprar mais presentes
e/ou presentes melhores, principalmente as mulheres (47,9%), os mais jovens (50,1%) e os consumidores da
Classe C/D/E (44,8%).
De acordo com o educador financeiro do Portal meu Bolso Feliz,
José Vignoli, é importante refletir sobre o uso racional do 13º
salário, por mais que seja tentador ceder aos apelos do consumo
durante o Natal e as comemorações de ano novo: “Qual é a
prioridade? Essa é a pergunta que a pessoa deve fazer. Quitar
contas em atraso, por exemplo, deve vir antes de qualquer
desejo de compra. E mesmo aqueles que estão com as despesas
em dia precisam refletir sobre o melhor uso deste dinheiro
extra. Poupar ou aplicar parte dos recursos, por exemplo, são
hábitos que fazem muita diferença, seja para realizar sonhos ou
para uma aposentadoria mais sustentável. Por fim, quem decidir
que o melhor mesmo é comprar presentes deve tomar algumas

É importante refletir sobre
o uso racional do 13º
salário, por mais que seja
tentador ceder aos apelos
do consumo. Poupar parte
dos recursos são hábitos
que fazem diferença, seja
para realizar sonhos ou
para uma aposentadoria
mais sustentável

precauções, como optar pelo pagamento à vista, pesquisar
preços e evitar ao máximo o endividamento”.
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CONCLUSÕES

»» Visão sobre a situação financeira atual: 36,0% acreditam que a situação financeira piorou em relação a
2015, sobretudo em virtude da diminuição da própria renda (16,5%) e da perda do emprego (9,8%).
»» 34,3% acreditam que sua situação financeira melhorou em relação a 2015, seja por causa de um aumento
na renda (25,0%), seja por que se sentem mais seguros no emprego (9,3%). E 29,5% acreditam que sua
situação financeira continua a mesma.
»» Expectativas financeiras para 2017: 81,2% afirmam possuir expectativas de um ano melhor em 2017.
Dentre esses, 53,4% acreditam que a economia vai melhorar e a pessoa terá mais dinheiro e 14,1% têm
esperanças de conseguir um emprego.
»» 17,3% não possuem expectativas de um ano financeiro melhor em 2017. Dentre esses, 7,8% têm a
sensação de que as coisas na economia vão piorar ainda mais e 4,4% têm receio de não conseguir manter
o padrão de vida atual.
»» 52,9% daqueles que recebem o 13º salário garantem que o utilizarão para realizar as compras de Natal,
sendo que 42,1% dizem que usarão apenas parte deste recurso. 27,0% afirmam que não usarão com este
fim.
»» Para aqueles que não pretendem usar o 13º nas compras de Natal, a justificativa mais comum é o intuito
de economizar/poupar/investir (26,6%). Também são mencionados o desejo de quitar dívida para
organizar a vida financeira (26,4%) e pagar impostos e tributos de inicio de ano - IPTU, IPVA e etc. (11,4%).
»» 41,0% farão bicos para aumentar a renda e comprar mais presentes/presentes melhores.
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METODOLOGIA

Público-alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os
sexos e todas as classes sociais.
Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada de acordo com a representatividade da
população em cada uma das capitais, sexo, classe, escolaridade e idade.
Amostra da Pesquisa: 1.632 casos em um primeiro levantamento para identificar o percentual de
pessoas que pretendem ir às compras no Natal. Em um segundo momento, a partir de uma amostra
de 600 casos, foi investigado de forma detalhada o comportamento do consumo no Natal, gerando
respectivamente uma margem de erro no geral de 2,4 p.p e 4,0 p.p para um intervalo de confiança a
95%.

Data de coleta dos dados: 03 a 06 de outubro de 2016.
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