




+ Introdução ao estudo

+ Metodologia

+ Segmentação financeira atitudinal nas classes CDE

+ Conclusões e Recomendações





Revisão da Literatura e Workshop

Encontro com Stakeholders

Fase 1

Pesquisa quantitativa

Descrição dos perfis encontrados 
na segmentação

Fase 2

Imersão etnográfica

Compreensão detalhada do 
comportamento financeiro de cada perfil

Fase 3

Workshop

Discussão de recomendações acionáveis 
para cada perfil e cada tipo de 
stakeholder

Fase 4

Andamento do estudo



Entender o 

comportamento 

financeiro das 

classes CDE

Identificar perfis 

atitudinais que 

enriqueçam a 

compreensão 

sobre as classes 

CDE no Brasil

Desenvolver 

instrumentos 

financeiros e projetos 

de educação financeira 

que atendam as 

necessidades de cada 

um destes perfis

Objetivo do estudo



30.2

10.7

34.2

11.7

10.2

32.5

34.7

26.3

CRITÉRIO SAE* Milhões de pessoas

Baixa classe alta

Alta classe média

Média classe média

Baixa classe média

Vulneráveis

Pobres

Extremamente pobres

Acima de R$2.905,00

R$342-R$516

R$517-R$751

R$96-R$190

Até R$95

R$1.194 – R$2.904

R$752-R$1.193

R$191-R$341

Fonte: IBGE./PNAD 2013 e Banco Mundial

* Critério utilizado pelo Governo brasileiro, lançado em 2012 pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. Renda per capita familiar mensal.

113
milhões de 

pessoas

Com quem estamos falando?

Alta classe alta



FASE 

QUANTITATIVA

IMERSÃO 

ETNOGRÁFICA

1.500 entrevistados

Todas as regiões do país

18-65 anos

Cidades pequenas, 

médias e grandes

15 entrevistados

São Paulo, Curitiba, Natal

Perfis comportamentais 

descobertos na quantitativa

Com quem estamos falando?



• O Grau de Pertencimento 

(GoM) é uma metodologia de 

clusterização mais refinada

• A partir de 21 variáveis, são 

encontrados perfis “puros”

• Um indivíduo pode ter 

características de um perfil 

puro ou de perfis 

intermediários, com diferentes 

graus de intensidade.

A segmentação





Uma visão geral das finanças das Classes CDE 

As classes CDE representam 60% da população brasileira

57% possuem conta em banco, mas apenas 7% a utilizam 

mais de uma vez por mês

27% conseguiram poupar no último ano, mas 39% destes 

guardaram dinheiro em casa

48% usam Whatsapp, mas apenas 5% realizam operações 

bancárias pela internet.

68% pagam contas em Lotéricas – apenas 10% em 

agências bancárias, e 5% pela internet.



Variáveis 

Demográficas

Gênero

Idade

Escolaridade

Situação 

ocupacional

Bancarização e 

Financeirização

Bancarização

Existência de 

poupança

Preparação para 

aposentadoria

Grau de endividamento

Tem conta em atraso

O que faz com a dívida

Variáveis

Comportamentais

Perfil financeiro

Estabeleceu meta financeira

Preferência por liquidez no 

curto prazo

Uso de tecnologias

Preferência por ganho maior 

e incerto x ganho menor e 

garantido

Como gasta dinheiro extra

Conhecimento 

Financeiro

Inflação

Juros 

Investimentos

Quais variáveis contribuem para segmentação?



Perfis %

Puro C – Conservadores 19%

Misto C / A 8%

Misto C / B 6%

Puro B – Planejados 11%

Misto B / A 12%

Misto B / C 4%

Puro A – Desorganizados 10%

Misto A / B 10%

Misto A / C 8%

Misto ABC 12%

Total 100%

“Conservadores”

“Planejados”“Desorganizados”

11%

4%

6%

19%

8%

8%

10%

10% 8%

12%

33%

27%

28%



“Nada tenho, mas nada devo”

Conservador 

mão fechada 

Tem foco em segurança 

avesso a dívidas 

preocupado com seu nome 

sem uso de internet 

evita novidades 

desconfiado 
paga à vista

Os Conservadores



• Comportamento financeiro bastante conservador.

• Baixo conhecimento de finanças 

• Pouco acesso a consumo.

• Prioriza consumo doméstico.

• Não acumula dívidas, mas também não consegue poupar. 

• Muito baixo uso de instrumentos financeiros.

Os Conservadores

19% (33%)



• É o grupo mais maduro (85% acima de 50)

• Apresenta baixa escolaridade (fundamental incompleto 84%) 

• É o perfil com o menor número de filhos morando em casa (0,8).

• 14% recebem benefícios do governo.

Os Conservadores

19% (33%)



“Eu planejo minhas conquistas”

poupador

controlado

foco em construção de ativos

acesso à tecnologiametas

consumo consciente

longo prazo

planejado
organizado

batalhador

Os Planejados



• Maior organização financeira.

• Hábitos de consumo dentro de suas expectativas de renda.

• Gasta por indulgência e ainda consegue poupar. 

• Tem contas em banco, mas seu uso é esporádico.

• Maioria poupa. Metade em espécie, em casa.

• Tem planos de poupar e investir. 

• Tem mais informação financeira que os demais perfis.

Os Planejados

11% (27%)



• Maior parte é de trabalhadores formalizados (54%)

• São mais jovens (50%)

• Tem ensino médio completo (71%)

• 11% recebem benefícios sociais do governo

Os Planejados

11% (27%)



“Deixo a vida me levar”

endividado

Apagando incêndio

acesso à tecnologia

conta com a rede de amigos

descontrole

indulgência

“sou sossegado”

“sou relaxado”

Os Desorganizados



• Comportamento menos planejado. 

• Tem dívidas em atraso

• Tem poucas informações financeiras.

• A maior parte não está formalizada no mercado de trabalho. 

• Não tem intenção de pagar as dívidas que acumula.

• Tem contas em banco, mas com baixo uso. 

• Usa tecnologia, mas não para finanças.

Os Desorganizados

10% (28%)



Os Desorganizados

10%

• Há maior incidência de jovens e adultos de 18-49 anos (91%)

• Tem ensino médio incompleto (83%)

• Maior proporção de desempregados (35%) ou inativos (24%).

• É o perfil com maior número de filhos morando em casa (1,64).

• Tem o maior número de beneficiários de programas sociais, 40%

(28%)



Total Desorganizados Planejados Conservadores

18 a 29 anos 27% 45% 50% 2%

30 a 49 anos 43% 46% 47% 13%

50 a 69 anos 31% 9% 4% 85%

Média - De R$ 374 a R$ 822 51% 20% 60% 33%

Pobres - De R$ 105 a R$ 373 42% 74% 40% 56%

Extremamente pobres - Até R$ 104 7% 6% 1% 11%

Norte 9% 9% 7% 9%

Nordeste 35% 38% 28% 40%

Centro-Oeste 7% 7% 10% 7%

Sudeste 39% 36% 48% 30%

Sul 11% 9% 7% 13%

Recebe Bolsa Família 22% 40% 11% 14%

Base: (total): 1505 entrevistados

O que encontramos na segmentação?

Variaveis

demográficas



CADA PERFIL 

CONSTRÓI RELAÇÕES 

DISTINTAS COM 

INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS



3%
24%

1%7%

26%

68%

56%50%

71%

9%

43%43%

ConservadoresPlanejadosDesorganizadosTotal

Alto uso bancário Baixo uso bancário Não bancarizado

Nível de bancarização

P21. Você possui: conta corrente/bancária / conta salário / conta-

poupança? / P22. Com qual frequência você movimenta sua conta?

Critério de Bancarização:

Alto uso bancário: possui alguma 

conta e usa mais de uma vez/mês

Baixo uso bancário: possui alguma 

conta e usa até uma vez/mês

Não Bancarizado: declara não 

possuir conta Base (Total) (1505) (149) (161) (284)

O uso cotidiano dos 

banco ocorre apenas

entre Planejados



15%

30% 29%30%

12%
18%

30%

49%

7%
1% 0% 0%0% 1% 0%0% 2% 1%

Desorganizados Planejados Conservadores

18%

32%

3%
12% 9%

3%
8%

15%

0%0% 0% 0%0%
5%

0%0% 2% 0%

Desorganizados Planejados Conservadores

19%

46%

5%

27% 28%

13%16% 16%

2%1% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%

Desorganizados Planejados Conservadores

Base (total):  Sossegados: 149/ Planejado: 161 / Desconfiado: 284 - P28. Qual meio ou local você usa com mais frequência para... ? (RU)

7%
16%

11%

69%
63%

55%

7% 4% 0%3% 1%
11%

0% 5% 0%0% 5% 2%

Desorganizados Planejados Conservadores

Para depósitos

Para sacar

Para pagar contas

Para transferências

19%

46%

5%

27% 28%

13%
16% 16%

2%
1% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%

PURO 1 PURO 2 PURO 3

Agência bancária Casas Lotéricas Caixa Eletrônico Comércio Pelo celular Agências dos Correios

Uso de canais financeiros

Planejados são os que mais tem acesso

a agências bancárias e caixas eletrônicos



OS PERFIS 

DESORGANIZADOS E 

PLANEJADOS USAM MAIS 

INTERNET. 

MAS, TECNOLOGIAS 

BANCÁRIAS AINDA SÃO 

POUCO UTILIZADAS.



58%
63%

19%

34%
40%

3% 0%
9%

1%

84%
93%

61%
53%

61%

30%

12%

25%
19%

2% 4% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Facebook Whatsapp Email SMS Sites de

Notícias

Compras online Transferência

de dinheiro

Checar extrato

bancário

Pagar contas

Desorganizados Planejados Conservadores

Base (total):  Sossegados: 149/ Planejado: 161 / Desconfiado: 284  P17. Você costuma acessar... ? (RU)

Uso de tecnologia

Planejados são os únicos a utilizar 

instrumentos financeiros online



2%

9%

11%

32%

50%

Cartão de débito de outra

pessoa

Cartão de débito próprio

Cartão de crédito de outra

pessoa

Cartão de crédito próprio

Boleto bancário

P19. Como você costuma pagar pelas compras que faz pela internet? (RM) / P20. Por que você não compra pela internet?

Forma de pagamento*

3%

3%

3%

6%

9%

9%

14%

56%

Por que não compra pela internet?*

Não confio no serviço/ não acho seguro

Não estou interessado

Não tenho cartão de crédito/ débito

Não sei como faz para comprar

Tenho que visualizar/ tocar o produto

É muito caro

Má qualidade do serviço

Não tenho dinheiro/condições financeiras

Total

Leitura por perfis inclui mistos*

Compras pela internet

36% entre 

Planejados
16% entre 

Conservadores

Base (Compra na internet) (107)
Base (Não compra na internet) (662)

A maior parte das compras online 

é paga com boleto.



A CAPACIDADE DE POUPANÇA 

E A INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS SÃO INFLUENCIADAS 

PELA FORMA COMO CADA PERFIL 

PLANEJA SEUS GASTOS



27%

17%16%
13%

58%

21%

7% 12%

Poupou no último ano? Tem dinheiro para emergências? (um mês de

salário)

Total Desorganizados Planejados Conservadores

Nenhum dos perfis tem capacidade

financeira de lidar com emergências.

Base (total): 1505 / Sossegados: 149/ Planejado: 161 / Desconfiado: 284 P33. Vamos supor que acontecesse um imprevisto e você tivesse que arcar com um grande gasto hoje (um gasto do 

tamanho da renda mensal da sua família). Você conseguiria pagá-la sem precisar pegar dinheiro emprestado ou pedir ajuda para a família ou amigos? (RU) / P31. Nos últimos 12 meses você 

guardou dinheiro de alguma dessas formas...? (RM)

Capacidade de poupança

No perfil misto Conservador/ 

Desorganizado, apenas 0,9% 

poupou no último ano.



Base: (total):  1505 / Desorganizado: 149/ Planejado: 161 / Conservador: 284 - P31. Nos últimos 12 meses você guardou dinheiro de alguma dessas formas...? (RM)

Mesmo sendo os maiores 

poupadores, Planejados muitas vezes 

guardam dinheiro em casa.

10% 9%

25%

4%
9%

1%

27%

1%4% 3%
11%

1%4% 4% 7%
2%5% 3%

9%
3%

73%
83%

40%

89%

Total Desorganizados Planejados Conservadores

Guardou dinheiro em casa Guardou dinheiro em uma poupança no banco Comprou produtos para revender mais tarde

Comprou títulos de capitalização Outros Não guardou dinheiro

Poupança



85%

70%

93% 90%

15%

30%

7% 10%

Total Desorganizados Planejados Conservadores

Base: (total):  1505 entrevistados   P41. Qual dessas frases melhor descreve a maneira 

como você costuma agir? (RU)

Entre Desorganizados, há uma tendência maior 

a compras por impulso (indulgência).

Compro apenas o 

necessário, pois tenho 

medo de me endividar

Se alguma coisa desperta 

meu interesse eu compro, 

mesmo que esteja fazendo 

uma dívida

Consumo e planejamento

Base (Total) (1505) (149) (161) (284)



Com padrão de gastos menos controlado, os Desorganizados 

priorizam pagar dívidas e o consumo para a família.

Base: (total):  1505 entrevistados P48. 

Se a partir de hoje você passasse a 

ganhar R$ 400,00 a mais por mês, 

qual seria a primeira coisa em que 

você usaria este dinheiro? (RM)

48%

26%

22%

19%

12%

12%

10%

10%

9%

9%

8%

6%

6%

Economizaria o dinheiro/ poupança

Pagaria dívidas

Reformas na casa

Compraria alimentos

Compraria eletrodomésticos, móveis

Investiria o dinheiro

Adquiriria um veículo

Adquiriria uma casa própria

Melhoraria a alimentação da família

Compraria roupas/ acessórios para família

Educação privada para os filhos

Adquiria um plano de saúde

Abriria um negócio próprio

38%

52%

22%

30%

16%

4%

12%

8%

9%

20%

6%

3%

7%

72%

16%

16%

5%

9%

27%

12%

14%

6%

6%

5%

2%

3%

36%

16%

29%

26%

12%

4%

7%

5%

12%

7%

3%

5%

5%

Total Desorganizados Planejados Conservadores

O que faria com dinheiro extra?

Base (Total) (1505) (149) (161) (284)



10%

30%

2% 2%

17%

36%

6% 2%

10%

17%

5%
2%

62%

16%

88% 93%

Total Desorganizados Planejados Conservadores

Pagar a dívida Renegociar a dívida Deixar como está Não tem dívidas

Base: (total):  1505 / Desorganizado: 149/ Planejado: 

161 / Conservador: 284 P55. Nos próximoas 3 meses, 

o que pretende fazer com sua dívida? (RU)

Os Desorganizados são muito mais 

endividados e metade deles não planeja 

pagar suas dívidas nos próximos 3 meses.

54%

Tem dívidas em atraso? O que faz com elas?



ALÉM DA CAPACIDADE 

DE FAZER 

PLANEJAMENTOS 

FINANCEIROS E 

COLOCÁ-LOS EM 

PRÁTICA, OS PERFIS 

SE DIFERENCIAM

PELO SEU 

CONHECIMENTO DE 

FINANÇAS



27%
34%

13%

45%

54%

56%

50%

46%

20%
10%

37%

10%

Total Desorganizados Planejados Conservadores

Correto

Incorreto

Não sabe

Base: (total):  1505 entrevistados   P57. Se você colocar R$100 em uma poupança que rende 2% ao ano, quanto terá ao final do primeiro ano?

A maior parte da amostra demonstra baixo 

conhecimento sobre instrumentos financeiros.

Conhecimento de Juros

Base (Total) (1505) (149) (161) (284)





22% 20% 19% 19%

78% 80% 81% 81%

Total Desorganizados Planejados Conservadores

Não empreendedores

Empreendedores

Apesar da diferença no comportamento 

financeiro entre os perfis, eles não se 

diferenciam na proporção de empreendedores

Base (total):  1505 entrevistados   P14. Qual dessas frases melhor descreve sua situação profissional? (RU)

Base: (possui negócio próprio):  343 entrevistados   P35. O seu negócio está formalizado? (RU)

Ocupação

Empreendedores

Base (Total) (1505) (149) (161) (284)



Mesmo que todos os perfis apresentem empreendedores, 

eles lidam de forma diferente com seus empreendimentos.

Pedreiro autônomo, Gilvásio tenta controlar 

todos seus gastos.

“Eu, todo o dinheiro que eu pego, eu 

tento ir segurando ele mais um 

tempinho até aparecer mais outros. Vou 

tentando acumular mais e não gastar”

Planejado Desorganizado Conservador

Luis Antônio divide com sua esposa uma 

venda de salgados na garagem de casa.

Não tem nenhum controle de entradas e 

saídas com o negócio. “Sou relaxado com 

dinheiro”.

“Aqui vende todo dia, mas pra sobreviver não 

daria.”

Montam planos para negócio Administra o negócio da mesma 

forma que o dinheiro pessoal

Negócio próprio

Maria de Luz é lavadeira. Troca lavagens 

por produtos, e seus clientes são amigos no 

bairro

“Compro tudo o que eu quero”, fala dos 

produtos Avon e Natura que troca por 

lavagens.

Negócio informal





O público das classes CDE apresenta uma diversidade de 

comportamentos financeiros. 

Aspectos demográficos como renda e idade não são 

suficientes para entender essa diversidade.

Conclusões



A compreensão dos diferentes comportamentos financeiros 

permite criar produtos financeiros mais adequados para cada 

perfil.

Esforços de educação financeira podem ser 

direcionados às demandas específicas de cada público em 

situação vulnerável.

Conclusões



Ao contrário de estereótipos, a maior parte da população 

das classes CDE têm controle de suas finanças. 

Produtos adequados podem melhorar o bem estar financeiro 

destas famílias.

Conclusões



Perfis

Desorganizados Planejados Conservadores

Tecnologia Uso não financeiro.
Alto uso não financeiro. 

Baixo uso financeiro.
Nenhum uso.

Bancarização Baixo uso bancário. Maior uso bancário. Não bancarizado.

Canais Lotéricas Lotéricas e agências Baixo uso – lotéricas

Poupança Não poupa Poupa Não poupa

Endividamento Com dívidas em atraso Uso consciente do crédito Prefere não acessar crédito

Perfil financeiro
Consome acima de sua 

capacidade de poupar

Consome, mas consegue 

poupar

Não poupa, mas controla 

gastos para não se endividar

Conhecimento 

financeiro
Baixo Acima da média Baixo



Conclusões

Desorganizados Planejados Conservadores

Drivers Indulgências/ bem estar da família
Realizar sonhos / construir 

patrimônio
Segurança e estabilidade

Medos
Não poder dar condições

melhores para os filhos
Perder o que construiu Sujar o nome

Relação com as 

Redes

Dependência da Rede (crédito e 

débito)

Individualista – usa pouco a 

rede para finanças
Rede é a família

O que é poupança? Emergências Conquistas Segurança para o futuro



Recomendações

Poupança / 

Investimentos

Seguros

Educação financeira

Outros produtos

Desorganizados

Seguro-renda, para pagamento de contas em caso de desemprego

SMS de acompanhamento de contas a pagar

Comunicação explicativa pós-compra sobre produto financeiro

Em caso de atraso de contas – link para curso, pílulas de informação, 

Exemplos de Produtos:

Poupança em grupo, atrelada à rede de apoio

Poupança automática – arredondamento

Poupança com trava de saque

Grupos de micro-crédito solidário

App de comparação preço à vista vs. Prazo: focado em mais bem estar 

App de controle de gastos com prêmios



Poupança / 

Investimentos

Seguros

Educação financeira

Outros produtos

Foco em proteção dos ativos conquistados

Planejado como multiplicador de educação financeira em sua comunidade

Pós-venda explicação de serviços financeiros via SMS / Whatsapp / Videos

Exemplos de Produtos

Investimento consignado

Plataforma que calcule metas de poupança (tangibilizar ganhos de longo 

prazo em um investimento formal)

Oportunidade para ofertar produtos de investimento mais complexos

Poupe-Crédito (produto que aumente o crédito disponível em proporção ao 

total poupado)

Simplificação de linguagem para incentivar formalização

Recomendações

Planejados



Recomendações

Poupança / 

Investimentos

Seguros

Educação financeira

Outros produtos

Conservadores

Micro-seguro (vida, funeral, fiança) com modelo de poupança. Atrelar 

prêmio para quem paga todas as parcelas. 

Tangibilizar experiência com bancos
Programas de fidelidade que premiem comportamento financeiro formal

Informações financeiras por SMS, via material em lojas de varejo e 

correspondentes bancários

Exemplos de Produtos

Estimular uso de cartão de débito – dinheiro fica no banco 

Poupança-Varejo – parceria com programas de fidelidade de 

supermercados. Ganha pontos ao poupar dinheiro formalmente

SMS lembrando contas a pagar / parabenizando pagamento em dia

Programas de recompensa simples em caso de cumprimento de metas 

financeiras (crédito no celular, pontos em lojas de varejo)















Como melhorar a vida dos 113 milhões 

de Gildasios, Michaels, Lauras, Miguels, 

Cleytons e Teresas?

Vamos co-criar produtos, serviços e 

projetos de educação financeira para 

eles?

E agora?



Obrigado!


