
Expectativas



QUANTITATIVA

1836 completas
Amostra

BRASIL
Cobertura

09 a 13 de Dezembro de 2021
Período

DIGITAL
Forma de Aplicação

2,3%
Margem de erro



PERFIL 



2021

Q1. Resuma o seu ano de 2021 em uma palavra. (texto)

TOP 10 

O seu ano de 2021 em uma palavra....



2022

Q2. Qual a sua expectativa para 2022, em uma palavra? (texto)

E 2022 em uma palavra....

TOP 10 



DESEJOS 2022

Q3. Ano novo, novos desafios. Quais destes desejos estão na sua lista para o próximo ano? (RM)

Ajudar mais 20

Aposentadoria 16

Casar 6

Comprar a casa 39

Cuidar mais de mim 14

Estudar 11

Fazer atividade física 14

Mudar de casa 33

Pagar dívidas 8

Viajar 62



22 PESSOAL

Q4. Como será o seu ano de 2022 na VIDA PESSOAL? (RM)

3%



22 TECNO

Q5. Como será o seu ano de 2022 na VIDA PROFISSIONAL/TECNOLOGIA? (RM)



22 LAZER

Q6. Como será o seu ano de 2022 no seu LAZER? (RM)



22 CONSUMO

Q7. Como será o seu ano de 2022 em relação ao seu CONSUMO? (RM)



22 CONSUMO

Q8. Como você vê o seu consumo em 2022? (RU)



22 BOLSO

Q9. Você vai começar o ano de 2022? (RU)
Q10. [Se com alguma dívida] Qual o valor da dívida? (RU)



22 VERÃO

Q11. Quais das afirmativas abaixo combinam com você? Marque todas as verdadeiras (RM)



22 PROJETOS

Q12. O que você não fez em 2021 e quer fazer em 2022? (RM)



22 VIAGENS

Q13. Você pretende viajar nesse verão... (RM) / Q14. Com quem pretende viajar? (RM) / Q15. E qual meio de viagem pretende escolher? (RM)

43% vai 
viajar 



22 VIAGENS

Q16. E destino, quais você mais prefere? (RM) / Q17. Viajar em uma palavra....

43% vai 
viajar 



22 VIAGENS

Q16. E destino, quais você mais prefere? (RM) / Q17. Viajar em uma palavra....

43% vai 
viajar 

TOP 10 



22 CHURRASCO

Q18. Quando falamos de churrasco no verão brasileiro: (RM)

21% vai 
Fazer churrasco 



22 CHURRASCO

Q19. Qual das frases abaixo melhor retrata churrasco para você?  Escolha até 3 opções (RM) 

21% vai 
Fazer churrasco 



22 CHURRASCO

Q20. A música que toca nos seus churrascos é na maioria das vezes: (RM)

21% vai 
Fazer churrasco 



22 CHURRASCO

Q21. A compra dos ingredientes para o churrasco do final de semana: (RM) / Q22. O churrasco acabou, quem organiza o local: (RM)

21% vai 
Fazer churrasco 



22 BARES 

Q23. Falando sobre ida a bares e restaurantes, em 2022 você (RM)

18% vai  a bares 



22 FILHOS

Q24. Você tem filhos pequenos e/ou em idade escolar ? (RU) / Q25. O que pretende fazer com seus filhos durante o recesso de janeiro/fevereiro? / Q26. Seus filhos em 2022 terão aulas: (RU)



22 CARNAVAL

Q27. E este ano como vai ser o seu carnaval, considerando o feriado de fevereiro? (RM)



22 CARNAVAL

Q28. Carnaval em uma palavra....

TOP 10 



22 FESTAS 

Q29. Quais festividades de 2022 você acha que vai conseguir aproveitar como antigamente (antes da pandemia) sem restrições sanitárias? (RM)



XXX

Q30. Pensando no Brasil, o que você acha que vai melhorar e piorar em 2022?



XXX

Q31. Você ou sua família tem planos de adquirir um bem durável atualmente, ou num futuro próximo (18 meses)? (RM)

Eletrodomésticos
Guarda roupa

Móveis
Piscina
Quitar as dividas
Um filho



OBRIGADO!

Ligia Mello
(11) 99261.2209

ligia@lehibou.com.br

mailto:ligia@lehibou.com.br

