HÁBITOS DOS BRASILEIROS EM
RELAÇÃO AO USO DO DINHEIRO
FEVEREIRO 2018

SEIS EM CADA DEZ CONSUMIDORES ADMITEM QUE
NUNCA OU QUASE NUNCA GOSTAM DE GASTAR
TEMPO FAZENDO CONTROLE DA VIDA FINANCEIRA

O consumidor e a administração de seu dinheiro...

Sempre compro apenas o que preciso, ou cedo

Nem sempre é fácil distinguir quem está no comando.

frequentemente às aquisições por impulso? Tenho

Enquanto algumas pessoas mantêm uma relação de

confiança e conhecimento suficientes para investir

controle e prudência em relação às despesas e ao

adequadamente meu dinheiro? Estou disposto a usar

comportamento de consumo, conseguindo fazer planos

meios alternativos para economizar com transporte?

e concretizar objetivos diversos, outras gastam além de
sua restrição orçamentária e vivem em permanente
desequilíbrio financeiro, mal conseguindo chegar ao
fim do mês com o pagamento das contas básicas em
dia.

Todas essas e uma série de outras colocações fazem
parte de uma pesquisa conduzida recentemente pelo
SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas – CNDL – com o objetivo de investigar hábitos
de comportamento dos brasileiros em relação ao uso

Mas afinal: é importante lidar bem com números

do dinheiro. Elas podem ser agrupadas em três áreas

para tomar boas decisões financeiras, ou isso é

temáticas: hábitos em relação ao uso do dinheiro e

muito trabalhoso? Ao parcelar compras, é necessário

o consumismo; o conhecimento e a segurança dos

pesquisar para escolher o crédito mais em conta

consumidores para investir; e os hábitos relativos ao

ou basta ver se a prestação cabe no meu bolso?

transporte e deslocamento.
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HÁBITOS RELACIONADOS AO DINHEIRO

61% DOS BRASILEIROS ACREDITAM QUE
INFORMAÇÕES NUMÉRICAS SEJAM MUITO ÚTEIS
NA VIDA FINANCEIRA DIÁRIA
Percebe-se

que

a

maioria

dos

entrevistados

compreende que estar a par do que se passa com a
própria situação econômica e ter algum conhecimento
sobre números aumenta as chances de ter uma vida
financeira mais equilibrada. Porém, nem sempre essas
pessoas procuram, de fato, informar-se a respeito
desses temas.

para tomar boas decisões financeiras (aumentando
para 72,7% e 72,5%, respectivamente, na Classe A/B).
Além disso, apenas 18,8% dizem sempre ou
frequentemente preferir não prestar atenção em
assuntos que envolvem números (aumentando para
23,5% entre os homens e 26,6% entre os mais jovens),
enquanto um percentual semelhante evita coletar

Assim, por exemplo, 60,6% acreditam que informações

informações sobre controle das finanças, pois é muito

numéricas sejam sempre ou frequentemente muito

trabalhoso (21,0%, aumentando para 28,6% entre os

úteis na vida financeira diária e 62,0% acham

mais jovens).

importante aprender a usar informações numéricas
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Por outro lado, somente três em cada dez garantem

Praticamente seis em cada dez pessoas ouvidas sempre

sempre ou frequentemente ver dicas de especialistas

ou frequentemente preferem pagar as compras à vista,

sobre a gestão da vida financeira (30,8%, aumentando

para evitar dívidas (58,1%, aumentando para 68,0% na

para 39,9% na Classe A/B), ao passo em que 16,7%

Classe A/B), enquanto percentuais semelhantes sabem,

participam de cursos, seminários ou palestras

ao parcelar uma compra, quantas outras contas

para aprender mais sobre a gestão do orçamento

parceladas ainda têm para pagar (61,4%) e quando

(aumentando para 27,7% entre os mais jovens).

parcelam compras, sempre ou frequentemente

E quando chega o momento de consumir produtos e
serviços? Nesse aspecto, é possível constatar que a
amostra está dividida: embora a maioria das pessoas

analisam antes para escolher o crédito mais barato,
que tenha taxas menores de juros, tendo o menor
valor total do produto (58,9%).

ouvidas garanta manter hábitos saudáveis - seja para

Manter-se a par dos juros em uma aquisição também

evitar o endividamento, seja para proceder da melhor

é um costume adotado frequentemente pela maioria

forma na hora de dividir o pagamento -, também é

dos consumidores ouvidos: 52,8% calculam quanto

expressivo o percentual daqueles que admitem o

estão pagando de juros quando fazem uma compra a

contrário.

prazo (aumentando para 63,3% na Classe A/B). Porém,
39,4% às vezes ou nunca fazem isso.
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QUASE METADE DOS BRASILEIROS ÀS VEZES OU
NUNCA FAZEM UM PLANEJAMENTO CUIDADOSO DOS
PASSOS QUE DEVEM SEGUIR PARA FICAR DENTRO DO
ORÇAMENTO NOS PRÓXIMOS 6 MESES

Manter em dia a organização das finanças pessoais é

seguir para ficar dentro do orçamento nos próximos 6

uma tarefa que não atrai boa parte dos consumidores:

meses (aumentando para 50,6% na Classe C/D/E).

57,6% admitem que nunca ou apenas algumas vezes
gostam de gastar tempo fazendo controle da vida
financeira. E há, ainda, aqueles precisam recorrer ao
auxílio de terceiros para honrar seus compromissos, de
maneira sistemática: 17,1% afirmam que sempre ou
frequentemente tomam dinheiro emprestado (cheque
especial, cartão de crédito etc) para conseguir pagar
contas (aumentando para 23,9% entre os mais jovens).
No que diz respeito à disposição para pensar com
antecedência nas despesas, verifica-se que a maioria
enxerga benefícios nessa atitude: 56,2% sempre ou
frequentemente se sentem melhor quando têm
um planejamento das despesas para os próximos
seis meses (aumentando para 66,3% na Classe A/B).
Porém, muitas vezes não é assim que as coisas se
dão na prática, pois 48,2% às vezes ou nunca fazem
um planejamento cuidadoso dos passos que devem

A pesquisa sugere ainda que apenas metade da amostra
está ciente de que deveria poupar com regularidade:
51,4% dizem que sempre ou frequentemente sabem o
quanto precisam guardar todo mês (aumentando para
62,6% na Classe A/B). Da mesma forma, 54,0% sempre
ou frequentemente têm objetivos financeiros para
um grande sonho de consumo para os próximos 1 a
2 anos.
Finalmente, no que se refere à disciplina e à força de
vontade para perseguir metas maiores e de longo prazo,
a amostra está dividida: 48,2% dizem que sempre ou
frequentemente, quando têm um sonho de consumo
(casa, viagem, etc), estabelecem metas financeiras
e seguem-nas à risca até conquistar seu objetivo
(aumentando para 59,5% na Classe A/B). Outros 48,5%
garantem que às vezes ou nunca agem assim.
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“Muitas pessoas poderiam, facilmente, ter acesso às

restrição ao crédito. Na verdade, lidar com o dinheiro

informações necessárias para levar uma vida financeira

exige apenas bom senso para viver dentro da sua

mais equilibrada, mas não parecem querer. Elas

realidade financeira e não tomar decisões equivocadas,

pensam que dá trabalho ou que é muito difícil manter

além de disciplina para saber poupar e alcançar metas”

o controle sobre as despesas e se esquecem de que

- destaca o educador financeiro do Meu Bolso Feliz,

trabalhoso mesmo é encarar o endividamento e a

José Vignoli.

HÁBITOS RELACIONADOS AO DINHEIRO
SEMPRE +
COM
FREQUÊNCIA

ÀS VEZES

NUNCA

NÃO TENHO
OU UTILIZO
ESTE SERVIÇO

Ao parcelar uma compra sei quantas outras
contas parceladas ainda tenho para pagar
(boletos, cartão etc.)

61%

24%

9%

6%

Acho importante aprender a usar informações
numéricas para tomar boas decisões financeiras

62%

29%

6%

3%

Prefiro pagar minhas compras à vista, para evitar
dívidas

58%

33%

8%

1%

Quando parcelo compras, analiso antes para
escolher o crédito mais barato, que tenha taxas
menores de juros, tendo o menor valor total do
produto

59%

20%

13%

7%

Acredito que informações numéricas sejam muito
úteis na vida financeira diária

61%

27%

7%

5%

Sinto-me melhor quando tenho um planejamento
das minhas despesas para os próximos 6 meses

56%

27%

12%

5%

Tenho objetivos financeiros para um grande sonho
de consumo para os próximos 1 a 2 anos

54%

25%

14%

8%

Calculo quanto estou pagando de juros quando
faço uma compra a prazo

53%

24%

15%

8%

Sei quanto preciso guardar todo mês

51%

32%

13%

4%

Quando tenho um sonho de consumo, estabeleço
metas financeiras, sigo elas à risca até conquistar
meu objetivo

48%

35%

13%

3%

Faço um planejamento cuidadoso dos passos que
devo seguir para ficar dentro do orçamento nos
próximos 6 meses

47%

34%

14%

4%

Gosto de gastar tempo fazendo controle da minha
vida financeira

39%

35%

23%

3%

Vejo dicas de especialistas sobre a gestão da
minha vida financeira

31%

38%

24%

7%

Prefiro não prestar atenção em assuntos que
envolvem números

19%

35%

39%

7%

Evito coletar informações sobre controle das
minhas finanças pois é muito trabalhoso

21%

36%

38%

5%

Tomo dinheiro emprestado (cheque especial,
cartão de crédito etc) para conseguir pagar contas

17%

36%

40%

7%

Participo de cursos, seminários ou palestras para
aprender mais sobre a gestão do meu orçamento

17%

25%

49%

9%

RESPOSTAS - RU
(POR ITEM)
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CONSUMISMO

TRÊS EM CADA DEZ PESSOAS QUASE NUNCA
AVALIAM SE REALMENTE PRECISAM DO ITEM
QUE PRETENDEM COMPRAR
Compras em exagero podem ocasionar sensações de

35,7% na Classe C/D/E). Além disso, 44,9% às vezes ou

culpa e arrependimento, mas o problema vai além:

nunca conseguem resistir às promoções e comprar

quando se deixa levar pelos próprios impulsos e cede

apenas aquilo que está planejado (aumentando para

frequentemente às estratégias de marketing e aos

50,4% entre as mulheres e 47,4% na Classe C/D/E).

estímulos da mídia, o consumidor corre o risco de
perder a noção dos gastos e assumir compromissos
financeiros para os quais não está preparado.
Percebe-se que uma parte expressiva dos entrevistados
costuma adotar atitudes de consumo desregradas:
32,7% afirmam que apenas às vezes ou nunca, quando
fazem compras, avaliam se realmente precisam do
produto para não se arrepender (aumentando para

Também se pode notar que algumas posturas
desaconselháveis, do ponto de vista financeiro, são
adotadas por uma parte relevante dos consumidores
ouvidos: 19,3% sempre ou frequentemente acham
mais importante gastar dinheiro hoje do que guardar
para o futuro, embora 77,1% garantam às vezes ou
nunca se comportar assim.
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Além disso, 28,6% sempre ou frequentemente

suas compras parceladas, pois assim conseguem

concordam

gastar

comprar tudo o que querem (aumentando para 40,7%

(aumentando para 36,4% entre as mulheres), ainda que

na Classe C/D/E, com a ressalva de que 56,1% às vezes

68,5% afirmam às vezes ou nunca pensar deste modo,

ou nunca procedam desta forma).

que

dinheiro

existe

para

enquanto 38,3% sempre ou frequentemente pagam

CONSUMISMO
RESPOSTAS - RU
(POR ITEM)

SEMPRE +
COM
FREQUÊNCIA

ÀS VEZES

NUNCA

NÃO TENHO
OU UTILIZO
ESTE SERVIÇO

Quando faço compras avalio se realmente preciso
do produto para não arrepender

65%

24%

8%

3%

Para economizar, faço em casa muitos serviços
que poderiam ser contratados fora, como
manicure, pet shop, cinema, lanches

58%

25%

12%

5%

Consigo resistir as promoções, só compro aquilo
que está planejado

53%

38%

7%

3%

Pago minhas compras parceladas, pois assim
consigo comprar tudo o que quero

38%

42%

14%

6%

Dinheiro existe para gastar

29%

50%

19%

3%

Acho mais importante gastar dinheiro hoje
do que guardar para o futuro

19%

31%

46%

4%

Praticamente seis em cada dez pessoas ouvidas estão

fazem em casa muitos serviços que poderiam ser

dispostas a fazer elas mesmas uma série de coisas

contratados fora, como manicure, pet shop, cinema,

que, de outro modo, gastariam dinheiro: 58,4% dizem

lanches (aumentando para 64,8% entre as mulheres).

que sempre ou frequentemente, para economizar,
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INVESTIMENTOS

SOMENTE TRÊS EM CADA DEZ BRASILEIROS
ADMITEM SABER ESCOLHER INVESTIMENTOS
PARA OBTER O MELHOR RETORNO
O primeiro passo, quando se decide investir, é

de quem vai investir é essencial: perfis mais avessos

reorganizar o orçamento a fim de conseguir poupar

ao risco pedem modalidades mais conservadoras,

uma parte dos ganhos todo mês. Em seguida, é preciso

enquanto consumidores mais ousados podem optar por

estabelecer os objetivos que se quer alcançar: pode ser

investimentos mais voláteis e com maior possiblidade

lidar com situações imprevistas, a compra de um bem

de retorno.

de consumo de alto valor ou a preparação para uma
aposentadoria mais confortável e segura, por exemplo.

De

qualquer

modo,

é

importante

diversificar

periodicamente a carteira de investimentos, ou seja:

Com metas claras e definidas, é hora de avaliar a

evitar que o dinheiro esteja empregado em uma única

disposição do investidor ao risco. Certas modalidades

modalidade, o que poderia fragilizar o investidor.

podem render muito mais, mas também estão sujeitas

Isso exige que a pessoa esteja sempre atenta e bem

a variações e perdas mais significativas. Adequar o tipo

informada a respeito das alterações e novidades deste

de investimento à personalidade e à situação financeira

mercado.
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A pesquisa indica que muitos brasileiros não se sentem

poderá ser usada em situações imprevistas ou

preparados para a tarefa de investir: somente 38,2%

emergenciais, como problemas de saúde, despesas

dizem que sempre ou frequentemente têm confiança

extras e desemprego, por exemplo. Além disso, a

em sua capacidade de identificar bons investimentos.

quantia reservada também deve ser empregada na

Do mesmo modo, 37,7% sempre ou frequentemente

aposentadoria, e até mesmo para a realização de

sabem os investimentos que possuem as melhores

sonhos. A questão é que você pode deixar esse dinheiro

taxas de retorno, considerando sua realidade,

parado numa conta bancária – o que resulta em perda

enquanto 34,1% sabem quais investimentos escolher

devido à inflação – ou pode aplicá-lo em algum tipo

para obter o máximo retorno sobre o dinheiro. Vale

de investimento, desde os mais simples e menos

notar que em todos esses casos os percentuais são

rentáveis, como a poupança, até modalidades mais

maiores entre os que pertencem à Classe A/B.

interessantes, como o tesouro direto. O investimento,
então, é uma forma de fazer a reserva render mais, por

“A reserva financeira é o ponto de partida para que

causa dos juros que incidem mensalmente” – explica a

o consumidor possa pensar em investir. Essa reserva

economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

INVESTIMENTO
SEMPRE +
COM
FREQUÊNCIA

ÀS VEZES

NUNCA

NÃO TENHO
OU UTILIZO
ESTE SERVIÇO

Tenho confiança na minha capacidade de
identificar bons investimentos

38%

39%

16%

7%

Sei os investimentos que tem as melhores taxas
de retorno, considerando minha realidade

38%

30%

22%

10%

Sei quais investimentos escolher para obter o
máximo retorno sobre o dinheiro

34%

34%

23%

9%

RESPOSTAS - RU
(POR ITEM)
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TRANSPORTE
DOIS EM CADA DEZ CONSUMIDORES VENDEM
O VALE TRANSPORTE PARA TER DINHEIRO “EXTRA”
NO ORÇAMENTO
Deslocar-se continua a ser um problema cada vez maior

para economizar com transporte – contra 59,2% que

na imensa maioria dos centros urbanos, tanto em razão

às vezes ou nunca fazem isso. Além desses, quase

dos desafios relacionados à falta de mobilidade quanto

dois em cada dez consumidores ouvidos sempre ou

dos custos envolvidos. Os primeiros dias de fevereiro de

frequentemente vendem o vale transporte para ter

2018 marcaram a décima quarta semana consecutiva

dinheiro “extra” no orçamento (16,4%), sendo que

de alta no preço médio do litro da gasolina no país, com

59,9% às vezes ou nunca fazem isso (aumentando para

2,97% de aumento acumulado somente este ano1.

62,2% na Classe C/D/E).

Mesmo assim, muitos brasileiros não costumam

“Nem sempre é fácil, mas buscar alternativas que

recorrer a meios alternativos para tentar diminuir os

amenizem as despesas do dia a dia com transporte

gastos com deslocamento, como mostra a pesquisa:

pode fazer uma grande diferença no final do mês.

44,0% dos entrevistados sempre ou com frequência

Andar a pé ou de bicicleta, além pensar nas caronas

usam transporte coletivo ou carona para economizar,

compartilhadas, por exemplo, são ações que podem

mas outros 50,6% às vezes ou nunca fazem isso,

ser muito úteis nesse sentido.” – destaca o educador

enquanto apenas 35,2% da amostra sempre ou

financeiro do Meu Bolso Feliz, José Vignoli.

frequentemente vão aos lugares a pé ou de bicicleta

TRANSPORTE
SEMPRE +
COM
FREQUÊNCIA

ÀS VEZES

NUNCA

NÃO TENHO
OU UTILIZO
ESTE SERVIÇO

Uso transporte coletivo ou caronas para
economizar com transporte

44%

32%

19%

5%

Vou aos lugares a pé ou de bicicleta para
economizar com transporte

35%

36%

23%

6%

Vendo o vale transporte para ter um dinheiro
“extra” no orçamento

16%

15%

44%

24%

RESPOSTAS - RU
(POR ITEM)

1 http://www.anp.gov.br/preco/
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METODOLOGIA
TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada via

805 casos, gerando uma

10 a 22

as capitais brasileiras,

web e pós-ponderada

margem de erro no geral de

de novembro

com idade igual ou

considerando sexo,

3,5 p.p. para um intervalo de

de 2017

superior a 18 anos,

idade, escolaridade,

confiança a 95%.

ambos os sexos e todas

classe e região

as classes sociais.

do país.

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Residentes em todas
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