PESQUISA: final de 2015
AMOSTRA:
1548 pessoas
15 a 20 de setembro de 2015
6 capitais brasileiros: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, belo Horizonte, Salvador e Brasília
A ideia da pesquisa foi entender o que o brasileiro espera do final de 2015.
2015
Iniciamos a entrevista questionando sobre o cenário geral do país e as expectativas do
brasileiro para o final de ano. Como você acredita que vai estar o país em dezembro de 2015?

15%

melhor que hoje em dia

25%

do mesmo jeito

pior que hoje em dia

28%

não dá para prever

32%

Ao questionar qual o principal ponto que está afetando as boas expectativas para o final do
ano, os brasileiros consideram que o cenário econômico e o medo de desemprego são os
principais pontos de alerta para a chegada de 2016
2%

17%

14%

os preços que só sobem
o medo do desemprego
ter que fechar meu negócio
20%

25%

a falta de punição dos corruptos

a desvalorização do real
a falta de atuitude do governo
não acho que temos problemas

8%
14%

E na sequência questionamos onde no seu dia a dia onde ele mais percebe que a inflação está
presente.
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Quando pago as contas do mês (luz, agua, telefone)

87

Quando compro alimentos no mercado ou feira

90

Quando compro roupas/sapatos/acessórios

46

Quando compro bebidas no mercado

42

Quando abasteço o carro/moto

37

Quando compro remédios/medicamentos

35

Quando como fora de casa

27

E quando o produto da marca que o entrevistado está acostumado aumento de preço como
ele procede:

Procuro se existe um semelhante de outra marca com
preço mais em conta

61

Procuro em outro estabelecimento para ver se
encontro o preço ao qual estou acostumado

47

Não compro até o preço baixar
Compra mesmo assim se ainda posso pagar

15
12

Substituo por outro produto (não apenas outra marca)
espero uma promoção

23
22

Aqui vemos que o brasileiro está dividido entre ser fiel a marca ou buscar outra marca que faça
a mesma entrega por um preço melhor. Aqui vemos uma nova postura em relação as marcas
que consomem, ao questionarmos sobre o que esperam das suas marcas favoritas:

que pense em kits com preços diferenciados

49

que procure ouvir mais dos clientes

69

que responda quando questionada nas redes sociais
que se posicione junto ao consumidor
que seja clara no descritivo do produto/serviço
que entreguem o prometido
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78
55
58
86

Ao se tornar fiel a uma marca o cliente:

quer em todos a qualidade desejada

88

espera que a marca seja sua voz

79

espera ser reconhecido

67

que os valores da marca sejam os seus

64

que novos produtos/serviços mantenham o padrão atual

61

que surpreenda

56

não espera nada

11

nunca parou para pensar a respeito

9

Observamos que o consumidor está descrente nesta relação de fidelidade porque as marcas não
estão entregando o básico esperado por eles, 69% já deixou de consumir uma determinada
marca (produto/serviço) porque se sentiu desrespeitado pela mesma.
A maioria das compras a partir do dia 15 de cada mês é feita no crédito parcelado ou utilizando
o limite do banco o que tem ampliado o uso de crédito pelo consumidor para fechar o mês,
consequentemente existe uma preocupação com a inadimplência para os próximos meses. Nos
últimos 15 dias do mês qual o formato de compra mais usado na sua casa:

7%

5% 6%
11%

21%

34%
16%

em dinheiro

no débito

no débito usando o cheque especial

no cartão de crédito à vista

no cartão de crédito parcelado

no carnê

com cheque pré datado

2015 – FINAL DE ANO
Dos entrevistados, 42% pretende viajar no final do ano para casa de amigos e parentes, 23%
deve curtir os dias de folga do final do ano em casa com amigos e familiares, 15% pretende
manter a viagem ao exterior, 11% não terá folga (apenas os feriados) e 9% pretende trabalhar
como freelance ou empreender neste período.
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E já pensando nas contas, muitos brasileiros já estão com todo seu 13º comprometido mesmo
antes de ganha-lo, o que preocupa o comércio que vê nesta injeção de capital uma possibilidade
de melhores dias. Questionamos, você já pensou o que vai fazer com a maior parte do seu 13º?
quitar dividas em atraso

2%
2%

viajar e curtir

6%
30%
16%

equilibrar as finanças
comprar presentes
guardar na poupança

5%

não possuo décimo terceiro

6%

9%

dar entrada em um bem maior (carro/apto)
outros

24%
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investir em rendimentos (bancários ou
investimentos próprios)

