
EDUCAÇÃO FINANCEIRA – HÁBITOS DE 

USO DO DINHEIRO



METODOLOGIA

Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.
2

• Público alvo: residentes em todas as capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos e todas as

classes sociais.

• Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada considerando sexo, idade, escolaridade, classe e região do 

país.

• Tamanho amostral da pesquisa:  805 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,5 p.p. para um intervalo de 

confiança a 95%.

• Data de coleta dos dados: 10 a 22 de novembro de 2017.



OBJETIVOS DO ESTUDO 

Investigar hábitos de comportamento dos brasileiros em relação ao uso do dinheiro.



Hábitos em 

relação ao uso 

do dinheiro



CONHECIMENTO SOBRE FINANÇAS

Os entrevistados foram expostos a uma série de afirmativas para investigar na prática formas de usar os recursos financeiros no

dia a dia em relação ao consumo e economia de dinheiro. As afirmativas que mais se destacaram foram:

 Hábitos relacionados ao dinheiro: 62% acham sempre ou com frequência importante aprender a usar informações numéricas

para tomar boas decisões financeiras, 61% também sabem sempre ou com frequência quantas contas parceladas têm para pagar

antes de fazer uma nova compra. 61% acreditam que informações numéricas sejam úteis na vida financeira diária e 59% quando

parcelam compras analisam para escolher o crédito mais barato.

Por outro lado, 17% sempre ou com frequência tomam dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas. 19% preferem não

prestar atenção em assuntos que envolvem números e 21% evita coletar informações sobre o controle das finanças por considerar

muito trabalhoso.



CONHECIMENTO SOBRE FINANÇAS

 Consumismo: 65% avaliam sempre ou com frequência se realmente precisam do produto antes de comprá-lo e 58% fazem

serviços que poderiam ser contratados fora na própria casa para economizar. 46% acham importante guardar dinheiro para o

futuro ao invés de gastar hoje. Mas 45% nunca ou às vezes conseguem resistir as promoções, 42% às vezes paga as compras

parceladas para poder comprar tudo o que querem e 50% às vezes acreditam que dinheiro é feito para gastar.

 Investimento: apenas 38% têm com frequência ou sempre confiança na sua capacidade de identificar bons investimentos. 57%

nunca ou às vezes sabem quais investimentos escolher para obter o máximo retorno sobre o dinheiro. 52% nunca ou às vezes

sabem os investimentos que tem as melhores taxas de retorno.

 Uso do transporte: 44% sempre ou com frequência usam transporte coletivo ou caronas para economizar com transporte. 35%

sempre ou com frequência vai a lugares a pé ou de bicicleta para economizar com transporte e 16% vendem o vale para

conseguir um dinheiro extra.



SÍNTESE DOS RESULTADOS – HÁBITOS RELACIONADOS AO 

DINHEIRO: Entre os principais hábitos relacionados ao dinheiro 61% sempre ou com frequência ao 

parcelar uma compra sabem o valor das parcelas que ainda têm a pagar ao parcelar uma nova compra. 

62% quase sempre acham importante aprender a usar informações numéricas para tomar boas decisões 

financeiras, 58% preferem pagar as compras à vista com frequência e 59% quando parcela compras 

analisa antes para escolher o crédito mais barato, com taxas menores de juros, visando o menor valor total.

RESPOSTAS - RU

(Por item)

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.)
61,4% 23,7% 9,0% 5,9%

Acho importante aprender a usar informações numéricas para tomar boas decisões financeiras 62,0% 29,3% 5,8% 2,9%

Prefiro pagar minhas compras à vista, para evitar dívidas 58,1% 32,8% 7,6% 1,5%

Quando parcelo compras, analiso antes para escolher o crédito mais barato, que tenha taxas 

menores de juros, tendo o menor valor total do produto
59,0% 20,3% 13,3% 7,5%

Acredito que informações numéricas sejam muito úteis na vida financeira diária 60,6% 27,2% 6,9% 5,2%

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

meses
56,2% 27,3% 11,8% 4,8%

Tenho objetivos financeiros para um grande sonho de consumo para os próximos 1 a 2 anos 54,0% 24,7% 13,8% 7,6%

Calculo quanto estou pagando de juros quando faço uma compra a prazo 52,8% 24,2% 15,2% 7,7%

Geral 2017
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CONTINUA...



RESPOSTAS - RU

(Por item)

Sempre + Com 

frequência
Às vezes Nunca

Não tenho ou 

utilizo este 

serviço

Sei quanto preciso  guardar todo mês 51,4% 31,6% 13,1% 4,0%

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

conquistar meu objetivo
48,2% 35,3% 13,2% 3,3%

Faço um planejamento cuidadoso dos passos que devo seguir para ficar dentro do orçamento 

nos próximos 6 meses
47,3% 33,9% 14,3% 4,5%

Gosto de gastar tempo fazendo controle da minha vida financeira 39,2% 34,9% 22,7% 3,2%

Vejo dicas de especialistas sobre a gestão da minha vida financeira 30,8% 37,7% 24,4% 7,1%

Prefiro não prestar atenção em assuntos que envolvem números 18,8% 35,2% 39,1% 6,9%

Evito coletar informações sobre controle das minhas finanças pois é muito trabalhoso 21,0% 35,8% 37,8% 5,4%

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

contas
17,1% 35,7% 40,4% 6,7%

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

orçamento
16,7% 25,2% 48,7% 9,4%

Geral 2017
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SÍNTESE DOS RESULTADOS – HÁBITOS RELACIONADOS AO 

DINHEIRO (CONTINUAÇÃO): Por outro lado, 17% sempre ou com frequência toma dinheiro 

emprestado no cheque especial ou cartão para conseguir pagar contas, 21% evita fazer o controle das 

finanças por ser trabalhoso e 19% não presta atenção em assuntos que envolvem números. 



HÁBITOS RELACIONADOS AO DINHEIRO: 62% acham sempre ou com 

frequência que é importante aprender a usar informações numéricas para tomar boas decisões financeiras, 

sobretudo as classes A/B. 61% também sabem sempre ou com frequência quantas contas parceladas têm para 

pagar antes de fazer uma nova compra, 61% sempre ou com frequência acreditam que informações numéricas 

sejam úteis na vida financeira diária e 59% quando parcelam compras analisam para escolher o crédito mais 

barato, com taxas menores de juros, e o menor valor total do produto.

RESPOSTAS – RU por item

(% Sempre + com frequência)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Acho importante aprender a usar informações 

numéricas para tomar boas decisões financeiras
62,0% 60,9% 63,1% 60,0% 66,8% 60,0% 72,5% 59,0%

Ao parcelar uma compra sei quantas outras 

contas parceladas ainda tenho para pagar
61,4% 58,4% 64,3% 59,8% 66,0% 59,3% 68,1% 59,5%

Acredito que informações numéricas sejam muito 

úteis na vida financeira diária
60,6% 60,2% 61,0% 59,7% 65,2% 57,5% 72,7% 57,1%

Quando parcelo compras, analiso antes para 

escolher o crédito mais barato, que tenha taxas 

menores de juros, tendo o menor valor total do 

produto

58,9% 58,0% 59,8% 57,4% 59,0% 60,8% 65,5% 57,1%

Prefiro pagar minhas compras à vista, para evitar 

dívidas
58,1% 55,9% 60,3% 62,3% 55,8% 55,0% 68,0% 55,3%

Sinto-me melhor quando tenho um planejamento 

das minhas despesas para os próximos 6 meses
56,2% 53,9% 58,4% 53,9% 59,6% 56,1% 66,3% 53,3%

Tenho objetivos financeiros para um grande 

sonho de consumo para os próximos 1 a 2 anos
54,0% 48,8% 58,9% 59,4% 55,4% 45,7% 55,9% 53,4%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440

CONTINUA...



HÁBITOS RELACIONADOS AO DINHEIRO (CONTINUAÇÃO)

RESPOSTAS – RU por item

(% Sempre + com frequência)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Sei quanto preciso  guardar todo mês 51,3% 51,7% 51,0% 54,2% 51,5% 47,6% 62,6% 48,1%

Calculo quanto estou pagando de juros quando faço 

uma compra a prazo
52,9% 54,3% 51,5% 50,7% 55,9% 52,8% 63,3% 49,9%

Quando tenho um sonho de consumo (casa, 

viagem, etc.), estabeleço metas financeiras, sigo 

elas à risca até conquistar meu objetivo

48,2% 46,7% 49,6% 53,2% 42,1% 47,6% 59,5% 45,0%

Faço um planejamento cuidadoso dos passos que 

devo seguir para ficar dentro do orçamento nos 

próximos 6 meses

47,3% 50,2% 44,5% 47,1% 44,9% 49,7% 58,9% 43,9%

Gosto de gastar tempo fazendo controle da minha 

vida financeira
39,2% 38,6% 39,7% 41,9% 34,5% 40,1% 45,8% 37,3%

Vejo dicas de especialistas sobre a gestão da minha 

vida financeira
30,8% 35,7% 26,2% 35,1% 28,6% 27,3% 39,9% 28,2%

Evito coletar informações sobre controle das minhas 

finanças pois é muito trabalhoso
21,0% 20,9% 21,1% 28,6% 19,0% 13,0% 19,6% 21,4%

Prefiro não prestar atenção em assuntos que 

envolvem números
18,8% 23,5% 14,3% 26,6% 16,7% 10,8% 17,5% 19,2%

Tomo dinheiro emprestado (cheque especial, cartão 

de crédito etc.) para conseguir pagar contas
17,2% 17,9% 16,5% 23,9% 14,5% 11,1% 17,6% 17,1%

Participo de cursos, seminários ou palestras para 

aprender mais sobre a gestão do meu orçamento
16,7% 18,0% 15,5% 27,7% 11,2% 7,6% 16,2% 16,8%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



HÁBITOS RELACIONADOS AO DINHEIRO: 76% nunca ou apenas às vezes 

tomam dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas, percentual que é menor entre os mais jovens. 

74% nunca ou às vezes preferem não prestar atenção em assuntos que envolvem números e 74% evita 

coletar informações sobre o controle das finanças por considerar muito trabalhoso.  

RESPOSTAS – RU por item

(% Nunca + Às vezes)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Tomo dinheiro emprestado (cheque especial, cartão 

de crédito etc.) para conseguir pagar contas
76,1% 76,4% 75,9% 69,1% 79,9% 81,7% 75,8% 76,2%

Prefiro não prestar atenção em assuntos que 

envolvem números
74,3% 69,6% 78,6% 67,3% 78,6% 79,2% 80,9% 72,4%

Participo de cursos, seminários ou palestras para 

aprender mais sobre a gestão do meu orçamento
73,9% 73,1% 74,8% 63,3% 79,7% 82,3% 79,3% 72,4%

Evito coletar informações sobre controle das minhas 

finanças pois é muito trabalhoso
73,6% 75,0% 72,4% 66,2% 74,8% 82,2% 78,4% 72,3%

Vejo dicas de especialistas sobre a gestão da minha 

vida financeira
62,1% 56,1% 67,8% 59,0% 66,6% 61,9% 54,5% 64,3%

Gosto de gastar tempo fazendo controle da minha 

vida financeira
57,6% 57,2% 57,9% 55,3% 63,8% 54,7% 52,7% 59,0%

Quando tenho um sonho de consumo (casa, 

viagem, etc.), estabeleço metas financeiras, sigo 

elas à risca até conquistar meu objetivo

48,5% 51,0% 46,1% 44,5% 54,0% 48,5% 37,9% 51,5%

Faço um planejamento cuidadoso dos passos que 

devo seguir para ficar dentro do orçamento nos 

próximos 6 meses

48,2% 45,4% 50,9% 50,7% 51,7% 41,8% 39,9% 50,6% 

Sei quanto preciso  guardar todo mês 44,7% 44,2% 45,2% 43,8% 45,4% 45,1% 36,6% 47,0%

Prefiro pagar minhas compras à vista, para evitar 

dívidas
40,4% 42,7% 38,2% 36,0% 43,1% 43,5% 31,3% 43,0%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440

CONTINUA...



HÁBITOS RELACIONADOS AO DINHEIRO (CONTINUAÇÃO)

RESPOSTAS – RU por item

(% Nunca + Às vezes)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Calculo quanto estou pagando de juros quando 

faço uma compra a prazo
39,4% 38,8% 40,0% 42,7% 36,9% 37,4% 29,6% 42,2%

Sinto-me melhor quando tenho um planejamento 

das minhas despesas para os próximos 6 meses
39,0% 41,3% 36,9% 43,0% 36,8% 36,0% 31,8% 41,1%

Tenho objetivos financeiros para um grande 

sonho de consumo para os próximos 1 a 2 anos
38,4% 43,4% 33,7% 36,9% 35,1% 43,6% 40,9% 37,7%

Acho importante aprender a usar informações 

numéricas para tomar boas decisões financeiras
35,1% 36,9% 33,4% 37,0% 30,5% 36,9% 25,4% 37,8%

Acredito que informações numéricas sejam muito 

úteis na vida financeira diária
34,2% 33,6% 34,7% 35,2% 31,0% 35,8% 26,1% 36,5%

Quando parcelo compras, analiso antes para 

escolher o crédito mais barato, que tenha taxas 

menores de juros, tendo o menor valor total do 

produto

33,6% 34,6% 32,6% 36,4% 33,4% 30,1% 28,0% 35,1%

Ao parcelar uma compra sei quantas outras 

contas parceladas ainda tenho para pagar
32,7% 38,4% 27,3% 33,3% 29,3% 35,1% 25,5% 34,7%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



SÍNTESE DOS RESULTADOS – CONSUMISMO: 65% quase sempre avaliam 

se realmente precisam do produto quando vão fazer uma compra e 58% com frequência ou sempre fazem 

serviços na própria casa ao invés de contratar de fora para poder economizar e 46% acham importante 

guardar dinheiro para o futuro ao invés de gastar hoje. Mas 38% às vezes consegue resistir as promoções 

e só compra aquilo que está planejado, 42% às vezes paga as compras parceladas para poder comprar 

tudo o que quer e 50% às vezes acredita que dinheiro é feito para gastar

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 64,7% 24,2% 8,5% 2,6%

Para economizar, faço em casa muitos serviços que poderiam ser contratados fora, como 

manicure, pet shop, cinema, lanches
58,4% 24,6% 12,3% 4,7%

Consigo resistir as promoções, só compro aquilo que está planejado 52,6% 37,7% 7,1% 2,6%

Pago minhas compras parceladas, pois assim consigo comprar tudo o que quero 38,3% 41,8% 14,3% 5,7%

Dinheiro existe para gastar 28,7% 49,7% 18,9% 2,9%

Acho mais importante gastar dinheiro hoje do que guardar para o futuro 19,3% 31,5% 45,6% 3,6%

Geral 2017

805



CONSUMISMO: Sempre ou com frequência, 65% avaliam se realmente precisam do produto 

antes de comprá-lo (especialmente as classes A/B),  58% fazem serviços que poderiam ser contratados 

fora na própria casa para economizar (sobretudo as mulheres) e 53% conseguem resistir aos apelos de 

promoções e só fazer compras planejadas.

RESPOSTAS – RU por item

(% Sempre + com frequência)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Quando faço compras avalio se realmente 

preciso do produto para não arrepender
64,7% 64,0% 65,4% 60,0% 66,8% 68,9% 76,7% 61,3%

Para economizar, faço em casa muitos 

serviços que poderiam ser contratados fora, 

como manicure, pet shop, cinema, lanches

58,4% 51,6% 64,8% 56,7% 66,4% 53,1% 56,0% 59,1%

Consigo resistir as promoções, só compro 

aquilo que está planejado
52,6% 56,8% 48,5% 50,2% 48,0% 60,0% 63,5% 49,5%

Pago minhas compras parceladas, pois assim 

consigo comprar tudo o que quero
38,3% 38,9% 37,7% 42,5% 32,5% 38,3% 29,7% 40,7%

Dinheiro existe para gastar 28,6% 32,0% 25,4% 36,4% 25,1% 21,9% 28,4% 28,7%

Acho mais importante gastar dinheiro hoje do 

que guardar para o futuro
19,3% 22,0% 16,7% 24,8% 16,8% 14,5% 16,4% 20,1%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



CONSUMISMO/CONSUMO CONSCIENTE: 77% consideram que é mais 

importante não gastar dinheiro hoje e guardar para o futuro. 69% não concordam que dinheiro existe para 

gastar (em especial as mulheres) e 56% nunca ou às vezes pagam as compras parceladas para poderem 

comprar o que querem.

RESPOSTAS – RU por item

(% Nunca + Às vezes)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Acho mais importante gastar dinheiro hoje do 

que guardar para o futuro
77,1% 73,8% 80,3% 74,0% 82,2% 76,5% 82,3% 75,6%

Dinheiro existe para gastar 68,5% 63,4% 73,4% 61,9% 73,7% 72,2% 70,3% 68,0%

Pago minhas compras parceladas, pois assim 

consigo comprar tudo o que quero
56,1% 56,7% 55,5% 51,5% 61,1% 57,2% 67,0% 52,9%

Consigo resistir as promoções, só compro 

aquilo que está planejado
44,9% 39,0% 50,4% 48,2% 49,7% 36,0% 35,8% 47,4%

Para economizar, faço em casa muitos 

serviços que poderiam ser contratados fora, 

como manicure, pet shop, cinema, lanches

36,9% 41,1% 32,9% 38,6% 31,6% 39,7% 39,4% 36,2%

Quando faço compras avalio se realmente 

preciso do produto para não arrepender
32,7% 32,5% 33,0% 37,9% 32,1% 26,6% 22,4% 35,7%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



SÍNTESE DOS RESULTADOS – INVESTIMENTO: 39% confiam apenas às 

vezes na sua capacidade de identificar bons investimentos. 22% nunca sabem os investimentos com as 

melhores taxas de retorno, considerando sua realidade e 23% nunca sabem quais investimentos 

escolher para obter o máximo de retorno sobre o dinheiro.

RESPOSTAS - RU

(Por item)

Sempre + Com 

frequência
Às vezes Nunca

Não tenho ou 

utilizo este 

serviço

Tenho confiança na minha capacidade de identificar bons investimentos 38,2% 39,1% 15,8% 6,9%

Sei os investimentos que tem as melhores taxas de retorno, considerando minha realidade 37,7% 30,3% 21,9% 10,1%

Sei quais investimentos escolher para obter o máximo retorno sobre o dinheiro 34,0% 34,2% 23,1% 8,6%

Geral 2017
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INVESTIMENTO: Somente 38% tem com frequência ou na maioria das vezes confiança na sua 

capacidade de identificar bons investimentos, especialmente as classes A/B. 38% acredita que sabe os 

investimentos que tem as melhores taxas de retorno e 34% sabe escolher investimentos para obter o 

máximo de retorno.

RESPOSTAS – RU por item

(% Sempre + com frequência)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Tenho confiança na minha capacidade de 

identificar bons investimentos
38,2% 41,7% 34,9% 43,6% 31,7% 37,5% 47,2% 35,7%

Sei os investimentos que tem as melhores 

taxas de retorno, considerando minha 

realidade

37,7% 40,9% 34,6% 43,5% 34,0% 33,7% 46,2% 35,3%

Sei quais investimentos escolher para obter o 

máximo retorno sobre o dinheiro
34,1% 37,5% 30,9% 38,6% 33,1% 29,2% 41,9% 31,9%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



INVESTIMENTO: Nunca ou apenas às vezes, 57% sabem quais investimentos escolher para 

obter o máximo retorno sobre o dinheiro, principalmente as classes C/D/E; 55% nunca ou às vezes possui 

confiança na sua capacidade de identificar bons investimentos e 52% sabem os investimentos que tem as 

melhores taxas de retorno.

RESPOSTAS – RU por item

(% Nunca + Às vezes)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Sei quais investimentos escolher para obter o 

máximo retorno sobre o dinheiro
57,3% 53,2% 61,2% 57,2% 58,3% 56,6% 48,5% 59,9%

Tenho confiança na minha capacidade de 

identificar bons investimentos
54,9% 50,7% 58,8% 51,1% 62,3% 52,7% 46,4% 57,3%

Sei os investimentos que tem as melhores 

taxas de retorno, considerando minha 

realidade

52,2% 51,3% 53,1% 51,0% 53,2% 53,0% 45,3% 54,2%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



SÍNTESE DOS RESULTADOS – TRANSPORTE: 44% sempre ou com 

frequência usam transporte coletivo ou carona para economizar com transporte. 44% nunca vendem o vale 

transporte para ter dinheiro “extra” no orçamento e 36% às vezes vai aos lugares a pé ou de bicicleta para 

economizar com transporte.

RESPOSTAS - RU

(Por item)

Sempre + Com 

frequência
Às vezes Nunca

Não tenho ou 

utilizo este 

serviço

Uso transporte coletivo ou caronas para economizar com transporte 44,1% 31,9% 18,6% 5,4%

Vou aos lugares a pé ou de bicicleta para economizar com transporte 35,2% 36,5% 22,7% 5,6%

Vendo o vale transporte para ter um dinheiro “extra” no orçamento 16,4% 15,5% 44,4% 23,7%

Geral 2017

805



USO DO TRANSPORTE: 44% sempre ou com frequência usam transporte coletivo ou 

caronas para economizar com transporte, principalmente as classes C/D/E. 35% vai a lugares a pé ou de 

bicicleta para economizar com transporte e 16% vendem o vale para conseguir um dinheiro extra.

RESPOSTAS – RU por item

(% Sempre + com frequência)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Uso transporte coletivo ou caronas para 

economizar com transporte
44,0% 43,9% 44,1% 50,3% 40,2% 39,5% 35,3% 46,5%

Vou aos lugares a pé ou de bicicleta para 

economizar com transporte
35,2% 35,4% 35,1% 36,1% 33,4% 35,8% 30,6% 36,5%

Vendo o vale transporte para ter um dinheiro 

“extra” no orçamento
16,4% 20,6% 12,3% 25,0% 10,4% 10,9% 14,0% 17,0%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



USO DO TRANSPORTE: 60% nunca ou apenas às vezes vendem o vale transporte para ter 

um dinheiro extra no orçamento, principalmente as classes C/D/E. 59% nunca ou às vezes vai a lugares de 

bicicleta ou a pé para economizar e 51% nunca ou às vezes usa transporte coletivo ou carona para 

economizar com transporte.

RESPOSTAS – RU por item

(% Nunca + Às vezes)

Geral Sexo Idade Classe

Dez/2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

Vendo o vale transporte para ter um dinheiro 

“extra” no orçamento
59,9% 58,0% 61,7% 59,8% 64,0% 56,3% 51,9% 62,2%

Vou aos lugares a pé ou de bicicleta para 

economizar com transporte
59,2% 59,0% 59,4% 58,9% 62,9% 56,2% 66,1% 57,3%

Uso transporte coletivo ou caronas para 

economizar com transporte
50,6% 53,1% 48,2% 45,1% 56,3% 52,5% 60,4% 47,8%

Geral 2017 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 49 50 ou mais A/B C/D/E

805 408 397 406 250 149 365 440



Caracterização

da Amostra



REGIÃO

23

Base Geral

805

25,3%
NORDESTE

41,4%
SUDESTE

14,2%
SUL

7,7%
CENTRO-OESTE

11,3%
NORTE

Salvador 6,7%

Fortaleza 5,6%

Recife 5,0%

João Pessoa 2,5%

Maceió 1,7%

São Luís 1,1%

Aracajú 1,1%

Teresina 0,9%

Natal 0,9%

São Paulo 20,6%

Rio de Janeiro 14,7%

Belo Horizonte 5,6%

Vitória 0,4%

Curitiba 8,2%

Porto Alegre 4,2%

Florianópolis 1,9%

Brasília 2,9%

Goiânia 2,6%

Campo Grande 1,3%

Cuiabá 1,1%

Manaus 5,8%

Belém 2,4%

Boa Vista 0,9%

Macapá 0,8%

Rio Branco 0,8%

Porto Velho 0,4%

Palmas 0,2%



SEXO E IDADE

24

48,7%51,3%

Homem Mulher

16,3%

23,7%

20,3%

16,7%

12,0%

11,0%

18 a 24 anos 25 a 34 anos

35 a 44 anos 45 a 54 anos

55 a 64 anos 65 anos ou mais

Geral

805



CLASSE
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Geral

805

22,2%

77,8%

A/B C/D/E

Número médio de moradores por domicílio: 3,47


