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Entre o segundo trimestre de 2014 e o último de 2016, 
o Brasil passou por uma das recessões mais longas de 
sua história, ao lado daquela de 1989-1992: em ambas, 
foram 11 trimestres consecutivos de retração do PIB. 
Durante a recessão de 2014-2016 o país acumulou 
uma queda do PIB de 8,2%, depois de mostrar recuos 
de 3,5% tanto em 2015 quanto em 2016. Já em 2017, 
o crescimento do país foi de 1,0%, marcando o início 
de uma tímida retomada no crescimento, gerando 
expectativas de que, com a inflação sob controle1, os 
níveis de desemprego pudessem finalmente começar a 
cair, aumentando a renda das pessoas e estimulando a 
volta gradual do consumo. 

Contudo, atualmente há mais de 13 milhões de 
desempregados no país2. A impressão geral dos 
brasileiros é de que o custo de vida continua elevado, 
pressionando os gastos das famílias e dificultando a 
gestão do orçamento. Além disso, o panorama político e 
econômico segue dominado por alto grau de incerteza, 
especialmente em relação aos rumos do processo 
eleitoral que se aproxima, tornando difícil traçar um 

cenário mais preciso para os próximos meses. 

Nesse contexto de incerteza generalizada e confiança 
abalada, a pesquisa “Expectativas dos Consumidores 
para o segundo semestre de 2018”, conduzida pelo 
SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), revela que os brasileiros avaliam 
mal o cenário do primeiro semestre, mas acreditam 
em melhora daqui pra frente: a sensação da maioria 
é de piora da economia no primeiro semestre em 
2018, em relação ao ano passado; ao mesmo tempo, 
praticamente quatro em cada dez esperam um cenário 
melhor na segunda metade do ano.

O objetivo do estudo é investigar a percepção e a 
avaliação dos consumidores no que diz respeito ao 
cenário econômico, à vida financeira e ao consumo 
no primeiro semestre deste ano, bem como as 
expectativas para o segundo semestre quanto a 
economia e finanças pessoais. Além disto, conhecer 
a opinião dos consumidores quanto às interferências 
da corrida eleitoral na economia durante o segundo 
semestre. 

cinco em cada dez acreditam que as 
condições gerais da economia no 1º semestre 
de 2018 foram piores que em 2017 

1	 O	IPCA	foi	avaliado	em	2,95%	em	2017,	abaixo	do	piso	da	meta	de	3,0%	estipulada	pelo	governo,	de	acordo	com	o	IBGE.
2	 O	IBGE	informa	que	o	desemprego	foi	de	12,7%,	em	média,	no	trimestre	encerrado	em	maio	de	2018,	com	estabilidade	em	relação	 
	 ao	trimestre	imediatamente	anterior	(12,6%).
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Ao que parece, a lenta retomada atualmente em 
curso na economia brasileira, embora contínua, ainda 
não surtiu efeitos práticos positivos no país e na vida 
cotidiana das pessoas. Cinco em cada dez entrevistados 
acreditam que as condições gerais da economia 
foram piores no 1º semestre comparado a 2017 
(50,8%, com aumento de 12,2 p. p. em relação ao ano 
passado). Outros 29,7% acreditam que as condições 
permaneceram iguais e 15,9% que estão melhores. 

Quando avaliam a própria condição financeira, quatro 
em cada dez garantem que também houve piora no 1º 
semestre em relação a 2017 (44,0%, com aumento de 
7,8 p. p. na comparação com o ano passado), enquanto 
34,1% falam em condições financeiras iguais (com 

queda de 6,1 p. p. em relação ao ano passado) e 19,0% 
pensam que está melhor.

Considerando os que sentiram piora na vida financeira, 
46,3% avaliam que tiveram redução na renda familiar 
(com aumento de 12,6 p. p. na comparação com o ano 
passado), enquanto 30,9% não estão conseguindo 
poupar como antes, 30,8% estão desempregados e 
29,7% estão com o pagamento de dívidas em atraso. 

Por outro lado, entre os que alegam melhora na própria 
situação financeira, 41,0% avaliam que isso se deve 
ao controle do orçamento para não passar aperto, 
ao passo em que 28,3% estão conseguindo poupar e 
25,8% estão fazendo bico (trabalhos extras). 

64%	tIvErAm	quE	rECOrrEr	A	BICOs	E 
53% ficaram muitos meses com as contas 
no Vermelho
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Para muitos brasileiros, especialmente entre os que 
pertencem às menores faixas de renda, o primeiro 
semestre deste ano foi um período marcado por 
dificuldades que exigiram sacrifício e capacidade de 
adaptação – seja para tentar aumentar os ganhos, seja 
para lidar com as adversidades do endividamento ou da 
perda de emprego: oito em cada dez precisaram fazer 
cortes no orçamento (83,3%) e 64,4% tiveram que 
recorrer a bicos (com aumento de 7,0 p.p em relação 
ao ano passado, chegando a 70,2% na Classe C/D/E), 
enquanto 56,7% ficaram ou tiveram um membro da 

família que ficou desempregado (aumentando para 
61,5% na Classe C/D/E).

Ao mesmo tempo, 53,5% ficaram muitos meses com 
as contas no vermelho (aumentando para 58,1% na 
Classe C/D/E), 41,4% foram negativados (aumentando 
para 47,3% na Classe C/D/E) e 37,4% precisaram 
recorrer a um empréstimo - de familiares ou bancos - 
para organizar o orçamento (aumentando para 40,0% 
na Classe C/D/E). Em contrapartida, apenas dois em 
cada dez conseguiram fazer reserva financeira (21,1%) 
e 17,1% conseguiram realizar um sonho de consumo.

Como seria de se esperar, muitas pessoas foram 
obrigadas a rever seus hábitos de consumo e entre os 
que tiveram que fazer cortes nos gastos; seis em cada 
dez, por exemplo, cortaram ou reduziram as refeições 
fora de casa (61,2%, aumentando para 74,2% na 
Classe A/B), enquanto 57,5% cortaram ou diminuíram 
gastos com a compra de roupas, calçados e acessórios 

(aumentando para 63,1% entre as mulheres) e 55,0% 
com os itens supérfluos de supermercado - iogurtes, 
congelados, carnes nobres, leite condensado, bebidas, 
etc. Por sua vez, os itens que tiveram cortes menores 
foram conta de água e luz (17,9%) e de Internet 
(17,7%).

cenÁrio das finanças pessoais no 1º semestre de 2018

RESPOSTAS “SIM” – RU (por item) 2017 2018

Precisei fazer cortes no orçamento 80% 83%

Precisei recorrer a bicos/trabalhos extras 57% 64%

Fiquei ou alguém na minha família ficou desempregado - 57%

Fiquei muitos meses com as contas no vermelho 51% 53%

Consegui pagar as contas em dia 56% 51%

Não consegui pagar todas as minhas contas e fui registrado num órgão de proteção ao crédito 38% 41%

Precisei recorrer a um empréstimo (de familiares ou bancos) para organizar o orçamento 35% 37%

Precisei vender bens para conseguir dinheiro 26% 30%

Consegui fazer reserva financeira (juntar dinheiro) 23% 21%

Consegui realizar um sonho de consumo 23% 17%

Citou NÃO para todas opções anteriores 1% 1%
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precisaram 
fazer cortes 
no orçamento

83% 

“A recuperação da economia ainda é bastante lenta 
e surte pouco efeito prático na realidade de muitos 
brasileiros. Os indicadores macroeconômicos mostram 
que o momento mais grave ficou para trás, mas isso não 
serve de alento para quem perdeu o emprego ou está 
endividado. A renda das famílias continua achatada 
e, com isso, o consumo segue a passo lento. No 
mercado de trabalho, cresce a informalidade e a taxa 

de desemprego permanece bastante elevada, outro 
sinal de persistência da crise. Mesmo com a inflação 
controlada, fica a impressão de que a economia do país 
está emperrada e isso só vai mudar quando o ritmo 
de crescimento se tornar mais vigoroso e a confiança 
for recuperada” – ressalta a economista chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti. 

cortes/reduções no orçamento no 1º semestre 
de 2018 quando comparado a 2017

RESPOSTAS – RM 2017 2018

Almoço/jantar/lanches fora de casa 57% 62%

Vestuário, calçados e acessórios 55% 57%

Itens supérfluos variados de supermercado (iogurtes, congelados, carnes nobres, 
leite condensado, bebidas, etc) 50% 55%

Cinema, teatro 51% 53%

Viagens 51% 53%

Bares, casas noturnas e baladas 53% 50%

Salão de beleza 50% 44%

Academia 42% 35%

Conta de TV por assinatura 29% 32%

Conta de telefone fixo e/ou celular 27% 28%

Faculdade/escola/cursos extras 19% 20%

Conta de luz, água, gás 14% 18%

Conta de internet 13% 18%

Outros 4% 2%
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Tendo em vista os compromissos financeiros atuais dos 
consumidores ouvidos na pesquisa, os mais comuns são 
a conta de água, luz e gás (88,1%), a conta de internet 
(83,6%), a conta de telefone (70,8%), o cartão de crédito 
(61,3%) e a TV por assinatura (56,5%). Por outro lado, 
aqueles com menor incidência são o financiamento de 
automóvel (18,3%), o financiamento de casa própria 
(14,9%) e as parcelas a pagar em cheque (11,0%). 

Quando o orçamento mensal não é suficiente, é 
preciso fazer escolhas. Sem poder arcar com todas 
as contas assumidas, muitos brasileiros tiveram de 
priorizar o pagamento de determinadas despesas, 
enquanto outras seguem ainda em aberto. Vale notar 

que algumas das contas atrasadas são decorrentes dos 
hábitos de consumo e compras realizadas, enquanto 
outras podem ser consideradas essenciais no cotidiano 
dos brasileiros. 

Considerando os compromissos em atraso, 47,3% 
dos que têm carnês ou boletos possuem parcelas 
com pendência de pagamento. Eles são seguidos 
das parcelas de cartão de lojas (45,3%), do cartão de 
crédito (36,7%) e do financiamento da casa própria 
(33,8%). Por outro lado, 20,0% dos que têm TV por 
assinatura possuem contas em atraso, 18,6% conta do 
condomínio e 15,4% do plano de saúde.

crediÁrio e cartão são os principais 
compromissos em atraso
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As parcelas de despesas com o maior tempo médio 
de pagamento em atraso correspondem aos cheques 
(12,9 meses), ao financiamento da casa própria (11,5 
meses), às parcelas do cartão de lojas (11,2 meses) 
e aos empréstimos (11,2 meses), ao passo em que 
aqueles com menor tempo de atraso são a conta de 
água/luz/gás (5,6 meses), a TV por assinatura (4,4 
meses), a conta de telefone (3,6 meses) e a Internet 
(3,1 meses). 

“Para lidar com as contas em atraso e voltar a organizar 
a vida financeira, o ideal é procurar liquidar primeiro as 
dívidas que trazem juros mais altos, como o cartão de 
crédito e o cheque especial, por exemplo. Se não puder 
quitar todas as dívidas com o próprio orçamento, o 
consumidor pode recorrer a um empréstimo com juros 
menores a fim de pagar tudo que estiver pendente. 
Assim, troca-se uma ou mais dívidas mais caras por 
outra mais barata” – explica o educador financeiro do 
SPC Brasil e do Portal Meu bolso Feliz, José Vignoli. 

compromissos financeiros com pagamento em atraso

Parcelas a pagar em carnês ou boletos

Parcelas de cartão de compras exclusivas em uma determinada 
loja, como C&A, Casas Bahia, etc.

Cartão de crédito de instituições financeiras ou lojas

Financiamento de casa própria

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

Empréstimo consignado ou pessoal

Conta de água/Luz/Gás

Escola ou faculdade

Financiamento de automóvel (carro, moto)

Conta de telefone (fixo ou celular)

Aluguel

Internet

TV por assinatura

Condomínio

Plano de saúde

47%

32%

37%

30%

33%

23%

19%

45%

31%

34%

27%

20%

32%

22%

15%
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Praticamente sete em cada dez pessoas ouvidas na 
pesquisa acreditam que será difícil realizar certos 
projetos planejados para este 2018 (68,7%), sendo 
que os mais mencionados são fazer uma reserva 
financeira (51,5%), fazer uma grande viagem (33,1%, 
aumentando para 53,6% entre os mais velhos e 47,1% 

na Classe A/B), comprar um carro (32,9%, aumentando 
para 41,4% entre os homens), reformar a casa (31,9%, 
aumentando para 37,3% entre as mulheres) e comprar 
a casa própria (31,5%, aumentando para 39,4% entre 
os mais jovens). 

69%	ACrEdItAm	quE	sErá	dIfíCIl	rEAlIzAr	
projetos planejados para este ano
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Como principais justificativas para a dificuldade 
de realizar os projetos planejados para 2018, 61% 
argumentam que o dinheiro de que dispõem mal dá 
para pagar as contas mensais (61,2%, com aumento de 
17,1 p. p. em relação a 2017, chegando a 66,3% entre 
as mulheres), enquanto 55,8% acreditam que os preços 
das coisas estão muito altos (com aumento de 9,6 p. p. 
na comparação com 2017) e 29,0% dizem que os juros 
do financiamento estão muito altos (aumentando para 

37,8% entre os homens e 46,4% entre os mais velhos).

Em contrapartida, o otimismo dos 31,3% que esperam 
realizar seus projetos sem dificuldade este ano 
se justifica por acreditarem que boas coisas vão 
acontecer (68,3%), enquanto 51,5% consideram-se 
determinados e conseguem cumprir seus planos e 
34,4% planejaram-se financeiramente (aumentando 
para 42,6% entre os homens e 52,9% na Classe A/B).

projetos planejados para 2018 
quE	sErãO	dIfíCEIs	dE	rEAlIzAr

RESPOSTAS – RM 2017 2018

Poupar ou juntar uma reserva de dinheiro 47% 51%

Uma grande viagem 31% 33%

Comprar um carro 37% 33%

Reformar minha casa 34% 32%

Comprar uma casa/apartamento 30% 31%

Conseguir um novo emprego 25% 30%

Abrir meu próprio negócio 24% 29%

Fazer um tratamento odontológico (clareamento, porcelana, 
aparelho ortodôntico para correção nos dentes) 34% 28%

Cuidar da saúde 20% 22%

Conseguir entrar na faculdade/formar na faculdade/fazer um curso 22% 19%

Casar 11% 10%

Ter uma promoção no meu trabalho 8% 9%

Fazer uma plástica/tratamento estético 8% 8%

Ter um filho 9% 7%

Outros 3% 3%
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Recentemente, em seu Relatório de Inflação, o Banco 
Central reduziu a expectativa de crescimento do PIB 
para 1,6% em 20183, com queda de 1 ponto percentual 
em relação à estimativa anterior. O BC destaca que o 
processo de recuperação da economia está em marcha, 
mas em ritmo menor do que o esperado. Considerando 
o primeiro trimestre de 2018, dentre os componentes 
do PIB pelo lado da demanda, o consumo das famílias 
continua crescendo, ainda que timidamente, e, no 
âmbito da oferta, a produção agropecuária mostrou 
expansão, enquanto a atividade industrial apresenta 
desaceleração. O ambiente econômico ainda é afetado, 
em grande medida, pelos números do desemprego. Em 
relação ao mercado de trabalho, o Banco Central fala 
em “recuperação moderada, em linha com o ritmo de 
retomada da atividade econômica4”.

E os brasileiros, de modo geral? O que pensam sobre 
os rumos da economia no segundo semestre de 2018? 
A pesquisa indica que as opiniões estão divididas: 

praticamente quatro em cada dez entrevistados estão 
otimistas, acreditando que o cenário econômico do 
2º semestre será melhor que o primeiro (38,9%, com 
aumento de 8,8 p. p. na comparação com 2017), 
enquanto 29,4% pensam que será igual (com queda 
de 8,6 p. p. em relação a 2017) e 14,8% esperam uma 
piora nas condições (aumentando para 27,5% entre os 
mais velhos).

Considerando apenas os que estão pessimistas, 63,6% 
acreditam que vão consumir menos, 57,6% dizem 
que será mais difícil fazer reserva financeira e 51,2% 
garantem que será mais difícil manter as contas em 
dia, pois as coisas estão mais caras.

Por outro lado, os que esperam um cenário econômico 
melhor argumentam que será mais fácil manter as 
contas em dia (68,7%), enquanto 61,9% acreditam que 
ficará mais fácil economizar e fazer reserva financeira 
e 26,8% que voltarão a comprar mais. 

77% ainda não sentem os efeitos da melhora 
da economia nos preços, juros, desemprego 
e consumo

3	 http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/direita.asp?idioma=P&ano=2018&acaoAno=ABrIr&mes=06&acaomes=ABrIr
4	 http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2018/06/ri201806c1p.pdf
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principais consequências de um cenÁrio econômico
pior no 2º semestre de 2018

64%

Acredito que 
farei menos 

compras, 
vou consumir 

menos

58%

Acredito que 
ficará mais difícil 

economizar e 
fazer reserva 

financeira

51%

Acredito que 
será mais difícil 

manter 
as contas em 
dia, pois as 
coisas estão 
mais caras

32%

Vou trocar a marca 
de alguns produtos 

que compro 
por outras mais 
baratas porque 

terei menos 
dinheiro e 
precisarei 

economizar

23%

Acredito que 
será mais difícil 

as empresas 
concederem 
crediários, 

financiamentos 
ou empréstimos 

em várias parcelas

18%

Serei obrigado a 
gastar minha 

reserva 
financeira

3%

Não sei

principais consequências de um cenÁrio econômico
melhor no 2º semestre de 2018

69%

Será mais fácil 
manter as 

contas em dia

62%

Ficará mais fácil 
economizar 

e fazer reserva 
financeira

27%

Voltarei a fazer 
mais compras, 
vou consumir 

mais

21%

Será mais fácil 
conseguir crédito

17%

Vou voltar a 
consumir as 

marcas 
dos produtos 

que gosto, 
independente 

o seu preço

4%

Outros

7%

Não sei
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Quatro em cada dez consumidores não acreditam no 
crescimento da economia no segundo semestre deste 
ano (44,9%, aumentando para 57,0% na Classe A/B), 
ao passo em que 32,4% acreditam e 22,7% não sabem 
dizer. Comprovando que os ecos da recessão ainda 
estão fortemente presentes na vida diária das pessoas, 
76,7% declaram que ainda não sentem os efeitos da 

melhora da economia no seu cotidiano, seja no preço 
das coisas, juros, desemprego ou consumo. Nesse 
caso, 77,4% consideram que os preços continuam 
aumentando, enquanto 56,2% pensam que as taxas 
de juros estão muito altas e 53,8% argumentam que o 
mercado de trabalho continua fraco.

Em contrapartida, 23,3% dos entrevistados sentiram 
efeitos de melhora na economia. Dentre esses, 47,7% 
justificam sua posição dizendo que as pessoas voltaram 

a comprar mais, enquanto 36,4% consideram que a 
criação de novas vagas de emprego está aumentando 
e 34,7% dizem que os preços pararam de aumentar. 

quatro em cada dez consumidores não 
acreditam no crescimento da economia 

no segundo semestre deste ano

por que não estão sentindo 
a melhora da economia

77%Os preços continuam aumentando

56%As taxas de juros estão altas

54%O mercado de trabalho continua fraco

28%As pessoas estão comprando pouco

1%Outros
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Confrontados sobre possíveis atitudes que poderão ser 
tomadas para lidar com os efeitos da crise e superar as 
dificuldades econômicas que ainda persistem, como o 
desemprego, orçamento baixo e preços altos, 27,8% 
pretendem fazer pesquisa de preços no segundo 
semestre (aumentando para 39,6% na Classe A/B). 
Além disso, 27,8% querem aumentar a renda com 
trabalhos extras (com aumento de 7,9 p. p. em relação 
a 2017), 25,9% planejam organizar as contas de casa 

(com aumento de 6,1 p. p. na comparação com 2017), 
25,3% falam em pagar a maioria das compras à vista 
e 21,4% vão cortar gastos com lazer. Quase a metade 
da amostra acredita que o consumo de supérfluos será 
menor no segundo semestre na comparação com o 
primeiro (46,5%), enquanto 32,0% pensam que será 
igual e 12,5% esperam níveis maiores de consumo 
desses itens. 

42%	EsPErAm	vIdA	fInAnCEIrA	mElhOr	nO	
segundo semestre
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No que se refere às finanças pessoais, a maior parte 
dos consumidores ouvidos vê de modo positivo o 
período restante do ano: 41,8% acreditam que sua vida 
financeira será melhor no segundo semestre quando 
comparado ao primeiro (com aumento de 6,5 p. p. 

na comparação com 2017, aumentando para 44,3% 
na Classe C/D/E). Outros 28,6% consideram que será 
igual (com diminuição de 6,8 p. p. em relação a 2017) e 
12,5% esperam uma piora nas próprias finanças.

atitudes que pretende tomar no 2º semestre para superar os 
PrOBlEmAs*	dECOrrEntEs	dA	CrIsE	ECOnômICA	quE	AIndA	PErsIstEm

RESPOSTAS – RM (até 3 opções) 2017 2018

Fazer pesquisa de preços 23% 28%

Aumentar a renda com trabalho extra: bicos/trabalhos informais 20% 28%

Organizar as contas da casa 20% 26%

Pagar a maioria das compras à vista, ou seja, evitar fazer compras parceladas 
com cheques, carnês, cartão de crédito etc 21% 25%

Cortar gastos com lazer 17% 21%

Fazer uma reserva financeira 14% 20%

Comprar produtos de marcas similares mais baratas 16% 14%

Cortar refeições fora de casa 13% 14%

Evitar comprar roupas, sapatos e acessórios 13% 13%

Procurar um emprego melhor 11% 12%

Pechinchar/pedir descontos na compra 11% 12%

Cancelar viagem de férias 12% 10%

Evitar dar presentes 9% 9%

Estocar produtos em promoção 6% 8%

Cortar planos de internet/celular/TV por assinatura 3% 6%

Evitar fazer compras frequentes em supermercado 7% 6%

Evitar ir ao salão de beleza 10% 5%

Priorizar o transporte público 6% 5%

Cortar plano de saúde 2% 3%

Outros 1% 0%

*	desemprego,	orçamento	baixo,	preços	altos	etc.
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Para aqueles com expectativas otimistas, a maioria 
(63,8%) se justifica sem apontar uma razão sólida, 
dizendo que boas coisas irão acontecer; 28,5% 
acrescentam que organizaram o orçamento 
(aumentando para 48,5% na Classe A/B) e 24,0% que 
esperam conseguir um novo emprego (aumentando 
para 35,7% entre os mais jovens). Entre os que 

aguardam uma situação financeira ruim em relação 
às finanças pessoais no segundo semestre, a principal 
razão é acreditar que a economia não irá se recuperar, 
impactando na vida financeira (57,2%). Ao mesmo 
tempo, 51,8% estão sem dinheiro e 32,2% não tem 
expectativas de conseguir um emprego ou alguma 
fonte de renda.

“A recessão não é apenas uma lembrança distante na 
mente dos brasileiros, e suas consequências ainda se 
mantém presentes em diversos aspectos do dia a dia 
da população. Na verdade, falta muito para que o 
consumidor retome a confiança. É preciso recuperar os 
postos de trabalho que foram perdidos durante a crise 
e comprometeram a renda das famílias, colocando 

milhões de pessoas em situação financeira muito 
vulnerável. A retomada do emprego, ao lado da busca 
pelo equilíbrio das contas públicas e de uma solução 
para o impasse da questão da Previdência, juntamente 
com maior estabilidade no campo político, é que 
poderão transformar esse quadro” – opina o presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

 
42% 

esperam Vida 
financeira melhor 

no segundo semestre
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impactos das 
eleições na 
economia 

no 2º semestre 
de 2018
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Crises das instituições tradicionais de representação, 
importantes reformas estruturais em estado de 
suspensão e a própria classe política em profundo 
descrédito junto à opinião pública... O cenário que se 
desenha para as próximas eleições presidenciais, em 
outubro deste ano, ainda é bastante incerto – com 
desdobramentos que podem vir a afetar, em maior ou 
menor grau, o andamento do processo de recuperação 
econômica. 

A esse respeito, 50,6% dos consumidores ouvidos 
acreditam que as eleições vão interferir no andamento 
da economia, enquanto 26,7% pensam que não e 
22,8% não sabem dizer (aumentando para 27,8% entre 
as mulheres).

Praticamente seis em cada dez pensam que as eleições 
vão aumentar o custo de vida (58,0%), enquanto 
pouco mais da metade fala em elevação nas taxas 
de juros (50,8%) e 35,7% acreditam no aumento 
do desemprego – com percentual semelhante para 
o aumento no consumo (33,7%, contra 30,9% que 
acreditam em redução). 

No que diz respeito às ações de combate à corrupção, 
a maior parte está otimista, dizendo que elas seguirão 
em frente (43,4%, contra 13,6% que esperam uma 
paralização), enquanto 37,7% garantem que as 
reformas que o país precisa vão seguir em frente 
(contra 38,7% que acreditam na permanência das 
reformas como estão hoje). 

43%	ACrEdItAm	quE	AçõEs	dE	COmBAtE	 
à corrupção seguirão em frente durante 
as eleições, mas maioria espera aumento 
dos preços
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de que forma as eleições podem interferir 
na economia durante o 2º semestre

Como se vê, as eleições dão margem a muita 
indefinição. Há a esperança de que a corrupção 
sistêmica continue a ser debelada no novo ciclo político 
que virá, bem como o desejo por parte do mercado de 
que as reformas prossigam, mas o consumidor ainda 
teme que as condições econômicas se deteriorem. De 

fato, os brasileiros ainda não sentiram as melhoras que 
a retomada do crescimento deveria sinalizar e, com 
isso, acabam adotando uma postura cautelosa, tanto 
no consumo quanto na realização de projetos para a 
segunda metade do ano. 

RESPOSTAS – RU (por item) IRÁ AUMENTAR/
SEGUIRÁ EM FRENTE

PERMANECERÁ 
COMO ESTÁ

IRÁ REDUZIR/
IRÁ PARAR

NÃO SEI 
RESPONDER

No custo de vida/preço das coisas 58% 22% 15% 6%

Nas taxas de juros 51% 24% 17% 8%

Nas ações de combate a corrupção 43% 36% 14% 6%

Nas reformas que o país precisa 
(Ex.: previdência, tributária, etc.) 38% 39% 15% 8%

No desemprego 36% 34% 23% 7%

No consumo/compras em geral 34% 28% 31% 8%
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conclusões

Visão do 1º semestre de 2018

 » 50,8% acreditam que as condições gerais da economia foram piores no 1º semestre comparado a 2017. Outros 
29,7% acreditam que as condições permaneceram iguais e 15,9% que estão melhores. 

 » Quando avaliam a própria condição financeira, 44,0% garantem que também houve piora no 1º semestre em 
relação a 2017, enquanto 34,1% falam em condições financeiras iguais e 19,0% pensam que está melhor.

 » 83,3% precisaram fazer cortes no orçamento e 64,4% tiveram que recorrer a bicos, enquanto 56,7% ficaram ou 
tiveram um membro da família que ficou desempregado.

 » 53,5% ficaram muitos meses com as contas no vermelho, 41,4% foram negativados e 37,4% precisaram recorrer 
a um empréstimo - de familiares ou bancos - para organizar o orçamento. Em contrapartida, apenas 21,1% 
conseguiram fazer reserva financeira e 17,1% conseguiram realizar um sonho de consumo.

 » 61,2% cortaram ou reduziram as refeições fora de casa, enquanto 57,5% cortaram ou diminuíram gastos com a 
compra de roupas, calçados e acessórios e 55,0% com os itens supérfluos de supermercado - iogurtes, congelados, 
carnes nobres, leite condensado, bebidas, etc. Por sua vez, os itens que tiveram cortes menores foram conta de 
água e luz (17,9%) e de Internet (17,7%).

 » Considerando os compromissos em atraso, 47,3% dos que têm carnês ou boletos possuem parcelas com 
pendência de pagamento. Eles são seguidos das parcelas de cartão de lojas (45,3%), do cartão de crédito (36,7%) 
e do financiamento da casa própria (33,8%). Por outro lado, 20,0% dos que têm TV por assinatura possuem 
contas em atraso, 18,6% conta do condomínio e 15,4% do plano de saúde.

 » 68,7% acreditam que será difícil realizar certos projetos planejados para este 2018, sendo que os mais mencionados 
são fazer uma reserva financeira (51,5%), fazer uma grande viagem (33,1%), comprar um carro (32,9%), reformar 
a casa (31,9%) e comprar a casa própria (31,5%). 

 » Como principais justificativas para a dificuldade de realizar os projetos planejados para 2018, 61,2% argumentam 
que o dinheiro de que dispõem mal dá para pagar as contas mensais, enquanto 55,8% acreditam que os preços 
das coisas estão muito altos e 29,0% dizem que os juros do financiamento estão muito altos.

 » Em contrapartida, o otimismo dos 31,3% que esperam realizar seus projetos sem dificuldades este ano se 
justifica por acreditarem que boas coisas vão acontecer (68,3%), enquanto 51,5% consideram-se determinados e 
conseguem cumprir seus planos e 34,4% planejaram-se financeiramente.
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impactos das eleições na economia no 2º semestre de 2018

 » 50,6% acreditam que as eleições vão interferir no andamento da economia, enquanto 26,7% pensam que não e 
22,8% não sabem dizer.

 » 58,0% pensam que as eleições vão aumentar o custo de vida, enquanto 50,8% falam em elevação nas taxas de 
juros e 35,7% acreditam no aumento do desemprego – com percentual semelhante para o aumento no consumo 
(33,7%, contra 30,9% que acreditam em redução). 

 » No que diz respeito às ações de combate à corrupção, 43,4% dizem que elas seguirão em frente (contra 13,6% 
que esperam uma paralização), enquanto 37,7% garantem que as reformas que o país precisa também vão seguir 
em frente (contra 38,7% que acreditam na permanência das reformas como estão hoje). 

expectatiVas para o 2º semestre de 2018

 » 38,9% estão otimistas, acreditando que o cenário econômico do 2º semestre será melhor que o primeiro, 
enquanto 29,4% pensam que será igual e 14,8% esperam uma piora nas condições.

 » 44,9% não acreditam no crescimento da economia no segundo semestre deste ano, ao passo em que 32,4% 
acreditam e 22,7% não sabem dizer. 

 » 76,7% declaram que ainda não sentem os efeitos da melhora da economia no seu cotidiano, seja no preço das 
coisas, juros, desemprego e consumo. Nesse caso, 77,4% consideram que os preços continuam aumentando, 
enquanto 56,2% pensam que as taxas de juros estão muito altas e 53,8% argumentam que o mercado de trabalho 
continua fraco.

 » 23,3% sentiram efeitos de melhora na economia. Dentre esses, 47,7% justificam sua posição dizendo que as 
pessoas voltaram a comprar mais, enquanto 36,4% consideram que a criação de novas vagas de emprego está 
aumentando e 34,7% dizem que os preços pararam de aumentar. 

 » Confrontados sobre possíveis atitudes que poderão ser tomadas para lidar com os efeitos da crise e superar 
as dificuldades econômicas que ainda persistem, como o desemprego, orçamento baixo e preços altos, 27,8% 
pretendem fazer pesquisa de preço no segundo semestre, 27,8% querem aumentar a renda com trabalhos extras, 
25,9% planejam organizar as contas de casa, 25,3% falam em pagar a maioria das compras à vista e 21,4% vão 
cortar gastos com lazer. 

 » 46,5% acreditam que o consumo de supérfluos será menor no segundo semestre na comparação com o primeiro, 
enquanto 32,0% pensam que será igual e 12,5% esperam níveis maiores de consumo desses itens. 

 » No que se refere às finanças pessoais, 41,8% acreditam que sua vida financeira será melhor no segundo semestre 
quando comparado ao primeiro. Outros 28,6% consideram que será igual e 12,5% esperam uma piora nas 
próprias finanças.
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metodologia 

PÚBlICO-AlvO mÉtodo de coleta
tamanho amostral 

da pesquisa
data de coleta 

dos dados

Pessoas residentes 
em todas as capitais 

brasileiras, com idade 
igual ou superior a 18 

anos, ambos os sexos e 
todas as classes sociais. 

Pesquisa realizada 
pela web.

886 casos e pós ponderada 
considerando as regiões do 

país, sexo, idade, classe social 
e escolaridade, gerando 

margem de erro no geral de 
3,3 p.p para um intervalo de 

confiança a 95%.

20 a 27 de junho 
de 2018.
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