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O levantamento traz dados e análises para uma maior compreensão das 
mudanças na mentalidade do consumidor atual, e também explora as 
implicações potenciais para um mundo pós-pandêmico. 
 
 
A cada mês, a pesquisa “Deloitte Global State of the 
Consumer Tracker” aborda tendências em segurança, 
bem-estar financeiro, apetite para o consumo e 
atitude em relação às mudanças climáticas, entre 
outros temas. Confira a seguir os resultados do 
levantamento conduzido nos meses de fevereiro e 
março de 2022. Em cada mês, foram entrevistados 
1.000 consumidores no Brasil. 
 
Consumidor ganha confiança para retomar atividades 
 
Houve, em março de 2022, uma diminuição na 
preocupação dos brasileiros em relação à pandemia de 
Covid-19, em comparação aos primeiros meses do 
ano. Os entrevistados no País demonstraram estar 
mais seguros em realizar todas as atividades 
pesquisadas, atingindo um nível geral de confiança 
maior do que em novembro de 2021. Este resultado 
reflete a consistente queda nos índices de 
contaminações e mortes por Covid-19, após o surto 
com a variante ômicron registrado nos meses de 
janeiro e fevereiro. 
 
 

Sentimento de segurança por atividade (em %) 

 

 



 

 

Essa maior segurança, decorrente da queda de casos 
de Covid-19, teve impacto sobre o sentimento do 
consumidor, que vêm aderindo mais a experiências 
presenciais. 
 
Estão buscando mais experiências presenciais (em %) 

 
 
Preocupação econômica e guerra na Ucrânia geram 
ansiedade 
 
Mais de um quinto (22%) dos participantes brasileiros 
da pesquisa revelaram estar mais ansiosos do que na 
semana anterior. O Brasil é o segundo país onde essa 
ansiedade foi mais verificada, atrás apenas da Índia, 
com 45%. 
 
O Brasil também é o segundo país do mundo mais 
preocupado com os impactos, no cotidiano, da guerra 
da Ucrânia, seguidamente à Espanha. Entre as 
hipóteses para esta preocupação está o fato de que a 
Rússia é importante exportadora de fertilizantes para o 
Brasil. Adicionalmente, o Brasil, como um país de 
prevalente matriz rodoviária, é sensível a incertezas 
relacionadas a preços de combustíveis derivados de 
petróleo.  
 
Preocupação com o impacto do conflito da Ucrânia no 
cotidiano (em %) 

 

 
 
Preços e crédito são preocupações 
 
Chagando do final do primeiro trimestre de 2022, a 
preocupação com o aumento de preços tem trajetória 
de leve alta em relação ao início do ano. Mais 
acentuado foi o aumento nos indicadores relacionados 
a grandes compras, rolagem de dívida no cartão de 
crédito e cumprimento de pagamentos. Esses números 

indicam um alto comprometimento da renda e a busca 
por alternativas de crédito mais fácil e acessível. 
 
Preocupações dos consumidores (em %) 

 

 
Mais uma vez, ainda que a situação econômica e social 
do País seja desafiadora, o Brasil tem, entre os países 
pesquisados, o maior índice de otimismo: 77% 
acreditam que a situação financeira vai melhorar nos 
próximos três anos, número significativamente 
superior aos 46% da média global. 
 
Peso dos gastos fixos aumenta 
 
Impulsionado pela inflação, houve, depois de dois 
meses de queda, um aumento da participação dos 
gastos discricionários em relação aos gastos totais. 
Esse número indica uma maior pressão da inflação 
sobre a renda do consumidor no País. 
 
Participação dos gastos discricionários sobre os gastos 
totais (em %) 

 
Na composição dos gastos discricionários, a habitação 
e alimentação têm o maior peso – especialmente para 
as pessoas de baixa renda. O aumento de custos 



 

 

também impactou, entre as pessoas de baixa renda, os 
gastos direcionados a recreação e lazer e a capacidade 
de poupança e investimento. 
 
Composição dos gastos discricionários (em %) 

 

 

Composição dos gastos discricionários por tipo de 
renda 
 

Tipo de gasto 
Renda 

alta 
Renda 
baixa 

Variação 

 

Habitação 15% 18% Δ +3 p.p 
 

Alimentação 10% 14% Δ +4 p.p. 
 

Recreação e lazer 13% 10% Δ -3 p.p. 
 

Poupança e 
investimento 

11% 4% Δ -7 p.p. 
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