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Maioria dos jovens entende a importância do planejamento 
financeiro e consegue pagar as próprias contas, mas 42% se 
veem como esbanjadores 

Geração Y? Millenials? Juventude Digital? Enquanto o mercado se esforça para encontrar um rótulo capaz 
de traduzir a essência do que é ser jovem, hoje, essas pessoas parecem dar cada vez menos atenção aos 
estereótipos. A geração atual não quer tanto ser vista desta ou daquela maneira, e sim, fazer as coisas do 
seu jeito e impactar de alguma forma a realidade à sua volta. Eles desejam ocupar espaços e tomar parte 
na construção de sua realidade, começando por ações que possam refletir diretamente na sua rotina diária. 

No Brasil, há mais de 40 milhões de jovens consumidores, com idade entre 18 e 30 anos, identificados 
com um mundo de fronteiras fluidas e muitas vezes inexistentes, no qual a tecnologia, a conectividade e o 
compartilhamento são as bases para transitar e estabelecer diferentes modos de relacionar-se com o outro. 

Os jovens, como em qualquer época, continuam influenciando padrões de consumo, determinando tendências 
e disseminando novos comportamentos que fazem eco em toda a sociedade. O SPC Brasil e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas entendem que é preciso observar atentamente esses brasileiros, a fim de 
saber o que eles pensam. Afinal, eles são os novos motores da economia, os agentes capazes de pôr em 
prática inúmeras transformações que podem ajudar a melhorar o país. 

A pesquisa “Comportamento dos Jovens Brasileiros Frente ao uso do Dinheiro e às Finanças Pessoais” 
parte da análise de dois grupos etários, a saber: 18 a 24 anos e 25 a 30 anos. Essa divisão procura captar os 
entrevistados em dois momentos distintos da vida, a fim de saber se há diferenças significativas: o primeiro, 
ainda em fase de formação e definição dos próprios valores, quando estão iniciando suas atividades no 
mercado de trabalho; e o segundo, quando essas pessoas já são parte ativa da economia de trabalho e se 
tornam mais propensas a constituir família. 

Além de investigar o controle e gestão das finanças pessoais, os compromissos financeiros, o endividamento 
e a inadimplência, o estudo analisa a posse de serviços financeiros e investimentos.

INTRODUÇÃO
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PERCEPÇÕES
DE SI MESMO 
EM RELAÇÃO 

AS COMPRAS E 
AO USO DO 
DINHEIRO

Jovens se veem como organizados e econômicos, mas três em 
cada dez não realizam o controle financeiro

Qual a imagem que os jovens fazem de si mesmos em relação ao uso do dinheiro? Para entender a abordagem 
destes consumidores em relação às finanças pessoais, a pesquisa buscou investigar os principais gastos e 
despesas e os métodos de controle das finanças mais utilizados. 

Na entrevista, foram apresentadas aos jovens diversas características antagônicas a respeito do seu 
comportamento em relação as compras e ao uso do dinheiro, a fim de verificar com quais delas os jovens mais 
se identificam. Percebe-se que a maioria deles se vê de forma positiva: 83,5% acreditam ser organizados, 
enquanto 75,1% se dizem econômicos (aumentando para 80,9% entre os homens), 71,7% racionais 
(aumentando para 77,8% entre os homens) e 57,8% pão duro. Por outro lado, é preciso ressaltar que 42,2% 
se consideram esbanjadores, ao passo em que 28,3% emocionais, 24,9% gastadores e 16,5% admitem ver a 
si mesmos como desorganizados. 

DESPESAS E CONTROLE DO ORÇAMENTO

42,2% Esbanjadores

28,3% Emocionais

24,9% Gastadores

16,5% Desorganizados

83,5%Organizados

57,8%Pão-duro

75,1%Econômicos

71,7%Racionais
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O estudo também mostrou os principais tipos de gastos e compromissos financeiros mensais assumidos pelos 
jovens: alimentação (65,2%, aumentando para 71,6% entre as mulheres e 76,9% na Classe A/B), TV a cabo 
e/ou Internet (50,0%, aumentando para 58,3% na faixa etária de 25 a 30 anos), contas de serviços básicos, 
como água e luz (39,0%, aumentando para 47,1% na faixa etária de 25 a 30 anos) e telefonia – fixa ou móvel 
(37,4%, aumentando para 45,0% na faixa etária de 25 a 30 anos). 

A respeito das contas, as mais mencionadas são a Internet (80,1%), a Conta de água e luz (75,1%), a conta 
de telefone fixo/móvel (68,9%) e as parcelas a pagar no cartão de crédito (63,1%). Em todos esses casos, 
constatam-se percentuais mais expressivos na faixa etária de 25 a 30 anos, o que é natural considerando que 
nesta faixa, muitos já possuem uma renda maior, sendo mais participativos no orçamento da casa ou iniciam 
uma vida familiar independente. 

PRINCIPAIS GASTOS E DESPESAS MENSAIS

RESPOSTAS - RM GERAL

Alimentação 65,2%

TV a cabo e/ou internet 50,0%

Contas de serviços básicos como água e luz 39,0%

Telefonia (fixa ou móvel) 37,4%

Roupas, calçados e acessórios 31,2%

Produtos de higiene 30,6%

Faculdade 21,1%

Academia, esportes 19,9%

Aluguel 19,1%

Produtos de beleza 19,0%

Cinema/teatro/clubes 18,1%

Bar/restaurante/baladas/festas 16,4%

Médico, exames, remédios 15,6%

Games/jogos 14,7%

Ajuda financeira à familiares 13,8%

Prestação de casa/apartamento 10,2%

Viagens 9,9%

Prestação de carro/moto 9,4%

Escola de filhos 9,2%

Cursos de línguas/cursos extracurriculares 7,3%

Salão de beleza 7,3%

Tratamentos estéticos 3,2%

Cursos pós-graduação/MBA/Mestrado 2,2%

Outro 2,6%
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A maioria dos jovens declara possuir bastante conhecimento em relação ao seu orçamento pessoal, o que 
inclui tanto a renda quanto as despesas mensais a pagar. Assim, 91,4% garantem saber o valor de suas contas 
básicas, enquanto 85,9% sabem o valor das prestações e financiamentos a pagar nos próximos meses - 
boletos, cartão etc. (aumentando para 90,0% entre os homens). Ao mesmo tempo, 76,7% afirmam saber 
qual será a renda total (salários, recebimento de aluguéis, dentre outros) no próximo mês (aumentando 
para 82,2% na faixa etária de 25 a 30 anos e 84,9% na Classe A/B). 

Entretanto, quando são analisados os dados a respeito dos mecanismos efetivamente utilizados para controle 
do orçamento, percebe-se que alguns podem estar equivocados quanto aos métodos mais adequados: 32,2% 
não realizam o controle financeiro, principalmente as mulheres (40,6%). Neste caso, 24,6% das pessoas 
ouvidas garantem fazer o controle de cabeça (aumentando para 33,8% entre as mulheres e 28,8% na faixa 
etária de 18 a 24 anos), o que não deve ser tratado como um meio eficiente de manter a organização das 
contas por estar sujeito a esquecimentos, erros de cálculo etc. Além desses, 5,2% admitem não ter nenhum 
controle. 

COMO VOCÊ FAZ O CONTROLEDE SUAS FINANÇAS?

FAZ CONTROLE 67,8%

 Caderno de anotações/agenda/no papel 32,9%

 Faço controle em planilha no computador 24,3%

 Registro em um aplicativo no celular 10,6%

NÃO TEM CONTROLE 32,2%

 Faço de cabeça 24,6%

 Não tenho nenhum controle 5,2%

 Uma pessoa faz para você 2,4%

TOTAL 100,0%

A pesquisa indica que 67,8% dos 
entrevistados garantem fazer um 
controle financeiro adequado, 
sobretudo as mulheres (76,4%). O 
principal método escolhido para a tarefa 
é o caderno de anotações/agenda/papel 
(32,9%, aumentando para 41,3% entre 
as mulheres e 35,5% na Classe C/D/E), 
seguido do controle em planilha no 
computador (24,3%, aumentando para 
30,0% na faixa etária de 25 a 30 anos e 
35,3% na Classe A/B) e dos aplicativos 
para smartphone (10,6%).
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Dentre aqueles que não fazem um controle efetivo das finanças, as justificativas mais mencionadas são a 
falta de hábito/disciplina de controlar todos os gastos (22,1%) e o fato de não ter um rendimento fixo 
por mês/não saber exatamente quanto ganha por mês/renda variável (17,4%, aumentando para 40,4% na 
Classe A/B). 

Com relação ao pagamento dos compromissos financeiros mensais, grande parte dos jovens ouvidos consegue 
mantê-los em dia: 84,2% conseguem pagar as contas (aumentando para 92,1% na Classe A/B), sendo que 
54,8% garantem haver sobra de dinheiro sempre ou na maior parte das vezes - principalmente os homens 
(60,8%) e na Classe A/B (67,3%). Para outros 29,4%, as contas são honradas, mas não sobra nenhum valor 
na maioria das vezes (aumentando para 36,1% entre as mulheres). 

Em contrapartida, 10,0% dizem que nem sempre conseguem pagar as contas e algumas vezes precisam 
fazer muito esforço para administrar o dinheiro a receber e os compromissos a pagar (aumentando para 
11,5% na Classe C/D/E), enquanto 5,8% admitem não conseguir pagar as contas.

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, ressalta a importância de cultivar o hábito do controle 
financeiro: “Conhecer a real situação das próprias contas, despesas e rendimentos é fundamental para que 
uma pessoa tenha condições de manter o equilíbrio financeiro. Este é um comportamento que precisa ser 
cultivado desde cedo, para que possa prosseguir na vida adulta e, assim, gerar impactos verdadeiramente 
positivos, duradouros e de longo prazo”. 

PAGAMENTO DE CONTAS E COMPROMISSOS FINANCEIROS MENSAIS

 
SIM, 

CONSEGUE PAGAR 
AS CONTAS

84,2%

29,4%
Na maioria das vezes consigo 
pagar todas as minhas 
contas, mas não sobra nada

54,8%
Sempre ou na maioria das vezes 

consigo pagar todas as minhas 
contas e ainda sobre um 

pouquinho de dinheiro

 
NÃO 

CONSEGUE PAGAR 
AS CONTAS

5,8%

1,2% Vivo deixando as 
contas atrasarem2,5%

Nunca ou quase nunca consigo 
pagar as minhas contas e quase 

sempre tenho que fazer um grande 
esforço para administrar o que 

recebo e o que tenho que pagar

10,0%
Nem sempre consigo pagar as 
minhas contas e algumas vezes 
tenho que fazer muito esforço 
para administrar o dinheiro que 
recebo e o que tenho que pagar

2,2%
Vivo tomando dinheiro 

emprestado para 
conseguir pagar contas
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COMPROMISSOS FINANCEIROS E ENDIVIDAMENTO

Empréstimo em banco e financeiras são compromissos que mais 
levam ao nome sujo

Considerando apenas os compromissos financeiros mantidos em dia, os resultados mostram que a maior 
incidência recai sobre a TV por assinatura (92,4%, aumentando para 96,3% na faixa etária de 25 a 30 anos e 
98,7% na Classe A/B), além do Financiamento de automóvel, carro e moto (92,0%, aumentando para 98,7% 
entre as mulheres), da Internet (91,4%) e da Conta de água e luz (90,9%, aumentando para 98,4% entre a 
Classe A/B). 

Dentre os compromissos que estão em atraso, mas não geraram inclusão do nome em instituições de 
proteção ao crédito, o principal é o empréstimo com familiares e/ou amigos (21,1%), seguido por empréstimo 
em banco ou financeira (14,0%, aumentando para 21,6% na faixa etária de 18 a 24 anos) e as parcelas a pagar 
no cartão de loja (9,9%). 

Ao mesmo tempo, a inadimplência em relação a certos compromissos financeiros acabou levando parte dos 
jovens a ficar com o nome sujo. Neste caso, as modalidades mais mencionadas são o empréstimo em banco 
ou financeira (25,4%, aumentando para 31,7% na Classe C/D/E), o Crediário/Carnê (23,0%, aumentando para 
28,5% na Classe C/D/E) e o cheque especial (22,4%). 
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COMPROMISSOS FINANCEIROS 
EM DIA

COMPROMISSOS FINANCEIROS EM 
ATRASO QUE FORAM REGISTRADOS

De modo geral, quando analisados os valores das dívidas que estão com 
o pagamento atrasado, observa-se que apresentam um perfil bastante 
variado, diretamente relacionado ao bem ou serviço adquirido: como a 
conta de telefone fixo ou celular, com valores que correspondem a menos de 
R$ 100,00, até o financiamento da casa própria, que ultrapassa R$ 2900,00; 
valor médio total das dívidas é de R$ 464,20.

RESPOSTAS GERAL

TV por assinatura 92,4%

Financiamento de automóvel (carro, moto) 92,0%

Internet 91,4%

Conta de água e luz 90,9%

Conta de telefone (fixo ou celular) 90,6%

Escola ou faculdade 85,3%

Aluguel 84,7%

Parcelas a pagar no cartão de crédito 83,6%

Condomínio 80,8%

Financiamento de casa própria 76,8%

Parcelas a pagar do cartão de loja 73,7%

Crediário/carnês 69,1%

Cheque especial 68,1%

Empréstimo com parentes e/ou amigos 66,2%

Empréstimo em banco ou financeira 60,5%

RESPOSTAS GERAL

Empréstimo em banco ou financeira 25,4%

Crediário/carnês 23,0%

Cheque especial 22,4%

Financiamento de casa própria 19,2%

Parcelas a pagar do cartão de loja 16,4%

Empréstimo com parentes e/ou amigos 12,7%

Condomínio 11,5%

Parcelas a pagar no cartão de crédito 9,6%

Escola ou faculdade 7,2%

Aluguel 6,7%

Financiamento de automóvel (carro, moto) 5,8%

Conta de telefone (fixo ou celular) 5,4%

Conta de água e luz 5,3%

TV por assinatura 4,6%

Internet 4,6%

valor médio total 
das dívidas é de

R$ 464,20
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Para os jovens que possuem contas em atraso, a principal razão apontada para a falta de pagamento é a 
diminuição da renda (26,1%, aumentando para 28,7% na Classe C/D/E), seguida pela perda do emprego 
(26,0%, aumentando para 28,0% na Classe C/D/E) e problemas de saúde (8,1%). 

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica que a justificativa dada para deixar de honrar 
compromissos sugere que muitos jovens podem estar vivendo fora do padrão mais adequado à sua realidade 
financeira: “A questão é que essas pessoas, provavelmente, não estão administrando suas finanças da melhor 
forma possível. Uma boa organização financeira leva em conta também a realização de uma reserva para 
emergências, o que em uma situação temporária de diminuição da renda ou perda do emprego, impediria 
que o consumidor acabasse ficando inadimplente. Portanto, é aconselhável rever os hábitos de consumo e 
readequar seus gastos”. 

VALOR MÉDIO DAS DÍVIDAS

RESPOSTAS – RM GERAL

Financiamento de casa própria R$ 2.973,00

Empréstimo em banco ou financeira R$ 2.471,00

Empréstimo com parentes e/ou amigos R$ 1.432,00

Parcelas a pagar no cartão de crédito R$ 797,00

Escola ou faculdade R$ 669,00

Cheque especial R$ 626,00

Crediário/carnês R$ 574,00

Aluguel R$ 514,00

Parcelas a pagar do cartão de loja R$ 416,00

Condomínio R$ 325,00

Conta de água e luz R$ 152,00

TV por assinatura R$ 103,00

Internet R$ 71,00

Conta de telefone (fixo ou celular) R$ 69,00

Média total da dívida R$ 464,20

89,1% 
demonstram uma 

visão positiva sobre a 
importância de honrar os 
compromissos assumidos 
e manter o nome limpo

Vale observar que apesar dos atrasos nas contas, praticamente 
nove em cada dez jovens ouvidos na pesquisa demonstram uma 
visão positiva sobre a importância de honrar os compromissos 
assumidos e manter o nome limpo. 89,1% dos entrevistados, por 
exemplo, concordam que ter o nome limpo é um dos bens mais 
preciosos que uma pessoa pode ter na vida. Da mesma forma, 
88,8% pensam que ficar devendo é estressante, enquanto 85,5% 
garantem que honrar os compromissos financeiros feitos vem 
sempre em primeiro lugar.
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POUPANÇA E INVESTIMENTOS

Sete em cada dez entrevistados possuem poupança

Os jovens costumam ser vistos como indivíduos naturalmente curiosos, dispostos a aprender e procurar 
por novidades nos mais diferentes contextos. Em geral, eles são os que primeiro adotam novas tecnologias, 
apontam tendências de consumo antes mesmo que o mercado as perceba e ajudam a disseminar 
comportamentos e hábitos que, com o tempo, impactam toda a sociedade. Por outro lado, a pesquisa mostra 
um comportamento ainda conservador no que se refere aos hábitos de investir.

Embora atualmente seja um dos investimentos menos rentáveis, a poupança ainda é o mais comum entre 
as pessoas ouvidas (74,1%), com larga vantagem sobre as outras modalidades. Na sequência aparecem o 
dólar em espécie (14,6%), os fundos de investimento - fundos de renda fixa, fundo de ações etc. (14,4%) e a 
previdência privada (13,8%) – nesses três casos, com percentuais maiores observados entre os que pertencem 
à Classe A/B. Por outro lado, 22,8% dos jovens ouvidos garantem não possuir nenhum dos investimentos 
investigados. 

Vale observar que algumas modalidades são mais rentáveis e, com o acesso à internet cada vez mais comum, 
essas informações passam a estar ao alcance de todos; os jovens tem maior facilidade, portanto, em buscar 
alternativas que proporcionem ganhos maiores. Ao mesmo tempo, é importante ter claro o propósito do 
investimento para saber identificar e fazer as melhores escolhas de acordo com seu objetivo e os fundos 
disponíveis. 
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INVESTIMENTOS UTILIZADOS PELOS JOVENS

Em média, os entrevistados 
que são investidores o 

fazem há 2,3 anos

O valor total médio em 
investimentos é de 

R$ 5.513,00

Em média, os entrevistados que são investidores o fazem 
há 2,3 anos, com resultados mais expressivos encontrados 
na faixa etária de 25 e 30 anos (2,7 anos) e na Classe A/B 
(3,1 anos). O valor total médio em investimentos é de 
R$ 5.513,00, com valores maiores entre os homens (R$ 
6.751,00), na faixa etária de 25 a 30 anos (R$7.650,00) e na 
Classe A/B (R$ 7.986,00). Pouco mais da metade dos quem 
possuem investimentos (51,4%) não souberam informar o 
valor dos mesmos.

74,1% 14,6% 14,4% 13,8% 9,8% 6,8% 6,7% 2,0%
Poupança Dólar em 

espécie
Fundos de 

investimento 
(fundos de renda 

fixa, fundo de 
ações, etc)

Previdência 
Privada

Investimento 
em ações

CDB/RDB Tesouro Direto LCI/LCA
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Quem não possui investimentos, por outro lado, argumenta que nunca sobra dinheiro (50,6%). Outros 
justificam dizendo que como sobra pouco dinheiro, não têm esperança que conseguirão juntar um bom 
valor no longo prazo (30,5%, aumentando para 48,8% na faixa etária de 25 a 30 anos), enquanto 21,0% não 
sabem como fazer. 

Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, é importante entender que vale à pena economizar, 
mesmo que seja em pequenas quantidades: “É preciso compreender que não existe valor pequeno para 
poupar. Qualquer quantia é melhor do que nada, e quanto antes o jovem começar, mais cedo ele poderá 
colher os frutos desta atitude. Disciplina é a palavra-chave! É preciso resistir aos constantes impulsos do 
consumismo e agir com perseverança, sabendo que os efeitos positivos virão no longo prazo. Além disso, 
é válido pensar em criar uma reserva separada para lidar com imprevistos, o que torna muito menos difícil 
atravessar fases adversas – seja por problemas pessoais, seja pela conjuntura econômica do país”. 

Caso venham a enfrentar alguma dificuldade financeira, a maior parte dos entrevistados pretende recorrer 
primeiro à poupança ou algum outro tipo de aplicação financeira (38,5%). Outros 20,2% mencionam 
empréstimo com familiares, amigos ou conhecidos, ao passo em que 12,9% fariam empréstimo bancário 
ou de financeira ou credito consignado.

As motivações para investir estão 
relacionadas, principalmente, aos 
imprevistos (29,5%) e ao desejo de 
garantir um futuro melhor para a 
família (25,7%, aumentando para 31,1% 
entre os homens e 35,7% na Classe A/B), 
além da compra da casa (24,4%) e da 
vontade de viajar (22,8%). 

MOTIVAÇÕES PARA INVESTIR:

Imprevistos 29,5%
Desejo de garantir um futuro 
melhor para a família 25,7%

Compra da casa 24,4%
Vontade de viajar 22,8%
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CONCLUSÕES

FINANÇAS PESSOAIS

»» Autoimagem: 83,5% acreditam ser organizados, enquanto 75,1% se dizem econômicos e 71,7%, racionais. 
Por outro lado, 42,2% se reconhecem como esbanjadores, ao passo em que 28,3% são emocionais, 24,9% 
são gastadores e 16,5%, desorganizados. 

»» 67,8% garantem fazer um controle financeiro adequado. O principal método é o caderno de anotações/
agenda/papel (32,9%), seguido do controle em planilha no computador (24,3%) e dos aplicativos para 
smartphone (10,6%).

»» 32,2% não realizam um controle financeiro de fato. Neste caso, 24,6% fazem o controle de cabeça e 5,2% 
admitem não ter nenhum controle.

»» Dentre aqueles que deixam este hábito de lado, as justificativas mais mencionadas são a falta de hábito/
disciplina de controlar todos os gastos (22,1%) e o fato de não ter um rendimento fixo por mês/não saber 
exatamente quanto ganha por mês/renda variável (17,4%). 

»» 84,2% conseguem pagar as contas, sendo que 54,8% garantem haver sobra de dinheiro na maior parte 
das vezes. Para outros 24,9%, as contas são honradas, mas não sobra nenhum valor.10,0% dizem que 
nem sempre conseguem pagar as contas e algumas vezes precisam fazer muito esforço para administrar o 
dinheiro a receber e a pagar, enquanto 5,8% admitem não conseguir pagar as contas.

»» Os principais gastos e despesas mensais assumidos correspondem à alimentação (65,2%), TV a cabo e/ou 
Internet (50,0%), contas de serviços básicos, como água e luz (39,0%) e telefonia – fixa ou móvel (37,4%). 

»» Os principais compromissos financeiros, são a Internet (80,1%), a Conta de água e luz (75,1%), a conta de 
telefone fixo/móvel (68,9%) e as parcelas a pagar no cartão de crédito (63,1%). 
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»» Principais compromissos financeiros mantidos em dia: TV por assinatura (92,4%), Financiamento de 
automóvel, carro e moto (92,0%), Internet (91,4%) e Conta de água e luz (90,9%). 

»» Compromissos que estão em atraso, mas não geraram inclusão do nome em instituições de proteção ao 
crédito: empréstimo com familiares e/ou amigos (21,1%), empréstimo em banco ou financeira (14,0%) e 
parcelas a pagar no cartão de loja (9,9%). 

»» Contas que levaram os jovens a ficar com o nome sujo: empréstimo em banco ou financeira (25,4%), 
crediário/carnê (23,0%) e cheque especial (22,4%). 

»» Valor médio total das dívidas com pagamento atrasado: R$ 464,20. A principal razão apontada para a falta 
de pagamento é a diminuição da renda (26,1%), seguida pela perda do emprego (26,0%) e de problemas 
de saúde (8,1%). 

»» 89,1% concordam que ter o nome limpo é um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter na vida. 
88,8% pensam que ficar devendo é estressante, enquanto 85,5% garantem que honrar os compromissos 
financeiros feitos vem sempre em primeiro lugar. 

»» 85,6% sempre pesquisam preço de tudo, mesmo quando compram itens baratos. 75,0% afirmam controlar 
o valor da conta do telefone mês a mês a fim de economizar, enquanto 74,9% falam apenas o necessário 
ao telefone celular; deixando as conversas para os encontros pessoais. 43,3% possuem chip de telefone 
celular de mais de uma operadora para aproveitar diferentes promoções, enquanto 61,8% sempre pedem 
descontos em suas compras.

»» 81,6% garantem que sempre planejam as compras do dia a dia, como supermercados, feiras e pequenas 
compras. 80,7% afirmam sempre planejar antes de fazer alguma compra, enquanto 78,9% preocupam-se 
muito com o amanhã, por isso, tudo que compram é muito bem pensado e 78,6% fazem um planejamento 
financeiro e sabem exatamente quanto têm para gastar. 

»» 32,7% fazem compras parceladas comprometendo o orçamento mensal, enquanto 32,4% querem apenas 
viver, sem se preocupar demais com o dia de amanhã. 
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POUPANÇA E INVESTIMENTOS 

»» Modalidades de investimento mais citadas: poupança (74,1%), dólar em espécie (14,6%), fundos de 
investimento - fundos de renda fixa, fundo de ações etc. (14,4%) e previdência privada (13,8%).

»» 22,8% dos jovens ouvidos garantem não possuir nenhum dos investimentos investigados.

»» Em média, os entrevistados que são investidores o fazem há 2,3 anos. O valor total médio em investimentos 
é de R$ 5.513,00. 51,4% dos quem possuem investimentos não souberam informar o valor.

»» As motivações para investir estão relacionadas aos imprevistos (29,5%) e ao desejo de garantir um futuro 
melhor para a família (25,7%), além da compra da casa (24,4%) e da vontade de viajar (22,8%). 

»» Quem não possui investimentos argumenta que nunca sobra dinheiro (50,6%). Outros justificam dizendo 
que como sobra pouco dinheiro, não têm esperança que conseguirão juntar um bom valor no longo prazo 
(30,5%), enquanto 21,0% não sabem como fazer. 

»» Caso venham a enfrentar alguma dificuldade financeira, a maior dos jovens pretende recorrer primeiro à 
poupança ou algum outro tipo de aplicação financeira (38,5%). Outros 20,2% mencionam empréstimo com 
familiares, amigos ou conhecidos, ao passo em que 12,9% fariam empréstimo bancário ou de financeira 
ou credito consignado.
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METODOLOGIA

Público-alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras com idade entre 18 e 30 anos, de 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.

Tamanho amostral da Pesquisa: amostra de 601 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p 
para um intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 11 a 21 de outubro de 2016.
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