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INTRODUÇÃO

Bem informado, jovem mostra lado consumista ao assumir que 
comprar o que deseja é um dos prazeres da vida, mas já adota 
atitudes conscientes em relação ao dinheiro

Consumir vai além de apenas comprar. Quando adquirimos algo para satisfazer determinada necessidade, 
estamos fazendo escolhas que refletem nossos costumes, valores e motivações pessoais. Portanto, para além 
da dimensão econômica, o consumo acaba sendo também um ato de expressão social e cultural.

Nesse sentido, a influência da mídia em diversos contextos relacionados ao consumo é inegável, já que 
em todo momento ela estabelece modelos de referência que são, a partir daí, assimilados pelas pessoas. 
Especialmente no caso da população mais jovem, a propaganda legitima um estilo de vida em que o consumo 
muitas vezes ocupa posição central, impulsionando desejos e estimulando o surgimento de novos hábitos 
cotidianos. 

Sempre atento às mudanças de comportamento, o mercado estabelece novas tendências de compras, 
demarcando novos públicos e buscando criar produtos e serviços que farão sucesso entre os jovens. Esses, 
por sua vez, tornam-se alvos das grandes indústrias, dos bancos e empresas de cartões de crédito, das lojas 
e marcas que povoam o universo do consumo nos mais diferentes segmentos: roupas, eletrônicos, games, 
aplicativos, agências de turismo etc. 
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O jovem, então, acaba por reafirmar sua identidade, grande parte das vezes, justamente por meio do 
consumo – o que, frequentemente, ocorre de forma exacerbada: na busca pela realização de seus sonhos, 
muitos cedem ao consumismo como forma de expressão da própria personalidade e da vontade de viver 
intensamente.

A pesquisa “Jovens Brasileiros – Consumo e Uso do Crédito”, conduzida pelo SPC Brasil e Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas, propõe, como objetivo geral, relatar como é dado o consumo, seus significados 
e influências, além de investigar o uso do dinheiro e do crédito pela juventude. Foram entrevistadas pessoas 
de dois grupos etários, a saber: de 18 a 24 anos e de 25 a 30 anos, a fim de captar dois momentos distintos da 
vida - tanto os que estão iniciando suas atividades no mercado de trabalho quanto os que já são parte ativa 
da economia e se tornam mais propensos a constituir família. 

Os resultados indicam que, de modo geral, os jovens não tem problema em assumir seu gosto pelo consumo. 
A grande maioria já é incluída no mercado financeiro, possui conta corrente e cartão de crédito, o que 
pode ajudar a explicar certa facilidade para consumir. Assim, há aqueles que admitem comprar de maneira 
impulsiva, enquanto outros costumam parcelar para poder adquirir mais produtos, gastam mais do que o 
planejado e concordam que comprar itens desejados é uma das alegrias da vida. O estudo ainda investiga 
diversos fatores que marcam esta geração e influenciam nas decisões de consumo e uso responsável do 
dinheiro, além das atitudes mais comuns para economizar e a demanda de compra para os próximos meses.
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1. ATITUDES, VALORES E COMPORTAMENTO EM 
RELAÇÃO AO USO DO DINHEIRO E CONSUMO

Para compreender as crenças, valores e comportamentos dos jovens em relação ao uso do dinheiro, 
planejamento das compras e consumo, os entrevistados foram submetidos a uma série de questões, divididas 
em quatro áreas temáticas: significados do consumo, consumismo e impulsividade, planejamento das 
compras e atitudes para economizar nas compras. 

A partir dos resultados, ficou claro que a maioria dos jovens brasileiros declara ter consciência daquilo que 
é importante para manter uma vida financeira organizada: eles garantem planejar os gastos cotidianos, 
pesquisam em busca de melhores preços, preocupam-se com o amanhã e costumam pensar antes de fazer 
compras.

Entretanto, nem sempre essa reflexão sobre o consumo e o dinheiro está alinhada com as atitudes tomadas 
pelos entrevistados no dia a dia. Assim, muitos já se arrependeram daquilo que compraram, enquanto outros 
se mostram consumistas e impulsivos; chegando até mesmo a deixar de pagar contas para adquirir o que 
desejam. 

Possivelmente esse descompasso entre o planejamento das finanças e os hábitos de compra esteja relacionado 
à relevância do consumo sobre a juventude. Afinal, praticamente nove em cada dez jovens acreditam que 
comprar o que desejam é uma das alegrias da vida. Além disso, três em cada quatro concordam que um dos 
objetivos da vida é trabalhar muito para que possam comprar o que querem. 

Por outro lado, ainda que inúmeros estudos de marketing e sociologia ressaltem o papel determinante que o 
consumo desempenha na vida dos jovens, a maioria deles reluta em admitir ou não identifica os motivos mais 
subjetivos que os levam a valorizar as compras. Nesse aspecto, vale notar que a maioria dos entrevistados, 
por exemplo, garante não comprar produtos pelo fato de os amigos possuírem.
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1.1. SIGNIFICADOS DO CONSUMO 

Quatro em cada dez jovens acreditam que os bens de uma 
pessoa mostram seu estilo e como ela é

Os hábitos e comportamentos de compra tem consequências práticas que não se restringem à conta 
bancária. A pesquisa mostra que consumir também é fazer escolhas, demarcar preferências e expressar 
traços da personalidade, independente da faixa etária. Embora 79,4% da amostra garantam não ligar para 
marcas, sendo mais importante a qualidade do produto, praticamente quatro em cada dez acreditam que 
os bens que as pessoas possuem mostram seu estilo e como elas são, seus valores e personalidade (38,4%, 
aumentando para 43,6% entre os homens). De modo semelhante, 36,8% valorizam quando as pessoas 
chamam atenção por onde passam pelo estilo de vida e coisas que possuem (aumentando para 41,8% entre 
as pessoas de 18 a 24 anos).

Em todas as outras questões que abordam os significados do consumo foram encontrados percentuais 
significativos de concordância, acenando que parte dos jovens vê o consumo como algo determinante para 
expressar características individuais: 32,0% gastam mais do que o planejado para comprar produtos que 
mostram aos outros quem são, seu estilo e sua personalidade, enquanto 31,5% preferem sempre comprar 
o que existe de melhor, mesmo que para isso eu precise dividir em muitas parcelas. 

Além desses, 31,4% acreditam valer à pena fazer uma dívida para comprar uma roupa que os façam sentir 
especiais. Finalmente, 23,7% concordam que ao ver colegas ou amigos com coisas novas ou que estão na 
moda, ficam com tanta vontade de ter que acabam comprando.

OPINIÃO SOBRE OS SIGNIFICADOS DO CONSUMO

Eu não ligo para marcas, 
o importante é a qualidade 

do produto
79,4%

Acredito que os bens que as pessoas 
possuem mostram seu estilo e como elas 

são, seus valores e personalidade
38,4%

Valorizo quando as pessoas chamam 
atenção por onde passam pelo estilo de 

vida e coisas que possuem
36,8%

Gasto mais do que o planejado para 
comprar produtos que mostram aos outros 

quem eu sou, meu estilo e personalidade
32,0%

31,5%
Prefiro sempre comprar o que existe de 
melhor, mesmo que para isso eu precise 
dividir em muitas parcelas

31,4%
Vale a pena fazer uma dívida 
para comprar uma roupa que 
me faça sentir especial

23,7%
Ao ver colegas ou amigos com 
coisas novas ou que estão na moda, 
fico com tanta vontade de ter que 
acabo comprando

23,3%
Gosto de ter os produtos 
que a maioria dos meus amigos 
e vizinhos tem
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1.2. CONSUMISMO/IMPULSIVIDADE

86% admitem que consumir o que deseja é uma grande alegria, 
entretanto, 77% já se arrependeram de coisas que compraram

Embora nem sempre reconheçam, no consumo, uma forma de expressão da personalidade e de seu estilo 
de vida, muitos jovens mostram satisfação ao comprar. Ocasionalmente também podem ser compradores 
impulsivos, e valorizam bastante as conquistas materiais obtidas por meio do trabalho. Além disso, alguns 
chegam a perder a noção das despesas pessoais ao comprar, desequilibrando o próprio orçamento e gerando 
conflitos com os familiares.

O apreço pelo ato de consumir fica claro quando 85,8% dizem que uma de suas grandes alegrias é poder 
comprar coisas que desejam. Comprar é ainda um fator de motivação para o trabalho para grande parte 
dos entrevistados: 74,8% concordam que seu objetivo na vida é trabalhar muito para conseguir comprar as 
coisas que querem - roupas, carro, celular etc. 

Quando querem muito adquirir algo, os jovens podem até mesmo exibir comportamentos inadequados em 
relação ao equilíbrio de suas finanças pessoais: 41,1% preferem parcelar suas compras mesmo quando 
o valor não é muito alto para poder comprar mais, enquanto 39,0% gastam mais do que o previsto em 
promoções por medo de perder a oportunidade de um preço menor. 

33,5% costumam comprar mais que o planejado e 32,0% sempre cedem aos impulsos quando querem 
muito comprar alguma coisa, ao passo em que 28,8% às vezes perdem a noção do quanto podem gastar em 
um balada/saída noturna/jantar e extrapolam o orçamento e 19,3% às vezes deixam de pagar uma conta 
para comprar alguma coisa que estão com muita vontade de ter.
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Do mesmo modo, o comportamento em relação aos gastos pode prejudicar relacionamentos e trazer 
arrependimento, pois 76,6% já se arrependeram por ter comprado coisas que não precisavam muito; e 
para 22,6%, a forma como gastam seu dinheiro é motivo para brigas frequentes com os pais e/ou cônjuge/
namorado (a).

Para a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, é importante refletir sobre as consequências de 
hábitos como esses e iniciar uma mudança no comportamento em relação a forma de consumir: “O jovem que 
age desta forma pode vir a enfrentar problemas com o endividamento, atrasando ou mesmo inviabilizando a 
realização de sonhos mais importantes. O primeiro passo é saber aonde quer chegar e buscar eliminar, desde 
cedo, as atitudes que são incompatíveis com os objetivos definidos e a manutenção de uma vida financeira 
equilibrada e estável. Também é preciso definir prioridades, não se pode conquistar tudo ao mesmo tempo! 
Dá pra fazer uma grande viagem, financiar os estudos e aproveitar a vida, desde que o jovem escolha o que é 
mais importante e concentre seus esforços para atingir a um objetivo de cada vez”. 

CONSUMISMO/IMPULSIVIDADE

33,5% Costumo comprar 
mais do que o planejado

32,0%
Sempre cedo aos meus 
impulsos quando quero 
muito comprar alguma coisa

28,8%
Ás vezes perco a noção do 
quanto posso gastar em um 
balada/saída noturna/jantar 
e extrapolo o orçamento

22,6%
A forma como gasto meu 
dinheiro é motivo para brigas 
frequentes com meus pais 
e/ou cônjuge/namorado(a)

19,3%
Às vezes eu deixo de pagar 
uma conta para comprar 
alguma coisa que estou 
com muita vontade de ter

Uma das grandes alegrias 
que tenho é poder comprar 

coisas que desejo
85,8%

Já me arrependi por ter 
comprado coisas que não 

precisava muito
76,6%

Meu objetivo na vida é 
trabalhar muito para conseguir 

comprar as coisas que quero 
(roupas, carro, celular etc)

74,8%

Eu prefiro parcelar minhas 
compras mesmo quando o 
valor não é muito alto para 

poder comprar mais

41,1%

Gasto mais do que o previsto 
em promoções por medo 
de perder a oportunidade 

de um preço menor

39,0%
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1.3. ATITUDES PARA ECONOMIZAR NAS COMPRAS

86% pesquisam antes de comprar; 62% sempre pedem descontos

No que diz respeito aos valores e formas de pensar e agir em relação à vida financeira e às práticas para 
a economia de dinheiro, percebe-se que algumas delas estão bem disseminadas entre os jovens, como a 
pesquisa de preços e a pechincha: 85,6% dos entrevistados garantem que sempre pesquisam preço de tudo, 
mesmo quando compram itens baratos e 61,8% sempre pedem descontos em suas compras. 

Os aspectos relacionados ao uso mais racional do celular também são bastante positivos: 75,0% afirmam 
controlar o valor da conta do telefone mês a mês a fim de economizar, 74,9% falam apenas o necessário 
ao telefone celular, preferindo deixar as conversas para os encontros pessoais, 73,2% realiza a maioria das 
conversas ao celular por mensagens ou aplicativos com o objetivo de economizar, enquanto 43,3% possuem 
chip de mais de uma operadora para aproveitar diferentes promoções (aumentando para 50,5% na faixa 
etária de 25 a 30 anos). 

ATITUDES PARA ECONOMIZAR NAS COMPRAS

73,2%

Com o objetivo de 
economizar, a maioria 
das minhas conversas 
ao celular são por 
mensagens ou aplicativos

61,8%
Sempre peço 
descontos em 
minhas compras

43,3%
Tenho chip de telefone 
celular de mais de uma 
operadora para aproveitar 
diferentes promoções

85,6%
Eu sempre pesquiso preço 

de tudo, mesmo quando 
compro itens baratos

75,0%
Controlo o valor da conta 

do telefone mês a mês 
visando a economia

74,9%
Falo apenas o necessário 

ao telefone celular, as 
conversas prefiro deixar 

para os encontros pessoais
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1.4. PLANEJAMENTO DAS COMPRAS

82% sempre planejam suas compras, mas 33% não evitam 
compras parceladas, mesmo comprometa o orçamento

A pesquisa mostra ainda que, apesar de os jovens, em sua maioria, conceitualmente se dizerem atentos 
à importância de organizar seus hábitos de consumo e pensar em suas reais necessidades antes de ir às 
compras, nem sempre essas atitudes são colocadas em prática: 81,6% garantem que sempre planejam as 
compras do dia a dia, como supermercados, feiras e pequenas compras. Praticamente o mesmo percentual 
(80,7%) afirma 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. Além disso, 76,7% declaram que sempre 
planejam as compras de produtos mais caros, principalmente os homens (83,2%) e 78,6% fazem um 
planejamento financeiro e sabem exatamente quanto têm para gastar. 

Vale ressaltar que a abordagem em relação ao futuro e as atitudes relacionadas ao endividamento 
apresentaram os menores percentuais de concordância entre as pessoas ouvidas: 32,7% não evitam fazer 
compras parceladas, comprometendo o rendimento mensal, enquanto 32,4% concordam com a frase: quero 
apenas viver, sem me preocupar demais com o dia de amanhã.

PLANEJAMENTO DAS COMPRAS

Sempre planejo as compras do dia a dia, como 
supermercados, feiras e pequenas compras que faço 81,6%

Eu sempre planejo antes de 
fazer alguma compra 80,7%

Preocupo-me muito com o amanhã, por isso, 
tudo que eu compro é muito bem pensado 78,9%

Eu faço um planejamento financeiro e 
sei exatamente quanto eu tenho para gastar 78,6%

Sempre planejo as compras 
de produtos mais caros 76,7%

Não quero apenas viver, 
por isso me preocupo demais 

com o dia de amanhã*
67,6%

Evito fazer compras parceladas 
para não comprometer o 
meu rendimento mensal

67,3%

* Frase e dados invertidos
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2. MERCADO DE CONSUMO

Itens mais desejados para compras nos próximos três meses 
são roupa, calçado, perfumes/cosméticos e smartphone. 
Lojas virtuais são o principal local de compra

Para o mercado, em geral, os jovens brasileiros parecem representar um duplo desafio: ao mesmo tempo 
em que são clientes exigentes quanto ao atendimento e à qualidade daquilo que adquirem, eles também são 
bem informados e sabem bem o que querem comprar; além disso, valorizam seu dinheiro, dão atenção ao 
preço e trafegam com facilidade no mundo virtual, sendo a primeira geração a já apontar o ambiente online 
como o preferido para compras. 

Considerando os itens que os entrevistados pretendem adquirir nos próximos três meses a partir da data da 
pesquisa, os mais mencionados são as roupas (62,3%, aumentando para 68,1% entre as mulheres e 71,8% 
na Classe A/B), calçados (48,3%, aumentando para 62,0% na Classe A/B), perfumes/cosméticos (44,2%, 
aumentando para 54,2% entre as mulheres 56,4% na Classe A/B) e celular/smartphone (35,0%, aumentando 
para 40,8% entre os homens). Somente 1,8% da amostra garante que não querem comprar nada no período. 
Vale destacar que procedimentos estéticos não estão entre as prioridades dos jovens entrevistados: é o caso 
do clareamento dentário, aparelho ortodôntico, porcelana, implantes etc. (15,1%), dos serviços de salão 
de beleza (14,1%), dos tratamentos dermatológicos (8,5%) e dos tratamentos estéticos com massagens, 
drenagem linfática etc (7,0%).
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INTENÇÃO DE COMPRAS PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES

Roupas 62,3%

Calçados (tênis, sandálias, scarpins, sapato social, etc) 48,3%

Perfumes/Cosméticos 44,2%

Celular Smartphone 35,0%

Acessórios (cintos, bolsas, bijouterias) 27,2%

Livros/revistas/jornais 27,0%

Produtos de beleza/maquiagens 26,8%

Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, câmera digital, etc) 26,1%

Viagens 24,6%

Computador/Notebook/ Tablet 22,7%

Móveis 19,3%

Carro, moto 17,0%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira, etc.) 15,2%

Tratamentos estéticos dos dentes (clareamento dentário, 
aparelho ortodôntico, porcelana, implantes etc) 15,1%

Serviços de salão de beleza 14,1%

Tratamentos dermatológicos (manchas, peelings, botox etc) 8,5%

Jóias 8,4%

Tratamentos estéticos (massagem, drenagem linfática etc) 7,0%

Celular comum 6,1%

Outro 0,4%
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Ainda no que diz respeito às intenções de compra, para produtos de maior valor nos próximos 12 meses, a 
pesquisa revela que as prioridades dos jovens brasileiros são ligadas, em sua maioria, a experiência e conexão 
com as pessoas: smartphones (35,8%), viagens (34,4%), carros/motos (29,7%) e computador/notebook/
tablet (26,9%, aumentando para 34,4% entre os homens).

PRODUTOS DE MAIOR VALOR QUE TEM INTENÇÃO 
DE COMPRAR NOS PRÓXIMOS 12 MESES

Smartphone 35,8%

Viagens 34,4%

Carro, moto 29,7%

Computador/Notebook/ Tablet 26,9%

Móveis 23,1%

Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, câmera digital, etc) 20,9%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira, etc) 20,0%

Casa/apartamento 18,3%

Tratamento estéticos dos dentes (clareamento dentário, 
aparelho ortodôntico, porcelana, implantes etc) 15,9%

Intercâmbio/curso de línguas fora do Brasil 9,3%

Tratamento dermatológicos (manchas, peelings etc) 9,1%

Pós-graduação/MBA 8,3%

Cirurgia plástica em alguma parte do corpo 4,8%

Celular comum 4,4%

Tratamentos para diminuição de rugas e linhas de expressão 
(botox, ácido hialurônico, laser etc) 4,0%

Lipoaspiração/ lipoescultura 3,9%

Outro 0,1%
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Também vale destacar que itens relacionados à educação/formação acadêmica apresentam baixo interesse, 
em geral, nas intenções de compra de longo prazo: é o caso do Intercâmbio/curso de línguas fora do 
Brasil (9,3%, aumentando para 16,7% na Classe A/B) e da Pós-graduação/MBA (8,3%). Apenas 3,0% dos 
entrevistados afirmam que não há pretendem adquirir itens mais caros nos próximos 12 meses.

De acordo com a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o relativo desinteresse pelos mecanismos 
de formação acadêmica reflete o dilema de muitas pessoas, hoje, no Brasil: “O jovem precisa trabalhar para 
sobreviver, e a educação acaba ficando em segundo plano, às vezes. É uma questão de prioridade, que foi 
agravada ainda mais pela recessão que o país atravessa”. 

Para os que pretendem comprar tais produtos de maior valor, 59,8% garantem possuir reserva financeira – 
principalmente os homens (66,5%), pessoas na faixa etária de 25 a 30 anos e (67,1%) e da Classe A/B (75,8%). 
A maior parte, porém, diz que ainda não tem a quantia total e vai juntar o restante do dinheiro para pagar à 
vista (31,1%). Ao mesmo tempo, 40,2% não possuem reserva financeira, sobretudo os entrevistados de 18 a 
24 anos (46,4%) e da Classe C/D/E (44,8%). Dentre esses, 20,4% vão fazer alguns bicos para juntar o dinheiro.

Em média, o estudo mostra que os entrevistados fizeram 3,2 viagens nacionais nos últimos 12 meses, com 
número mais expressivo encontrado na Classe A/B (3,7). Por outro lado, um em cada cinco jovens ouvidos 
não fez nenhuma viagem (22,0%). No caso dos roteiros internacionais, a média geral cai para 2,5. Três em 
cada quatro jovens brasileiros não realizaram nenhuma viagem internacional nos últimos 12 meses (75,3%). 

Quando o assunto abordado é a intenção de viajar, a pesquisa revela que os jovens são bastante interessados: 
75,5% pretendem fazê-lo nos próximos 12 meses, principalmente as pessoas de 25 a 30 anos (82,9%) e da 
Classe A/B (83,0%). 

3,2 é a média de 
viagens nacionais a passeio 

nos últimos 12 meses

22,0% não realizaram 
nenhuma viagem nacional 

nos últimos 12 meses

2,5 é a média de 
viagens internacionais 
a passeio nos últimos 12 meses

75,3% não realizaram 
nenhuma viagem internacional 
nos últimos 12 meses

75,5%
pretendem viajar 
nos próximos 
12 meses

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A falta de crédito é um impedimento para muitos jovens consumidores concretizarem seus desejos de 
compra. Neste caso, os itens mais citados são carro/ moto (35,4%), viagens nacionais/internacionais (26,1%), 
faculdade (21,9%) e celular/smartphone (18,2%, aumentando para 23,4% entre as pessoas de 18 a 24 anos 
e 21,1% na Classe C/D/E). 
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Jovem prefere pagar compras à vista. Preço e qualidade são 
fatores mais influentes na decisão do local de compra

Seis em cada dez jovens entrevistados garantem que costumam pagar suas compras à vista (62,4%), seja em 
dinheiro (43,2%, aumentando para 47,8% na Classe C/D/E), seja no cartão de débito (19,2%). Além desses, 
19,0% priorizam o cartão de crédito parcelado e 10,8% optam pelo cartão de crédito à vista - parcela única 
a pagar na data do vencimento (aumentando para 22,7% na Classe A/B). 

Os locais onde mais realiza compras, excluindo itens de supermercado, são as lojas virtuais (45,6%, 
aumentando para 53,3% entre as pessoas de 18 a 24 anos e 63,3% na Classe A/B), seguidas das lojas de 
departamento (40,6%, aumentando para 46,9% entre as mulheres e 53,9% na Classe A/B), farmácias/
drogarias (37,1%, aumentando para 45,9% entre as mulheres), shopping centers (28,9%, aumentando para 
34,2% entre os homens e 39,4% na Classe A/B), revendedores de cosméticos Natura, Avon etc (23,3%) e lojas 
de rua/bairro (23,3%).

Dentre os critérios que levam os entrevistados a escolher o local em que farão suas compras, os principais 
são o preço (67,6%), a qualidade (65,5%, aumentando para 75,7% na Classe A/B), as promoções e descontos 
(48,4%) e atendimento (42,4%). 

Finalmente, considerando os meios de comunicação mais consumidos pelos jovens brasileiros, a internet 
aparece em primeiro lugar (95,0%), seguida da TV por assinatura (56,3%, aumentando para 76,6% na Classe 
A/B), da TV aberta (52,0%) e do Rádio (32,6%). Os programas ou assuntos preferidos são filmes (76,5%), 
seriados (62,9%, aumentando para 68,4% entre as pessoas de 18 a 24 anos), humor (55,4%), música (55,3%), 
saúde (40,3%), games (36,9%) e gastronomia (31,6%).

CONSUMO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Internet
TV por 

assinatura TV aberta Rádio

Revista Jornal 
impresso

Podcasts Nenhum

95,0%

18,6%

56,3%

17,7%

52,0%

8,8%

32,6%

0,4%
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Jovem começa a aderir ao formato da conta corrente 
exclusivamente digital 

Os serviços financeiros e crédito mais utilizados pelos jovens brasileiros são a conta corrente (79,9%, 
aumentando para na 90,3% na Classe A/B), o cartão de crédito (71,4%, aumentando para 78,8% entre as 
pessoas de 25 a 30 anos e 81,5% na Classe A/B) e o cartão de loja (51,9%). Oito em cada dez entrevistados 
(83,6%) garantem ter verificado as tarifas e/ou juros cobrados ao adquirir estes serviços, principalmente 
na faixa etária de 25 a 30 anos (88,4%). Para os que não avaliaram essas informações antes da contratação 
(14,5%, aumentando para 18,6% entre as pessoas de 18 a 24 anos), 6,5% disseram que na hora nem pensaram 
nisso (aumentando para 9,9% entre as pessoas de 18 a 24 anos). 

Considerando os produtos que geralmente são adquiridos por meio do crédito, seja no cartão de loja, 
cartão de crédito ou crediário e carnê, os mais mencionados são roupas, calçados e acessórios (55,3%), 
eletroeletrônicos (51,3%, aumentando para 58,1% entre os homens), eletrodomésticos (39,9%, crescendo 
para 49,1% entre aqueles de 25 a 30 anos) e alimentos - supermercado (34,2%).

3. USO DO CRÉDITO 

POSSE DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE CRÉDITO

Conta corrente

Cartão de crédito

Cartão de loja

Limite extra de cheque especial em 
uso no momento

Empréstimo pessoal feito/ainda 
pagando as prestações

Crediário/carnê

Empréstimo consignado feito/ainda 
pagando as prestações

79,9%

71,4%

51,9%

19,8%

19,6%

19,3%

8,8%
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PRODUTOS QUE GERALMENTE COMPRA A CRÉDITO

Percebe-se que parte dos jovens já se mostra aberta a experimentar novos serviços relativos ao consumo de 
produtos financeiros no ambiente virtual. Assim, por exemplo, 32,3% já possuem conta bancária somente 
no formato digital, enquanto 31,2% afirmam que a maioria dos pagamentos de compras é feita pelo paypal, 
stelo, pagar-me etc. 

O mercado de fintechs tem 
crescido e causado impacto 

significativo no mundo todo, 
ao oferecer alternativas 

às instituições financeiras 
tradicionais, como bancos e 
seguradoras, por exemplo. 

Os jovens, por serem 
naturalmente inclinados a 

adotar inovações tecnológicas, 
se interessam mais por estas 

novas empresas 

Por fim, reafirmando a afinidade dessas pessoas com a 
ideia da economia compartilhada, 19,2% garantem que 
costumam colaborar financeiramente para realização 
de projetos de terceiros nos quais acreditam, nas 
plataformas como Cartarse, Kickante, Crowdcube, 
Vaquinha etc. 

De modo geral, o mercado de fintechs tem crescido e 
causado impacto significativo no mundo todo, ao oferecer 
alternativas às instituições financeiras tradicionais, como 
bancos e seguradoras, por exemplo. Os jovens, por serem 
naturalmente inclinados a adotar inovações tecnológicas, 
se interessam mais por estas novas empresas. As fintechs 
atraem seus clientes ao apresentar uma série de serviços 
financeiros com custo reduzido e sem burocracia em 
excesso, atraindo muitos jovens e possibilitando que 
muitos tenham acesso a serviços financeiros.

Roupas, calçados, acessórios 
(bolsas, carteiras, cintos, bijuteria, etc)

Eletroeletrônicos (computadores, 
celulares, câmeras digitais, tablets, etc)

Eletrodomésticos

Alimentos (supermercado)

Móveis

Maquiagem, perfumes, cremes, loções, etc

Jogos eletrônicos

Artigos de cama, mesa e banho

Outros

Não compro nada a crédito

55,3%

51,3%

39,9%

34,2%

30,5%

22,8%

21,9%

20,4%

0,6%

12,4%
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4. USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Conscientes de que precisam fazer seu dinheiro render 
mais, jovens adotam atitudes como alugar, consertar, pegar 
emprestado e comprar itens usados

Os jovens desta geração entendem como algo natural a cultura do compartilhamento, mesmo que não a 
adotem plenamente. Eles já estão acostumados a produzir e fazer circular o próprio conteúdo em blogs, no 
youtube e nas redes sociais em geral. Além disso, todos os dias ouvem falar sobre as causas ambientais e os 
problemas cada vez maiores da mobilidade urbana nas grandes cidades, e muitos já sentem na pele os efeitos 
desta realidade. 

Ao invés de se conformarem com os problemas que os cercam no dia a dia, muitos jovens percebem que é 
possível melhorar, de alguma forma a realidade, à sua volta. Mesmo que as motivações para essa conscientização 
sejam de ordem pessoal, os resultados da pesquisa mostram que boa parte dos jovens brasileiros já assimilou 
em seus hábitos atitudes importantes sobre o consumo consciente e colaborativo. Assim, 76,4% deixam de 
comprar um produto novo enquanto o que tem ainda pode ser utilizado ou consertado, enquanto 46,4% 
costumam se hospedar em albergues, apartamentos, casas ou quartos alugados quando viajam, ao invés 
de hotéis e pousadas. 

Para esses consumidores, não apenas o que é ‘novo’ tem lugar como objeto de desejo: 44,2% compram 
muitos produtos que precisam de segunda mão/usados em bom estado (aumentando para 47,5% na 
Classe C/D/E), ao passo em que 43,3% preferem alugar ou pegar emprestadas coisas que usam com pouca 
frequência em vez de comprá-las e 40,4% frequentam feiras de trocas de produtos - roupas, sapatos, 
acessórios, eletrônicos, telefone, eletrodomésticos, games etc. seja presenciais ou pela internet. 

Ao lado disso, parte dos entrevistados entende que ao invés de acumular coisas que nem sempre são úteis, 
desfazer-se delas pode ser uma boa alternativa para aumentar a própria renda: 39,9% vendem muitos 
produtos que não usam para ganhar um dinheiro extra. E finalmente, 31,5% garantem que seu principal 
meio de transporte, hoje, é carona com amigos ou por aplicativos. Em contrapartida, ainda há muitos jovens 
que admitem compactuar com a prática da falsificação no comércio, pois quatro em cada dez compram 
produtos piratas de marcas famosas - blusas, tênis, bolsas (38,8%). 
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PRÁTICAS DE CONSUMO CONSCIENTE

De forma geral, os dados sobre uso consciente do 
dinheiro trazem boas notícias: muitos jovens estão 
refletindo mais sobre como eles mesmos têm o 
poder de agir para melhorar a própria condição. 
Comprar itens usados, alugar e vender aquilo que 
já não precisam são formas inteligentes de fazer 
seu dinheiro render, uma vez que nesta fase da vida 
possuem menos recursos financeiros para arcar com 
suas necessidades de compra, assim como driblar as 
condições adversas da economia do país. 

Ainda há um longo caminho a percorrer, pois 
a pesquisa também mostra que muitos dos 
entrevistados cedem frequentemente diante das 
armadilhas do consumismo. Entretanto, é positivo 
perceber que parte dos jovens vai em direção 
contrária, assumindo uma postura menos imediatista 
e começando a pensar de modo mais coletivo.

76,4%

Deixo de comprar um produto novo enquanto o que 
tenho ainda pode ser utilizado ou consertado

Quando viajo costumo 
me hospedar em albergues, 

apartamentos, casas ou quartos 
alugados ao invés de 

hotéis e pousadas

46,4%

Compro muitos produtos que 
preciso de segunda mão/ 

usados em bom estado
44,2%

Prefiro alugar ou pegar 
emprestadas coisas que uso 

com pouca frequência em 
vez de comprá-las

43,3%

Prefiro comprar produtos que 
sejam baratos e que possa trocar 

quando quiser do que produtos 
mais caros que duram mais e que 

podem ser consertados

42,1%

40,4%

Frequento feiras de trocas de 
produtos: roupas, sapatos, 
acessórios, eletrônicos, telefone, 
eletrodomésticos, games etc, 
seja presenciais ou pela internet

39,9%
Vendo muitos produtos 
que não uso para ganhar 
um dinheiro extra

38,8%
Eu compro produtos 
piratas de marcas famosas 
(blusas, tênis, bolsas)

31,5%
Meu principal meio de 
transporte hoje é carona com 
amigos ou por aplicativos

Vendo

Bazar

ou troco
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CONCLUSÕES 

SIGNIFICADOS DO CONSUMO 

»» 79,4% não ligam para marcas, o importante é a qualidade do produto. 38,4% acreditam que os bens que 
as pessoas possuem mostram seu estilo e como elas são, seus valores e personalidade, enquanto 36,8% 
valorizam quando as pessoas chamam atenção por onde passam pelo estilo de vida e coisas que possuem.

»» 32,0% gastam mais do que o planejado para comprar produtos que mostram aos outros quem são, seu 
estilo e sua personalidade, ao passo em que 31,4% acreditam valer à pena fazer uma dívida para comprar 
uma roupa que os façam sentir especiais; 

»» 23,3% gostam de ter os produtos que a maioria dos amigos e vizinhos têm.

CONSUMISMO/IMPULSIVIDADE 

»» 85,8% dizem que uma de suas grandes alegrias é poder comprar coisas que desejam. 76,6% já se 
arrependeram por ter comprado coisas que não precisavam muito e 74,8% concordam que seu objetivo na 
vida é trabalhar muito para conseguir comprar as coisas que querem - roupas, carro, celular etc.

»» 32,0% sempre cedem aos impulsos quando querem muito comprar alguma coisa, enquanto 28,8% às vezes 
perdem a noção do quanto podem gastar em um balada/saída noturna/jantar e extrapolam o orçamento. 

»» Para 22,6%, a forma como gastam seu dinheiro é motivo para brigas frequentes com os pais e/ou cônjuge/
namorado (a). 19,3% admitem que às vezes deixam de pagar uma conta para comprar alguma coisa que 
estão com muita vontade de ter. 
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PRÁTICAS VOLTADAS PARA A ECONOMIA DE DINHEIRO NAS COMPRAS

»» 85,6% dos entrevistados garantem que sempre pesquisam preço de tudo, mesmo quando compram itens 
baratos e 61,8% sempre pedem descontos em suas compras.

»» 75,0% controlam o valor da conta do telefone mês a mês a fim de economizar, 74,9% falam apenas o 
necessário ao telefone celular, preferindo deixar as conversas para os encontros pessoais, enquanto 43,3% 
possuem chip de telefone celular de mais de uma operadora para aproveitar diferentes promoções.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

»» 81,6% sempre planejam as compras do dia a dia, como supermercados, feiras e pequenas compras. 80,7% 
afirma 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. 

»» 76,7% declaram que sempre planejam as compras de produtos mais caros e 78,6% fazem um planejamento 
financeiro e sabem exatamente quanto têm para gastar.

»» 32,7% não evitam fazer compras parceladas, comprometendo o rendimento mensal, enquanto 32,4% 
concordam com a frase: quero apenas viver, sem me preocupar demais com o dia de amanhã.
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MERCADO DE CONSUMO

»» Considerando os itens que os entrevistados pretendem adquirir nos próximos três meses, os mais 
mencionados são as roupas (62,3%), calçados (48,3%), perfumes/cosméticos (44,2%) e celular/smartphone 
(35,0%). 1,8% da amostra garante que não quer comprar nada.

»» Intenções de compra de maior valor nos próximos 12 meses: smartphones (35,8%), viagens (34,4%), carros/
motos (29,7%) e computador/notebook/tablet (26,9%). Apenas 3,0% afirmam que não pretendem adquirir 
itens mais caros nos próximos 12 meses.

»» Dentre os que pretendem comprar produtos de maior valor, 59,8% garantem possuir reserva financeira. A 
maior parte, porém, diz que ainda não tem a quantia total e vai juntar o restante do dinheiro para pagar à 
vista (31,1%). 

»» 40,2% não possuem reserva financeira para adquirir produtos de maior valor. Dentre esses, 20,4% vão 
fazer alguns bicos para juntar o dinheiro.

»» Itens relacionados à educação/formação acadêmica apresentam baixa procura, em geral, nas intenções de 
compra de longo prazo: Intercâmbio/curso de línguas fora do Brasil (9,3%) e Pós-graduação/MBA (8,3%). 

»» Itens que não são adquiridos por falta de crédito: carro/ moto (35,4%), viagens nacionais/internacionais 
(26,1%), faculdade (21,9%) e celular/smartphone (18,2%). 

»» Locais onde mais realiza compras: lojas virtuais (45,6%), lojas de departamento (40,6%), farmácias/
drogarias (37,1%) e shopping centers (28,9%). 

»» 62,4% preferem pagar suas compras à vista (62,4%), seja em dinheiro (43,2%), seja no cartão de débito 
(19,2%). Além desses, 19,0% priorizam o cartão de crédito parcelado e 10,8% optam pelo cartão de crédito 
à vista - parcela única a pagar na data do vencimento.

»» Critérios que levam os entrevistados a escolher o local em que farão suas compras: preço (67,6%), qualidade 
(65,5%) e promoções e descontos (48,4%). 

»» Em média, os entrevistados fizeram 3,2 viagens nacionais nos últimos 12 meses. 22,0% não fizeram 
nenhuma viagem. No caso dos roteiros internacionais, a média geral é de 2,5, sendo que 75,3% não 
realizaram nenhuma viagem internacional nos últimos 12 meses.

»» Intenção de viajar: 75,5% pretendem fazê-lo nos próximos 12 meses. 

»» Meios de comunicação mais consumidos: internet (95,0%), TV por assinatura (56,3%), TV aberta (52,0%) e 
Rádio (32,6%). Os programas ou assuntos preferidos são filmes (76,5%), seriados (62,9%), humor (55,4%) 
e música (55,3%). 
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USO DO CRÉDITO 

»» Os serviços financeiros e crédito mais utilizados são a conta corrente (79,9%), o cartão de crédito (71,4%) 
e o cartão de loja (51,9%).

»» 83,6% verificaram as tarifas e/ou juros cobrados ao adquirir estes serviços. Outros 14,5% não avaliaram 
essas informações antes da contratação, principalmente por que na hora nem pensaram nisso (6,5%).

»» Considerando os produtos que geralmente são adquiridos por meio do crédito, seja no cartão de loja, 
cartão de crédito ou crediário e carnê, os mais mencionados são roupas, calçados e acessórios (55,3%), 
eletroeletrônicos (51,3%), eletrodomésticos (39,9%) e alimentos - supermercado (34,2%).

»» 32,3% já possuem conta bancária somente no formato digital, enquanto 31,2% afirmam que a maioria dos 
pagamentos de compras é feita pelo paypal, stelo, pagar-me etc. 

»» 19,2% garantem que costumam colaborar financeiramente para realização de projetos de terceiros nos 
quais acreditam, nas plataformas como Cartarse, Kickante, crowdcube, Vaquinha etc.

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

»» 76,4% deixam de comprar um produto novo enquanto o que tem ainda pode ser utilizado ou consertado, 
enquanto 46,4% costumam se hospedar em albergues, apartamentos, casas ou quartos alugados quando 
viajam, ao invés de hotéis e pousadas. 

»» 44,2% compram muitos produtos que precisam de segunda mão/usados em bom estado, ao passo em que 
43,3% preferem alugar ou pegar emprestadas coisas que usam com pouca frequência em vez de comprá-
las e 40,4% frequentam feiras de trocas de produtos - roupas, sapatos, acessórios, eletrônicos, telefone, 
eletrodomésticos, games etc, seja presenciais ou pela internet. 

»» 39,9% vendem muitos produtos que não usam para ganhar um dinheiro extra. 31,5% garantem que seu 
principal meio de transporte, hoje, é carona com amigos ou por aplicativos. 

»» 38,8% compram produtos piratas de marcas famosas - blusas, tênis, bolsas. 
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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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