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MORAR SOZINHO EVOCA SENSAÇÕES DE LIBERDADE,
INDEPENDÊNCIA E PAZ. 72% SE SENTEM MAIS
LIVRES PARA GASTAR SEU DINHEIRO DA FORMA
QUE QUISEREM
No início dos anos 2000 a série de TV “A Grande

a morar sozinhos: o aumento do número de divórcios

Família” alcançou enorme popularidade ao retratar o

e a redução do número de casamentos, além das

que parecia ser o típico arranjo familiar da classe média

pessoas cujos companheiros (as) faleceram – sem

no Brasil. Curiosamente, enquanto a “família muito

mencionar as pessoas que, em determinada fase da

unida” da teledramaturgia caía nas graças do público,

vida, ainda jovens, tomam esta decisão em busca de

em muitos lares brasileiros da vida real começava a

independência, por exemplo, ou motivadas pelo desejo

se desenhar um fenômeno diferente e que, a partir

de estudar e trabalhar em outra cidade.

daí, se tornaria cada vez mais comum: o de pessoas
que, por decisão própria ou por força de diferentes
circunstâncias, passavam a viver sozinhas.

Ao lado disso, há ainda os casais que preferem viver em
casas diferentes, mesmo mantendo uniões estáveis,
dentre outras possiblidades que expressam certo

O roteiro desta nova realidade é comprovado por dados

individualismo típico da contemporaneidade. Novas

do IBGE: em 2015 já havia 10,4 milhões de residências

configurações como essas, praticamente impensáveis

ocupadas por um único indivíduo, representando nada

algumas décadas atrás, mostram que as pessoas estão

menos que 14,6% de todos os domicílios do país. Os

cada vez mais dispostas a viverem em seus próprios

chamados “arranjos unipessoais” cresceram quase

termos, sem se importar com rótulos ou convenções.

40% na última década, e os dados oficiais nos levam
a crer que a tendência é que esse avanço continue a
ocorrer nos próximos anos.

Este complexo cenário é investigado a fundo na
pesquisa “Hábitos e Consumo das Pessoas Que
Moram Sozinhas” conduzida pelo SPC Brasil e pela

De um lado, as causas desta mudança estão

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

relacionadas à fase de transição demográfica que

Os objetivos do estudo incluem traçar o perfil dessas

o país atravessa: com o aumento da expectativa de

pessoas, entender os motivos que as levam a viver desta

vida, há cada vez mais pessoas envelhecendo; ao

forma, seus significados, pontos positivos e negativos,

mesmo tempo, as taxas de fecundidade1 apresentam

além de mapear os hábitos de consumo, as prioridades

queda expressiva nos últimos anos (18,6% entre 2004

e demandas reprimidas, dentre outros aspectos.

e 2014), com diminuição do número médio de filhos
por mulher e aumento do número de lares com casais
sem filhos (em 2014, 20% dos arranjos familiares no
país correspondiam a casais sem filhos, contra 15%
em 2004).

De forma geral, os dados sugerem que os brasileiros
se adaptam bem ao arranjo unipessoal. Ainda que haja
alguns percalços inerentes à escolha, a experiência de
morar sozinho deixa impressões positivas na maior
parte dos casos. Ao que parece, ter o próprio espaço e

De outro lado, há outros processos sociais e

vivenciar a individualidade traz certas vantagens, como

culturais em curso e que também contribuem para o

se verá a seguir.

crescimento do número de brasileiros que passaram

1 http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-de-fecundidade-total.html
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QUEM SÃO AS PESSOAS QUE MORAM SOZINHAS

SOLTEIROS SÃO MAIORIA ENTRE OS QUE VIVEM SÓ; RENDIMENTO MÉDIO
É DE R$ 2.200
Cuidar da organização e limpeza da casa, comprar

Considerando o perfil socioeconômico, observa-se que

itens básicos para o dia a dia, contratar serviços de

89,9% deles possuem até o segundo grau completo. A

manutenção sempre que necessário e, principalmente,

média de rendimento é equivalente a R$ 2.184,21. A

arcar com uma infinidade de despesas, sejam elas

maioria é solteira (42,4%), mas também há percentuais

recorrentes ou ocasionais. Morar sozinho parece

relevantes de separados/divorciados (29,1%) e de

demandar uma dose de maturidade e disposição,

viúvos (25,5%). Seis em cada dez possuem filhos

além de exigir que pessoa reúna condições financeiras

(65,9%), sendo que 52,7% já são maiores de 18 anos.

mínimas para manter as contas em dia. Ao mesmo
tempo, vale lembrar que às vezes não se trata de uma
escolha, e sim de eventos que levaram a isso, como
no caso dos (as) viúvos (as) e das pessoas que se
separaram.

Finalmente, quatro em cada dez vivem em casa própria
(46,5%) e 42,3% moram de aluguel. E quanto às fontes
de rendimento, os dados indicam que 33,1% são
aposentados, 26,7% vivem de trabalhos informais ou
freelancers e 20,8% trabalham com carteira assinada.

De qualquer forma, os dados da pesquisa apontam

As atividades exercidas são bastante variadas, com

51,7 anos como a média de idade de quem mora

predominância de vendedores/comerciários (9,3%),

sozinho. 72,7% da amostra têm 40 anos ou mais e

motoristas (7,9%) e empresários/comerciantes (6,4%).

2

não há prevalência de gênero, uma vez que 50,4% são
homens e 49,6% são mulheres.
2 A pesquisa foi ponderada por meio de dados do IBGE para domicílios unipessoais. Utilizou-se as variáveis sexo por região,
idade e renda.
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MORAR SOZINHO: MOTIVAÇÕES, SIGNIFICADOS
E EXPERIÊNCIAS

51% FORAM LEVADOS A MORAR SOZINHOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA VIDA,
MAS 48% ESCOLHERAM VIVER NESTA CONDIÇÃO
Basicamente, dois caminhos podem levar alguém a

moravam com os filhos (aumentando para 33,3% entre

morar sozinho: uma decisão pessoal ou um conjunto

os mais velhos), ao passo em que 17,71% separaram-

de circunstâncias que resultam nesta situação, às vezes

se e não quiseram retornar à casa dos pais ou morar

a despeito da própria vontade. No primeiro caso, por

com outras pessoas (aumentando para 26,3% entre os

exemplo, a pessoa pode estar à procura de seu próprio

homens).

espaço, de liberdade, autoafirmação e independência,
ou então pode achar que a convivência com os outros
familiares simplesmente tornou-se insustentável. No
outro extremo estão aqueles que se viram sozinhos,
seja em virtude do fim de um relacionamento, seja por
que alguém veio a falecer.
A pesquisa indica que os entrevistados moram sozinhos
há 5,0 anos, em média, aumentando para 5,6 anos na
faixa etária de 35 a 59 anos, 5,9 anos entre aqueles
com 50 anos ou mais e 5,1 entre os pertencentes das
classes C/D/E. Para 51,2% (chegando a 70,6% entre
os mais velhos), o fato de morarem sozinhos não foi
uma escolha e sim a consequência de algum evento
específico. Neste caso, 20,0% ficaram viúvos e não

Já outros 47,8% da amostra optaram por morar
sozinhos, sendo que 30,4% quiseram ter a própria casa,
mesmo não tendo conflitos na residência anterior e
14,2% desentenderam-se com as pessoas com quem
moravam antes e optaram por ter a própria casa.
De qualquer modo, a pesquisa sugere que a
experiência de morar sozinho é encarada de modo
predominantemente positivo, seja qual for a motivação
ou a razão que levou os entrevistados ao arranjo
unipessoal. Quando os respondentes refletem sobre o
principal significado de morar sozinho, as associações
mais frequentes são a independência (24,7%), a
liberdade (22,6%) e a paz (12,5%, aumentando para
17,2% entre os mais velhos).
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De maneira complementar, os pontos positivos mais

De fato, também parece haver algumas desvantagens

mencionados são a privacidade (49,8%, aumentando

em ter a casa apenas para si mesmo: considerando

para 57,3% entre os homens), não ter que dar

os pontos negativos relacionados à experiência, os

satisfações da própria vida (37,1%), realizar atividades

mais mencionados são o medo de passar mal e não

diárias sem interferência de ninguém (29,8%) e

ter ninguém para socorrer (50,2%, aumentando para

poder receber visitas sempre que quiser (22,8%). Em

58,2% entre as mulheres), não ter companhia para

contrapartida, vale acrescentar 9,6% dos entrevistados

conversar (47,7%), a insegurança, medo de violência

afirmaram não enxergar nenhum ponto positivo no

e assaltos (36,2%, aumentando para 47,3% entre

fato de morarem sozinhos.

as mulheres e 45,0% entre os mais velhos) e não ter
alguém para dividir as despesas da casa (22,6%).

SOBRE MORAR SOZINHO
PONTOS POSITIVOS

50%

Ter privacidade

37%

Não ter que dar satisfação sobre sua vida

30%

Realizar minhas atividades diárias sem ninguém interferir
Poder receber visitas sempre que quiser

23%

Não ter ninguém para bagunçar a casa

23%
20%

Fazer as atividades domésticas no momento que achar mais adequado

18%

Gastar só comigo mesmo

16%

Não precisar conviver com pessoas com estilo de vida diferente

9%

Não precisar arrumar a bagunça
Poder decorar a casa da forma que achar mais interessante

7%
10%

Nenhum

PONTOS NEGATIVOS

50%

O medo de passar mal e não ter ninguém para socorrer

48%

Não ter companhia para conversar

36%

Insegurança, medo de violência e assaltos
Não ter alguém para dividir as despesas da casa

23%

Ser o único responsável pelas tarefas domésticas

22%

Não ter ninguém para receber entregas ou acompanhar
consertos ou manutenções em casa quando precisar
Outros
Nenhum

19%
1%
20%
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Questionados sobre a intenção de algum dia morar

A pesquisa mostra ainda que quem procura um imóvel

com outra (s) pessoa (s), 41,3% disseram que não

para morar sozinho prioriza o preço adequado e que

pretendem - principalmente as mulheres (52,5%)

poderia pagar (30,1% dos entrevistados, aumentando

e os mais velhos (50,4%). Em contrapartida, 32,5%

para 54,3% entre os mais jovens), a segurança do local

manifestam este desejo, sendo que 17,5% pretendem

(19,5%) e a localização, pois queria morar em um

morar juntos/casar-se (aumentando para 39,0% entre

local com opções de transporte coletivo (19,2%). Ao

os mais jovens) e 12,5% querem ter uma companhia.

mesmo tempo, observa-se que quatro em cada dez

Por fim, 26,2% dos entrevistados ainda não se

respondentes não precisaram procurar um imóvel, por

decidiram a respeito (aumentando para 32,8% entre

residir na mesma casa em que já viviam antes (40,3%),

os homens).

sobretudo os mais velhos (53,2%) e os que pertencem
à Classe C/D/E (42,6%).

SOBRE A INTENÇÃO DE
ALGUM DIA MORAR COM
OUTRA(S) PESSOA(S):

41% NÃO PRETENDEM
32% MANIFESTAM

ESTE DESEJO, SENDO QUE:

17%

12%

PRETENDEM
MORAR JUNTOS/
CASAR-SE

QUEREM
TER UMA
COMPANHIA
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HÁBITOS DE CONSUMO
RESTRIÇÃO: 49,0% DEIXAM DE CONSUMIR AO MENOS UM ALIMENTO OU
SERVIÇO QUE DESEJAM, POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Qual é o perfil de consumo dos brasileiros que moram

80,1% entre as mulheres), seguidos por produtos de

sozinhos? Quais são suas necessidades básicas e que

higiene pessoal (65,5%), produtos de limpeza da casa

produtos ou serviços costumam priorizar? Nesta parte

(56,9%, com destaque entre as mulheres, 64,6%) e

do estudo, a intenção é mapear os diversos aspectos

hortifrutis (46,8%). Já os serviços mais consumidos

do comportamento de compra dessas pessoas, a fim

por comodidade e dos quais não abrem mão no dia

de delimitar características e particularidades.

a dia são o telefone celular (58,5%), a internet

A cesta de produtos indispensáveis no dia a dia, por
exemplo, é composta de mantimentos básicos como
arroz, feijão, açúcar e farinha (74,3%, aumentando para

(47,2%) e a TV por assinatura (44,4%). Por outro lado,
29,2% afirmam não possuir nenhum serviço dos
quais não abrem mão no dia a dia.

CESTA DE PRODUTOS INDISPENSÁVEIS NO DIA A DIA
74%

Mantimentos básicos como arroz, feijão, açúcar, farinha, macarrão, etc
Produtos de higiene pessoal (sabonete, xampu,
condicionador, pasta de dente, desodorante etc)

65%
57%

Produtos de limpeza de casa (sabão em pó, detergente,etc)

47%

Hortifrutis (verduras, legumes, frutas)

45%

Café, chá, leite

43%

Carnes e peixes

29%

Frios e laticínios (iogurte, queijos, presunto, manteiga, etc)

22%

Biscoitos, bolachas e salgadinhos
Alimentos semi prontos (lasanhas, pão de queijo,
pratos semiprontos, congelados)

19%

Bebidas não alcoólicas prontas (suco, refrigerante, etc)

18%

Bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, destilados, etc)

16%

Enlatados (óleo, molho de tomate, milho verde, atum, etc)

13%

Doces, sorvetes, balas, chocolate, etc

12%

Temperos, azeite

11%

Produtos para animais de estimação (ração, etc)

9%

Cereais (granola, sucrilhos, etc)

9%
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SERVIÇOS QUE CONSOME/CONTRATA
POR COMODIDADE, E NÃO
ABRE MÃO NO DIA A DIA

58%

Telefone celular

47%

Internet

44%

Tv a cabo por assinatura

37%

Delivery de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos (drogarias)

29%

Delivery de comida (restaurantes, lanchonetes, bares, etc)
Serviço de consertos gerais

25%

Telefone fixo

24%

Faxineira

18%

Delivery de compras de supermercado

18%

Pet shop (delivery p/ tosa, banho, compra de produtos, etc)

14%

Serviço de lavanderia

13%

Serviços de streaming
Passadeira
Empregada doméstica mensalista

10%
9%
6%

Seis em cada dez pessoas ouvidas, por sua vez, garantem

aumentando para 29,8% na Classe C/D/E), e alimentos

não utilizar regularmente nenhum serviço dentre os

semi prontos (26,2%, aumentando para 28,8% na

investigados (64,9%, aumentando para 73,7% entre os

Classe C/D/E).

mais velhos e 69,6% na Classe C/D/E). Considerando os
que usam os serviços (35,1%), os mais mencionados
são o de salão de beleza - serviços como corte de
cabelo, escova, tintura, unha, depilação etc. (27,4%,
aumentando para 35,6% entre as mulheres e 47,2% na
Classe A/B), academia/atividades esportivas (22,4%,
aumentando para 47,0% na Classe A/B) e serviços

56% dessas pessoas cozinham a maior parte de suas
refeições, sobretudo as mulheres (75,4%). A maioria
das refeições em restaurantes faz parte da realidade
de 18,8% dos entrevistados, com percentuais maiores
entre os homens (29,3%), os mais jovens (29,9%) e
aqueles na faixa etária de 35 a 49 anos (27,5 %).

relacionados à estética facial ou corporal (18,0%,

O serviço mais desejado, por sua vez, dentre aqueles

aumentando para 27,1% entre as mulheres).

que são deixados de lado em razão da falta de

Levando em conta a cesta de produtos que desejam
consumir, mas acabam não comprando (ou compram
pouco) por falta de condições financeiras, vale destacar
que 49,0% dos entrevistados mencionam ao menos
um item, sendo que os mais comuns são os frios e
laticínios (30,0%, aumentando para 32,4% na Classe
C/D/E), doces, sorvetes, balas e chocolates (27,8%,

condições financeiras, é o de empregada mensalista
(22,8%), seguido de faxineira (22,1%) e delivery de
comida (16,0%). Assim como no caso dos alimentos, a
pesquisa mostra que 54,7% dos respondentes deixam
de utilizar (ou utilizam pouco) ao menos um serviço
que gostariam, em virtude das limitações do orçamento
pessoal.
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Considerando os produtos e/ou serviços que os

alimentos e bebidas (20,1%), roupas, calçados e

entrevistados costumam comprar sem se importar

acessórios (19,7%) e saídas para bares, restaurantes,

com o preço, ainda que isso chegue a comprometer

casas noturnas (13,6%).

as finanças de vez em quando, os mais citados são

PRODUTOS/SERVIÇOS QUE COSTUMA COMPRAR SEM IMPORTAR COM O
PREÇO OU COMPROMETER AS FINANÇAS, AINDA QUE DE VEZ EM QUANDO
41%

Nenhum
Alimentos ou bebidas

20%

Roupas, calçados ou acessórios

20%

Saídas para bares, restaurantes,
casas noturnas

14%

Comida pronta/Delivery

8%

Viagens

8%

Cosméticos/perfumaria

8%

Eletroeletrônicos como tablets, notebooks,
celulares, câmera digital, videogame, etc
Itens para animais de estimação como
ração, brinquedos, remédios, etc
Eletrodomésticos tais como geladeiras, TV,
máquina de lavar, fogão, etc

7%
6%
5%

Maquiagens

4%

Shows, teatro, cinema

4%

Jogos, músicas e aplicativos

4%

Por outro lado, dentre os produtos e serviços que os
entrevistados procuram economizar, pesquisando
preços ou reduzindo o uso, aparecem novamente os
alimentos e bebidas (31,3%) e as roupas, calçados e
acessórios (30,4%), além de eletrodomésticos tais como
geladeiras, TV, máquina de lavar, fogão, etc. (18,8%).
Um em cada cinco respondentes admite não haver
nenhum produto ou serviço que o leve a pesquisar

20%

ADMITEM NÃO HAVER NENHUM
PRODUTO OU SERVIÇO QUE O LEVE
A PESQUISAR PREÇOS OU REDUZIR
O USO PARA ECONOMIZAR

preços ou reduzir o uso para economizar (20,1%).
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As atividades de lazer preferidas das pessoas que

amigos (30,9%) e navegar na internet (30,5%,

moram sozinhas são ficar em casa assistindo a filmes

aumentando para 58,0% entre os jovens). Já o hábito

e/ou séries de TV (42,7%), ouvir música (40,5%),

de viajar a lazer faz parte da vida de 27,8% da

participar de reuniões e festas em casa ou casa de

amostra, sendo que a média é de 2,5 vezes ao ano.

ATIVIDADES DE LAZER PREFERIDAS DAS PESSOAS QUE MORAM SOZINHAS

43%

40%
31%

Ficar em casa assistindo a
filmes e/ou séries de TV

Ouvir
música

Navegar
na internet

HÁBITO DE VIAJAR A LAZER FAZ
PARTE DA VIDA DE 28%, SENDO
A MÉDIA DE 2,5 VEZES AO ANO

No momento de definir o local de compra os fatores

Os locais onde os brasileiros que moram sozinhos

mais levados em conta são o preço (59,2%), a qualidade

mais realizam compras de produtos, excluindo itens

dos produtos (41,4%) e as promoções/ofertas (41,4%).

básicos de alimentos e limpeza, são os supermercados

As compras são pagas na maioria das vezes à vista,

(58,7%), as padarias (52,2%) e as farmácias/drogarias

seja em dinheiro, (71,2%, aumentando para 75,8% na

(43,0%).

Classe C/D/E) seja no cartão de débito (11,4%). Outros
16,3%, por sua vez, preferem o cartão de crédito.
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73% NÃO FAZEM COMPRAS PELAS INTERNET
Considerando que 26,7% da amostra afirmam fazer

Chama a atenção o fato de sete em cada dez

compras pela internet, os produtos mais adquiridos

entrevistados não utilizarem as compras online, o

são as roupas, calçados e acessórios (11,8%), seguidos

que sugere haver um imenso potencial de consumo

dos eletroeletrônicos como tablets, notebooks,

ainda inexplorado. Considerando a média de idade

celulares, câmera digital, videogame, etc (8,7%) e dos

dos brasileiros que moram sozinhos, é possível que

eletrodomésticos tais como geladeiras, TV, máquina

este seja um dificultador, mas isso não impede que

de lavar, fogão, etc (8,5%). Entretanto, 73,3% afirmam

novas estratégias de venda e de atendimento pela

não comprar nada virtualmente, sobretudo os mais

web sejam desenvolvidas para despertar a atenção

velhos (86,0%) e os que pertencem à Classe C/D/E

deste público. Afinal, o comércio online é tendência

(75,4%).

mundial, justamente devido às inúmeras vantagens e

Dentre os que costumam comprar pela internet, os

praticidades que costuma oferecer.

maiores atrativos são o preço geralmente mais baixo
(31,3%), a comodidade por comprar sem sair de casa
(30,7%) e a economia de tempo (28,9%).

PRODUTOS QUE TEM O HÁBITO DE COMPRAR PELA INTERNET
73%

Nenhum, não faço compras pela internet

12%

Roupas, calçados e acessórios
Eletroeletrônicos como tablets, notebooks,
celulares, câmera digital, videogame, etc

9%

Eletrodomésticos tais como geladeiras,
TV, máquina de lavar, fogão, etc

8%

Cosméticos, perfumes, maquiagens

7%

Comida pronta/Delivery

6%

Livros

5%

Compra de passagem aérea

5%

Compra de pacotes turísticos

4%

Jogos, músicas e aplicativos

4%

Itens de supermercado como alimentos,
produtos de limpeza e higiene pessoal

3%

Itens para animais de estimação como ração,
brinquedos, remédios, etc

3%
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SONHOS DE CONSUMO E LOCAIS DE COMPRA
DESEJOS INCLUEM COMPRA DE CARRO OU MOTO, VIAGENS E CASA PRÓPRIA,
MAS SOMENTE 35% SE PREPARAM PARA ALCANÇAR METAS
Dentre os principais sonhos de consumo que essas

(15,3%) e casa/apartamento (15,2%, aumentando

pessoas pretendem realizar este ano estão a compra

para 19,7% entre os homens). Em contrapartida, 24,1%

de carro ou moto (23,6%, aumentando para 29,9%

garantem que possuem sonhos de consumo, mas não

entre os homens), viagens nacionais/internacionais

será possível realizá-los em 2017.

SONHOS DE CONSUMO QUE PRETENDEM REALIZAR EM 2017
Tenho sonhos de consumo, mas que
não serão possíveis adquirir neste ano

24%

Carro, moto

24%

Viagens (nacional/internacional)

15%

Casa/apartamento

15%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira, etc)

15%

Tratamentos odontológicos (aparelhos ortondônticos,
porcelana, clareamento, implante, etc)
Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som,
MP3, câmera digital, etc)

14%
12%
11%

Móveis

10%

Celular

9%

Decorar a residência
Roupas e calçados de uma marca famosa

7%

Cirurgias plásticas

6%

Smartphone

6%

Computador/notebook/tablet

6%

Tratamentos dermatológicos
(laser, botox, preenchimento, peeling, etc)

5%

Perfumes

4%

Serviços de beleza (depilação a laser, progressiva,
alongamento, pigmentação de sobrancelha, etc)

4%

Faculdade, pós-graduação/MBA/mestrado

4%

Massagens, tratamentos estéticos
Maquiagens
Outro
Nenhum

3%
1%
2%
18%
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A esse respeito, a pesquisa mostra que embora a
grande maioria tenha planos em mente, poucos estão
dispostos a tomar providências para concretizá-los:
apenas 34,6% estão se preparando para realizar seus
sonhos de consumo (aumentando para 59,5% na

APENAS 35%
ESTÃO SE PREPARANDO
FINANCEIRAMENTE
PARA REALIZAR SEUS
SONHOS DE CONSUMO

Classe A/B).
Neste caso, os meios mais comuns são a reserva
financeira (14,3%) e receber um dinheiro em breve
para este fim (12,7%). Outros 65,4% admitem não
estar se preparando (aumentando para 68,8% na
Classe C/D/E), sendo que 21,6% dizem que embora
sejam organizados e tentem economizar, nunca sobra
dinheiro e 10,4% alegam que não possuem muito
controle sobre suas finanças.

Para o educador financeiro do SPC Brasil e do portal

está na perspectiva de longo prazo. Afinal, ninguém

Meu Bolso Feliz, José Vignoli, é fundamental manter

compra um carro ou faz uma viagem internacional da

o foco e a organização a fim de realizar sonhos de

noite para o dia. É preciso tempo e esforço, somente

consumo, independente da renda: “Se a pessoa tem

assim se consegue concretizar grandes objetivos.

metas a alcançar, só há um caminho: economizar

Uma boa estratégia é separar a quantia para a reserva

uma determinada quantia a cada mês, por menor

financeira assim que receber o salário. Se a pessoa

que seja, com disciplina para evitar os excessos do

esperar demais, acaba gastando com outras coisas e aí

consumismo. Engana-se quem pensa que só podem

nunca sobra para poupar”.

poupar aqueles que ganham altos salários. O segredo
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MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO DE COMPRA

OITO EM CADA DEZ TENTAM EVITAR DESPERDÍCIO E PROCURAM FAZER
COMPRAS PLANEJADAS. 72% ACREDITAM QUE A RESPONSABILIDADE
COM GASTOS É MAIOR PARA OS QUE MORAM SOZINHOS
Poderia haver diferenças na dinâmica de consumo de

estragarem na geladeira ou na despensa, ao passo em

alguém que divide a casa com várias outras pessoas

que 41,6% sentem dificuldade em encontrar produtos

e de outro que mora sozinho? Afinal, nas casas com

que tenham a quantidade adequada para quem mora

mais de um morador coexistem, em tese, múltiplas

sozinho.

necessidades, preferências e gostos, e nem sempre é
um exercício fácil harmonizar toda essa diversidade.
Nesse sentido, de fato, a pesquisa mostra que ser o
único residente de uma casa traz impactos significativos
tanto para o comportamento de consumo quanto para
a maneira de lidar com o dinheiro.

Uma possível consequência desta realidade é que 89,8%
tentam evitar ao máximo o desperdício de alimentos,
procurando fazer compras mais planejadas, enquanto
80,9% acreditam que morar sozinho demanda um
melhor planejamento das compras para evitar
desperdício. Além disso, 74,2% concordam que quando

Assim, por exemplo, 50,5% sentem que morando

se mora sozinho a responsabilidade com os gastos é

sozinhos ficaram com um gosto mais refinado e têm

maior, pois não há com quem dividir as contas.

optado por produtos especiais e de melhor qualidade.
Além disso, 55,7% garantem usar mais o telefone agora
que não dividem a casa com outra pessoa.

Por outro lado, nesta escolha também há espaço para
expressar mais livremente a personalidade: 72,5%
julgam que morar sozinho faz com que se sintam mais

A pesquisa sugere que o mercado ainda precisa

livres para gastar o dinheiro da forma que quiserem.

atender melhor a este público, oferecendo opções

Finalmente, 47,9% afirmam que sua vida social é ativa

de consumo que se ajustem às necessidades do dia

e sempre promovem encontros em casa ou em outros

a dia: 44,4% têm dificuldade em não deixar coisas

lugares.
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Ainda há muito a ser feito para conquistar o consumidor

preferências. Por outro lado, nem sempre encontram

que mora sozinho e atender devidamente às suas

aquilo que procuram. Tendo em vista que o arranjo

necessidades. É comum, como indica a pesquisa,

unipessoal é uma opção consciente de boa parte dos

encontrar pessoas que se ainda ressentem da falta de

entrevistados, e que eles dizem querer manter esse

embalagens com quantidades menores ou porções

estilo de vida, é de se esperar que haja cada vez mais

individuais de alimentos, por exemplo, mas a questão

lares demandando produtos e serviços específicos–

é mais complexa. Como mostram os dados, esses

uma oportunidade que inúmeros segmentos de

consumidores são exigentes, preocupam-se com

mercado não podem deixar passar.

preço e qualidade e estão dispostos a investir em suas

COMPORTAMENTO DE CONSUMO
Sim

Não

Tento evitar ao máximo o desperdício de alimentos,
procurando fazer compras mais planejadas

Morar sozinho demanda um melhor planejamento
das compras para evitar desperdício

Quando se mora sozinho a responsabilidade
com os gastos é maior, pois não há
com quem dividir as contas

Morar sozinho faz com que eu me sinta
mais livre para gastar meu dinheiro
da forma que eu quiser

Uso mais o telefone depois
que fui morar sozinho

Sinto que morando sozinho fiquei com um gosto
mais refinado e tenho optado por produtos
especiais, e de melhor qualidade

Minha vida social é ativa, sempre promovo
encontros em casa ou em outros lugares

Tenho dificuldade em não deixar coisas
estragarem na geladeira ou na despensa

Tenho dificuldade em encontrar
produtos que tenham a quantidade
adequada para quem mora sozinho

90%
10%
81%
19%
74%
26%
72%
27%
56%
44%
50%
49%
48%
52%
44%
56%
42%
58%
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CONCLUSÕES
QUEM SÃO AS PESSOAS QUE MORAM SOZINHAS
»» 51,7 anos é a média de idade de quem mora sozinho. 72,7% da amostra têm 40 anos ou mais. Não há prevalência
de gênero, uma vez que 50,4% são homens e 49,6% são mulheres.
»» Considerando o perfil socioeconômico, observa-se que 89,9% deles possuem até o segundo grau completo.
Possuem rendimento de R$ 2.184,21.
»» A maioria é solteira (42,4%), mas também há percentuais relevantes de separados/divorciados (29,1%) e de
viúvos (25,5%).
»» 65,9% possuem filhos, sendo que 52,7% já são maiores de 18 anos.
»» 46,5% vivem em casa própria e 42,3% moram de aluguel. Quanto às fontes de rendimento, 33,1% são aposentados,
26,7% vivem de trabalhos informais ou freelancers e 20,8% trabalham com carteira assinada.

MORAR SOZINHO: MOTIVAÇÕES, SIGNIFICADOS E EXPERIÊNCIAS
»» Os entrevistados moram sozinhos há 5,0 anos, em média. Para 51,2%, o fato de morarem sozinhos não foi
uma escolha e sim a consequência de algum evento específico. Outros 47,8% da amostra optaram por morar
sozinhos, sendo que 30,4% quiseram ter a própria casa, mesmo não tendo conflitos na residência anterior e
14,2% desentenderam-se com as pessoas com quem moravam antes e optaram por ter a própria casa.
»» As associações mais frequentes, quando os respondentes refletem sobre o principal significado de morar sozinho,
são a independência (24,7%), a liberdade (22,6%) e a paz (12,5%).
»» Os pontos positivos mais mencionados são a privacidade (49,8%), não ter que dar satisfações da própria vida
(37,1%) e realizar atividades diárias sem interferência de ninguém (29,8%). Considerando os pontos negativos
relacionados à experiência, os mais mencionados são o medo de passar mal e não ter ninguém para socorrer
(50,2%), não ter companhia para conversar (47,7%) e a insegurança, medo de violência e assaltos (36,2%).
»» Questionados sobre a intenção de algum dia morar com outra (s) pessoa (s), 41,3% disseram que não pretendem.
32,5% manifestam este desejo, sendo que 17,5% pretendem morar juntos/casar-se e 12,5% querem ter uma
companhia.
»» A cesta de produtos indispensáveis no dia a dia, por exemplo, é composta de mantimentos básicos como arroz,
feijão, açúcar e farinha (74,3%), seguidos por produtos de higiene pessoal (65,5%), produtos de limpeza
(56,9%) e hortifrutis (46,8%).
»» Os serviços mais consumidos por comodidade e dos quais não abrem mão no dia a dia são o telefone celular
(58,5%), a internet (47,2%) e a TV por assinatura (44,4%).
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»» 64,9% garantem não utilizar regularmente nenhum dos serviços testados. Considerando os que utilizam tais
serviços (35,1%), os mais mencionados são o de salão de beleza - serviços como corte de cabelo, escova, tintura,
unha, depilação etc. (27,4%), academia/atividades esportivas (22,4%) e serviços relacionados à estética facial ou
corporal (18,0%).
»» Levando em conta a cesta de produtos que desejam consumir, mas acabam comprando pouco por falta de
condições os itens mais citados são os frios e laticínios (30,0%), doces, sorvetes, balas e chocolates
(27,8%) e os alimentos semi prontos (26,2%).
»» O serviço mais desejado, dentre aqueles que são deixados de lado em razão da falta de condições financeiras, é
o de empregada mensalista (22,8%), seguido de faxineira (22,1%) e delivery de comida (16,0%).
»» Considerando os produtos e/ou serviços que os entrevistados costumam comprar sem se importar com o preço,
ainda que isso chegue a comprometer as finanças de vez em quando, os mais citados são alimentos e bebidas
(20,1%), roupas, calçados e acessórios (19,7%) e saídas para bares, restaurantes, casas noturnas (13,6%).
»» Dentre os produtos e serviços que os entrevistados procuram economizar, pesquisando preços ou reduzindo o
uso, aparecem novamente os alimentos e bebidas (31,3%) e as roupas, calçados e acessórios (30,4%), além de
eletrodomésticos tais como geladeiras, TV, máquina de lavar, fogão, etc. (18,8%).
»» As atividades de lazer preferidas das pessoas que moram sozinhas são ficar em casa assistindo a filmes e/ou
séries de TV (42,7%), ouvir música (40,5%), fazer reuniões e festas em casa ou casa de amigos (30,9%) e navegar
na internet (30,5%). Já o hábito de viajar a lazer faz parte da vida de 27,8% da amostra, sendo que a média é de
2,5 vezes ao ano.
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»» As compras das pessoas que moram sozinhas são pagas na maioria das vezes à vista, seja em dinheiro, (71,2%)
seja no cartão de débito (11,4%). Outros 16,3%, por sua vez, preferem o cartão de crédito.
»» No momento de definir o local de compra os fatores mais levados em conta são o preço (59,2%), a qualidade dos
produtos (41,4%) e as promoções/ofertas (41,4%).
»» Os locais onde os brasileiros que moram sozinhos mais realizam compras de produtos, excluindo itens básicos,
são os supermercados (58,7%), as padarias (52,2%) e as farmácias/drogarias (43,0%). 73,3% da amostra afirmam
não comprar nada virtualmente.
»» Com relação às compras pela internet, em primeiro lugar aparecem as roupas, calçados e acessórios (11,8%),
seguidos dos eletroeletrônicos como tablets, notebooks, celulares, câmera digital, videogame, etc. (8,7%) e dos
eletrodomésticos tais como geladeiras, TV, máquina de lavar, fogão, etc (8,5%).
»» Dentre os que costumam comprar pela internet, os maiores atrativos são o preço geralmente mais baixo (31,3%),
a comodidade por comprar sem sair de casa (30,7%) e a economia de tempo (28,9%).
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SONHOS DE CONSUMO
»» Dentre os principais sonhos de consumo que essas pessoas pretendem realizar este ano estão a compra de
carro ou moto (23,6%), viagens nacionais/internacionais (15,3%) e casa/apartamento (15,2%). Em contrapartida,
24,1% garantem que possuem sonhos de consumo, mas não será possível realizá-los em 2017.
»» Embora a grande maioria tenha planos em mente, poucos estão dispostos a tomar providências para concretizálos: apenas 34,6% estão se preparando para realizar seus sonhos de consumo. Neste caso, os meios mais comuns
são a reserva financeira (14,3%) e receber um dinheiro em breve para este fim (12,7%). Outros 65,4% admitem
não estar se preparando, sendo que 21,6% dizem ser organizados e tentar economizar, mas nunca sobra dinheiro.

MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE CONSUMO
»» 50,5% sentem que morando sozinho ficaram com um gosto mais refinado e têm optado por produtos especiais e
de melhor qualidade. 55,7% garantem usar mais o telefone depois que foram morar sozinhos.
»» 44,4% têm dificuldade em não deixar coisas estragarem na geladeira ou na despensa, ao passo em que 41,6%
sentem dificuldade em encontrar produtos que tenham a quantidade adequada para quem mora sozinho.
»» 89,8% tentam evitar ao máximo o desperdício de alimentos, procurando fazer compras mais planejadas, enquanto
80,9% acreditam que morar sozinho demanda um melhor planejamento das compras para evitar desperdício.
»» 74,2% concordam que quando se mora sozinho a responsabilidade com os gastos é maior, pois não há com quem
dividir as contas.
»» 72,5% julgam que morar sozinho faz com que se sintam mais livres para gastar o dinheiro da forma que quiserem.
»» 47,9% afirmam quem sua vida social é ativa e sempre promovem encontros em casa ou em outros lugares.
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METODOLOGIA
PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

TAMANHO AMOSTRAL
DA PESQUISA

DATA DE COLETA
DOS DADOS

Residentes em todas

Pesquisa realizada com

600 casos, gerando

9 a 25 de março

as capitais brasileiras,

coleta de dados em

margem de erro no

de 2017

com idade igual ou

entrevistas pessoais.

geral de 3,99 p.p para

superior a 18 anos,

Os dados foram pós-

uma confiança a 95%

ambos os sexos, todas

ponderados por sexo,

as classes sociais e que

idade e região

moram sozinhos
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