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INTRODUÇÃO

Conectado, jovem brasileiro pensa na carreira e teme 
a corrupção

Fazer parte da primeira leva de pessoas conectadas traz vantagens consideráveis, e talvez a principal delas 
seja mover-se num ambiente em que o conhecimento necessário para decodificar o mundo e relacionar-se 
com ele caiba dentro do bolso; mais especificamente, dentro de um smartphone conectado à internet. Para 
os jovens brasileiros, o acesso à informação pode ser especialmente transformador: nenhuma geração que 
antecedeu a esta teve tantas condições de tomar consciência da realidade na qual está inserida e agir sobre 
ela. 

A pesquisa “Estilo de Vida e Expectativas Quanto ao Futuro da Juventude no Brasil”, conduzida pelo SPC 
Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), sugere que os jovens tiram proveito da 
revolução tecnológica hoje em curso: cultivam relacionamentos pessoais e profissionais com ajuda da web e 
se valem de aplicativos e redes sociais para expandir seus contatos e reforçar laços familiares, dentre inúmeras 
outras formas de comunicação mediada por gadgets e ferramentas virtuais. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que a maioria desses jovens preocupam-se em assumir a responsabilidade que 
lhes cabe na organização das despesas familiares, dando sua parcela de contribuição para o sustento da casa. 
Os resultados indicam que os jovens também estão conectados ao contexto social e aos problemas que o 
país enfrenta. Assim, por exemplo, a corrupção é um dos três maiores temores dos jovens, atualmente. Além 
disso, percebe-se que são homens e mulheres bastante interessados em cuidar da própria saúde e aparência, 
serem felizes e trabalhar naquilo que realmente gostam. Ao mesmo tempo, os jovens pensam no futuro e não 
querem apenas aproveitar o momento: suas prioridades estão relacionadas tanto à aquisição de uma casa 
própria quanto aos rumos da carreira profissional e aproveitar a vida.

A pesquisa foi realizada com dois grupos etários, a saber: 18 a 24 anos e 25 a 30 anos. Essa divisão tem o 
intuito de captar dois momentos distintos: 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.

Dentre os objetivos do estudo estão: investigar as relações sociais, autonomia e responsabilidades financeiras, 
analisar o estilo de vida e os principais cuidados com a saúde e aparência, compreender o envolvimento e 
acesso à tecnologia e identificar quais são os principais planos e temores quanto ao futuro. 
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RELAÇÕES SOCIAIS E FONTES DE RENDA

Oito em cada dez jovens contribuem para os gastos familiares

Neste bloco a pesquisa procurou conhecer o cotidiano dos jovens entrevistados, considerando sua fonte de 
renda e os meios pelos quais eles se sustentam, além de como vivem, o estado civil e a possível contribuição 
financeira dessas pessoas para os gastos familiares. 

Como seria de se esperar, em virtude da idade, e possivelmente por estar em processo de formação 
educacional e desenvolvimento profissional, a maioria dos jovens entrevistados ainda não saiu de casa: 
51,5% moram com os pais, sobretudo na faixa etária de 18 a 24 anos (65,1%). Outros 38,1% residem com 
o cônjuge/companheiro (aumentando para 55,8% na faixa etária de 25 a 30 anos), enquanto 22,8% moram 
com os filhos (aumentando para 35,3% na faixa etária de 25 a 30 anos). 

No que diz respeito ao estado civil, observa-se que 46,5% são solteiros, sobretudo os homens (58,0%) e 
aqueles com idade entre 18 e 24 anos (57,4%). Outros 25,8% são casados, com percentual mais expressivo 
encontrado na faixa etária de 25 a 30 anos (38,6%). Há ainda os que namoram (23,1%), sendo que, dentre 
esses, 13,1% não moram juntos e 10,0% moram juntos. 

A pesquisa indica que quatro em cada dez entrevistados (43,8%) trabalham com carteira assinada, 
principalmente aqueles com idade entre 25 e 30 anos (54,6%). Outros 25,4% garantem ter trabalho informal/
bico/freelancer, aumentando para 27,7% na Classe C/D/E, enquanto 10,1% estão estagiando (aumentando 
para 14,5% na faixa etária de 18 a 24 anos). Finalmente, 10,0% dizem receber ajuda financeira dos pais 
(aumentando para 14,0% entre as mulheres), ao passo em que 7,6% afirmam não possuir renda (aumentando 
para 11,3% na faixa etária de 18 a 24 anos). 
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FONTES DE RENDIMENTO

81,6% contribuem financeiramente para o sustento da casa, 
sobretudo os homens (85,9%) e aqueles com idade entre 25 e 
30 anos (91,4%). 27,0% afirmam ser os principais responsáveis 
(aumentando para 32,4% entre os homens e 35,7% na faixa 
etária de 25 a 30 anos), enquanto 28,6% contribuem com uma 
parte das despesas. Por outro lado, 18,4% não contribuem 
financeiramente, aumentando para 22,7% entre as mulheres 
e 26,7% entre as pessoas de 18 a 24 anos. 11% não têm renda, 
sendo todos os gastos pessoais pagos pelos pais.

Embora a grande maioria dos jovens assuma parte da 
responsabilidade pelos gastos da casa onde vive, considerando 
a renda familiar, o estudo indica que nem sempre conseguem 
obter uma renda que seja o suficiente para lidar com suas 
demandas, praticamente a metade dos entrevistados garante 
que consegue satisfazer bem ou muito bem suas necessidades 
(47,9%), sobretudo os homens (55,2%) e os pertencentes 
à Classe A/B (70,9%). Em contrapartida, para 27,6% a renda 
é a conta certa, enquanto 24,0% admitem satisfazer mal ou 
muito mal suas necessidades – principalmente as mulheres 
(28,8%) e os que pertencem à Classe C/D/E (28,9%). 

Trabalho com carteira assinada

Trabalho informal/bicos/freelancer

Estágio

Ajuda financeira dos pais

Tenho uma empresa (sou empresário)

Ajuda financeira de outros familiares

Bolsa família

Algum outro benefício social

Profissional liberal (médico, dentista, advogado, fisioterapeuta etc)

Presto serviços como Pessoa Jurídica

Outro

Não possuo renda

43,8%

25,4%

10,1%

10,0%

7,0%

5,9%

3,6%

3,1%

2,6%

1,2%

4,3%

7,6%
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ESTILO DE VIDA E CUIDADOS PESSOAIS 

98% dos jovens cuidam da saúde. Atividade física mais praticada 
é a caminhada 

Para a geração atual, cuidar do próprio corpo e da aparência é um hábito praticado rotineiramente, e não 
apenas por questões estéticas, embora a vaidade também esteja presente. Além disso, vale acrescentar que 
100,0% dos entrevistados afirmam praticar alguma atividade dedicada ao lazer. 

98,1% garantem cuidar da saúde, de alguma forma, sendo que 46,7% fazem exercícios físicos com este 
propósito (aumentando para 53,2% entre os homens), enquanto 38,6% procuram ter uma alimentação 
balanceada e 32,6% procuram ser felizes e não pensar em coisas negativas. Somente 1,9% disseram não 
cuidar da própria saúde.

COMO CUIDA DE SUA SAÚDE

RESPOSTAS GERAL

Cuidam de alguma forma da saúde 98,1%

Faço exercícios físicos 46,7%

Procuro ter uma alimentação balanceada 38,6%

Procuro ser feliz e não pensar em coisas negativas 32,6%

Evito bebidas alcoólicas 26,8%

Evito comer alimentos gordurosos 25,1%

Mantenho meus exames em dia 22,5%

Vou regularmente ao médico 22,2%

Evito comer muito doce 20,3%

Tomo suplementos vitamínicos 11,2%

Outros 0,6%

Não cuido da minha saúde 1,9%
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Dentre as ações apresentadas para ficar mais bonito (a), sentir-se bem e autoconfiante, o estudo mostra que 
97,6% fazem ao menos alguma delas, sendo que as mais mencionadas são o cuidado com os dentes (46,7%), 
a compra de roupas, sapatos e acessórios (46,7%, aumentando para 53,1% entre as mulheres e 56,5% na 
Classe A/B) e as atividades físicas (44,0%, aumentando para 52,3% entre os homens e 56,8% na Classe A/B). 
Apenas 2,4% da amostra dizem que não fazem nada com o objetivo de ficar mais bonito, sentir-se bem e 
autoconfiante (aumentando para 4,6% entre os homens). 

O QUE FAZ PARA FICAR MAIS BONITO(A), 
SE SENTIR BEM E AUTOCONFIANTE

Considerando os jovens que fazem atividade física, as mais praticadas são a caminhada (50,8%), a musculação 
(49,3%, aumentando para 62,6% na Classe A/B), a corrida (35,0%) e o futebol (31,1%, aumentando para 
48,1% entre os homens). Já nos momentos de lazer, a ação preferida é navegar na internet (69,1%, 
aumentando para 74,5% entre as mulheres), seguida de ouvir música (61,4%, aumentando para 67,5% entre 
as mulheres), ver televisão (52,7%), ficar no celular (50,2%, aumentando para 56,2% entre as mulheres), ir ao 
cinema (48,6%, aumentando para 61,9% nas classes A/B) e dormir (45,7%, aumentando para 51,6% entre as 
mulheres e 52,1% na faixa de 18 a 24 anos). Percebe-se, portanto, que a tecnologia é presente nos períodos 
de descontração, seja em relação à internet, seja pelo uso do smartphone, mostrando ainda que atividades 
realizadas individualmente são prioridade entre os jovens. 

Cuida da aparência 97,6%

Cuido dos meus dentes 46,7%

Compro roupas, sapatos e acessórios 46,7%

Faço atividades físicas 44,0%

Procuro me alimentar de forma saudável 39,5%

Controlo o meu peso 36,5%

Utilizo cremes e produtos para o corpo e rosto 34,9%

Uso maquiagem 30,6%

Vou regularmente ao médico 18,4%

Pinto o cabelo 17,5%

Uso vitaminas, chás, colágeno, etc. 17,4%

Compro roupas que disfarçam pequenas imperfeições do corpo 16,3%

Frequento salões de beleza 15,5%

Faço tratamentos dermatológicos 9,3%

Faço tratamentos estéticos 7,3%

Não faço nada com este objetivo 2,4%
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ACESSO À TECNOLOGIA

89% têm smartphone, principal meio de acesso à internet

Redes sociais, aplicativos e gadgets não são apenas ferramentas e modos de conectar-se. Ser jovem, hoje, 
significa valer-se da tecnologia enquanto forma de expressão. A internet pontua não apenas os relacionamentos 
pessoais, mas também as dimensões do trabalho, do lazer, dos estudos e da inserção e entendimento do 
mundo, de forma geral. 

89,3% garantem ter smartphone, ao passo em que 80,5% possuem notebook e 72,3% têm computador. É 
preciso destacar que em todos esses casos, os percentuais são mais expressivos entre os pertencentes à Classe 
A/B. Além disso, a pesquisa indica que o celular comum tem penetração baixa neste mercado, justamente 
pelas limitações que esses aparelhos impõem, principalmente o acesso ao ambiente online. 

O principal meio de acesso à internet é o smartphone (81,5%, aumentando para 90,9% na Classe A/B), 
seguido do notebook/laptop (68,2%) e do computador/desktop (64,1%, aumentando para 69,8% entre as 
pessoas de 25 a 30 anos). Já o tablet ocupa apenas a quarta colocação, com 24,6% das respostas. 

Dentre os principais motivos para acessar a internet, sobressaem: assistir a vídeos (69,6%), atualizar-se 
(67,3%, aumentando para 74,0% entre as pessoas de 25 a 30 anos), enviar e receber e-mails pessoais (62,3%, 
aumentando para 72,7% na Classe A/B) e escutar música (60,9%, aumentando para 70,4% na Classe A/B).

Ao mesmo tempo, inúmeras outras finalidades não ligadas ao lazer também receberam percentuais expressivos, 
como buscar informações sobre produtos e serviços (49,5%), enviar e receber e-mails profissionais (48,8%), 
fazer transações bancárias/pagar contas (41,6%), fazer compras de roupas, sapatos, eletrônicos etc (48,4%) 
e fazer cursos (31,4%), demonstrando que o uso da internet se estende às mais diversas esferas do cotidiano. 
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MOTIVOS PARA ACESSAR A INTERNET

Assistir vídeos 69,6%

Para me atualizar 67,3%

Enviar e receber e-mails pessoais 62,3%

Escutar música 60,9%

Assistir seriados 57,4%

Ficar informado sobre economia, política, esportes, moda, 
comportamento, saúde, entre outros 51,9%

Para manter o contato com amigos 50,9%

Para buscar informações sobre produtos e serviços 49,5%

Enviar e receber e-mails profissionais 48,8%

Para fazer compras (roupas, sapatos, eletrônicos etc) 48,4%

Para manter contato com os familiares 46,5%

Para fazer transações bancárias/pagar contas 41,6%

Baixar e jogar games 35,8%

Para fazer cursos 31,4%

Acompanhar blogs 27,8%

Assistir programas de TV 24,6%

Para conhecer pessoas novas 22,5%

Para namorar 17,0%

Outro motivo 0,7%

8



Considerando os produtos que os jovens têm o hábito de adquirir pela internet, os mais mencionados são as 
roupas (66,1%), os eletroeletrônicos (58,5%, aumentando para 67,7% entre as mulheres), os livros (52,4%, 
aumentando para 77,8% na Classe A/B) e os acessórios (50,0%).

PRODUTOS QUE TEM O HÁBITO DE 
COMPRAR PELA INTERNET

RESPOSTAS GERAL

Roupas 66,1%

Eletroeletrônicos 58,5%

Livros 52,4%

Acessórios 50,0%

Sapatos 45,7%

Ingressos 44,7%

Jogos eletrônicos 39,8%

Viagens 36,5%

Eletrodomésticos 34,7%

Cosméticos 34,1%

Maquiagem 30,4%

Móveis 21,3%

CD/DVD 19,1%

Remédios 16,2%

Outros 0,0%

As redes sociais mais utilizadas são o Facebook 
(94,9%), o Whatsapp (93,5%), o Youtube (91,2%) 
e o Instagram (66,5%, aumentando para 73,9% 
entre as mulheres), sendo que o lazer e o reforço 
dos laços sociais estão entre as finalidades mais 
comuns: 71,8% mencionam o contato com os 
amigos como principal motivo para uso das 
redes sociais (aumentando para 80,0% na Classe 
A/B), enquanto 67,3% falam em distrair-se e 
59,8% dizem que é para manter contato com os 
familiares. 

Dentre os jovens que possuem smartphone, 
98,5% usam ao menos um aplicativo, sendo os mais 
utilizados no dia a dia os de mensagens (79,8%, 
aumentando para 84,4% entre as pessoas de 18 
a 24 anos), jogos/games (49,3%), geolocalização 
(44,8%, aumentando para 63,3% na Classe A/B), 
consultas e transações bancárias (42,5%) e 
chamar transporte individual de passageiros (táxi 
ou por meio de aplicativo) (32,2%). 

REDES SOCIAIS MAIS UTILIZADAS

Facebook

94,9%

Whatsapp

93,5%

Youtube

91,2%

Instagram

66,5%
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Corrupção está entre as três maiores preocupações do jovem 
brasileiro

Ser feliz hoje; porém, sem esquecer-se de garantir aquilo que é necessário para ter uma vida plena e realizada 
no longo prazo. Os jovens brasileiros parecem ser bastante conscientes do que querem alcançar. 

Além disso, o contexto atual do país não escapa à compreensão dos entrevistados. Ecoando o período de 
intensos dilemas éticos que as instituições políticas e sociais atravessam, atualmente, os jovens parecem 
saber que a corrupção tem implicações diretas em suas vidas. 

99,8% da amostra garantem ter planos para os próximos cinco anos, sendo que os principais são formar-
se na faculdade (28,7%, aumentando para 34,5% na faixa etária de 18 a 24 anos), ter um emprego estável 
(27,7%), ter uma boa carreira profissional (27,5%, aumentando para 33,5% na faixa etária de 18 a 24 anos) e 
comprar casa/apartamento (24,8%). 

PLANOS E TEMORES PARA O FUTURO

Um em cada cinco 
jovens tem planos de abrir o 
próprio negócio, mostrando 
o crescimento da cultura do 

empreendedorismo, bastante 
disseminada nos últimos anos

PLANOS E DESEJOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS

Tem planos para o futuro 99,8%

Formar na faculdade 28,7%

Ter um emprego estável 27,7%

Ter uma boa carreira profissional 27,5%

Comprar casa/apto 24,8%

Abrir o próprio negócio 22,5%

Aproveitar a vida com familiares e amigos 17,2%

Passar em um concurso 16,7%

Viajar pelo mundo 16,0%

Comprar/trocar de carro 15,0%

Casar 13,9%

Pagar as dívidas pendentes 12,3%

Viajar pelo Brasil 11,6%

Perder peso 9,5%

Não tenho planos 0,2%

Também é importante destacar que um em cada 
cinco jovens ouvidos na pesquisa tem planos de 
abrir o próprio negócio (22,5%), mostrando o 
crescimento da cultura do empreendedorismo, 
bastante disseminada nos últimos anos – 
seja pelo fenômenos das startups, seja pelos 
novos modelos de negócio que surgiram em 
decorrência da evolução tecnológica e da 
ampliação do acesso à internet. Ao mesmo 
tempo, esse interesse em dar início a um 
negócio próprio pode também estar relacionado 
com o aumento da crise econômica: os jovens 
parecem querer encontrar alternativas para 
inserir-se no mercado de trabalho, sem terem 
que depender exclusivamente de um emprego 
com carteira assinada.
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Praticamente 100% dos entrevistados 
possuem planos e projetos de vida 
após os trinta anos, sendo as principais 
prioridades para se considerarem 
felizes e realizados: a conquista da 
casa própria (30,4%, aumentando para 
36,8% na faixa etária de 18 a 24 anos), 
ser feliz na profissão (28,3%), ter tempo 
livre de fazer as coisas que gostam 
(25,9%, aumentando para 41,3% na 
Classe A/B) e trabalhar no que gostam 
(24,8%) e ter o negócio próprio (21,9%). 
Apenas 0,5% da amostra afirmam não 
ter planos/projetos de vida. 

O QUE SERÁ PRIORITÁRIO NA SUA VIDA PARA SE 
CONSIDERAR UM ADULTO FELIZ E REALIZADO

Tem planos/projetos de vida 99,5%

Ter uma casa própria 30,4%

Ser feliz na profissão 28,3%

Ter tempo livre para as coisas que gosto 25,9%

Trabalhar no que gosta 24,8%

Ter meu próprio negócio 21,9%

Viajar, conhecer novas culturas 21,1%

Ter poupança/ juntar uma reserva de 
dinheiro 20,9%

Ter sucesso no trabalho, sendo 
empregado numa grande empresa 17,0%

Casar 17,0%

Ter filho(s) 15,4%

Ficar rico 13,6%

Fazer uma faculdade 9,7%

Falar vários idiomas 9,3%

Ter carro 8,9%

Encontrar um grande amor 5,7%

Aproveitar a vida com festas e baladas 3,1%

Outros 0,2%

Não tenho planos/projetos de vida 0,5%
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Por fim, considerando os temores e preocupações sobre o futuro, observa-se que os principais estão 
relacionados a não ter saúde física (29,1%), não trabalhar naquilo que gosta, não ser feliz no que faz (28,9%), 
a corrupção no Brasil (24,6%), o receio de não ter dinheiro para o sustento próprio (24,5%, aumentando 
para 30,2% entre as mulheres) e o Brasil não ter perspectivas de crescimento econômico (24,5%). 

Como forma de traçar um panorama final, é válido destacar que o perfil dos jovens é bastante distinto daquele 
das gerações anteriores, em diversos aspectos; não apenas pela facilidade de acesso e presença constante 
da tecnologia, mas também por que essas pessoas parecem querer realizar-se pessoal e profissionalmente. 
Para elas, não basta ter uma carreira promissora, se o trabalho não for significativo e não trouxer felicidade. 

Ao mesmo tempo, os jovens de hoje priorizam a saúde, buscam tempo livre para fazer as coisas que gostam. 
Assim, é comum que muitos deles adiem a formação de suas próprias famílias, até que se sintam prontos para 
este desafio. Eles parecem mais dispostos a investir em si mesmos nesta fase, sem tanta pressa para deixar 
a casa dos pais. 

Finalmente, para empresas e marcas, a pesquisa sugere que é preciso lidar com esse público de forma 
assertiva e direta, pois são pessoas bem informadas, atentas às novas tendências e mudanças de cenário 
social e cultural. Proporcionar experiências e valorizar a conectividade pode ser um caminho promissor para 
conversar e entender melhor os jovens brasileiros. 
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CONCLUSÕES 

RELAÇÕES SOCIAIS E FONTES DE RENDA

»» 51,5% moram com os pais; 38,1% residem com o cônjuge/companheiro, enquanto 22,8% moram com os 
filhos. 

»» 46,5% são solteiros; 25,8% são casados; 23,1% namoram, sendo que, 13,1% não moram juntos e 10,0% o 
fazem. 

»» 43,8% trabalham com carteira assinada; 25,4% garantem ter trabalho informal/bico/freelancer e 10,1% 
estão estagiando; 10,0% dizem receber ajuda financeira dos pais, ao passo em que 7,6% afirmam não 
possuir renda. 

»» 81,6% contribuem financeiramente para o sustento da casa. 28,6% não são os principais responsáveis, 
enquanto 27,0% afirmam ser. 18,4% não contribuem financeiramente. 

»» Considerando a renda familiar, 47,9% garantem que consegue satisfazer suas necessidades; para 27,6% a 
renda familiar é a conta certa, enquanto 24,0% admitem satisfazer mal ou muito mal suas necessidades.

ESTILO DE VIDA E CUIDADOS PESSOAIS 

»» 98,1% garantem cuidar da saúde, de alguma forma, sendo que 46,7% fazem exercícios físicos, enquanto 
38,6% procuram ter uma alimentação balanceada e 32,6% procuram ser felizes e não pensar em coisas 
negativas. Somente 1,9% disseram não cuidar da própria saúde. 

»» Ações apresentadas para ficar mais bonito (a), sentir-se bem e autoconfiante: 97,6% fazem ao menos 
alguma delas, sendo que as mais mencionadas são o cuidado com os dentes (46,7%), a compra de roupas, 
sapatos e acessórios (46,7%) e as atividades físicas (44,0%). Apenas 2,4% da amostra dizem que não fazem 
nada com o objetivo de ficar mais bonito, sentir-se bem e autoconfiante.

»» Atividades físicas mais praticadas: caminhada (50,8%), musculação (49,3%), corrida (35,0%) e futebol 
(31,1). 

»» Nos momentos de lazer, a ação preferida é navegar na internet (69,1%), seguida de ouvir música (61,4%), 
ver televisão (52,7%) e ficar no celular (50,2%).
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ACESSO À TECNOLOGIA

»» Posse de produtos eletrônicos e de comunicação: 89,3% garantem ter smartphone, 80,5% possuem 
notebook e 72,3% têm computador.

»» O principal meio de acesso à internet é o smartphone (81,5%), seguido do notebook/laptop (68,2%) e do 
computador/desktop (64,1%). 

»» Principais motivos para acessar a internet: assistir a vídeos (69,6%), atualizar-se (67,3%), enviar e receber 
e-mails pessoais (62,3%) e escutar música (60,9%).

»» Produtos que os jovens têm o hábito de adquirir pela internet: roupas (66,1%), eletroeletrônicos (58,5%), 
livros (52,4%) e acessórios (50,0%). 

»» Redes sociais mais utilizadas: Facebook (94,9%), Whatsapp (93,5%), Youtube (91,2%) e Instagram (66,5%), 

»» Finalidades mais comuns: contato com os amigos (71,8%), distrair-se (67,3%) e manter contato com os 
familiares. (59,8%). 

»» Aplicativos mais utilizados no dia a dia: mensagens (79,8%), jogos/games (49,3%) e geolocalização (4,8%). 

PLANOS E TEMORES PARA O FUTURO

»» 99,8% da amostra garantem ter planos para os próximos cinco anos, sendo que os principais são formar-se 
na faculdade (28,7%), ter um emprego estável (27,7%), ter uma boa carreira profissional (27,5%) e comprar 
casa/apartamento (24,8%).

»» Um em cada cinco jovens ouvidos na pesquisa tem planos de abrir o próprio negócio (22,5%). 

»» Depois de completar trinta anos, os jovens consideram que suas prioridades para se tornarem adultos 
felizes e realizados são: ter casa própria (30,4%), ser feliz na profissão (28,3%), ter tempo livre de fazer as 
coisas que gostam (25,9%) e trabalhar no que gostam (24,8%). Apenas 0,5% da amostra afirmam não ter 
planos/projetos de vida. 

»» Principais temores e preocupações sobre o futuro: não ter saúde física (29,1%), não trabalhar naquilo que 
gosta, não ser feliz no que faz (28,9%), a corrupção no Brasil (24,6%) e o receio de não ter dinheiro para o 
sustento próprio (24,5%) e o Brasil não ter perspectivas de crescimento econômico (24,5%). 
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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 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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