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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 abril e maio de 
2022. Em cada mês, foram entrevistados 1.000 
consumidores no Brasil. 
 
Nível de ansiedade tem leve queda, mas finanças é 
principal fator de estresse 
 
O nível de ansiedade dos entrevistados brasileiros caiu 
levemente no mês de maio em relação ao período 
anterior. Contudo, há uma presença crescente de 
estresse financeiro, colocado pelos participantes em 
primeiro lugar no ranking dos fatores que levam á 
ansiedade.  
 
Sentem-se mais ansiosos do que na semana anterior 
 

26/abr 13% 

31/mai 11% 

 

Principais fatores de ansiedade 
 
1º Estresse financeiro 
2º Questões familiares 
3º Incertezas políticas 
 
 
Preocupação com aumento de preços persiste 
 
Preocupações elevadas com dívidas de cartão de 
crédito, níveis de poupança e inflação contribuem para 
um sentimento de bem-estar financeiro enfraquecido. 
 
No Brasil, 79% dos consumidores estão preocupados 
com o aumento dos preços das compras diárias – 
acima dos 76% registrados na amostra global. A 
maioria dos consumidores também sente que as 
empresas têm a sua responsabilidade no aumento dos 
preços. Quase dois terços (65%) acreditam que as 
empresas estão elevando os preços além de seus 
custos operacionais para obter uma maior margem de 
lucro. 
 
 



 

 

Preocupações dos consumidores (em %) 
 

  30/mar 26/abr 31/mai 

Conta do cartão de crédito 75 74 80 

Poupança 76 76 80 

Aumento de preços 80 82 79 

Usar o cartão de crédito para 
esticar dívidas 34 29 31 

Honrar pagamentos 32 27 28 

Adiar compras grandes 37 30 26 

 
 
Acreditam que as empresas estão aumentando os seus 
preços injustamente 
 

Irlanda 72% 

Canadá 67% 

África do Sul 66% 

Itália 65% 

Brasil 65% 

 
 
 
 
 

Combustíveis e itens de supermercado e mercearia 
estão entre os itens os quais os participantes da 
amostra brasileira mais identificaram o aumento de 
preços. 
 
Identificaram aumento nos preços dos seguintes itens 
 

Combustível 86% 

Mercearia 80% 

Restaurante 74% 

Utensílios domésticos 72% 

Vestuário 66% 

Bebidas alcoólicas e tabaco 50% 

 
 
Embora a preocupação com o conflito russo na 
Ucrânia tenha diminuído nos últimos meses na 
amostra global, a maioria dos consumidores no Brasil 
ainda está atenta a este ponto. 
 

67% 
Estão preocupados com a guerra na Ucrânia 
 

50% 
É a média global 
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