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Nos últimos 10 anos, o número de indivíduos morando 
sozinhos no Brasil aumentou quase 40%. Já são mais 
de 10 milhões de residências ocupadas por um único 
morador, segundo o IBGE, fenômeno este relacionado a 
causas demográficas, sociais e culturais: os brasileiros, 
hoje, têm maior expectativa de vida e estão se casando 
menos, se divorciando mais e tendo menos filhos, em 
média.

Essa combinação de fatores acaba tornando viável e, 
às vezes, até inevitável, a opção de morar sozinho. Seja 
por que o (a) companheiro (a) faleceu, seja por decisão 
e razões particulares, como buscar a independência e 
autoafirmação no início da fase adulta, ou simplesmente 
desejar o próprio espaço, por exemplo, os arranjos 
unipessoais têm se tornado cada vez mais comuns. 

Mas engana-se quem pensa que essas pessoas teriam 
maior propensão ao isolamento ou mais dificuldade 
de manter ativos seus laços sociais. Morar sozinho 
não significa estar desconectado do mundo e dos 
outros, conforme indica a pesquisa do SPC Brasil e da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Depois de traçar o perfil destes brasileiros, analisando 
seus hábitos de consumo e os significados associados 
a esse estilo de vida, agora o estudo volta-se para o 
Consumo de Mídia, Aplicativos e Redes Sociais desta 
fatia da população. Como se verá, assim como qualquer 
outra pessoa, aqueles que são os únicos residentes 
de suas casas se valem da tecnologia para consumir 
informação e relacionar-se com as pessoas. 

ENTRETENIMENTO: CONSUMO DE TV ABERTA AINDA 
PREVALECE ENTRE OS QUE MORAM SOZINHOS. PARA 
OS QUE UTILIZAM AS REDES SOCIAIS, PRINCIPAL 
FINALIDADE É O RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
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Assim, o estudo mostra que, entre os que utilizam as 
redes sociais com frequência, os principais motivos 
são manter contato com familiares e/ou amigos 
(63,0%), distrair-se/passar o tempo (60,6%) e ficar 
informado sobre notícias que gostam - economia, 
política, esportes, moda, comportamento, saúde, entre 
outras (41,3%). 

65,7% da amostra garantem ter smartphone e usar 
aplicativos (aumentando para 86,7% na Classe A/B), 
enquanto 15,8% possuem celular mas não usam 
aplicativos (aumentando para 17,5% na Classe C/D/E) 
e 18,4% não possuem smartphone ou tablet. 

Considerando os tipos de aplicativos mais utilizados, 
em primeiro lugar aparecem os de troca de mensagens 
(55,4%, sobretudo entre os pertencentes das classes 
A/B e até 49 anos), seguidos daqueles que fazem 
transporte particular (18,0%) e dos apps voltados para 

geolocalização como google maps, waze, street view 
(14,6%, aumentando para 35,6% na Classe A/B). 

As redes sociais e aplicativos para trocas de mensagens 
mais populares entre os que moram sozinhos são o 
Whastapp (73,4%, chegando a 98,3% entre os mais 
jovens e 84,8% na classe A/B), o Facebook (54,5%, 
aumentando para 75,3% na Classe A/B), o Youtube 
(19,6%) e o Instagram (18,0%). Por outro lado, 22,8% 
da amostra garantem não usar nenhuma rede social 
ou aplicativo para troca de mensagens (aumentando 
para 24,0% na Classe C/D/E). De forma ampla, percebe-
se que os aplicativos e redes sociais mais comuns são 
menos consumidos entre os respondentes mais velhos, 
sugerindo que a idade pode, em alguns casos, ser 
uma barreira para a adesão às novas tecnologias de 
interação. 
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Os meios de comunicação e entretenimento mais 
consumidos são a TV aberta (57,5%, aumentando para 
63,8% entre os homens e 59,5% na Classe C/D/E), a 
Internet (49,1%), o Rádio (42,5%, chegando a 55,3% 
entre os mais velhos) e a TV por assinatura (36,2%, 
aumentando para 59,4% na Classe A/B). Finalmente, 
os programas ou assuntos que essas pessoas mais 
gostam são filmes (52,4%, aumentando para 63,2% 
entre os homens), novelas (38,4%, aumentando para 
55,1% entre as mulheres) e humor (35,0%). 

Como mostra a pesquisa, a preferência pelas redes 
sociais e aplicativos de mensagens é uma tendência 
mundial, o que indica que as formas de sociabilização 
estão em transição. Cientes disso, empresários de 
inúmeros segmentos de mercado podem traçar 
estratégias de criação de novos produtos e serviços, 
aproximação e de venda que priorizem a interação 
digital com e entre seus clientes na hora de divulgar 
produtos e serviços. 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO E 
ENTRETENIMENTO MAIS CONSUMIDOS

PROGRAMAS OU ASSUNTOS 
QUE ESSAS PESSOAS MAIS GOSTAM

TV aberta

Filmes

Internet

Novelas

Rádio

Humor

TV por assinatura

57% 49% 42% 36%

52% 38% 35%
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CONCLUSÕES

»» Entre aqueles que utilizam redes sociais com frequência, os principais motivos são manter contato com 
familiares e/ou amigos (63,0%), distrair-se/passar o tempo (60,6%) e ficar informado sobre notícias que gostam 
- economia, política, esportes, moda, comportamento, saúde, entre outras (41,3%). 

»» 65,7% da amostra garantem ter smartphone e usar aplicativos, enquanto 15,8% possuem celular mas não usam 
aplicativos e 18,4% não possuem smartphone ou tablet. 

»» Tipos de aplicativos mais utilizados: mensagens (55,4%), transporte particular (18,0%) e apps voltados para 
geolocalização (14,6%). 

»» As redes sociais e aplicativos para trocas de mensagens mais populares entre os que moram sozinhos são o 
Whastapp (73,4%), o Facebook (54,5%), o Youtube (19,6%) e o Instagram (18,0%). 

»» 22,8% da amostra garantem não usar nenhuma rede social ou aplicativo para troca de mensagens.

»» Os meios de comunicação e entretenimento mais consumidos são a TV aberta (57,5%), a Internet (49,1%), o 
Rádio (42,5%) e a TV por assinatura (36,2%). E os programas ou assuntos que essas pessoas mais gostam são 
filmes (52,4%), novelas (38,4%) e humor (35,0%).
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Residentes em todas 
as capitais brasileiras, 

com idade igual ou 
superior a 18 anos, 

ambos os sexos, todas 
as classes sociais e que 

moram sozinhos.

Pesquisa realizada com 
coleta de dados em 
entrevistas pessoais. 
Os dados foram pós-
ponderados por sexo, 

idade e região.

600 casos, gerando 
margem de erro no 

geral de 3,99 p.p para 
uma confiança a 95%.

9 a 25 de março 
de 2017.
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