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Foram muitos os desafios enfrentados pelos brasileiros 
em 2018: economia em lento processo de recuperação, 
desemprego elevado1, déficit fiscal ainda elevado nas 
contas públicas, a paralisação generalizada no setor 
de transportes no primeiro semestre – com graves 
consequências para a indústria e o comércio – e a 
incerteza diante das eleições presidenciais. 

Para muitas pessoas, foi um período de perdas e 
privações: segundo a pesquisa “Retrospectiva 2018 x 
Expectativas do Consumidor para 2019” – realizada 
em conjunto pela Confederação Nacional de Dirigentes 
lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil – oito em cada dez 
entrevistados precisaram fazer cortes ou ajustes no 
orçamento ao longo do ano. Além disso, quatro em 
cada dez tiveram que abrir mão de muitos itens de 

consumo, enquanto três em cada dez garantem ter 
ficado muitos meses com as contas no vermelho.

Por outro lado, a perspectiva da maioria dos 
consumidores ouvidos é bem diferente quando 
refletem sobre o ano que começou: sete em cada dez 
acreditam que o cenário econômico será melhor este 
ano, enquanto a mesma proporção espera melhora nas 
finanças pessoais. 

A pesquisa ouviu residentes em todas as capitais do 
país, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 
18 anos e de todas as classes econômicas (excluindo 
analfabetos), a fim de conhecer os acontecimentos da 
vida financeira pessoal do brasileiro e a opinião quanto 
ao cenário econômico durante o ano de 2018, bem 
como mapear as expectativas e temores para 2019. 

72% DOS BRASILEIROS ACREDITAM QUE 2019 TRARÁ 
UM CENÁRIO MELHOR NA VIDA FINANCEIRA PESSOAL

1 De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação foi de 11,7% entre agosto e outubro deste ano, em queda de 0,6% em relação ao trimestre 
móvel anterior. Ainda há 12,4 milhões de desempregados no país. 
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PERCEPÇÕES 
SOBRE 2018
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Depois de dois anos consecutivos em forte recessão2, 
o PIB voltou a crescer 1,1% em 2017, segundo o IBGE, 
e deve terminar 2018 com expansão em torno de 
1,3%, conforme as projeções mais recentes coletadas 
pelo Banco Central3. Apesar de demonstrar um 
sinal positivo, a tímida retomada não foi suficiente 
o bastante para uma percepção de melhora do 
ponto de vista do brasileiro: 39,7% dos entrevistados 
consideram que a economia brasileira piorou em 2018 
quando comparada a 2017 (com diminuição de 15,0 
p. p. em relação a 2017), enquanto 37,8% pensam que 
não melhorou nem piorou (com aumento de 6,6 p. p. 
em relação a 2017) e 19,4% acreditam que melhorou 
(aumento de 6,6 p. p. em relação a 2017, chegando a 
23,2% entre as mulheres). 

Além disso, todo o contexto econômico que o país 
atravessou durante a recessão ainda mostra claros 
reflexos e revela os danos acumulados no bolso 
de muitos consumidores: 39,8% consideram que a 
situação financeira pessoal continua a mesma quando 
comparada a 2017 (aumentando para 49,2% na Classe 

A/B), enquanto 34,3% consideram que piorou (com 
diminuição de 7,2 p. p. em relação a 2017, chegando 
a 42,6% entre os homens e 37,3% na Classe C/D/E) e 
23,8% garantem que melhorou (aumentando para 
27,8% entre as mulheres e 31,6% entre os mais jovens).

Os que viram as contas pessoais se deteriorarem 
argumentam principalmente que muita coisa 
aumentou e os rendimentos não, então tiveram 
de diminuir o consumo para manter as contas em 
dia (56,9%, chegando a 88,2% entre os mais velhos), 
além daqueles que ficaram ou tiveram alguém da 
família desempregado (46,7%, com aumento de 20,7 
p.p. em relação a 2017 e chegando a 70,3% entre os 
mais jovens) e outros que tiveram a renda familiar 
diminuída (37,8%). Em contrapartida, para os que 
enxergam alguma melhora na situação das finanças 
pessoais em relação ao ano de 2017, as razões passam 
pelo fato de terem conseguido organizar melhor o 
orçamento (35,6%), pagar as dívidas (29,7%) e realizar 
trabalhos extras (25,1%, com aumento de 10,8 p.p. em 
relação a 2017, chegando a 34,0% entre os homens). 

40% CONSIDERAM QUE A ECONOMIA BRASILEIRA 
PIOROU EM 2018

2 O PIB registrou retrações de 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. 
3 https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus 
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Considerando as experiências financeiras mais 
vivenciadas em 2018, 40,8% precisaram abrir mão de 
muitas coisas que consumiam (aumentando para 48,3% 
entre os homens), 30,2% ficaram desempregados 

(aumento de 13,2 p.p. em relação a 2017 e chegando a 
35,7% na Classe C/D/E) e 29,6% ficaram muitos meses 
com as contas no vermelho (chegando a 34,2% entre 
os homens). 

RESTRIÇÃO NO CONSUMO, DESEMPREGO 
E INADIMPLÊNCIA FORAM VIVENCIADOS POR 
MUITOS BRASILEIROS EM 2018

Tive que abrir mão de muitas coisas 
que eu tinha acesso/comprava

Consegui pagar as contas em dia

Fiquei desempregado

Fiquei muitos meses com as contas no vermelho

Tive que fazer uso de alguma reserva financeira/ 
de dinheiro que possuo ou possuía

Fui registrado num órgão de proteção 
ao crédito (SPC, Serasa, Boa Vista)

Consegui comprar mais coisas que queria

Consegui fazer reserva financeira (juntar dinheiro)

41%

30%

22%

17%

34%

30%

21%

11%

EXPERIÊNCIAS FINANCEIRAS VIVENCIADAS EM 2018

5



Ao mesmo tempo, embora seja a minoria, parte dos 
consumidores vivenciou experiências positivas, como 
o fato de conseguir pagar as contas em dia (34,2%, 
aumentando para 40,4% entre as mulheres, 46,7% 
entre os mais velhos e 50,9% na Classe A/B), conseguir 
comprar mais coisas que queriam (17,3%, aumentando 
para 21,6% entre as mulheres) e conseguir constituir 
reserva financeira (11,0%, aumentando para 21,0% na 
Classe A/B). 

Oito em cada dez consumidores ouvidos fizeram 
cortes ou ajustes no orçamento em 2018 (81,9%). Para 
aqueles que se viram obrigados a realizar mudanças, as 
mais comuns foram cortar almoço/jantar/lanches fora 
de casa e/ou delivery (51,6%, com queda de 11,2 p.p. 
em relação a 2017), vestuário, calçados e acessórios 
(49,5%), itens supérfluos variados de supermercado 
- iogurtes, congelados, carnes de primeira, leite 
condensado, doces, bebidas, etc. (47,2%) e viagens 
(42,6%, aumentando para 55,7% na Classe A/B). 

Almoço/jantar/lanches fora de casa e/ou delivery

Vestuário, calçados e acessórios

Itens supérfluos variados de supermercado

Viagens

Bares, casas noturnas e baladas

Cinema, teatro

Salão de beleza

Conta de TV por assinatura

Academia

Serviços de transporte particular por aplicativo e/ou taxi

Cursos extras

Conta de telefone fixo e/ou celular

Uso do carro ou moto

Conta de internet paga

Conta de luz, água

Faculdade/escola

Aluguel

Outros

52%

47%

40%

38%

28%

25%

18%

12%

7%

49%

43%

40%

32%

25%

23%

15%

12%

2%

O QUE CORTOU/AJUSTOU NO ORÇAMENTO EM 2018
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“Os brasileiros apertaram o cinto, diminuíram despesas 
e repensaram seus hábitos de consumo como forma 
de enfrentar um mercado altamente retraído. Ao lado 
disso, o achatamento da renda corroeu o poder de 
compra das pessoas, o que prejudicou o desempenho 
do comércio e acabou contribuindo para aumentar o 
desemprego. Às vezes, basta que uma única pessoa 
fique sem trabalho para que o orçamento da casa inteira 
entre em desequilíbrio. Sem renda ou com renda baixa, 
a pessoa não pode consumir nem pagar as contas, 
então, resolver esse entrave e voltar a gerar empregos 
será fundamental para o governo que se iniciou. Do 
contrário, o fantasma da recessão continuará rondando 
a economia brasileira” – destaca a economista chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

E quanto aos projetos pensados para o ano que 
terminou e que, de alguma forma, dependiam de 
planejamento financeiro? Nesse aspecto, a pesquisa 

indica que as metas mais frequentemente realizadas 
em 2018 incluem cuidar da saúde (22,3%), pagar as 
dívidas atrasadas (15,4%), juntar reserva de dinheiro 
(15,2%, aumentando para 19,1% entre as mulheres 
e 24,4% na Classe A/B) e comprar/reformar a casa 
(12,0%). 

93,7% dos que tinham planos para 2018 não 
conseguiram realizar pelo menos um projeto, sendo 
que os mais mencionados são juntar uma reserva de 
dinheiro (32,6%), conseguir pagar as dívidas atrasadas 
(25,3%), comprar/reformar a casa (25,1%, com queda 
de 11,2 p.p em relação a 2017 e chegando a 32,1% entre 
os homens), comprar carro ou moto (21,6%) e fazer 
uma grande viagem (21,4%). Somente 6,3% garantem 
ter conseguido realizar todas as metas estabelecidas 
para o ano de 2018, com percentual maior entre os 
consumidores da Classe A/B (14,2%). 

Para aqueles que precisaram deixar um ou mais 
objetivos de lado, 53,5% justificam dizendo que o 
dinheiro mal dá para pagar as contas mensais (53,5%, 
com aumento de 12,7 p.p em relação a 2017), enquanto 
49,8% argumentam que os preços das coisas estavam 

muito altos (com aumento de 8,5 p.p em relação a 
2017) e 32,9% mencionam o desemprego – referindo-
se a si mesmos ou a alguém da família (com aumento 
de 15,3 p.p em relação a 2017, chegando a 36,6% na 
Classe C/D/E). 

MAIS DE 90% 
DOS QUE TINHAM 

PROJETOS NÃO 
CONSEGUIRAM 

REALIZAR ALGUM 
PLANO
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EXPECTATIVAS 
PARA 2019
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O início do ano costuma ser um período de expectativas 
positivas, em que as pessoas fazem planos e traçam 
estratégias para alcançá-los, a fim de mudar a vida 
para melhor em diversos aspectos. Porém, 2019 traz 
um componente adicional importante: passadas as 
eleições presidenciais, o mercado, como um todo, 
e a sociedade civil esperam que o novo governo 
recoloque o país no caminho do desenvolvimento, 
criando empregos e favorecendo o ambiente para 
novos investimentos, finalmente voltando a mover as 
engrenagens da economia. 

Na opinião da maioria dos brasileiros, o novo ano trará 
boas notícias tanto para o país quanto para as finanças 
pessoais: sete em cada dez esperam que 2019 tenha 
um cenário econômico melhor para o Brasil que em 
2018 (72,4%, com aumento de 18,1 p. p. em relação 
a 2017), enquanto 7,8% acreditam que o cenário será 

igual (com queda de 11,4 p. p. em relação a 2017), e 
6,2% que será pior (com queda de 6,5 p. p. em relação 
a 2017). 

De forma semelhante, sete em cada dez acreditam 
que 2019 trará um cenário melhor que 2018 na vida 
financeira pessoal (72,5%, com aumento de 14,4 p. p. 
em relação a 2017), ao passo em que 6,5% esperam 
um cenário igual (com queda de 15,8 p. p, em relação a 
2017, chegando a 13,3% na Classe A/B) e 7,9% falam em 
piora (aumentando para 18,7% entre os mais velhos). 

Para os que estão otimistas quanto às finanças pessoais 
deste ano, os benefícios mais mencionados são: manter 
os pagamentos das contas em dia (69,3%), economizar 
e guardar dinheiro (58,8%) e realizar algum sonho de 
consumo (56,9%, aumentando para 59,6% na Classe 
C/D/E).

58% ACREDITAM QUE OS EFEITOS DA CRISE AINDA 
IRÃO IMPACTAR SEU DIA A DIA ESTE ANO
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Independentemente do que o novo ano reserva para a 
vida financeira dos brasileiros, a pesquisa mostra que 
praticamente seis em cada dez acham que os efeitos 
da crise (como desemprego e renda baixa) ainda irão 
impactar seu dia a dia este ano (57,6%), enquanto 
26,0% pensam o contrário (aumentando para 30,7% 
entre as mulheres) e 16,4% não sabem responder 
(aumentando para 20,6% entre os homens).

Nesse contexto, muitos consumidores que estão 
esperando sentir os efeitos da crise ainda em 2019 
pretendem tomar atitudes a fim de evitar tais efeitos 
na vida cotidiana, sendo os principais organizar e/ou 
manter maior controle das contas da casa (51,0%), 
fazer mais pesquisas de preço (50,0%), aumentar a 
renda com trabalho extra: bicos/trabalhos informais 
(44,4%) e evitar usar o cartão de crédito (44,2%). 

Organizar e/ou manter maior controle das contas da casa

Fazer mais pesquisa de preços

Aumentar a renda com trabalho extra 
(bicos/trabalhos informais)

Evitar usar o cartão de crédito

Evitar fazer compras parceladas com cheques, 
carnês, cartão, etc.

Cortar ou reduzir refeições fora de casa e/ou delivery

Comprar produtos similares de marcas mais baratas

Cortar ou diminuir gastos com lazer

Evitar comprar roupas, sapatos e acessórios

Fazer uma reserva financeira

Pechinchar/pedir descontos nas compras

Evitar ir ao salão de beleza

Priorizar o transporte público

Cortar ou diminuir planos de internet e celular

Cortar ou diminuir plano de saúde

Cortar ou diminuir gastos com educação 
(escolas/colégio e cursos extras)

Não pretendo fazer nada, vou deixar as coisas acontecerem

51%

44%

35%

31%

19%

50%

37%

35%

30%

15%

7%

44%

36%

32%

20%

8%

3%

O QUE PRETENDE FAZER PARA EVITAR OS EFEITOS DA CRISE NO DIA A DIA
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Considerando os projetos que envolvem o dinheiro 
para serem colocados em prática ao longo de 2019, 
os mais citados são juntar dinheiro (51,1%), sair 
do vermelho e pagar todas as contas vencidas que 
estão pendentes (36,8%, aumentando para 42,6% 

entre os homens e 39,2% na Classe C/D/E), comprar 
ou reformar a casa (34,0%, aumentando para 40,2% 
entre os homens e 36,3% na Classe C/D/E) e fazer uma 
viagem (29,3%, aumentando para 45,5% na Classe 
A/B). 

JUNTAR DINHEIRO E SAIR DO VERMELHO ESTÃO 
ENTRE AS PRINCIPAIS ASPIRAÇÕES PARA A VIDA 
FINANCEIRA DO BRASILEIRO EM 2019

Juntar dinheiro

Sair do vermelho, pagar todas as contas 
vencidas que estão pendentes

Comprar ou reformar a casa

Fazer uma viagem

Comprar ou trocar de carro/moto

Estudar, fazer um curso, faculdade, pós-graduação, etc.

Conseguir um novo emprego

Fazer um tratamento odontológico

Adquirir eletrônicos, eletrodomésticos, móveis

Abrir um negócio

Casar

Ter um filho

Fazer uma cirurgia plástica

Outros

Não tenho um projeto específico

51%

28%

20%

34%

27%

6%

1%

37%

28%

19%

3%

29%

20%

5%

5%

PROJETOS QUE ENVOLVEM DINHEIRO E QUE PRETENDE REALIZAR EM 2019
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Finalmente, tendo em vista os maiores temores dos 
brasileiros em relação às finanças pessoais em 2019, 
os mais comuns são: não conseguir pagar as contas 
(61,0%, com aumento de 30,3 p. p. em relação a 2017, 
chegando a 66,7% entre os homens e 63,6% na Classe 
C/D/E), não conseguir guardar dinheiro (45,5%, com 

aumento de 25,7 p. p. em relação a 2017), ter de abrir 
mão de certos confortos (33,9%, com aumento de 21,8 
p. p. em relação a 2017, chegando a 51,0% entre os 
mais velhos e 42,8% na Classe A/B), não conseguir um 
emprego (28,3%, aumentando para 32,8% na Classe 
C/D/E) ou perder o emprego (20,5%).

“Tudo indica que 2019 ainda será um ano de 
recuperação, com possiblidade de crescimento maior 
do que o visto em 2018; mas como em qualquer época, 
o sucesso de projetos pessoais que envolvam o lado 
financeiro certamente passará pela capacidade de 
ter controle do orçamento, de planejar e poupar. O 
segredo é saber exatamente qual é o gasto mensal com 
as despesas básicas e ter disciplina nos gastos de modo 

a dar conta de constituir uma reserva de dinheiro. Seja 
para reformar a casa ou comprar um bem de valor mais 
alto, é fundamental estabelecer metas: quanto custa o 
meu projeto? Quanto preciso guardar mensalmente? 
Terei que abrir mão de certos gastos para conseguir o 
que quero? Essas são perguntas que a pessoa precisa 
responder para alcançar sua meta” – argumenta o 
educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli.
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CONCLUSÕES

PERCEPÇÕES SOBRE 2018

 » 39,7% consideram que a economia brasileira piorou em 2018 quando comparada a 2017, enquanto 37,8% 
pensam que não melhorou nem piorou e 19,4% acreditam que melhorou. 

 » 39,8% consideram que a situação financeira pessoal continua a mesma quando comparada a 2017, enquanto 
34,3% consideram que piorou e 23,8% garantem que melhorou.

 » Considerando as experiências financeiras mais vivenciadas em 2018, 40,8% precisaram abrir mão de muitas coisas 
que consumiam, 30,2% ficaram desempregados e 29,6% ficaram muitos meses com as contas no vermelho.

 » Embora seja a minoria, parte dos consumidores vivenciou experiências positivas, como o fato de conseguir pagar 
as contas em dia (34,2%), conseguir comprar mais coisas que queriam (17,3%) e conseguir constituir reserva 
financeira (11,0%).

 » 81,9% fizeram cortes ou ajustes no orçamento em 2018. Para aqueles que se viram obrigados a realizar mudanças, 
as mais comuns foram cortar almoço/jantar/lanches fora de casa e/ou delivery (51,6%), vestuário, calçados e 
acessórios (49,5%), itens supérfluos variados de supermercado - iogurtes, congelados, carnes de primeira, leite 
condensado, doces, bebidas, etc. (47,2%) e viagens (42,6%). 

 » Quanto aos projetos pensados para o ano que terminou e que, de alguma forma, dependem de planejamento 
financeiro: as metas mais frequentemente realizadas em 2018 incluem cuidar da saúde (22,3%), pagar as dívidas 
atrasadas (15,4%), juntar reserva de dinheiro (15,2%) e comprar/reformar a casa (12,0%).

 » 93,7% dos que tinham planos para 2018 não conseguiram realizar ao menos um projeto que tinha planejado, 
sendo que os mais mencionados são juntar uma reserva de dinheiro (32,6%), conseguir pagar as dívidas atrasadas 
(25,3%), comprar/reformar a casa (25,1%), comprar carro ou moto (21,6%) e fazer uma grande viagem (21,4%). 
Somente 6,3% garantem ter conseguido realizar todas as metas estabelecidas para o ano de 2018. 

 » Para aqueles que precisaram deixar um ou mais objetivos de lado, 53,5% justificam dizendo que o dinheiro mal 
dá para pagar as contas mensais, enquanto 49,8% argumentam que os preços das coisas estavam muito altos e 
32,9% mencionam o desemprego – referindo-se a si mesmos ou a alguém da família.
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EXPECTATIVAS PARA 2019

 » 72,4% esperam que 2019 tenha um cenário econômico melhor para o Brasil que em 2018, enquanto 7,8% 
acreditam que o cenário será igual e 6,2% que será pior.

 » 72,5% acreditam que 2019 trará um cenário melhor que 2018 na vida financeira pessoal, ao passo em que 6,5% 
esperam um cenário igual e 7,9% falam em piora. 

 » Para os que estão otimistas quanto às finanças pessoais deste ano, os benefícios mais mencionados são: manter 
os pagamentos das contas em dia (69,3%), economizar e guardar dinheiro (58,8%) e realizar algum sonho de 
consumo (56,9%).

 » 57,6% acham que os efeitos da crise (como desemprego e renda baixa) ainda irão impactar seu dia a dia este ano, 
enquanto 26,0% pensam o contrário e 16,4% não sabem responder.

 » Considerando os projetos que envolvem o dinheiro para serem colocados em prática ao longo de 2019, os mais 
citados são juntar dinheiro (51,1%), sair do vermelho, pagar todas as contas vencidas que estão pendentes 
(36,8%), comprar ou reformar a casa (34,0%) e fazer uma viagem (29,3%). 

 » Tendo em vista os maiores temores dos brasileiros em relação às finanças pessoais em 2019, os mais comuns 
são: não conseguir pagar as contas (61,0%), não conseguir guardar dinheiro (45,5%), ter de abrir mão de certos 
confortos (33,9%), não conseguir um emprego (28,3%) ou perder o emprego (20,5%).
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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 

do país, homens 
e mulheres, com 

idade igual ou 
maior a 18 anos, 

de todas as classes 
econômicas (excluindo 

analfabetos).

Pesquisa realizada 
via web.

702 casos e 
pós-ponderada 
considerando as 

regiões do país, sexo, 
idade, classe social e 

escolaridade, gerando 
margem de erro 

no geral de 3,7 p.p 
para um intervalo de 

confiança a 95%.

27 de novembro a 10 
de dezembro de 2018.
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