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O país iniciou o ano de 2017 na expectativa de, 
finalmente, sair da crise. Desde então, o noticiário 
econômico deu conta de alguns ganhos, como o recuo 
da inflação e a queda das taxas de juros. Mas isso 
não se refletiu, de modo inequívoco, no dia-a-dia do 
consumidor. É o que mostra estudo recente do SPC 
Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). 

Depois de ouvir consumidores de todas as regiões, 
idades e classes sociais, a fim de fazer um balanço da 
percepção em relação ao atual cenário econômico e 
a sua vida financeira no primeiro semestre de 2017, 
o estudo constatou que, para maioria, a situação 
financeira continua igual ou pior do que no ano 
passado. A avaliação que os consumidores fazem do 
desempenho da economia também vai na mesma 
direção. Apesar de a opinião majoritária ser negativa, 
não se despreza o número de consumidores que 
notaram alguma melhora, seja na vida financeira ou 
na economia – em ambos os casos, perto da marca de 
20,0%. 

Os entrevistados também foram questionados sobre 
o que esperam para o segundo semestre de 2017. 
Embora poucos apostem que os próximos seis meses 
serão piores que os anteriores, a maior parte, mais 
uma vez, mostra-se desacreditada da possibilidade de 
crescimento da economia brasileira ainda neste ano. 
Confirmada a expectativa, este seria o terceiro ano 
consecutivo de queda do Produto Interno Bruto (PIB).

A coleta dos dados ocorreu após o novo capítulo a crise 
política, deflagrado ao longo de maio. A depender dos 
seus desdobramentos, o episódio poderá impactar 
ainda mais as expectativas dos consumidores. Desde já, 
os resultados sugerem que a reconquista da confiança 
dos brasileiros demandará tempo e, além disso, 
resultados mais palpáveis no campo econômico. No 
momento, porém, a pré-condição para que a economia 
melhore é a solução do impasse político e a aprovação 
das reformas estruturais, como a da previdência e a 
trabalhista, praticamente consensuais entre analistas 
da economia.

MAIORIA DOS CONSUMIDORES AVALIA QUE SITUAÇÃO 
FINANCEIRA PESSOAL E DO PAÍS AINDA NÃO 
MELHOROU AO LONGO DESTE ANO
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Com o país há quase três anos mergulhado em crise, a 
maior parte dos brasileiros chega ao segundo semestre 
de 2017 sem ainda ter notado melhora no quadro 
econômico. Até há pouco, as melhores projeções 
indicavam que o início da recuperação se daria ao 
longo do segundo semestre. Agora, porém, levantam-
se muitas dúvidas sobre essa possibilidade. De acordo 
com a pesquisa “Avaliação dos consumidores sobre 
o primeiro semestre e expectativas para 2017”, para 
38,6% dos entrevistados, nestes seis primeiros meses 
do ano, o desempenho da economia brasileira piorou, 
enquanto que, para 38,4%, a situação manteve-se 
do mesmo jeito. De modo diverso, quase um quinto 
(18,8%) acredita que houve melhora ao longo do 

período – número que se eleva para 24,6% entre os 
consumidores do sexo masculino.

Quando a avalição se detém sobre a vida financeira 
pessoal, os resultados pouco diferem: 76,4% 
consideram que não houve melhora de sua vida, ante 
19,5% consideram ter havido melhora na comparação 
entre os primeiros meses de 2017 e 2016. Com efeito, 
apesar de o ano ter registrado alguns ganhos na 
economia, como a desaceleração da subida dos preços 
e a queda das taxas de juros, o consumidor continuou 
imerso num ambiente de poucas certezas, vendo ainda 
o desemprego crescer e consumindo menos, segundo 
números do IBGE.

O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017: PARA MAIORIA 
DESEMPENHO DA ECONOMIA PIOROU OU 
MANTEVE-SE ESTÁVEL NA COMPARAÇÃO COM 
O MESMO PERÍODO DE 2016

76% 
CONSIDERAM QUE 

NÃO HOUVE MELHORA 
DE SUA VIDA FINANCEIRA 
NO 1º SEMESTRE DE 2017
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Para aqueles que avaliam que o estado de suas finanças 
piorou, as razões relacionadas à crise ainda falam alto: 
33,7% desses entrevistados atribuem a piora à queda 
da renda familiar; 32,1% mencionam o fato de não 
conseguir mais poupar como antes; 30,1% mencionam 
o desemprego; e 28,9% citam as contas em atraso,
entre outros motivos. Já entre aqueles que notam 

alguma melhora na situação financeira, a razão mais 
citada, mencionada por 36,9%, é o controle do próprio 
orçamento. O dado mostra como o controle pode 
impactar o bem-estar dos indivíduos. Além desses, 
25,6% citam o fato de estarem conseguindo poupar 
(25,6%), de terem saído do endividamento (21,6%) e 
de estarem fazendo bicos e trabalhos extras (20,6%).

POR QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PIOROU NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017? 

A renda familiar diminuiu

Não estou conseguindo poupar como antes

Estou desempregado

Estou com o pagamento de dívidas em atraso

Tive um imprevisto e precisei gastar

Meu negócio vai mal

Perdi o controle financeiro/gastei muito mais do que podia

Tive que fechar meu negócio

Outros

Não sei

34%

32%

30%

29%

14%

13%

12%

2%

5%

1%

19% 
NOTARAM ALGUMA 
MELHORA NA SUA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA, 
SENDO A PRINCIPAL 

RAZÃO O CONTROLE DO 
PRÓPRIO ORÇAMENTO 
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UM SEMESTRE DE RESTRIÇÕES

Ao longo do primeiro semestre, os consumidores 
sondados revelam situações de aperto. Os dados 
mostram que expressivos 74,7% passaram a consumir 
menos produtos e serviços supérfluos. A necessidade 
de recorrer a trabalhos extras, chamados de “bicos”, 
é algo que também chama atenção, tendo sido 
mencionada por 57,4%. A metade dos entrevistados 
(50,6%) relata que as contas ficaram no vermelho por 
vários meses. Mas, apesar disso, 56,5% conseguiram 
pagar todas as contas em dia.

Os sintomas da crise ainda não param por aí: 37,6% 
dizem ter parado nos cadastros de inadimplentes 
por não ter pagado todas as contas. O desemprego 
bateu à porta de 35,8% e um percentual semelhante 
(35,5%) precisou recorrer a empréstimos, bancários ou 
de familiares, para organizar o orçamento ou vender 
algum bem para conseguir dinheiro (26,1%).

COMPROMISSOS/CONTAS SEM PAGAR

RESPOSTAS – RU POR ITEM SIM NÃO

Parcelas a pagar no cartão de crédito 31% 69%

Conta de água/luz 28% 72%

Internet paga 27% 73%
Parcelas a pagar do cartão de loja, como C&A, Renner, Casas Bahia, etc  
(independente do que foi comprado) 26% 74%

Conta de telefone (fixo ou celular) 24% 76%

TV por assinatura 21% 79%

Parcelas a pagar em carnês (independente do que foi comprado) 20% 80%

Cheque especial 16% 84%

Plano de saúde 14% 86%

Crédito consignado 14% 86%

Aluguel 13% 87%

Escola ou faculdade 12% 88%

Parcelas a pagar em cheque (independente do que foi comprado) 12% 88%

Financiamento de automóvel (carro, moto) 11% 89%

Financiamento de casa própria 11% 89%

Condomínio 10% 90%
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80% 

TIVERAM QUE FAZER 
CORTES E AJUSTES NO 
ORÇAMENTO DE 2017

Por outro lado, apesar do cenário ruim, pouco mais 
de um quinto (23,0%) conseguiu, realizar um sonho 
de consumo. O mesmo percentual logrou fazer uma 
reserva financeira – o que a ampla maioria (77,0%) 
não conseguiu. Ainda sobre a vida financeira dos 
consumidores, 28,1% relatam estar com o pagamento 
de contas de água e luz em atraso. No caso da internet 

e da conta de telefone, os percentuais são de 27,2% 
e 24,4%. Os atrasos no cartão de crédito e no cheque 
especial – duas modalidades que cobram juros bastante 
elevados – alcançam, respectivamente, 30,6% e 16,0%. 
25,8% mencionam atrasos nos cartões de loja e 20,4% 
mencionam atrasos em carnês.

De acordo com a pesquisa, 80,0% dos consumidores 
tiveram que fazer cortes e ajustes no orçamento de 
2017, o que mostra de modo inequívoco o alcance das 
dificuldades. Os principais itens cortados por esses 
consumidores foram alimentação fora de casa (56,9%), 
vestuários, calçados e acessórios (54,8%), bares e 
restaurantes (53,2%), cinema e teatro (50,7%), viagens 
(50,7%), salão de beleza (50,1%) e itens supérfluos do 
supermercado (49,6%).

VIDA FINANCEIRA NO PRIMEIRO SEMESTRE/2017

RESPOSTAS – RU POR ITEM SIM NÃO

Passei a consumir menos produtos/serviços de itens supérfluos, e não dá mais para 
comprar tudo que quero 75% 25%

Precisei recorrer a bicos/trabalhos extras 57% 43%

Consegui pagar as contas em dia 57% 43%

Fiquei muitos meses com as contas no vermelho 51% 49%

Não consegui pagar todas as minhas contas e fui registrado num órgão de proteção 
ao crédito (SPC, Serasa, Boa Vista) 38% 62%

Fiquei desempregado 36% 64%

Precisei recorrer a um empréstimo (de familiares ou bancos) para organizar o orçamento 35% 64%

Precisei vender bens para conseguir dinheiro 26% 74%

Consegui realizar um sonho de consumo 23% 77%

Consegui fazer reserva financeira (juntar dinheiro) 23% 77%
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O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017: PARA MAIORIA 
DOS CONSUMIDORES, SITUAÇÃO DO PAÍS NÃO DEVE 
MELHORAR NOS PRÓXIMOS SEIS MESES

No início do ano, as expectativas dos analistas ouvidos 
pelo Banco Central eram de que a economia brasileira 
pudesse crescer algo em torno de 0,5% em 2017. Num 
cenário de avanço das reformas, a previsão era factível. 
Hoje, as expectativas estão no entorno de 0,4% e, em 
caso de agravamento da crise política, ainda podem 
cair.

Os consumidores também fazem suas contas. 
Mesmo que suas expectativas não se ancorem no 
conhecimento técnico, são importantes porque 
interferem diretamente no desempenho econômico. 
Consumidores que mantêm altas expectativas sobre o 
futuro da economia tendem, por exemplo, a consumir 
mais ou a arriscar-se mais em abrir ou investir no 
próprio negócio.

De acordo com a pesquisa, 28,7% dos consumidores 
acreditam na possibilidade de crescimento da economia 
brasileira ainda em 2017. A maioria, porém, desacredita 
da possibilidade, considerando que a economia não 
voltará a crescer ainda neste ano (46,7%). Um quinto 
dos entrevistados (24,7%) disse não saber avaliar. 

Na comparação com o primeiro semestre, 38,0% 
acreditam que, no segundo, a economia permanecerá 

na mesma toada, enquanto 14,5% acreditam que será 
pior e 30,1% avaliam que poderá ser melhor. Quando 
se trata da própria vida financeira, os números não 
são muito diferentes: 13,0% acreditam que o segundo 
semestre será pior, 35,4% acreditam que será igual e 
35,3% acreditam que será melhor. Entre aqueles que 
apostam na piora da vida financeira, mais da metade 
(56,6%) justifica dizendo que a economia não deverá 
melhorar. Também aparece com destaque o fato de a 
situação financeira estar difícil, citado por 40,0%, a falta 
de expectativa quanto a conseguir nova fonte de renda 
(34,0%) e o medo do desemprego, seja de pessoas da 
família (16,5%) ou do próprio entrevistado (12,0%).

Mesmo com boa parte avaliando que este ano começou 
pior do que o anterior, ao tratar das expectativas, 
a maior parte dos consumidores divide-se entre 
considerar que segundo semestre será igual ou melhor 
do que o primeiro. O que predomina, neste caso, é a 
sensação de que se chegou ao fundo do poço. Reflexo 
disso, a nota média que os consumidores atribuem 
para suas expectativas sobre o segundo semestre foi 
de 5,1, numa escala de um a dez. Já a nota média que 
atribuem para as expectativas sobre a própria vida 
financeira foi de 5,8.
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Como mostra de que o humor do consumidor afeta 
diretamente a economia, 44,8% acreditam que uma 
eventual piora do cenário econômico significaria 
um consumo próprio menor. Além desses, 40,8% 
mencionam a dificuldade de economizar e, assim, 
fazer reserva financeira; 35,0% mencionam a redução 
do consumo de bens que não necessários; 34,5% 

mencionam a dificuldade até mesmo de pagar suas 
contas e 27,2% citam a troca de marcas de alguns 
produtos. Quanto ao consumo de bens supérfluos, 
39,3% dizem que será menor no segundo semestre, na 
comparação com o primeiro, enquanto 37,4% dizem 
que será igual e 12,7% afirmam que será maior.

COMO PRETENDE SUPERAR AS DIFICULDADES ECONÔMICAS* DE 2017

Evitar usar o cartão de crédito

Fazer pesquisa de preços

Pagar a maioria das compras à vista, ou seja, evitar fazer 
compras parceladas com cheques, carnês, cartão

Aumentar a renda com trabalho extra: 
bicos/trabalhos informais

Organizar as contas da casa

Cortar gastos com lazer

Comprar produtos de marcas similares mais baratas

Fazer uma reserva financeira

Cortar almoço e jantar fora de casa

Evitar comprar roupas, sapatos e acessórios

Cancelar viagem de férias

Procurar um emprego melhor

Pechinchar/pedir descontos na compra

Evitar ir ao salão de beleza

Evitar dar presentes

Evitar fazer compras frequentes em supermercado

Estocar produtos em promoção

Priorizar o transporte público

Cortar planos de internet e celular

Cortar plano de saúde

Outros

Não vou fazer nada, pois a crise não afetou as 
minhas finanças/meu cotidiano

* Desemprego, orçamento baixo, preços altos etc.

25%

23%

21%

20%

20%

17%

16%

12%

9%

3%

14%

11%

7%

2%

13%

11%

6%

1%

13%

10%

6%

6%
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Independentemente de qual seja o resultado ao final 
do ano, os consumidores preparam-se, com os esforços 
variados, para enfrentar as dificuldades econômicas de 
2017. O estudo mostra que 25,0% dos entrevistados 
pretendem evitar o uso do cartão de crédito e 23,0% 
pretendem fazer mais pesquisa de preços, uma prática 
que certamente deveria ser incorporada como hábito, 
mesmo em períodos de bonança. Além disso, os 
consumidores mencionam a priorização do pagamento 
à vista, evitando parcelamentos (20,9%); o aumento da 
renda com trabalhos extras (19,9%); a organização das 
contas da casa (19,8%) e o corte de gastos com lazer 
(17,5%), entre outras medidas.

Dentre os entrevistados que acreditam na dificuldade 
de realizar algum plano em 2017, os mais citados são 
a reserva de dinheiro (47,3%), a compra de um carro 
(37,5%), tratamentos odontológicos (33,8%), reforma 
da casa (33,6%), viagens (30,9%), a compra de um 
imóvel (30,3%). Entre aqueles que mencionam ao 
menos um plano que não será realizado, a falta de 
dinheiro é o motivo mais citado (57,0%), seguido dos 
preços altos (46,2%).

Em suma, o quadro que emerge da pesquisa é de 
restrições econômicas que, no dia-a-dia, significam 
menor consumo, dificuldade para acumular reserva 

financeira e, em alguns casos, dificuldades até para 
arcar com as dívidas e inadimplência. Em que pesem os 
ganhos obtidos no combate à inflação e o ciclo recente 
de queda dos juros, a maioria mostra-se hesitante 
em declarar o fim da crise ou das dificuldades na 
vida financeira. É certo que os desdobramentos da 
crise política poderão prolongar, ainda mais, a crise 
econômica, dando razão à percepção que a maioria 
dos consumidores tem. O cenário mais otimista, não 
de todo descartado, passa pelo reestabelecimento 
de um mínimo de estabilidade política que viabilize 
a aprovação das reformas estruturais da economia, 
sendo a principal delas a previdenciária.

A MAIORIA DOS BRASILEIROS 
MOSTRA-SE HESITANTE EM 
DECLARAR O FIM DA CRISE 
OU DAS DIFICULDADES NA 

VIDA FINANCEIRA
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CONCLUSÕES

»» Para 39% dos consumidores, as condições gerais da economia do país no primeiro semestre de 2017 foram piores 
se comparadas a de 2016. Outros 38%, acreditam que foram iguais e 19% que foram melhores.

»» Pensando na própria vida financeira, 40% acreditam que o primeiro semestre de 2017 foi igual ao de 2016. Para 
36%, no entanto, a vida financeira está pior para 19% ela está melhor.

»» Para os que consideram que a vida financeira piorou, destacam-se a queda na renda familiar (34%), as dificuldades 
em conseguir poupar como antes (32%) e estar desempregado (30%). Na opinião daqueles que acreditam que 
houve melhora, os principais motivos são ter controlado o orçamento (37%), ter poupado dinheiro (26%) e ter 
saído do endividamento (22%).

»» 46,6% dos consumidores não acreditam que a economia crescerá em 2017, ante 28,7% que acreditam que 
crescerá.

»» Pensando no segundo semestre, 30,1% acreditam que será pior do que o primeiro, 38,0% acreditam que será 
igual e 14,3% consideram que será melhor.

»» As principais consequências de um cenário econômico ruim, segundo os entrevistados, seriam menos compras 
(44,8%); mais dificuldades para fazer reserva financeira (40,8%); menos compras de bens supérfluos (35,0%); e 
dificuldade para manter as contas em dia (34,5%).
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores das 27 
capitais brasileiras, 

homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas (excluindo 
analfabetos).

Pesquisa realizada 
via internet e pós-

ponderada por sexo, 
idade, estado, renda 

e escolaridade.

600 casos, resultando em uma 
margem de erro no geral de 
4,0 p.p. para um intervalo de 

confiança a 95%.

06 a 15 de junho 
de 2017.
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