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INTRODUÇÃO

Brasileiro vê piora da economia e diminuição da renda em 
2016. Readequação do orçamento foi a principal medida para 
enfrentar as dificuldades

Assim como em 2015, a economia seguiu encolhendo em 2016. A expectativa é que o resultado de 2016 seja 
de um encolhimento de 3,5% no PIB. Há também o cenário desolador do desemprego que vem crescendo 
ininterruptamente desde 2014 e já atingiu a triste marca de 11,8%, diminuindo a renda das famílias e 
aprofundando a recessão. Soma-se a isso os juros em patamar elevado na tentativa de combate à inflação 
que, apesar da desaceleração deve terminar 2016 muito próxima do teto da meta de 6,5% a.a. Ao lado disso, 
as inúmeras turbulências políticas e sociais deixaram o país vulnerável, e muitos empresários ainda se sentem 
inseguros e não encontram razões para voltar a investir, sinalizando que ainda teremos um longo caminho 
pela frente até que se consiga inverter a tendência de retração e dar início a um novo ciclo macroeconômico 
positivo previsto para a segunda metade do ano que se inicia. 

A pesquisa “Retrospectiva 2016 e Expectativas Para 2017”, conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas, mostra que muitos consumidores sentiram na pele as consequências deste 
cenário. Foi preciso adaptar-se, mudar hábitos de consumo e adiar a realização de determinados objetivos, 
dentre outras medidas. 

De modo geral, o estudo procurou conhecer a opinião do brasileiro em relação ao cenário econômico e os 
efeitos sobre seu dia a dia em 2016, considerando sua situação financeira, o endividamento das famílias 
e cortes no orçamento familiar e pessoal, além dos planos realizados e não realizados ao longo do ano. 
Finalmente, são mapeadas as principais expectativas e temores para 2017.

2



Piora da situação financeira é creditada à alta de preços e à 
estagnação da renda

Seis em cada dez entrevistados (63,3%) julgam que a economia do país piorou em relação a 2015, enquanto 
apenas 10,0% pensam ter havido melhora (aumentando para 11,5% na Classe C/D/E). Ao mesmo tempo, 
metade da amostra considera que a situação financeira pessoal está pior em 2016 (51,4%). Neste caso, 
16,9% acreditam em melhora.

O principal motivo apontado por aqueles que falam em deterioração da situação financeira pessoal é o fato 
de que muita coisa aumentou, mas o rendimento não; por isso, tiveram de diminuir o consumo para manter 
as contas em dia (64,9%, aumentando para 76,7% na Classe A/B). 

Além desses, 45,1% argumentam que a renda diminuiu (aumentando para 56,2% entre as pessoas de 35 a 
54 anos), ao passo em que 41,9% ficaram endividados, com muitos compromissos a pagar. Vale acrescentar 
que 34,9% citaram a perda do emprego como motivo para a piora da situação financeira, chegando a 42,1% 
na Classe C/D/E.

Em contrapartida, quem acredita que a situação financeira pessoal melhorou em 2016 menciona, 
principalmente, o fato de ter recebido um aumento de salário no emprego (25,6%). Dentre outras razões 
apontadas também estão o fato de se sentirem mais seguros no emprego (22,1%, aumentando para 32,1% 
entre os homens), estar fazendo bicos (20,5%) e conseguir um emprego melhor (19,7%). 

Em termos financeiros, o ano de 2016 foi difícil para parte dos entrevistados. Houve quem conseguisse 
manter as contas em dia, mas outros deixaram de cumprir compromissos e foram negativados, enquanto 
muitos tiveram de mudar seu comportamento de consumo para lidar com os efeitos da crise. 

PERCEPÇÕES SOBRE 2016
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CONTAS QUE ESTÃO SEM PAGAR EM 2016 

51,5% da amostra, garantem que tiveram de abrir mão de muitas coisas às quais tinham acesso/ compravam, 
pois as coisas estão mais caras e não dá mais para comprar tudo que querem. Enquanto 30,8% afirmam que 
ter conseguido pagar as contas, 30,0% admitem ter ficado vários meses com as contas no vermelho. 

Ao mesmo tempo, 26,8% dizem que não conseguiram pagar todas as contas e foram registrados num 
órgão de proteção ao crédito (aumentando para 29,7% na Classe C/D/E), ao passo em que 23,9% ficaram 
desempregados, chegando a 28,9% na Classe C/D/E. 

Comprovando os efeitos nocivos da recessão sobre o consumo das famílias, somente 11,3% da amostra 
disseram ter conseguido comprar mais coisas que queriam, enquanto 9,2% afirmaram ter conseguido 
comprar mais coisas que antes não podiam pagar (ou não tinham acesso), ou passaram a consumir mais 
produtos/ serviços. Finalmente, menos de um em cada dez entrevistados conseguiu fazer reserva financeira 
(9,2%, aumentando para 19,3% na Classe A/B). 

Dentre os entrevistados que estão registrados em cadastros de devedores, considerando as contas de 
2016 que ainda pendentes de pagamento, as principais dizem respeito às parcelas do cartão de crédito, 
independente do que foi comprado (68,0%), seguidas das parcelas a pagar de cartões de loja (59,0%), conta 
de telefone fixou ou celular (38,6%), cheque especial (36,2%) e conta de água/luz (35,8%). 

(entre os que estão cadastrados em listas de devedores)

Parcelas a pagar no 
cartão de crédito, 
ex: Visa, Master

Conta de água/luz

Parcelas a pagar do 
cartão de loja, como C&A, 
Renner, Casas Bahia, etc.

Internet paga

Conta de telefone 
(fixo ou celular) TV por assinatura

Cheque especial
Parcelas a pagar em 
carnês (independente 
do que foi comprado)

68,0% 35,8%

59,0% 32,0%

38,6% 27,7%

36,2% 25,7%
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Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o resultado confirma o grau de vulnerabilidade a 
que muitas famílias estão expostas: “Olhando as contas não pagas, embora as contas bancárias possuam os 
maiores juros que podem onerar de forma significativa o devedor, a incidência dos pagamentos em atraso 
é bem maior do que outros compromissos considerados prioritários no dia a dia, como água, luz e telefone. 
Nitidamente, o quadro geral é de retrocesso, pois, até 2014, era significativo o grau de confiança das famílias 
e das empresas. Havia um ciclo positivo de produção e consumo, que foi interrompido pela queda do poder 
de compra e pelo crescimento do desemprego e endividamento, levando a um clima de descrença e baixa 
confiança”. 

Dentre os entrevistados que tem conta em atraso, observa-se que a internet (31,8%) apresentam atrasos 
mais recentes, de até 30 dias sem pagamento. Por outro lado, há contas que estão sem pagamento por 
períodos que vão de três a cinco anos: é o caso do cheque especial (5,5%) e crédito consignado (5,3%). 

R$ 4.578,65 
É o valor médio 

de todas as dívidas

95,7%
Planejam 

limpar o nome

53,7%
Admitem que não há 

previsão de quando 
isso será feito

Nove em cada dez inadimplentes ouvidos garante que 
planejam limpar o nome (95,7%). Entretanto, 53,7% 
admitem que não há previsão de quando isso será feito. 
O valor médio de todas as dívidas – somando juros e 
multas – é de R$ 4.578,65,. Deve-se acrescentar que 
69,1% não souberam dizer o valor total das dívidas em 
atraso.

A readequação do próprio orçamento foi uma realidade 
para 85,9% dos entrevistados tiveram de fazer cortes 
ou ajustes. Neste caso, os itens mais afetados foram 
as roupas, calçados e acessórios (61,9%, aumentando 
para 72,4% entre as mulheres), almoço/jantar/lanches 
fora de casa (61,2%), itens supérfluos de supermercado 
(51,7%) e bares, casas noturnas e baladas (49,1%, 
aumentando para 56,9% entre os homens). 
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CORTES FEITOS NO ORÇAMENTO OU CONSUMO

85,9% dos entrevistados tiveram de fazer cortes ou ajustes 

Vestuário, calçados e acessórios 61,9%

Almoço/jantar/lanches fora de casa 61,2%

Itens supérfluos de supermercado 51,7%

Bares, casas noturnas e baladas 49,1%

Cinema, teatro 46,4%

Viagens 44,5%

Salão de beleza 40,5%

Academia 31,1%

Conta de telefone fixo e/ou celular 28,3%

Conta de TV por assinatura 25,7%

Cursos extras 21,1%

Conta luz, água 17,4%

Conta de internet paga 13,1%

Faculdade/escola 10,2%

Outros 1,7%

ESTABILIDADE NO EMPREGO

Considerando o emprego, menos de um terço da amostra (29,5%) acredita desfrutar da condição de 
estabilidade, enquanto outros 22,0% estão desempregados (chegando a 26,5% na Classe C/D/E), 15,8% não 
trabalham e 13,6% são autônomos, possuem o próprio negócio. Ao mesmo tempo, 11,2% dizem que o 
emprego está instável e podem ser demitidos a qualquer momento. 

Estão 
estáveis

Estão 
desempregados

Dizem que o 
emprego está 

instável e podem ser 
demitidos a qualquer 

momento

29,5% 22,0% 11,2%
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PLANOS QUE TINHA PARA 2016 QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR

RESPOSTAS GERAL

Poupar ou juntar uma reserva de dinheiro 34,1%

Uma grande viagem 24,2%

Reformar minha casa 23,8%

Comprar um carro 21,2%

Conseguir um novo emprego 18,4%

Conseguir perder peso/emagrecer 17,8%

Comprar uma casa 17,2%

Abrir meu próprio negócio 16,1%

Começar a fazer algum curso de idiomas 13,6%

Conseguir ter mais tempo livre para as coisas que gosto 13,4%

Dentre aqueles que se encontram desempregados, 39,0% estão nesta situação há mais de um ano, com 
percentual maior entre as mulheres (49,2%), ao passo em que 14,3% estão sem trabalhar há três meses e 
17,3% por um período que vai de quatro a seis meses. Além disso, 71,6% dizem ter um amigo ou familiar que 
perdeu o emprego nos últimos três meses. 

Com relação aos projetos pessoais concretizados em 2016, a pesquisa mostra que os principais estão 
relacionados aos cuidados com a saúde (21,0%), sobretudo entre os mais velhos (33,6%) e pertencentes à 
Classe A/B (29,6%), seguidos do fato de ter mais tempo livre para as coisas que gostam (15,7%) e perder 
peso/emagrecer (12,6%). 24,2% não conseguiram realizar nenhum projeto que possuía para 2016.

O principal motivo de 
não realizar os planos 
traçados para 2016 é o 
fato de que os preços 
ficaram muito altos.

Por outro lado, tendo em vista os planos que não puderam ser 
concretizados em 2016, os mais mencionados foram: poupar/juntar 
reserva de dinheiro (34,1%), fazer uma grande viagem (24,2%) 
e reformar a casa (23,8%). No caso destes brasileiros, o principal 
motivo de não realizar os planos traçados para 2016 é o fato de 
que os preços ficaram muito altos (43,9%). Além disso, 41,0% 
argumentam que o dinheiro mal dá para pagar as contas mensais 
(aumentando para 45,2% na Classe C/D/E), enquanto 32,7% alegam 
falta de dinheiro e 21,7% juros de financiamentos altos.
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EXPECTATIVAS PARA 2017

Juntar dinheiro e sair do vermelho são principais projetos dos 
brasileiros para 2017. Maior temor é o de não conseguir pagar 
as dívidas

Ano novo, vida nova! Essa parece ser a sensação de alguns brasileiros, que veem na chegada de 2017 uma 
oportunidade para renovar as esperanças e concretizar planos que tiveram de ser adiados em 2016. A 
pesquisa capta esse otimismo de parte da amostra, mostrando que tais consumidores esperam resolver seus 
problemas financeiros e esperam mudanças positivas na economia do país. 

De modo geral, o estudo indica que os entrevistados estão divididos quanto ao cenário macroeconômico, 
embora a maior parte se mostre animada. De qualquer modo, a julgar pelas respostas, a superação das 
dificuldades deverá passar pela capacidade de organização e disciplina pessoal, cortando gastos supérfluos e 
evitando fazer dívidas. 

Quatro em cada dez entrevistados acredita que o cenário econômico será melhor em 2017 (43,5%), 
enquanto 16,8% esperam um ano ainda pior que 2016 – sobretudo na Classe A/B (25,6%). A nota média para 
a expectativa em relação à economia do país, numa escala de um a dez, é de 5,1, aumentando para 5,37 
entre as mulheres e 5,20 na Classe C/D/E. Já a nota média da expectativa para a vida financeira pessoal em 
2017 é de 6,19, aumentando para 6,39 entre as mulheres e 6,76 entre os mais jovens (18 a 34 anos). 
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Para aqueles que estão pessimistas a respeito de 2017, as principais consequências de um ano pior que 2016 
estão relacionadas à diminuição das compras (46,9%), seguida pelo fato de acreditar que será mais difícil 
manter as contas em dia, pois as coisas estão mais caras (35,3%, aumentando para 44,8% na Classe C/D/E) e 
de deixar de consumir coisas que não precisam tanto porque terão menos dinheiro (32,8%). 

De acordo com a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o cenário para o consumo em 2017 ainda 
é cercado de riscos: “O empresário não tem saída; se o produto fica mais caro na etapa de produção, ele acaba 
tendo de repassar parte desse custo para o consumidor, que, por sua vez, reage freando seu ritmo de compras, 
cortando o supérfluo e gastando menos, de forma geral. Para que possamos enxergar uma recuperação sólida 
em 2017, é preciso investir em ajustes importantes, como a melhora do cenário fiscal, medidas com foco 
em produtividade, ao lado de ações que combatam o desemprego, para que os empresários voltem a ter 
confiança e o país retome o rumo do crescimento sustentável”.

Como medidas adotadas pelos consumidores para superar as dificuldades econômicas em 2017, as mais 
citadas dizem respeito à organização das contas da casa (26,0%), evitar o uso do cartão de crédito (24,8%, 
aumentando para 32,3% na Classe A/B), fazer pesquisas de preços (23,1%) e fazer uma reserva financeira 
(22,7%).

MEDIDAS QUE SERÃO ADOTADAS PELOS CONSUMIDORES 
PARA SUPERAR AS DIFICULDADES ECONÔMICAS EM 2017

Organização das 
contas da casa

Evitar o uso do 
cartão de crédito

Fazer pesquisas 
de preços

Fazer uma 
reserva financeira

26,0% 24,8% 23,1% 22,7%
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DO QUE NÃO GOSTARIA DE ABRIR MÃO EM 2017 
EM FUNÇÃO DOS PROBLEMAS ECONÔMICOS

Ao mesmo tempo, quando os entrevistados refletem sobre aquilo de que não gostariam de abrir mão em 
2017, em função dos problemas econômicos, a resposta mais mencionada é fazer uma reserva financeira 
(41,0%), seguida pelos planos de internet e celular (29,4%) e deixar de comprar alguns produtos não tão 
necessários, mas que gostam muito (26,1%). Apenas 2,1% da amostra garantem não terem sido afetados 
pela crise, e por isso não precisão abrir mão de nada. 

RESPOSTAS GERAL

Fazer uma reserva financeira 41,0%

Planos de internet e celular 29,4%

Deixar de comprar alguns produtos não 
tão necessários, mas que eu gosto muito 26,1%

Plano de saúde 24,5%

Viagens 20,9%

De comprar roupas, sapatos e acessórios 19,8%

Ter que substituir marcas que estou 
acostumado por mais baratas 16,9%

Cortar ou diminuir almoço e jantar fora de casa 16,8%

De comprar presentes para pessoas que gosto 12,6%

Educação particular 10,4%

Salão de beleza 7,8%

A crise não me afetou, por isso não 
precisarei abrir mão de nada 2,1%
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Tendo em vista as expectativas pessoais para 2017, a pesquisa indica que 48,0% dos brasileiros estão 
animados para concretizar seus projetos de vida, especialmente os mais jovens (61,5%). Em contrapartida, 
14,1% possuem expectativas ruins e estão desanimados com tudo. Para essas pessoas, a principal justificativa 
é o fato de estarem sem dinheiro, em situação financeira difícil (69,2%), mas também há os que estão 
desempregados e sem expectativas de conseguir um novo emprego (46,6%), enquanto 12,1% alegam ter 
medo de pessoas da família serem demitidas. 

PROJETOS PESSOAIS PARA 2017

48,0%  
dos brasileiros estão 

animados para concretizar 
seus projetos de vida

RESPOSTAS GERAL

Juntar dinheiro 41,1%

Sair do vermelho, pagar todas as contas 
vencidas que estão pendentes 35,1%

Fazer atividade física 33,0%

Perder peso, emagrecer 27,6%

Comprar, trocar de carro 24,4%

Ter mais tempo para aproveitar a vida 
com família e amigos 23,8%

Conseguir um novo emprego 22,6%

Estudar, fazer um curso, faculdade, 
pós-graduação etc 22,6%

Reformar minha casa 22,3%

Fazer uma viagem nacional 20,1%

Abrir um negócio 18,7%

Comprar uma casa 18,5%

Aquisição de eletrodomésticos 14,6%

Fazer uma viagem internacional 14,0%

Considerando os projetos a serem realizados em 2017, 
os principais dizem respeito a juntar dinheiro (41,1%, 
aumentando para 53,6% entre os mais jovens), sair do 
vermelho, pagar todas as contas vencidas que estão 
pendentes (35,1%, aumentando para 38,3% na Classe C/D/E) 
e fazer atividade física (33,0%, aumentando para 42,4% na 
Classe A/B). 
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PROBLEMAS MAIS IMPORTANTES DO 
BRASIL A SEREM RESOLVIDOS EM 2017

RESPOSTAS GERAL

Corrupção 49,9%

Violência 43,7%

Saúde 43,3%

Desemprego 38,7%

Crise econômica 37,2%

Educação 35,3%

Impunidade 27,0%

Impostos elevados 26,4%

Pobreza/desigualdade social 24,3%

Falta de vontade política 20,0%

Inflação 19,6%

O cenário geral apontado na 
pesquisa permite constatar que 
a economia, de forma direta 
ou indireta, está no centro das 
preocupações dos brasileiros. 
Muitos esperam que em 2017 
possam resolver suas questões 
financeiras e superar a recessão, 
voltando a consumir e a 
concretizar seus objetivos, como 
o de constituir reserva financeira, 
por exemplo. Para o governo, o 
desafio é combater os níveis de 
desemprego e superar os entraves 
da crise política e econômica, 
a fim de que as medidas 
necessárias para a retomada do 
crescimento possam, finalmente, 
ser colocadas em prática. 

Já os maiores temores para o ano que se aproxima estão relacionados a não conseguir pagar as dívidas 
(42,0%), além de ter problemas de saúde (41,9%) e que o país não saia da crise (40,0%), chegando a 49,2% 
na Classe A/B. 

Questionados com uma série de opções a respeito daquilo que pretendem fazer em 2017, 27,7% mencionam 
as aplicações periódicas, seja na poupança ou outros investimentos como renda fixa, CDB, dentre outros 
(aumentando para 36,4% na Classe A/B), enquanto 16,7% falam em financiamento da casa própria, 15,4% 
mencionam o financiamento de automóvel (aumentando para 19,6% entre os homens e 22,6% entre os 
mais jovens) e 7,7% empréstimo em banco ou financeira. Dentre os que pretendem tomar empréstimo, 
a finalidade principal é pagar dívidas (41,0%), além de investir em um próprio negócio (12,7%) e comprar 
carro/moto (10,1%, aumentando para 21,7% entre os homens). 

Praticamente seis em cada dez entrevistados acreditam que seu consumo pode aumentar, desde que o 
comércio dê atenção ao fator preço (58,2%, aumentando para 69,9% na Classe A/B), mas também são 
mencionadas as promoções (46,0%, aumentando para 58,5% entre os mais jovens) e a melhora da economia, 
confiança de que vai conseguir pagar (29,8%, aumentando para 35,3% entre os homens e 41,7% na Classe 
A/B). 

Dentre os problemas mais importantes que o país precisa resolver em 2017, a corrupção aparece em 
primeiro lugar (49,9%, aumentando para 64,4% na Classe A/B), seguida pela violência (43,7%), a questão 
da saúde (43,3%, aumentando para 50,7% entre as mulheres), o desemprego (38,7%) e a crise econômica 
(37,2%). 
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CONCLUSÕES 

PERCEPÇÕES SOBRE 2016

»» 63,3% julgam que a economia do país piorou em relação a 2015, enquanto 10,0% pensam ter havido 
melhora. 

»» 51,4% consideram que a situação financeira pessoal está pior em 2016. Neste caso, somente 16,9% 
acreditam em melhora.

»» O principal motivo apontado por aqueles que falam em deterioração da situação financeira é o fato de que 
muita coisa aumentou, mas o rendimento não; por isso, tiveram de diminuir o consumo para manter as 
contas em dia (64,9%). 

»» 45,1% argumentam que a renda familiar diminuiu, ao passo em que 41,9% ficaram endividados, com 
muitos compromissos a pagar. 34,9% citaram a perda do emprego como motivo principal para a piora da 
situação financeira.

»» Quem acredita que a situação financeira melhorou em 2016 menciona, principalmente, o fato de ter 
recebido um aumento de salário no emprego (25,6%). Dentre as razões apontadas também estão o fato 
de se sentirem mais seguros no emprego (22,1%), estar fazendo bicos (20,5%) e conseguir um emprego 
melhor (19,7%). 

»» 51,5% tiveram de abrir mão de muitas coisas às quais tinham acesso/compravam, pois as coisas estão mais 
caras e não dá mais para comprar tudo que querem. 30,8% afirmam que ter conseguido pagar as contas e 
30,0% admitem ter ficado vários meses com as contas no vermelho. 

»» 26,8% dizem que não conseguiram pagar todas as contas e foram registrados num órgão de proteção ao 
crédito, ao passo em que 23,9% ficaram desempregados. 

»» Dentre aqueles que têm o nome sujo e considerando as contas de 2016 que ainda estão em aberto, as 
principais dizem respeito às parcelas do cartão de crédito, independente do que foi comprado (68,0%), 
seguidas das parcelas a pagar de cartões de loja (59,0%), conta de telefone fixou ou celular (38,6%), cheque 
especial (36,2%) e conta de água/luz (35,8%).
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»» 95,7% destes garantem que planejam limpar o nome. Entretanto, 53,7% admitem que não há previsão de 
quando isso será feito.

»» O valor médio de todas as dívidas – somando juros e multas – é de R$ 4.578. 69,1% não souberam dizer o 
valor total das dívidas em atraso. 

»» 85,9% tiveram de fazer cortes ou ajustes no orçamento. Neste caso, os itens mais afetados foram as 
roupas, calçados e acessórios (61,9%), almoço/jantar/lanches fora de casa (61,2%), itens supérfluos de 
supermercado (51,7%) e bares, casas noturnas e baladas (49,1%). 

»» Considerando a estabilidade no emprego, 29,5% acreditam ter esta condição, enquanto outros 22,0% 
estão desempregados, 15,8% não trabalham e 13,6% são autônomos, possuem o próprio negócio. 11,2% 
dizem que o emprego está instável e podem ser demitidos a qualquer momento. 

»» Com relação aos planos concretizados em 2016, os principais estão relacionados aos cuidados com a 
saúde (21,0%), seguidos do fato de ter mais tempo livre para as coisas que gostam (15,7%) e perder peso/
emagrecer (12,6%). 

»» Tendo em vista os planos que não puderam ser concretizados em 2016, os mais mencionados foram: 
poupar/juntar reserva de dinheiro (34,1%), fazer uma grande viagem (24,2%) e reformar a casa (23,8%). 

»» O principal motivo de não realizar os planos traçados para 2016 é o fato de que os preços ficaram muito altos 
(43,9%). Além disso, 41,0% argumentam que o dinheiro mal dá para pagar as contas mensais, enquanto 
32,7% alegam falta de dinheiro. 
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EXPECTATIVAS PARA 2017

»» 45,3% acreditam que o cenário econômico será melhor em 2017, enquanto 16,8% esperam um ano ainda 
pior que 2016. 

»» Para aqueles que estão pessimistas a respeito de 2017, as principais consequências de um ano pior que 
2016 estão relacionadas à diminuição das compras (46,9%), seguida pelo fato de acreditar que será mais 
difícil manter as contas em dia, pois as coisas estão mais caras (35,3%) e de deixar de consumir coisas que 
não precisam tanto porque terão menos dinheiro (32,8%). 

»» Como medidas adotadas para superar as dificuldades econômicas no ano que vem, as mais citadas dizem 
respeito à organização das contas da casa (26,0%), evitar o uso do cartão de crédito (24,8%) e fazer 
pesquisas de preços (23,1%).

»» Tendo em vista as expectativas pessoais para 2017, a pesquisa indica que 48,0% estão animados para 
concretizar seus projetos de vida. 

»» 14,1% possuem expectativas ruins e estão desanimados com tudo. Para essas pessoas, a principal 
justificativa é o fato de estarem sem dinheiro, em situação financeira difícil (69,2%), mas também há os 
que estão desempregados e sem expectativas de conseguir um novo emprego (46,6%), enquanto 12,1% 
alegam ter medo de pessoas da família serem demitidas. 

»» Considerando os projetos a serem realizados em 2017, os principais dizem respeito a juntar dinheiro 
(41,1%), sair do vermelho, pagar todas as contas vencidas que estão pendentes (35,1%) e fazer atividade 
física (33,0%). 

»» Os maiores temores para o ano que se aproxima estão relacionados a não conseguir pagar as dívidas 
(42,0%), além de ter problemas de saúde (41,9%) e que o país não saia da crise (40,0%). 

»» Confrontados com uma série de opções a respeito daquilo que pretendem fazer em 2017, 27,7% mencionam 
as aplicações periódicas, seja na poupança ou outros investimentos como renda fixa, CDB, dentre outros, 
enquanto 16,7% falam em financiamento da casa própria e 15,4% mencionam o financiamento de 
automóvel. 

»» Dentre os problemas mais importantes que o país precisa resolver em 2017, a corrupção aparece em 
primeiro lugar (49,9%), seguida pela violência (43,7%), a questão da saúde (43,3%), o desemprego (38,7%) 
e a crise econômica (37,2%).
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METODOLOGIA

Público-alvo: pessoas residentes em todas as regiões do país, capitais e interior, homens e mulheres, 
com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas (excluindo analfabetos).

Método de coleta: pesquisa realizada pela web.

Tamanho amostral da Pesquisa: 601 casos e pós-ponderada considerando as regiões do país, sexo, 
idade, classe social e escolaridade, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p para um intervalo 
de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 23 de novembro a 05 de dezembro de 2016.

16




