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Nascidos entre 1995 e 2010, os jovens da chamada 
“Geração Z” são verdadeiramente os primeiros nativos 
de um ambiente tecnológico definido pela mobilidade 
digital e pela onipresença da internet e das conexões 
em rede, ampliadas pela disseminação dos gadgets 
(smartphones e tablets) e pela ascensão das redes 
sociais.

Como consequência de sua hiperconectividade, a 
Geração Z é a primeira a crescer e chegar à vida adulta 
tendo acesso online e instantâneo, desde tenra idade, 
a vastas quantidades de informação sobre pessoas, 
organizações, empresas, governos, grupos sociais, 
aspectos da cultura, dos costumes e de qualquer outro 
assunto a respeito do qual queiram saber. Se antes 
algumas questões permaneciam sem resposta por 
medo ou vergonha de interpelar os pais, hoje não há 
pergunta que não possa ser formulada ao Google. 

Para os indivíduos da Geração Z, o presencial e o digital 
são vivenciados ao mesmo tempo: as amizades e as 
relações pessoais e profissionais, a busca por produtos 
e serviços, suas preferências e hábitos de consumo, 
suas opiniões políticas, sociais e culturais, tudo isso 
existe e é acessado simultaneamente tanto no mundo 
físico quanto nos espaços virtuais: eles respondem aos 
pais no Whatsapp enquanto conversam numa roda de 
amigos na porta da escola, postam mais uma foto no 
Instagram, compartilham memes que receberam de 

manhã em sua rede social favorita ou pedem transporte 
via aplicativo para se locomoverem. 

Além disso, a Geração Z costuma adotar posturas mais 
realistas, pois muitos deles cresceram num contexto 
familiar afetado por períodos de recessão econômica; 
assim, entendem e encaram como algo natural o 
fato de ir à luta para garantir sua independência 
financeira – sobretudo num país como o Brasil, em que 
a desigualdade social leva as famílias a recorrerem à 
ajuda dos filhos mais cedo para lidar com o orçamento 
e as despesas da casa. 

A fim de analisar o comportamento e atitudes quanto 
à gestão das finanças pessoais e o uso de crédito por 
esses jovens, a Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), o SPC Brasil e o Sebrae conduziram a 
pesquisa “Geração Z - A gestão das finanças pessoais”. 

Dentre os inúmeros desafios do amadurecimento, 
certamente um dos maiores é o de gerir os próprios 
recursos, assumindo o protagonismo financeiro, 
aprendendo a utilizar mais racionalmente o dinheiro e 
os instrumentos de crédito e assimilando bons hábitos 
de consumo a fim de evitar impactos negativos no 
orçamento, na profissão e na vida como um todo. 
Foram ouvidos jovens brasileiros com idade entre 18 
e 24 anos, residentes em todas as capitais do país, 
homens e mulheres de todas as escolaridades e classes 
econômicas. 

JOVENS DA GERAÇÃO Z: 47% NÃO REALIZAM O 
CONTROLE DAS FINANÇAS 
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FINANÇAS 
PESSOAIS 
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À medida que os jovens da Geração Z crescem e 
começam a integrar a força de trabalho, aumenta 
também sua importância no papel de novos motores 
da economia do país. Por isso é tão relevante entender 
como essas pessoas se comportam frente ao uso do 
dinheiro: quais são seus hábitos de consumo, os gastos 
e as despesas mais comuns, bem como as medidas 
de controle das finanças e a maneira como lidam com 
temas como o endividamento, a constituição de reserva 
financeira e a aposentadoria, por exemplo. 

De início, o estudo revela que pouco mais da metade 
dos jovens entrevistados mora com os pais (55,2%, 
aumentando para 69,3% na Classe A/B), enquanto 
30,7% mencionam com os irmãos (aumentando 
para 43,3% na Classe A/B), 29,3% citam o cônjuge/
companheiro (a) – aumentando para 38,5% entre as 
mulheres e 31,0% na Classe C/D/E – 6,4% residem com 
os avós, 5,3% moram sozinhos e 3,2% junto a amigos/
conhecidos. 

55,7% declaram não estar em um relacionamento 
afetivo atualmente, sendo que 54,3% estão solteiros 
(aumentando para 64,5% entre os homens), 1,4% 
separados/divorciados e 0,7% viúvos (aumentando 
para 1,4% entre os homens e 5,2% na Classe A/B). 
Outros 43,6% garantem estar em um relacionamento 
de compromisso, sendo que 14,2% estão casados 
(aumentando para 18,4% entre as mulheres), 13,9% 
moram junto – uniões não formalizadas (aumentando 
para 19,8% entre as mulheres), 12,8% namoram e 2,7% 
estão em uniões estáveis - formalizadas. 

Praticamente oito em cada dez garantem possuir 
alguma fonte de renda (77,6%), sendo que a maior 
parte trabalha com carteira assinada (35,6%), 23,0% 
estão alocados no trabalho informal/fazem bicos/
são freelancers, 9,5% são estagiários, 8,8% recebem 
o auxílio Bolsa Família, 6,5% são empresários e 3,8% 
são profissionais liberais Em contrapartida, 22,4% não 
possuem rendimentos. 

78% POSSUEM ALGUMA FONTE DE RENDA; SEIS EM 
CADA DEZ CONTRIBUEM FINANCEIRAMENTE PARA O 
SUSTENTO DA CASA
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Seis em cada dez jovens da Geração Z contribuem 
financeiramente para o sustento da casa (64,9%). 
Considerando os gastos mensais pagos com o próprio 
dinheiro, vale destacar que 88,6% mencionam ao 
menos alguma despesa, sendo que as mais comuns são: 
alimentação (50,7%, aumentando para 55,5% entre 
as mulheres), roupas, calçados e acessórios (43,1%, 

aumentando para 48,6% entre as mulheres), produtos 
de higiene e beleza (34,5%, aumentando para 45,0% 
entre as mulheres), TV por assinatura e/ou internet 
(31,3%) e contas de serviços básicos como água e luz 
(27,5%, aumentando para 31,9% entre as mulheres). 
Por outro lado, 11,4% têm todas as despesas e gastos 
mensais pagos por terceiros. 

GASTOS E DESPESAS MENSAIS QUE PAGA COM O PRÓPRIO DINHEIRO

Alimentação

Roupas, calçados e acessórios

Produtos de higiene e beleza

TV por assinatura e/ou internet

Contas de serviços básicos como água e luz

Telefonia (fixa ou móvel)

Cinema/teatro/clubes

Games/jogos

Bar/restaurante/baladas/festas

Academia, esportes

Salão de beleza e/ou Tratamentos estéticos

Aluguel

Viagens

Cursos de línguas/cursos extracurriculares

Faculdade/pós-graduação/MBA/Mestrado

Prestação de carro/moto

Prestação de casa/apartamento

Outro

Nenhum, não sou eu quem paga as minhas despesas mensais

51%

34%

27%

24%

19%

16%

13%

8%

7%

43%

31%

25%

21%

16%

13%

9%

7%

1%

11%
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Pouco mais da metade realiza o controle das finanças 
(53,0%), principalmente em caderno de anotações, 
agenda ou no papel (26,4%, aumentando para 34,8% 
entre as mulheres), 14,5% por meio de planilha 
de computador (aumentando para 17,9% entre os 
homens) e 12,1% recorrem aos aplicativos no celular. 
Outros 46,9%, entretanto, não realizam o controle do 
orçamento, sendo que 23,5% fazem de cabeça, 14,5% 
admitem não fazer nenhum controle e 6,1% que outra 
pessoa da família faz o controle por eles. Três em cada 
dez jovens entrevistados já estiveram com o nome sujo 
(37,4%, aumentando para 44,3% entre as mulheres).

Ao comentar as razões para os compromissos 
financeiros não pagos, os jovens que já tiveram o 
nome sujo mencionam a perda do emprego (24,1%, 

aumentando para 31,5% entre as mulheres), o fato de 
não terem planejado os gastos/terem gasto mais do 
que podiam (21,0%), o empréstimo do nome para que 
outros fizessem compras (19,8%) e a diminuição da 
renda (17,4%). 

Um dos traços mais característicos dos jovens da 
Geração Z é sua propensão ao auto aprendizado: é 
cada vez mais comum que eles procurem dominar 
novas habilidades a partir do acesso às ferramentas 
de conteúdo online, especialmente em sites como 
o Youtube, por exemplo, onde eles encontram em 
“pessoas reais” os modelos de referência a partir dos 
quais buscam aprender e ampliar seu conhecimento e 
capacidades. 

Assim, não surpreende que 39,7% daqueles que 
controlam suas finanças tenham aprendido a fazê-lo 
a partir da internet (canais e sites de conteúdos de 
educação financeira), enquanto 27,4% mencionam a 
família, 15,1% o companheiro (a) e 12,2% dizem ter 

feito algum curso. Para aqueles que não realizam o 
controle mensal dos ganhos e gastos pessoais, as 
justificativas passam pelo fato de não saber fazer 
(18,9%), preguiça (18,4%), falta de hábito/disciplina 
(17,7%) ou não ter rendimentos (16,3%).
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Embora a crise econômica e os altos índices de 
desemprego ajudem, em parte, a explicar as dificuldades 
financeiras dos jovens brasileiros, é preciso ressaltar 
a importância de investir na formação e na educação 
financeira dessa parcela da população. A seu favor 
eles têm a enorme familiaridade com a tecnologia e 

o pensamento lógico, a fluidez ao transitar entre os 
ambientes físico e o online, a aptidão intrínseca para 
absorver e compreender novas formas de interação 
social mediadas pelos aplicativos e ferramentas online, 
bem como para colocar ideias novas em prática. 

Desse modo, é importante pensar em iniciativas e 
políticas públicas que ajudem os integrantes da Geração 
Z a estarem mais preparados para lidar com as finanças 
na vida adulta, minimizando o risco de desequilíbrio 
no orçamento e inadimplência, assim como utilizar de 
maneira saudável os mecanismos financeiros ofertados 
pelas instituições. Uma vez que é no universo online 

e por meio das redes sociais que eles se expressam, 
é também nesse ambiente que é preciso investir em 
mecanismos de aprendizado e incentivos que façam 
sentido para essas pessoas, de maneira a chamar a 
atenção para o uso consciente do dinheiro e as boas 
práticas de consumo. 
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Pouco mais da metade dos jovens entrevistados possui 
dinheiro guardado (52,0%, aumentando para 58,3% 
entre os homens e 67,5% na Classe A/B), sendo que 
entre esses se percebe o claro predomínio do uso das 
modalidades mais tradicionais; a maioria mantém os 
valores na poupança (52,8%, aumentando para 65,5% 
na Classe A/B), ao passo em que 24,6% guardam em 
casa, 20,2% na conta corrente (aumentando para 
30,2% na Classe A/B). 

A principal vantagem dessas escolhas é a liquidez, 
isto é, a facilidade de usar os recursos guardados, 

mas há problemas envolvidos. O primeiro deles é a 
rentabilidade, baixa no caso da poupança, e nula no 
caso de algumas contas-corrente e dos que mantêm 
os recursos em casa. A segurança também é algo 
preocupante nesse caso. E, por fim, com a facilidade 
de usar as reservas, o consumidor fica mais propenso 
a desviar-se do propósito estabelecido, utilizando o 
dinheiro para outros fins. Modalidades mais rentáveis, 
e que demandam um acompanhamento mais contínuo 
do investidor são menos utilizadas: 9,2% no Tesouro 
Direto e 8,1% em Fundos de Investimento. 

POUCO MAIS DA METADE POSSUI RESERVA 
FINANCEIRA E MAIORIA AINDA GUARDA DINHEIRO 
NAS MODALIDADES TRADICIONAIS

DE QUE MANEIRA MANTÉM O DINHEIRO GUARDADO*

Conta poupança

Em casa

Conta corrente

Tesouro direto

Fundos de investimento

Previdência Privada

Dólar

Investimento em imóveis/terrenos/lotes

Criptomoedas

LCI/LCA

Ações em bolsa de valores

CDB

Ouro

Outro

Não sei/Prefiro não responder

53%

20%

8%

6%

4%

3%

1%

25%

9%

6%

5%

3%

3%

1%

3%

*Considerando os 52% dos que guardam dinheiro.
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24,1% daqueles que têm alguma reserva possuem 
até R$ 500,00, 12,6% garantem ter valores entre R$ 
500,00 e R$ 2.000,00. Outros 20,8%, por sua vez, 
possuem quantias acima de R$ 3.001,00 (aumentando 
para 33,2% na Classe A/B). Oito em cada dez fizeram, 
eles mesmos, suas reservas financeiras (84,7%, 
aumentando para 93,6% na Classe A/B), enquanto 
19,6% as obtiveram dos pais. 

As motivações para guardar dinheiro incluem 
acontecimentos imprevistos (33,3%), viagens (21,2%, 
aumentando para 30,1% entre as mulheres e 33,4% 
na Classe A/B), compra da casa própria (18,6%, 
aumentando para 24,2% entre as mulheres), compra 
de automóvel/moto (16,7%) e abertura do próprio 
negócio (15,5%). 

Acontecimentos imprevistos

Viagens

Compra de casa própria

Compra de automóvel/moto

Abrir meu negócio próprio

Compra de móveis/eletrodomésticos

Pagar os estudos

Compra de eletrônicos

Compra de smartphone

Reforma da casa

Aposentadoria

Casamento

Outro

Não tenho nenhuma motivação definida

33%

19%

15%

15%

14%

11%

6%

21%

17%

15%

15%

12%

8%

9%

MOTIVAÇÕES E FINALIDADES DO DINHEIRO QUE TEM GUARDADO
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“É interessante ver que um percentual expressivo 
da amostra pensa em ter o próprio negócio e já 
começou a poupar recursos para isso. A Geração Z é 
intuitiva, altamente produtiva e confiante nas próprias 
habilidades, mas é preciso ressaltar que abrir uma 
empresa exige alto nível de dedicação. Para aprender a 
planejar e executar todas as etapas de implantação de 

um negócio, realizando as correções de rumo à medida 
que surgem os primeiros problemas, é fundamental 
investir em capacitação, estudar a legislação específica 
e estar atento à gestão administrativa e financeira, 
entendendo a fundo o segmento no qual se pretende 
atuar” – destaca o presidente da CNDL, José César da 
Costa. 

Em contrapartida, 34,4% não possuem reserva 
financeira (aumentando para 41,6% entre as mulheres 
e 36,7% na Classe C/D/E), sendo as principais razões 
para não guardar dinheiro: nunca sobrar dinheiro 
(51,0%), não ter disciplina para juntar dinheiro (22,0%), 
o fato de sobrar pouco dinheiro e não ter esperança 
de juntar um bom valor no longo prazo (18,7%) e não 
saber como fazer (15,8%). 

O importante é desenvolver o hábito de poupar, ainda 
que sejam valores menores, pois com o reforço dos 
juros, a reserva vai crescendo ao longo do tempo. O 
ideal é definir um valor que possa ser guardado e, 
já no início do mês, alocar o valor em algum tipo de 
investimento. Para aqueles que possuem menos 
disciplina recomenda-se já deixar o valor mensal 
programado de forma automática. 
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Considerando o momento de parar de trabalhar, a 
pesquisa revela que 75,2% não se preparam para a 
aposentadoria, apenas um em cada quatro (24,8%) 
o fazem. Dentre os que tomam alguma atitude, as 
estratégias mais comuns são a aplicação em poupança 
(25,6%), o INSS pago pela empresa (21,5%), a 
Previdência privada paga por conta própria ou pela 
empresa que trabalho (21,1%), a abertura do próprio 
negócio (20,6%) e o INSS pago de forma autônoma 
(19,0%).

As razões apontadas pelos que se preparam para a 
aposentadoria envolvem julgar que sempre foram 
precavidos (34,8%), espelhar-se em exemplos de 
pessoas que não se prepararam e tiveram problemas 
financeiros após a aposentadoria (21,9%) ou mesmo 
em pessoas que se prepararam e, por isso, tiveram 
uma aposentadoria tranquila (18,1%), bem como 
ter recebido a orientação de amigos e/ou parentes 
(17,8%). 

75% NÃO SE PREPARAM PARA A APOSENTADORIA

Sempre fui uma pessoa precavida

Vi exemplo próximo de pessoas que não se prepararam e 
por isso tiveram problemas financeiros após a aposentadoria

Vi exemplo próximo de pessoas que se prepararam 
e por isso tiveram uma aposentadoria tranquila

Recebi orientação de amigos, pais ou outros 
familiares sobre a importância de me preparar

Recebi orientação de especialistas/sites especializados 
sobre a importância de me preparar

Incentivo da escola/faculdade

Ao ver reportagens que abordavam as consequências 
do não planejamento da aposentadoria

O preparo é feito pela empresa via INSS/previdência privada

Foi intuitivo, não tive orientações e nem busquei informações

Meus pais/familiares fazem para mim

Recebi orientação do gerente do banco 
sobre a importância de me preparar

Outro

35%

16%

11%

22%

14%

11%

18%

14%

8%

18%

13%

2%

MOTIVOS PARA FAZER O PLANEJAMENTO PARA A APOSENTADORIA
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Por outro lado, aqueles que não se preparam para a 
aposentadoria argumentam não possuir renda (27,1%), 
o fato de ser cedo para pensar nisso, pois ainda são 
muito jovens (27,0%, aumentando para 32,0% entre 
os homens e 44,5% na Classe A/B), nunca haver sobra 
de dinheiro (24,3%, aumentando para 28,4% entre as 
mulheres) e não saber como fazer (20,8%). 

Apesar das justificativas para o despreparo, muitos 
sabem que essa negligência pode provocar efeitos 
negativos no futuro: 26,4% acreditam que quem não 
se prepara não poderá viver com tranquilidade na 
terceira idade, enquanto 25,2% consideram que o 
padrão de vida pode cair depois de aposentado, 
16,3% julgam que não poderão parar de trabalhar e 

13,4% que precisarão contar com ajuda financeira de 
familiares e amigos para se manter.

Ainda que seja natural, especialmente nesta faixa 
etária, dar vazão aos desejos de consumo e despesas 
com lazer, roupas, viagens e gadgets, a Geração Z 
chega à vida adulta num momento crítico para o país, 
em que o futuro da Previdência Social está sendo 
amplamente debatido pela sociedade civil e pela classe 
política. As mudanças certamente virão e vão impactar, 
sobretudo, aqueles que se aposentarão nas próximas 
décadas. Dessa forma, é preciso aprender a controlar 
o imediatismo e os impulsos de consumo, evitando 
gastos excessivos desde cedo para que não se tornem 
hábitos e ocasionem grande perda financeira. Assim 

como, procrastinar decisões complexas, gerando-se 
assim um comportamento de inércia frente as decisões 
de poupança e aposentadoria.

“A saída pode ser a implantação de políticas públicas 
que não somente conscientizem os jovens, mas 
incentivem o letramento financeiro e eduquem 
quanto ao uso do dinheiro. Ao mesmo tempo, são 
necessárias propostas de intervenções práticas no 
sentido de incentivar comportamentos adequados e o 
autocontrole nas decisões de gastos; medidas como a 
reserva automática de uma parte dos ganhos e a adesão 
automática a planos de previdência nas empresas e 
para empreendedores, por exemplo, estimulando o 
preparo para a aposentadoria e evitando que na velhice 

toda uma geração venha a depender do Estado ou da 
ajuda de terceiros” – explica José César da Costa. 

Uma boa oportunidade de aprendizado podem 
ser os programas educativos oferecidos dentro do 
local de trabalho ou em comunidades, por exemplo, 
abordando a adesão a planos previdenciários e outros 
temas relacionados ao preparo para a aposentadoria. 
Especificamente para a Geração Z, é imprescindível a 
utilização de recursos visuais e vídeos na produção dos 
conteúdos de educação financeira, pois os jovens estão 
acostumados a consumir essas mídias em seu dia a dia 
e já acessam informações no ambiente online sobre 
como investir, poupar etc. 
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HÁBITOS E 
ATITUDES QUANTO 

AO USO DO 
DINHEIRO
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Práticas 
relacionadas ao 

uso do dinheiro no 
dia a dia, planejamento 

para o futuro, 
inadimplência e 

conflitos sociais gerados 
pelo descontrole 

financeiro.

USO DO 
DINHEIRO

Hábitos ligados ao 
consumo impulsivo e a 
gastos motivados pelo 

status social.

CONSUMO 
IMPULSIVO

A Geração Z está vivendo seu período de formação 
intelectual num contexto social e cultural de intensas 
transformações, em que a todo momento surgem 
produtos e serviços mediados pela tecnologia. Menos 
idealistas e bem mais racionalistas do que aqueles 
que vieram antes deles – os Millennials – esses jovens 
prometem ser a próxima grande força indutora do 

consumo. Na verdade, eles já tomam parte em muitas 
das decisões de compra de suas famílias. Levando 
em conta esse perfil, a pesquisa procurou observar 
comportamentos, preferências e atitudes da Geração 
Z em relação ao consumo e ao uso do dinheiro. Esses 
aspectos foram agrupados em duas temáticas, a saber: 

56% ADMITEM QUE NA MAIORIA DAS VEZES CEDEM 
AOS IMPULSOS QUANDO QUEREM MUITO COMPRAR 
ALGUMA COISA

De modo geral, percebe-se que os entrevistados 
valorizam o trabalho e o dinheiro que é obtido por meio 
dele: 80,7% concordam que seu objetivo na vida é 
trabalhar muito para conseguir comprar as coisas que 
querem – roupas carro celular etc. Esses consumidores 
também gostam de buscar boas oportunidades de 
compra e entendem a importância de preservar a boa 

reputação para obterem maior acesso ao mercado 
de consumo: oito em cada dez garantem pesquisar o 
preço de tudo na maioria das vezes, mesmo quando 
compram itens baratos (82,8%), enquanto 81,5% 
pensam que o nome limpo é um dos bens mais 
preciosos que uma pessoa pode ter na vida. 
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Além disso, pedir descontos é uma atitude 
predominante entre a maioria desses jovens 
consumidores, uma vez que 64,9% sempre procedem 
desta forma em suas compras, ao passo em que sete 
em cada dez preocupam-se muito com o amanhã, por 
isso quase tudo que compram é muito bem pensado 
(74,0%). 

A maioria dos entrevistados relaciona, de algum modo, 
a posse de bens materiais à expressão da própria 
personalidade, ainda que uma parcela significativa não 
concorde com essa postura: 54,5% acreditam que os 
bens que as pessoas possuem mostram seu estilo e 
como elas são – seus valores e personalidade, enquanto 
45,5% discordam. Cinco em cada dez garantem não se 
incomodar com o fato de os lojistas monitorarem seus 
padrões de compras para personalizar ofertas (52,7%), 
embora seja válido levar em conta a parcela dos que se 
ressentem disso (47,3%).

É possível notar que esses jovens brasileiros, em sua 
maioria, cedem ocasionalmente às aquisições feitas 
por impulso, enquanto boa parte admite gastar além da 
conta em determinados momentos. No que se refere 

ao consumo não planejado, vale lembrar que esta é 
certamente a geração mais visualmente estimulada 
da história. Seus padrões de consumo, seus gostos e 
preferências têm sido minuciosamente estudados, 
catalogados a partir de postagens nas redes sociais e 
submetidos à lógica dos algoritmos a fim de prever 
tendências, comportamentos e mudanças de atitude 
– tudo feito de modo a oferecer o produto certo no 
momento ideal para realizar a conversão da venda. 
Não é nada fácil escapar à nova lógica do marketing 
personalizado. 

Nesse contexto, a pesquisa mostra que 56,1% 
concordam: na maioria das vezes cedem aos impulsos 
quando querem muito comprar alguma coisa, 
enquanto 47,0% às vezes perdem a noção de quanto 
podem gastar com atividades de lazer, como saídas 
a bares cinema boates clubes Netflix etc. De modo 
semelhante, 34,4% gostam de ter os produtos que a 
maioria dos seus amigos tem. Finalmente, três em cada 
dez admitem: a forma como gastam seu dinheiro é 
motivo para brigas frequentes com os pais, familiares 
e/ou cônjuge/namorado (a) (31,8%).
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USO DO 
CRÉDITO
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A Geração Z incorpora automaticamente o uso da 
tecnologia ao seu dia a dia. Para eles, é impensável 
perder tempo em filas ou ser obrigado a estar 
fisicamente presente em um local se houver a opção de 
utilizar um aplicativo ou outra ferramenta virtual para 
pagar uma conta, por exemplo. Essa inclinação para o 
uso intenso das conexões em rede em vários aspectos 
da vida prática irá impactar cada vez mais a demanda 
por produtos e serviços nos próximos anos.

Nesse sentido, como se comportam os jovens 
brasileiros desta nova geração em relação ao acesso 
e posse de instrumentos financeiros, uma vez que 
muitos já integram a força de trabalho e, portanto, 
possuem renda? A pesquisa indica que 64,8% já 
possuem conta corrente (aumentando para 73,1% na 

Classe A/B), sendo que 58,2% estão em nome deles e 
em 22,0% dos casos trata-se de conta conjunta com 
os pais/familiares (aumentando para 27,3% entre os 
homens e 31,8% na Classe A/B).

Praticamente seis em cada dez possuem cartão de 
crédito (57,0%, aumentando para 77,9% na Classe 
A/B); nesse caso, 47,7% garantem que o cartão está 
apenas no nome deles (aumentando para 62,5% na 
Classe A/B), enquanto 25,6% dizem ser em conjunto 
com os pais/familiares (aumentando para 34,7% na 
Classe A/B). Além disso, 41,7% possuem cartão de loja 
(aumentando para 46,6% entre as mulheres) e 22,0% 
possuem limite extra de cheque especial em uso no 
momento (aumentando para 26,8% entre os homens). 

34% POSSUEM CARTÃO DE CRÉDITO DIGITAL COM 
ABERTURA E OPERAÇÃO VIA INTERNET
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Dentre aqueles que possuem cartão de crédito, três 
em cada dez têm um cartão digital com abertura e 
operação via internet (34,0%, aumentando para 50,4% 
na Classe A/B), enquanto 25,3% dos que têm conta 
bancária possuem somente em formato digital; 12,1% 
dos que têm algum investimento fez em fintechs ou 
startups do segmento financeiro (aumentando para 
15,6% entre os homens e 20,2% na Classe A/B). 

Considerando as dívidas declaradas pelos entrevis-
tados, as mais mencionadas são as parcelas do 

crediário/carnê (26,4%), os empréstimos pessoais/
consignados (20,7%, aumentando para 25,9% entre 
os homens e 32,0% na Classe A/B), as parcelas de 
financiamento de automóvel (20,6%, aumentando 
para 24,1% entre os homens e 31,1% na Classe A/B) e 
as parcelas de financiamento da casa própria (18,7%, 
aumentando para 23,3% entre os homens e 32,8% na 
Classe A/B).

POSSE DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

22%

Conta corrente 
conjunta com os 
pais/familiares

58%

Conta corrente 
somente em 

seu nome

CONTA CORRENTE

65%

26%

Cartão de crédito 
junto com os 

pais/familiares

48%

Cartão de crédito 
somente em seu 
nome (separado 

dos pais/familiares)

CARTÃO DE CRÉDITO

57%

22%

Limite extra de 
cheque especial em 

uso no momento 
(conta negativa)

CARTÃO DE LOJA

42%
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Constatar que um em cada quatro jovens brasileiros da 
Geração Z já abriu uma conta corrente operada apenas 
virtualmente é um sinal claro para o mercado: esses 
novos consumidores se sentirão cada vez mais atraídos 
por soluções digitais personalizadas e eficientes 
em relação aos mais diversos produtos e serviços 
nos próximos anos, com foco total na qualidade da 
experiência do usuário. 

No caso específico do setor financeiro, entraves 
vistos nos modelos tradicionais como taxas e 
cobranças abusivas, burocracia excessiva, pouca ou 
nenhuma integração dos serviços oferecidos com os 
demais aspectos da vida online, ferramentas pouco 
responsivas, tudo isso irá afastar essas pessoas e 
conduzi-las em direção a outros players que possam 
oferecer praticidade e confiabilidade. Ao que parece, 
o segmento das Fintechs já compreendeu esse 
movimento e por isso tem captado a atenção da 
Geração Z. 

Ao mesmo tempo, esses jovens, mais do que nunca, 
precisarão ser devidamente orientados sobre a 
responsabilidade necessária para fazer uso do crédito. 
Quanto mais as ferramentas se tornarem rápidas e 
intuitivas, quanto mais fácil se tornar a abertura de uma 
conta corrente ou a realização de um investimento, 
maior deverá ser o conhecimento em relação às 
consequências da má gestão financeira. 

“Políticas claras e regras de conduta devem pautar 
as instituições públicas e privadas que lidam com a 
liberação de crédito, para que haja critérios justos e 
responsáveis, contribuindo para o uso consciente dos 
instrumentos de crédito e evitando o endividamento 
e uma série de outros problemas financeiros, 
principalmente a inadimplência” – argumenta o 
presidente da CNDL, José César da Costa. 

DÍVIDAS QUE POSSUI/ESTÁ PAGANDO

Parcelas de 
crediário/

carnê

26%

Empréstimo 
pessoal e ou 
consignado

21%

Parcelas de 
financiamento 
de automóvel 

(carro moto)

21%

Parcelas de 
financiamento 
de casa própria

19%
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SUMÁRIO GERAL

FINANÇAS PESSOAIS 

 » 55,2% moram com os pais, 30,7% mencionam com os irmãos, 29,3% citam o cônjuge/companheiro (a), 6,4% 
residem com os avós, 5,3% moram sozinhos e 3,2% junto a amigos/conhecidos. 

 » 77,6% garantem possuir alguma fonte de renda, sendo que a maior parte trabalha com carteira assinada (35,6%), 
23,0% estão alocados no trabalho informal/fazem bicos/são freelancers, 9,5% são estagiários, 8,8% recebem o 
auxílio Bolsa Família, 6,5% são empresários e 3,8% são profissionais liberais. 22,4% não possuem rendimentos. 

 » 64,9% contribuem financeiramente para o sustento da casa. Considerando os gastos mensais pagos com o próprio 
dinheiro, 88,6% mencionam ao menos alguma despesa.

 » 53,0% realizam o controle das finanças e 46,9% não realizam. 

 » 37,4% já estiveram com o nome sujo.

 » Razões para os compromissos financeiros não pagos: perda do emprego (24,1%), o fato de não terem planejado 
os gastos / terem gasto mais do que podiam (21,0%) e o empréstimo do nome para que outros fizessem compras 
(19,8%).

 » 39,7% daqueles que controlam suas finanças tenham aprendido a fazê-lo a partir da internet (canais e sites de 
conteúdos de educação financeira), 27,4% mencionam a família, 15,1% o companheiro (a) e 12,2% dizem ter feito 
algum curso. 

 » Para aqueles que não realizam o controle mensal dos ganhos e gastos pessoais, as justificativas passam pelo fato 
de não saber fazer (18,9%), preguiça (18,4%), falta de hábito/disciplina (17,7%) ou não ter rendimentos (16,3%).

 » 52,0% possuem dinheiro guardado; 84,7% fizeram, eles mesmos, suas reservas financeiras, enquanto 19,6% as 
obtiveram dos pais. 

 » As motivações para guardar dinheiro incluem acontecimentos imprevistos (33,3%), viagens (21,2%), compra da 
casa própria (18,6%), compra de automóvel/moto (16,7%) e abertura do próprio negócio (15,5%). 

 » 75,2% não se preparam para a aposentadoria, apenas 24,8% o fazem. 

 » As razões apontadas pelos que se preparam para a aposentadoria envolvem julgar que sempre foram precavidos 
(34,8%), espelhar-se em exemplos de pessoas que não se prepararam e tiveram problemas financeiros após 
a aposentadoria (21,9%) ou mesmo em pessoas que se prepararam e, por isso, tiveram uma aposentadoria 
tranquila (18,1%).

 » Aqueles que não se preparam para a aposentadoria argumentam não possuir renda (27,1%), o fato de ser cedo 
para pensar nisso, pois ainda são muito jovens (27,0%) e nunca haver sobra de dinheiro (24,3%).
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HÁBITOS E ATITUDES QUANTO AO USO DO DINHEIRO 

 » 80,7% concordam que seu objetivo na vida é trabalhar muito para conseguir comprar as coisas que querem – 
roupas carro celular etc. 

 » 82,8% garantem pesquisar o preço de tudo na maioria das vezes, mesmo quando compram itens baratos, 
enquanto 81,5% pensam que o nome limpo é um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter na vida. 

 » 64,9% sempre pedem descontos em suas compras e 74,0% preocupam-se muito com o amanhã, por isso quase 
tudo que compram é muito bem pensado.

 » 31,8% admitem que a forma como gastam seu dinheiro é motivo para brigas frequentes com os pais, familiares 
e/ou cônjuge/namorado (a). 

 » 54,5% acreditam que os bens que as pessoas possuem mostram seu estilo e como elas são – seus valores e 
personalidade, enquanto 45,5% discordam.

 » 52,7% não se incomodam com o fato de os lojistas monitorarem seus padrões de compras para personalizar 
ofertas, embora 47,3% digam o contrário.

 » 56,1% concordam: na maioria das vezes cedem aos impulsos quando querem muito comprar alguma coisa, 
enquanto 47,0% às vezes perdem a noção de quanto podem gastar com atividades de lazer, como saídas a bares 
cinema boates clubes Netflix etc. 

 » 34,4% gostam de ter os produtos que a maioria dos seus amigos tem.

USO DO CRÉDITO 

 » 64,8% já possuem conta corrente.

 » 57,0% possuem cartão de crédito.

 » 41,7% possuem cartão de loja.

 » 22,0% possuem limite extra de cheque especial em uso no momento.

 » Dentre os que têm cartão de crédito, 34,0% possuem um cartão digital com abertura e operação via internet; 
25,3% dos que têm conta bancária possuem somente em formato digital

 »  12,1% dos que têm algum investimento fez em fintechs ou startups do segmento financeiro. 

 » Considerando as dívidas declaradas, as mais mencionadas são as parcelas do crediário/carnê (26,4%), os 
empréstimos pessoais/consignados (20,7%), as parcelas de financiamento de automóvel (20,6%) e as parcelas de 
financiamento da casa própria (18,7%).
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Jovens brasileiros, 
com idade entre 

18 e 24 anos, 
residentes em todas 

as capitais brasileiras. 
Homens, mulheres e 

pertencentes de todas 
as classes econômicas 

e escolaridades.

Pesquisa realizada via 
web e pós-ponderada 

por sexo, estado, renda 
e escolaridade.

801 casos, gerando 
margem de erro 

no geral de 3,5 p.p. 
para um intervalo de 

confiança a 95%.

20 de fevereiro a 06 de 
março de 2019.
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