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RESUMO 

Padrões de orçamento familiar no Brasil: um estudo sobre o orçamento das famílias 

endividadas e positivas  

Embora o orçamento familiar e os padrões de consumo das famílias sejam importantes para 
a compreensão da realidade da população brasileira, os estudos qualitativos e quantitativos dedicados 
ao entendimento de ambos não existem em grande quantidade no Brasil, o que é um limitante para a 
consolidação da literatura nacional sobre o assunto. Neste sentido, o presente trabalho utiliza-se do 
orçamento familiar como uma variável de segmentação aplicada às famílias Endividadas e Positivas, 
oferecendo comparações no que tange aos padrões de consumo dos segmentos obtidos. Cabe ressaltar 
que o orçamento familiar neste estudo é composto por 17 categorias de despesa não discricionárias, 
como “Alimentação dentro do lar” e “Habitação” e categorias de despesa discricionárias, como 
“Lazer” e “Educação”. Sendo assim, a segmentação é realizada por meio da análise de cluster, o que 
permite que as famílias de ambos os grupos se agrupem em segmentos. Tal análise considera dados de 
orçamento familiar oferecidos pela Kantar WorldPanel (ano 2016), que dizem respeito a 4790 famílias 
Endividadas (2409) e Positivas (2381). Como resultado da análise, obtém-se nove segmentos, cinco 
referentes ao grupo de famílias Endividadas (Caseiros, Sobreviventes, Bem estar, Automotores e 
Pagadores de Empréstimos) e quatro referentes ao grupo de famílias Positivas (Caseiros, 
Sobreviventes, Bem Estar, Automotores e Pagadores de Empréstimo). O segmento Caseiros tem 
como categoria de despesa que mais compromete o orçamento a “Habitação”; o segmento 
Sobreviventes a categoria “Alimentação dentro do lar”; o segmento Bem estar possui gastos acima da 
média com categorias discricionárias como “Lazer” e “Educação”; o segmento Automotores 
apresenta grande parte do orçamento comprometido com a categoria “Transporte” e o segmento 
Pagadores de Empréstimos, existente apenas no grupo Endividados, compromete grande parte de seu 
orçamento com a categoria “Serviços Financeiros”. Dado esses segmentos, o estudo ainda reúne 
esforços no sentido de identificar quais despesas melhor discriminam o orçamento de ambos os 
grupos e, como resultado, tem-se que o orçamento do grupo Endividado é melhor discriminado por 
despesas com “Habitação” e “Transporte”, enquanto o do grupo Positivo é melhor discriminado por 
despesas com “Alimentação dentro do lar” e “Habitação”. Calcula-se ainda a elasticidade renda da 
despesa para cada um dos segmentos, verificando sua sensibilidade às 17 categorias de despesa 
estudadas. Verifica-se que os positivos se apresentam muito sensíveis a algumas categorias, enquanto 
que os Endividados se apresentam pouco sensíveis a todas as categorias. Visto isso, este estudo 
oferece com contribuição teórica a consolidação do uso do orçamento familiar como variável de 
segmentação e, como contribuição gerencial, o detalhamento do orçamento de cada segmento a ser 
explorado pela iniciativa privada. Futuros estudos podem replicar este mesmo estudo realizando um 
recorte regional ou, ainda, fazendo o uso dos dados extrapolados para a população brasileira. 

Palavras-chave: Orçamento familiar; Padrões de consumo; Endividados; Positivos; Segmentação de 
mercado 
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ABSTRACT 

Familiar budget patterns in Brazil: a study about Indebted and Positive families’ budget  

Although familiar budget and household consumption patterns are very important for 
understanding Brazilian population reality, qualitative and quantitative studies dedicated to the 
understand both are still scarce in national scenarium, which is a limitation for the consolidation of 
Brazilian literature on the subject. So, this work uses familiar budget as a segmentation variable in 
order to segment Indebted and Positive families, offering comparisons regarding consumption 
patterns of the obtained segments. It should be noted that, for this study, familiar budget is composed 
by 17 consumption categories, including non-discretionary expenditure, such as "Food consumption 
inside house" and "Housing" and also discretionary expenditure categories, such as "Leisure" and 
"Education". Thus, segmentation is performed through cluster analysis, which allocate Indebted and 
Positive families into segments. This analysis uses familiar budget data offered by Kantar WorldPanel, 
which considers 4790 families (Indebted – 2409; Positive – 2381). As this analysis application results 
on nine segments, five refers to Indebted families (Homeowners, Survivors, Welfare, Motorists and 
Loans Payors) and four refers to Positive families (Homeowners, Survivors, Welfare and Motorists). 
For Homeowners segment "Housing" is the most important expenditure; for Survivors segment 
"Food consumption inside house" is the most important; Wellness segment has above-average 
expenses with discretionary categories such as "Leisure" and "Education"; Automotive segment has a 
large part of their budget committed with "Transport" category and Payors of Loans, that only exists 
for Indebted group, spend much money on "Financial Services". This study still makes efforts in order 
to identify which expenses better discriminate familiar budget from both groups and, as a result, it has 
been seen that Indebted group familiar budget is better discriminated by "Housing" and 
"Transportation" expenses, while Positive group is better discriminated by "Food inside the house" 
and "Housing" expenses. Moreover, income elasticity of the expenditure for each of the segments is 
calculated, verifying each segment sensitivity to each of the 17 expenditure categories. It can be seen 
that Positives are very sensitive to some categories, while Indebted are not very sensitive to all 
categories. This study offers as theoretical contribution the consolidation familiar budget as a 
segmentation variable and, as managerial contribution, familiar budget details of each segment to be 
explored by companies. Future studies may replicate this same study by making a regional approach or 
using extrapolated data for Brazilian population. 

Keywords: Familiar budget consumption patterns; Indebted; Positive; Market segmentation 
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1. INTRODUÇÃO 

Os padrões de consumo de famílias brasileiras são um indicativo chave a respeito do desenvolvimento 

econômico e social do país. A evolução desses padrões é resultante do processo de evolução do poder aquisitivo e 

das aspirações de consumo da população. 

Pesquisas anteriores já abordaram alguns aspectos relativos aos padrões de consumo, levando em 

consideração sua relação com a renda e o impacto desta sobre o orçamento familiar. Um exemplo é o estudo de Du 

e Kamakura (2008), onde afirma-se que os consumidores alocam sua renda buscando satisfazer diferentes 

necessidades de consumo através da realização de trade offs entre as várias categorias de despesa, como por exemplo 

alimentação, moradia, transporte e recreação. Estes mesmos autores ainda defendem que modelos de alocação da 

renda ainda são pouco estudados, de forma que pouco se exploram os caminhos a serem percorridos em prol da 

satisfação das mais variadas necessidades dos consumidores. 

Kamakura e Mazzon (2013), por sua vez, defendem que o aspecto mais marcante do crescimento da 

economia brasileira é a distribuição de renda ocorrida na primeira década do século vinte e um. Durante este 

período, houve uma considerável redução do coeficiente de Gini, redução esta que, alinhada ao crescimento 

econômico, levou a uma contração de 45% do total da população situada abaixo da linha da pobreza e culminou na 

emergência de uma nova classe média. Sendo assim, a década anterior e o início da atual foram marcadas pela 

observância de uma situação favorável em termos econômicos e sociais, já que os padrões de consumo foram 

elevados a patamares mais altos e viu-se a reunião de esforços no sentido da promoção da evolução do processo de 

superação da desigualdade. 

Ainda no que diz respeito aos padrões de consumo no Brasil, também é possível dizer que estudos 

anteriores procuraram entender a dinâmica da gestão financeira realizada pelas mais variadas classes sociais, em 

especial aquelas situadas na base da pirâmide socioeconômica, que apontam como os segmentos de maior 

importância dentro do mercado brasileiro nos últimos anos. Segundo tais estudos, características pessoais, tais como 

autocontrole, preferência pelo crédito e capacidade de planejamento do orçamento têm potencial para influenciar o 

processo decisório que envolve as finanças das famílias. Além destas variáveis, a classe social, o ciclo de vida e a 

idade do chefe de família são citados como fatores chave quando se trata dos variados modelos de orçamento 

existentes (SILVA; PARENTE; KATO, 2009; ABREU; HOR-MEYLL; NOGUEIRA, 2014; MIOTTO, 2013). 

Já no âmbito das discussões acerca da alocação de gastos do orçamento, faz parte do processo de 

planejamento e controle do mesmo a escolha entre o consumo ou a poupança. Acredita-se que o indivíduo separa 

suas despesas em categorias considerando as mais recorrentes, como despesas com alimentos, até as menos 

recorrentes, com lazer e vestuário, por exemplo. Essa separação é ponto de partida para que possa haver sobras, que 

podem ser aplicadas de formas diversas, sendo uma delas a formação de poupança (HEATH; SOLL, 1996; 

THALER, 1990). Então, fazem parte desse processo de planejamento e controle do orçamento duas variáveis: o 

autocontrole e a educação financeira.  

O autocontrole, por sua vez, pode ser definido como esforço no sentido comportar-se de maneira 

conivente com os próprios objetivos, sem sucumbir a estímulos desconectados deles (HOCH; LOEWENSTEIN, 

1991). Já a educação financeira, quando inserida na base curricular, permite o gradual envolvimento de todos os 

membros da família no processo de planejamento e controle do orçamento, bem como o esclarecimento das 

possibilidades e limites da renda familiar. Desta forma, entende-se que o planejamento e controle orçamentário 
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deveriam ser vistos como meios de atingir objetivos, maximizar os retornos e minimizar os dispêndios 

desnecessários dentro do ambiente familiar, o que possibilitaria a formação de poupança e a realização de sonhos que 

parecem muito distantes, como a compra de uma casa, por exemplo (JUNIOR; MELO; SILVA, 2009). Neste 

sentido, é possível afirmar que indivíduos que possuem maior autocontrole e receberam educação financeira estão 

mais aptos a planejar e controlar o orçamento, evitando o endividamento e a inadimplência (MIOTTO, 2013). 

Sobre endividamento, é necessário dizer que está diretamente relacionado a popularização do acesso ao 

crédito e ao subsequente aumento do poder de compra das famílias, que motivou a intensificação da demanda por 

diversos produtos. Muitas famílias realizaram pequenas mudanças na forma como alocam seu orçamento (ABREU; 

HOR-MEYLL; NOGUEIRA, 2014; BORTOLUZZI et al, 2015) e algumas delas passaram a diversificar seu 

consumo alocando parcela maior de seus recursos em categorias de despesa discricionárias, como lazer e vestuário, 

por exemplo (ABREU; HOR-MEYLL; NOGUEIRA, 2014; BORTOLUZZI et al, 2015; SILVA; PARENTE; 

KATO, 2009). Logo, o endividamento foi preferido em relação a formação de reservas para despesas inesperadas, 

refletindo o desejo de muitas famílias por viver um estilo de vida incompatível com sua renda (BORTOLUZZI et al, 

2015). Desta forma, hoje o Brasil conta com muitas famílias, de todas as classes sociais, possuidoras de um grande 

montante de dívidas, o que mostra um sério descontrole orçamentário. Tal assunto pode ser objeto de estudo para 

vários pesquisadores que buscam engrossar a literatura acerca de orçamentos familiares. 

Procurando tratar do orçamento familiar e suas variáveis determinantes, este estudo não deixa de 

mencionar e trabalhar a Lei de Engel. Tal lei afirma que o perfil relativo das despesas familiares se diferencia 

conforme a disponibilidade de recursos de uma família. Mesmo que estas leis tenham sido concebidas há muitos 

anos atrás, quando os consumidores possuíam renda mais baixa, vigorava menor escala de opções de compra e 

poucos estímulos de marketing para o consumo, pesquisas mais recentes têm reconhecido que elas ainda refletem o 

comportamento do consumidor (MILLICAN, 1961; HUTTIN, 2000; HOFFMANN, 2007; SHAMIM; AHMAD, 

2007). 

Já em termos de dinâmica de mercado, a análise dos padrões de orçamento das famílias Positivas (que 

controlam o orçamento) e Endividadas (que não possuem tal controle) indica as diretrizes que devem ser tomadas no 

âmbito das organizações e clientes. Considerando os padrões de consumo elevados das famílias de maior renda, 

novas estratégias podem ser adotadas pelas empresas objetivando ampliar seu market share dentro dos mais variados 

segmentos.  

Tendo em vista tudo isto, é também necessário destacar que, durante os últimos anos, os estudos sobre 

comportamento de consumo e a construção de hipóteses e de conhecimento aplicado ao Marketing têm sido 

focados nos países possuidores de economias já desenvolvidas. No entanto, pesquisas mais detalhadas acerca dos 

mercados de países emergentes são fundamentais para o futuro do Marketing (KAMAKURA; MAZZON, 2013).  

Neste sentido, o presente estudo vislumbra a obtenção de segmentos de mercado considerando 4790 

famílias Positivas e Endividadas espalhadas geograficamente pelo Brasil, utilizando-se de seu orçamento familiar 

(dados provenientes da Kantar WorldPanel). Isto será feito por meio da análise de cluster e, posteriormente, da 

análise discriminante, uma etapa confirmatória da análise de cluster que permite a obtenção das categorias de despesa 

que melhor discriminam cada grupo (FÁVERO et al, 2009). Serão calculados também as elasticidade renda da 

despesa para cada segmento, a fim de checar sua sensibilidade a cada uma delas (SILVA, 2009).  

Visto isso, a seção seguinte apresenta os objetivos, metodologia e discussão teórica que nortearam a 

realização deste estudo que, por sua vez, buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como se comporta o 

orçamento das famílias endividadas e positivas no Brasil? 
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1.1. Objetivos 

Levando em consideração aquilo que foi pontuado acima, o objetivo geral desta dissertação é investigar o 

fenômeno da alocação das despesas que compõem o orçamento das famílias brasileiras Endividadas e Positivas, 

identificando padrões e segmentos de mercado. 

Este objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:  

1) Analisar a composição do orçamento familiar das famílias Endividadas e Positivas; 

2) Desenvolver uma taxonomia de padrões de orçamento para Endividados e Positivos; 

3) Analisar as diferenças e semelhanças referentes à composição do orçamento e características 

sociodemográficas dessas famílias;                                    

5) Investigar a elasticidade-renda das despesas para as famílias Endividadas e Positivas;  

Tendo em vista a pergunta de pesquisa acima definida, bem como o objetivo geral e os objetivos 

específicos deste trabalho, apresentam-se algumas questões de pesquisa.  

Tais questões, de acordo com Kerlinger (1980), podem ser consideradas interrogativas acerca das relações 

entre fenômenos ou variáveis e, neste sentido, Johnson, Turner, Onwuegbuzie (2007), afirmam também que elas 

podem ser examinadas de diferentes perspectivas, sendo úteis na combinação entre diferentes métodos e possíveis 

vieses. Logo, as elas são essenciais quando da definição do Norte que irá definir o trabalho. São elas: 

1) Qual o efeito da situação da família – Endividada ou Positiva – em seu padrão de orçamento? 

2) Como os segmentos de mercado oriundos dos padrões orçamento familiar podem ser 

compreendidos de acordo com as variáveis sociodemográficas caracterizadoras das famílias que o 

compõe? 

3) As famílias Endividadas e Positivas apresentam-se mais sensível a quais categorias despesas? 

4) Quais são as implicações da situação da família – Endividada ou Positiva – em suas decisões de 

alocação de distribuição das despesas em função de uma alteração da renda? 

A seguir, apresenta-se a justificativa para realização deste estudo. 

 

1.2. Justificativas do Estudo 

Como já dito anteriormente, durante os últimos anos, os estudos sobre comportamento de consumo e a 

construção de hipóteses e de conhecimento aplicado ao Marketing têm sido focados nos países possuidores de 

economias já desenvolvidas. No entanto, pesquisas mais detalhadas acerca dos mercados de países emergentes são 

fundamentais para o futuro do Marketing (KAMAKURA; MAZZON, 2013). 

Neste sentido, a literatura sobre orçamentos familiares no Brasil precisa de avanços, já que ainda trata-se 

pouco deste assunto em suas vertentes quantitativas e qualitativas (GALVÃO; ALMEIDA, 2015; SILVA, 2009).  

Cabe ressaltar que existem poucas pesquisas empíricas que abordam estritamente da alocação de recursos por parte 

dos indivíduos nas mais variadas categorias de despesa a fim de satisfazer suas diferentes necessidades (DU; 

KAMAKURA, 2008; SILVA, 2009), de forma que estudos que digam respeito ao orçamento familiar são bem vindos 

para engrossar a literatura brasileira existente sobre o assunto. 

Para além disso, é necessário também tratar do fenômeno do endividamento, que vem atingindo grande 

parte das famílias brasileiras graças a facilidade do crédito e o tempo estendido para pagamento que vigorou entre os 

anos de 2011 a 2014. Neste período, as maiores parcelas da renda total das famílias de baixa renda continuaram a ser 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/9926193_Anthony_J_Onwuegbuzie
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destinadas aos gastos relativos às categorias de sobrevivência, tais como alimentação e habitação. No entanto, não só 

as famílias de baixa renda, mas famílias de todas as classes sociais passaram a diversificar mais o seu consumo, 

alocando parcela maior de seus recursos em categorias de despesa discricionárias, como lazer e vestuário, por 

exemplo (ABREU; HOR-MEYLL; NOGUEIRA, 2014; BORTOLUZZI et al, 2015; SILVA; PARENTE; KATO, 

2009). 

Mas, se de um lado o acesso ao crédito possibilitou que até mesmo as famílias de baixa renda pudessem 

modificar seus padrões de consumo, por outro lado o consumo e o endividamento, escolha preferida pelas famílias, 

levou muitas ao descontrole do orçamento. Esta situação revelou que muitas dessas delas não planejavam seu 

orçamento, não tinham autocontrole, queriam viver um estilo de vida incompatível com sua renda e, ainda, não 

tiveram acesso prévio à educação financeira (BORTOLUZZI et al, 2015; MIOTTO 2013; YACCOUB, 2011; 

SARAIVA et al, 2015) e por isso viram-se em situação de total desiquilíbrio das contas da casa. 

É neste contexto de literatura incipiente a respeito do orçamento familiar e também do crescimento do 

endividamento entre as famílias brasileiras que este estudo propõe a segmentação de mercado de famílias 

Endividadas e famílias Positivas, valendo-se de seus gastos com diversas categorias de despesa a fim de definir 

padrões de orçamentos. Além disso, caracteriza esses segmentos pelas variáveis sociodemográficas típicas das 

famílias que os compõe, a citar: classe social, ciclo de vida e idade da dona de casa. 

Vale ressaltar também que embora estudos anteriores como o de Silva (2009) e Abreu; Hor-Meyll; 

Nogueira (2014) tenham obtido e analisado os segmentos de mercado formados por famílias componentes da 

amostra que estudaram, bem como obtido e analisado as elasticidades renda da despesa destes mesmos segmentos a 

fim de revelar para quais dessas despesas a sensibilidade era maior, não foram encontrados estudos que abordassem 

tais assuntos para um grupo de famílias Endividadas, submetendo ainda os achados a comparações com famílias 

positivas. Portanto, este estudo contribui à literatura ao fornecer um panorama acerca dos padrões de orçamento das 

famílias Positivas e Endividadas e também algumas comparações entre eles.   

Esta pesquisa, por meio da análise de cluster, técnica já usada por autores como Silva (2009) e Abreu; 

Hor-Meyll; Nogueira (2014), realiza a segmentação de mercado dos grandes grupos Endividados e Positivos. A fim 

de realizar uma etapa confirmatória dos resultados da análise de cluster, utiliza-se também a análise discriminante, 

técnica efetiva para revelar as despesas que melhor discriminam cada grupo estudado. Faz-se uso também da 

regressão simples para estimar a elasticidade renda da despesa, que revela a sensibilidade (das famílias Endividadas e 

Positivas que compõe cada segmento) às categorias de despesa estudadas.  

Visto isso, este estudo visa oferecer às empresas um melhor entendimento da alocação dos gastos por 

parte das famílias Endividadas e Positivas que compõe segmentos estudados, de forma a nortear a escolha de seu 

público alvo e as melhores estratégias para lidar com ele. Além disso, as elasticidades renda da despesa ainda auxiliam 

no planejamento de novos produtos, uma vez que apontam as categorias que receberiam investimentos mais, menos 

ou proporcionais ao aumento da renda.  

Ainda, cabe dizer que, no campo teórico, esta pesquisa avança no sentido de consolidar o Orçamento 

Familiar como uma importante variável de segmentação de mercado, como proposto por Silva (2009). Assim como 

no estudo de Silva (2009), foram feitos esforços no sentido de entender a composição do orçamento familiar, no 

entanto aqui o foco é investigar como as famílias Endividadas e Positivas alocam os gastos dentro das categorias de 

despesa.  

Visto tudo isso, a seção seguinte aborda a estruturação do estudo em questão. 
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1.3. Estrutura do Trabalho 

O trabalho em questão possui, além desta introdução, mais quatro capítulos. O capítulo dois aborda a 

revisão da literatura a respeito do tema aqui tratado, perpassando conceitos de segmentação de mercado, orçamento 

familiar, planejamento e controle do orçamento familiar e variáveis que o influenciam, leis de Engel e elasticidade 

renda da despesa. No terceiro capítulo será tratada a metodologia, com a definição das técnicas estatísticas utilizadas 

para gerar resultados, bem como detalhamento das variáveis e unidade de análise utilizadas. No capítulo quatro será 

feita a apresentação, análise e discussão dos resultados. Por fim, no quinto capítulo, serão tecidas as considerações 

finais do trabalho, abordando as implicações teóricas e gerenciais, bem como as limitações da pesquisa e as sugestões 

para estudos futuros.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Segmentação de Mercado 

As subseções abaixo fornecem um panorama acerca do conceito de segmentação de mercado e também 

de sua operacionalização. 

 

2.1.1. Definição de Segmentação de Mercado 

A segmentação de mercado diz respeito a grupos artificiais de consumo construídos para auxiliar os 

empresários a traçar suas estratégias e a estabelecer metas. Ela embasa-se na ideia de que a divisão do mercado em 

grupos relativamente homogêneos ou, ainda, em mercados-alvo, permite que estratégias empiricamente efetivas 

sejam delineadas pelas empresas de forma a influenciar o processo decisório de grupos ou mercados. (WEDEL; 

KAMAKURA, 2002; DICKSON; GINTER, 1987) 

A segmentação parte do princípio de que o grupo de consumidores de um determinado mercado é 

composto por vários subgrupos sui generis, caracterizados por necessidades e desejos e específicos. Sendo assim, os 

membros de cada um destes subgrupos podem ser identificados por uma ou mais características similares como local 

onde seus membros habitam e/ou particularidades referentes às suas personalidades. Logo, tendo identificado esses 

grupos, os empresários tornam-se capazes de aperfeiçoar as estratégias de mercado e atender da melhor forma as 

necessidades dos consumidores (SMITH, 1956; BARNETT, 1969).  

É interessante dizer, também, que a propriedade básica de cada segmento de mercado é a observância de 

características homogêneas que permitem a identificação de desejos ou necessidades de um consumidor específico, o 

que possibilita que as empresas otimizem suas estratégias concernentes à oferta, resultando, no longo prazo, em 

aumento dos lucros auferidos (YANKELOVICH, 1964). 

Além disso, acredita-se que o ponto de partida da segmentação é aceitar que o mercado não é 

inteiramente homogêneo e que existem duas principais diretrizes: (1) a procura por novas oportunidades em áreas 

receptivas aos novos e antigos produtos e (2) a criação de propagandas melhoradas, passíveis de provocar um melhor 

entendimento dos consumidores a respeito de determinado produto (BARNETT; 1969, BEANE; ENNIS, 1987). É 

verdade que, no que tange à segmentação, existe certa falácia, pois não é necessário identificar todos os segmentos de 

um mercado e, tampouco, atingir a todos eles. No entanto, é essencial identificar e atingir o grupo que 

potencialmente deseja e precisa do produto fornecido (WILKIE; COHEN, 1977). 

Cabe também destacar que a segmentação de mercado desempenha importante papel na formulação de 

estratégias de mercado para produtos e serviços e também para consumidores e indústrias. Afirma-se isto pois a 

segmentação ocorre em um ambiente em que existe a interconexão entre vários agentes: competidores, distribuidores 

e várias instituições governamentais, tornando-se responsabilidade da empresa ofertar produtos e atender a 

demandas específicas, que emanam do mesmo tipo ou de tipos diferentes de pessoas (GREEN, 1977). Sendo assim, 

ela deve ocorrer em paralelo à adoção de estratégias de mercado competitivas, que levam em consideração a 

penetração de mercado e o desenvolvimento daquele, assim como o desenvolvimento de produtos e a diversificação 

(ANSOFF, 1965). 
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Logo, enxerga-se a segmentação de mercado como ferramenta essencial para as empresas. A decisão por 

adotá-la é um forte indício do reconhecimento da impossibilidade de atender a todos os consumidores de um 

mercado valendo-se das mesmas táticas, o que motiva a realização de esforços no sentido de identificá-los e agrupá-

los a partir de variáveis que lhes são comuns. É verdade que as empresas que almejam a obtenção de vantagens 

competitivas devem identificar as peculiaridades dos demandantes de seus produtos, ou seja, detectar a variável que 

confere similitude a estes. Desta forma, é possível estabelecer objetivos relacionados a tais variáveis ao mesmo tempo 

em que se desenvolve “marketing mixes” voltados a atender o tipo de demanda apresentada por cada um dos 

segmentos conhecidos (HUNT; ARNETT, 2004).  

Ademais, a segmentação permite que se discuta não só a similitude, mas também a heterogeneidade entre 

os grupos. É da heterogeneidade que surgem as condições para que haja a segmentação e, por consequência, a oferta 

de produtos diferenciados (TOLEDO; HENZO, 1991). Sensibilidade a ela é condição sine qua non para que se 

desenvolvam produtos, programas e promoções direcionadas a determinado segmento (ALLENBY; ROSSIB, 1998; 

HUNT; ARNETT, 2004). 

É interessante ainda mencionar que embora a segmentação seja um conceito poderoso, existe uma 

questão empírica relacionada a ela que tangencia sua contribuição na tomada de decisões gerenciais. Ressalta-se que 

existem alternativas complementares a ela, como por exemplo o marketing one to one e o marketing de massa, que tem 

sua eficácia questionada por alguns estudiosos (WEDEL; KAMAKURA, 2002). Pode-se dizer que a segmentação e a 

subsequente personalização (implementação do marketing one to one) tornou-se muito eficaz em setores onde a 

retenção de clientes é um dos principais objetivos, pois permite que as empresas possam identificar, atingir, alcançar 

e explorar segmentos em que deve atuar utilizando as próprias informações referentes a experiências e perfil de 

clientes (KHAN et al, 2009). 

Por outro lado, o marketing de massa, mais abrangente, permite que empresas implementem estratégias 

que visam consumidores do mundo todo a partir da adoção de alguns componentes padronizados em seu mix de 

marketing. É necessário, porém, deixar claro que o marketing de massa envolve certo risco e é pouco popular no 

meio acadêmico, pois nem todas as companhias podem promover seu produto a nível mundial por conta do alto 

investimento inicial necessário que isto exige, ou ainda, porque a demanda global pode apresentar altíssimo grau de 

heterogeneidade, comprovando que nem sempre a quantidade sobrepõe a qualidade; fatos que podem tornar esta 

estratégia inócua (WEDEL; KAMAKURA, 2002; THOMAS, 2007). 

Embora muitos autores afirmem que a segmentação de mercado consiste na identificação do perfil dos 

diversos tipos de consumidores e que, por si só, pode ser vista como uma ação indispensável, pois torna possível a 

escolha de um grupo alvo de consumidores, alguns afirmam que o papel dela tem mudado. Neste sentido, insere-se o 

conceito de “customer insight”, a percepção do cliente, captada por meio dos múltiplos dados a que as empresas 

passaram a ter acesso ao longo dos anos (BAILEY et al, 2009). 

Passou-se a acreditar que a segmentação de mercado se apresenta como um subconjunto da percepção do 

cliente. Defende-se que ela não deve ser utilizada apenas para orientar o tipo de propaganda a ser desenvolvida, mas 

também como base para inovação de produtos, para o estabelecimento dos preços e tomada de decisões a respeito 

dos canais de distribuição (YANKELOVICH; MEER, 2006).  

Para isto, deve-se levar em conta o fato da segmentação não ser apenas uma fonte de tipos humanos 

existentes, uma vez que, quando bem executada, identifica os grupos mais valiosos, como por exemplos os 

insatisfeitos e os propensos a realizar a primeira compra de um determinado produto. Ademais, considera a 
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dinamicidade destes grupos - os propensos a realizar a primeira compra podem tornar-se os insatisfeitos 

(HIRSCHOWITZ, 2001). 

A segmentação de mercado mostra-se, então, como uma das metodologias mais importantes na pesquisa 

de marketing, dado que facilita a tomada de decisões que influenciam o aumento dos lucros. Ela possui vários 

benefícios, como o entendimento dos fatores que motivam determinado comportamento dos consumidores em 

relação a certo produto; identificação dos padrões de comportamento do consumidor e suas respectivas motivações; 

a verificação do posicionamento das marcas no que diz respeito as diferentes necessidades dos segmentos; o melhor 

conhecimento das marcas que estão disponíveis no mercado; a identificação das necessidades que ainda não foram 

supridas; a potencialização do desenvolvimento de novos produtos e, por fim, o melhoramento das relações 

estabelecidas entre a empresa e o consumidor (GRAY, 2013).  

No entanto, como já visto acima, embora a segmentação pareça um processo simples e fácil, sua 

operacionalização permanece um desafio para aqueles que decidem adotá-la ou estudá-la (PALMER; MILLIER, 

2004). A maior dificuldade reside no fato da teoria relacionada à ela não levar em conta as inúmeras restrições 

enfrentadas no contexto organizacional, o que mostra a falha do ajuste entre a literatura disponível a respeito do 

assunto e sua prática efetiva (VENTER et al, 2015). Esse problema reflete o gap existente entre as necessidades e 

interesses da academia e das organizações com fins lucrativos, uma evidência de que há uma tensão entre os focos 

dados por ambos no que diz respeito a esta estratégia (QUINN; DIBB, 2010). 

Ainda, é necessário ressaltar as consequências decorrentes do descolamento da teoria e da prática da 

segmentação de mercado (QUINN; DIBB, 2010). Dado o detalhamento e a complexidade das ações que envolvem a 

operacionalização dela, fica evidente a necessidade de estudos que abordem e tratem as ações e mecanismos 

subjacentes que possibilitam a realização da mesma. Sendo assim, constata-se que, na prática, a segmentação de 

mercado é mais complexa do que a literatura apresenta (VENTER et al, 2015; BOEJGAARD; ELLEGAARD, 

2010). 

Tendo tudo isto em vista, pode-se concluir dizendo que as grandes empresas, inseridas no contexto da 

crescente competição por market share, há muito já reconhecem a impossibilidade de atrair da mesma forma todos os 

consumidores que compõe um determinado mercado, uma vez que cada indivíduo é único, possui uma restrição 

orçamentária, vive em uma determinada área e é guiado por diferentes necessidades, interesses e objetivos. No 

entanto, fica evidente a necessidade de uma abordagem mais profunda referente a questões práticas da segmentação 

de mercado, uma vez que esta pode ser vista não só como um conceito teórico, mas também como uma ferramenta a 

ser implementada pelas empresas. Desta forma, a literatura precisa entrar em consonância com a realidade e tornar 

mais claro àqueles que praticam a segmentação os mecanismos e ações concernentes à ela. 

Visto isso, a seção seguinte perpassa detalhes concernentes à prática efetiva da segmentação de mercado e 

aspectos ligados a ela. 

2.1.2. Processo de Segmentação de Mercado 

Ainda no âmbito da discussão acerca da segmentação de mercado, é fundamental ressaltar que esta consiste, 

essencialmente, em um meticuloso processo de divisão do mercado de determinado produto em um número 

crescente de diferentes pequenos grupos onde a homogeneidade interna é maximizada e a heterogeneidade entre eles 

também. Estes grupos, por sua vez, são identificáveis por suas particularidades, estejam elas relacionadas às 

características demográficas, psicológicas ou socioeconômicas dos consumidores contidos neles (BASS et al, 1968). 
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Tendo isto em vista, é necessário frisar que a segmentação encontra dois fatores limitantes, quais sejam: (1) o hall de 

necessidades e desejos do usuário do produto e (2) o hall de produtos, antigos ou novos, que podem atender tais 

necessidades e desejos (BOWMAN; MCCORMICK, 1961).  

Considerando a segmentação como um processo em desenvolvimento ao longo da história, propõe-se a 

existência de três fases de mercado em que ela esteve presente, a citar: o mercado aberto, o mercado de massa e o 

mercado fragmentado. O mercado aberto, por sua vez, diz respeito a um período de tempo em que a produção era 

submetida a uma série de restrições de cunho econômico e geográfico; logo atendia apenas àquelas pessoas que 

possuíam recursos suficientes para pagar pelos produtos ou serviços que estavam disponíveis. Tal fato contribuía 

para a vigência de uma situação de exclusão, onde grande parcela da população não se constituía como mercado 

consumidor. Já o mercado de massa, que sucedeu esta fase, caracterizou-se pelo afrouxamento das restrições já 

mencionadas. Isto ocorreu pois esta segunda fase contou com o desenvolvimento do setor tecnológico, como é o 

caso dos avanços ocorridos na rede de transportes, no sistema de comunicação e nas linhas de produção (BRANDT, 

1966).  

Tudo isto possibilitou a inserção de grande parte da população – outrora excluída – no âmbito do 

consumo. Sendo assim, observou-se um grande aumento da variedade de produtos disponíveis, já que estes agora 

passaram a ser vendidos para os mais diversos membros da sociedade. Como consequência disto, emergiu a 

necessidade da segmentação de mercado e, dado o fracasso de decisões inicialmente embasadas somente em dados 

de natureza geográfica, foi preciso conhecer e enfocar a multiplicidade característica do mercado, que envolvia 

grande variedade de informações demográficas, tamanho das famílias e características étnicas (BRANDT, 1996). 

Inicia-se então a última fase de desenvolvimento do mercado, nomeada mercado fragmentado, que diz 

respeito a diminuição da diversidade de bens anteriormente disponíveis e a eclosão de uma demanda por bens de 

natureza cada vez mais sofisticada. Tal evento aprofundou a necessidade e a utilidade da segmentação de mercado, 

de forma que as mais variadas demandas fossem exploradas no intuito de responder as mudanças concernentes aos 

padrões de consumo, à configuração das famílias e à restrição orçamentária dos indivíduos (BRANDT, 1966). 

Dada esta realidade, desenvolveram-se vários estudos que visam esclarecer os passos a serem seguidos no 

intuito de estabelecer a segmentação de mercado. Ela deve considerar (BRANDT, 1966): 

1. Definir o público alvo do mercado; 

2. O método definido por uma empresa ou um órgão para dissecar e estudar um mercado deve estar 

voltado ao atendimento de suas principais incertezas, dado que um mesmo método não possui a 

mesma eficiência para todos os casos; 

3. Uma vez isolados, os segmentos devem ser submetidos a uma análise que objetive a obtenção de sua 

viabilidade econômica; 

4. A alocação de recursos em vários segmentos deve ser uma decisão pautada nas dificuldades, 

impedimentos e restrições que possam existir no mercado. 

Cabe ainda mencionar que análise de cluster (HUANG et al, 2007), regressões, e análise discriminantes 

são técnicas estatísticas muito úteis para realização da segmentação (MACLACHLAN; JOHANSSON, 1981). 

Quando da aplicação de tais técnicas, deve-se utilizar não apenas variáveis demográficas e totais referentes a gastos 

pelos consumidores, mas também variáveis psicológicas e sociológicas, uma vez que estas aumentam a robustez dos 

resultados e permitem que uma maior parte da variância dos dados seja explicada (ECKRICH, 1984;).  

Outra variável crucial para o processo de segmentação é o orçamento familiar. Esta afirmação justifica-se 

no fato de tal orçamento dizer respeito à alocação, por parte dos consumidores em geral, de sua renda nas mais 
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variadas categorias de despesa. O orçamento familiar, juntamente com variáveis sociodemográficas e informações 

psicográficas revelam informações imprescindíveis sobre o comportamento do consumidor, podendo ser tidos como 

fonte de informações referentes a prioridades de consumo definidas por tais consumidores (SILVA, 2009). 

Ainda no tocante à segmentação, também é necessário discorrer sobre sua base, responsável por permitir 

um melhor entendimento das estruturas do mercado. Desta forma, algumas varáveis que podem ser usadas como 

base para o processo de segmentação de mercado são (BEANE; ENNIS, 1987; LIMA; RICHERS, 1991): 

1. Geografia: diz respeito a concentração geográfica, ao transporte e acessibilidade e a localização 

urbana ou rural; 

2. Demografia: diz respeito a idade, sexo, renda, ocupação e ciclo de vida da família; 

3. Características sociodemográficas: diz respeito a renda familiar, grau de instrução, mobilidade social; 

4. Padrões de consumo: diz respeito a lealdade a marcas e valores do consumidor; 

5. Estilos de vida: dizem respeito à expectativa de vida, principais interesses e status do usuário. 

Além de embasar o processo de segmentação, ainda é necessário que os segmentos possuam certas 

características básicas. Eles devem ser (BARICH; KOTLER, 1991; BLATTBERG et al, 1978; SAUNDERS, 1980): 

1. Mensuráveis: em relação a tamanho e poder de compra; 

2. Substanciais: os segmentos devem ser grandes e possibilitar a obtenção de lucros; 

3. Acessíveis: os segmentos devem ser atingíveis e, consequentemente, atendíveis; 

4. Diferenciáveis: os segmentos devem apresentar conceitos diferentes, além de diferentes respostas aos 

variados elementos dos marketing mixes; 

5. Acionáveis: deve haver a possibilidade de desenvolver programas que venham a atender os 

segmentos. 

Explorando ainda mais a segmentação, pode-se dizer que ele só tem chances de ser bem sucedido quando 

há grande comprometimento corporativo, uma vez que apresenta custos elevados. Deve-se levar em conta também a 

generalização típica da segmentação, uma vez que esta oferece perfis genéricos e não individuais (SARABIA; 1993, 

DIBB; SIMKIN, 1997). Tem-se, então, que a ela só pode ser considerada bem sucedida quando o acréscimo dos 

ganhos das vendas supera o custo que diz respeito a sua realização (DIBB; STERN; WENSLEY, 2002). 

Apresenta-se a seguir os importantes benefícios resultantes dela (BEANE; ENNIS, 1987; WEINSTEIN, 

1987; DIBB; STERN; WENSLEY, 2002): 

1. A identificação de mercado permite que a empresa tenha uma melhor noção de quem são aqueles a 

quem devem atender;  

2. Sabendo quem é seu público alvo, a empresa torna-se apta a atender necessidades concernentes a ele; 

3. Quando a empresa tem uma visão detalhada do mercado em que atua, torna-se capaz de desenvolver 

um composto de marketing compatível com as necessidades daquele mercado; 

4. A segmentação permite um salto na competitividade, uma vez que avalia a concorrência focando na 

posição de mercado em que esta se encontra; 

5. Obter informações detalhadas acerca do mercado permite que a empresa identifique oportunidades e 

cultive expectativas em relação ao futuro. 

Observando esta série de benefícios, é possível dizer que o processo de segmentação de mercado é de 

extrema importância não só para empresas do mundo corporativo, mas também para o âmbito acadêmico. Embora 

estas dirijam abordagens diferenciadas e possuam objetivos divergentes, ambas as iniciativas fornecem contribuição 

fundamental ao processo e devem unir esforços no sentido de desenvolver o conhecimento e a prática dele. 
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A seção seguinte versa sobre uma importante variável de segmentação de mercado citada acima, base para 

realização deste estudo: o orçamento familiar. 

2.2. Orçamento Familiar 

A restrição de recursos leva à existência de um orçamento. Parte-se do princípio que os indivíduos 

precisam decidir acerca de produtos/serviços que irão consumir levando em consideração a limitação de seus 

recursos e que seu objetivo final é atingir um nível ótimo de utilidade. Neste sentido, os preços dos produtos 

desempenham papel fundamental pois, indiretamente, definem as cestas de consumo das famílias. (NICHOLSON; 

SNYDER, 2011).  

Logo, as deliberações das famílias no que diz respeito a quantidade e a categoria dos bens que consomem 

estão relacionadas à quantia disponível para dispêndio, sendo esta a sua principal restrição (NICHOLSON; 

SNYDER, 2011). Tal quantia é destinada aos gastos referentes a produtos das mais variadas categorias, os recursos 

são destinados ao dispêndio com categorias não discricionárias, como as relacionadas ao lar ou à alimentação ou as 

discricionárias, relacionadas a supérfluos (HEATH, SOLL, 1996; THALER, 1985).  

Ainda, as discussões sobre orçamento familiar evocam as Leis de Engel. Proposta por Ernst Engel em 

1857, elas pregam que famílias menos favorecidas destinam uma maior parcela da renda à compra de alimentos do 

que famílias mais abastadas. Esta lei é válida também para famílias maiores e menores, dado um mesmo nível de 

renda (HOLCOMB; PARK; CAPPS, 1995).                                                       

Tem-se, então, que o consumo só é limitado pela renda familiar, alocada a fim de prover o máximo bem 

estar daqueles que dependem dela (REDMOND, 2001) e, neste sentido, quanto maior a renda, maior a será a 

quantidade de produtos consumidos (figura 1). 

Figura 1. Efeito do aumento da renda no orçamento 

 

*O1 = orçamento 1; O2 = orçamento 2 
Fonte: Adaptado de BESANKO; BRAEUTIGAM, 2011. 

Desta forma, é possível explicitar a grande influência exercida pelo nível de renda no orçamento familiar, 

uma vez que esta, dentre outras variáveis, determina a composição do mesmo, assim como o peso concernente a 

cada categoria que o compõem.  

É importante também abordar outras as variáveis que impactam o orçamento, como é o caso dos preços, 

que, quando sofrem alterações, fazem com que a alocação ótima dos recursos modifique-se. Pode-se citar como 

exemplo um amento de preços de um determinado produto que, coeteris paribus, causará mudança na alocação dos 

recursos financeiros da família, como mostra a figura 2 (BESANKO; BRAEUTIGAM; 2011).  

Figura 2. Efeito do aumento do preço do Produto A sobre o Orçamento 



25 
 

 
 

 

*O1 = orçamento 1; O2 = orçamento 2 
Fonte: Adaptado de BESANKO; BRAEUTIGAM, 2011. 

De acordo com a observação das figuras propostas, é possível afirmar que famílias mais pobres investem 

grande parte de seus recursos na satisfação de necessidades básicas, como é o caso daquelas que dizem respeito à 

alimentação e moradia. Já os segmentos providos de mais recursos dispendem menores porcentagens de seus 

recursos suprindo necessidades básicas, alocando-os em maior volume nas categorias como e artigos de luxo (DU; 

KAMAKURA, 2008). 

Ainda no plano da discussão acerca do orçamento familiar, cabe levar em consideração também o fato 

dele configurar-se como uma das formas de verificar as disparidades da estrutura dos gastos das unidades de 

consumo localizadas nas mais variadas regiões de um país. Sendo assim, afirma-se que ele pode ser objeto de estudos 

de várias pesquisas, uma vez que apresenta três principais utilidades (PRAIS; HOUTHAKKER, 1971): 

1. Do ponto de vista social, o estudo do orçamento familiar dos mais diversos segmentos pode fornecer 

conclusões a respeito da qualidade e das condições de vida de uma determinada nação, mostrando, 

por exemplo, como a pobreza afeta sua população, a proporção das famílias que vivem nesta situação 

e como essa proporção se altera ao longo do tempo; 

2. O estudo do orçamento familiar também pode favorecer a obtenção de dados que venham a embasar 

a construção de índices, como o de custo de vida. Os dados concernentes ao orçamento familiar 

podem ser úteis no que tange ao desenvolvimento de estimativas a respeito dos gastos dos 

consumidores, consumidores estes divididos em classes que possibilitem a realização de comparações 

no que diz respeito as características de seus dispêndios; 

3. Uma terceira utilidade do orçamento familiar pode ser aquela relacionada às investigações 

econométricas a respeito dos determinantes dos gastos dos consumidores que, por sua vez, auxiliam 

na interpretação da forma como as circunstâncias influenciam o comportamento dos mesmos. 

Tem-se que tais consumidores determinam seus orçamentos considerando os mais variados gastos, como 

os domésticos, os relativos ao entretenimento, vestuário e alimentação. Assim, na medida em que eles dispendem 

seus recursos, computam o dinheiro remanescente, que será aplicado em outros bens ou serviços. Desta forma, 

afirma-se a existência de dois estágios da construção de um orçamento (HEATH; SOLL, 1996): 

1. Estabelecer e definir o orçamento: O estabelecimento de um orçamento possibilita a criação de um 

mecanismo de autocontrole, uma vez que o planejamento racional dos gastos age no sentido de 

impedir decisões motivadas por impulsos. Logo, definir o orçamento pode reduzir o número de 

possíveis aplicações para uma determinada soma de dinheiro e, para que isso ocorra, tal orçamento 

deve ser dotado de alguma inflexibilidade; 

2. Acompanhamento dos gastos: este estágio pode ser divido em dois: primeiramente, os gastos devem 

ser definidos; após isto devem ser atribuídos às suas próprias razões. Desta forma, um gasto que não 

corresponde a estes dois subestágios não deverá afetar o orçamento. 
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Alude-se então à decisão dos gastos no âmbito do orçamento familiar, em que os consumidores alocam 

dada quantidade de recursos em determinadas categorias de consumo de forma a maximizar a função utilidade. Além 

disso, a existência de um orçamento torna possível o desenho de algumas inferências a respeito dos trade-offs 

realizados pelos indivíduos quando estes enfrentam limitações referentes a escassez de recursos; assim como 

possibilita a visualização da variação que ocorre, em função da renda, das preferências relativas às categorias de 

consumo (DU; KAMAKURA, 2008). 

Neste sentido, sugere-se que o orçamento familiar é afetado por muitas variáveis, a citar: sua classe social, 

ciclo de vida, idade da dona de casa, escolaridade, prioridades de consumo e grupo demográfico a que pertencem. 

Tais variáveis são, por sua vez, responsáveis pelos padrões de gastos e, da mesma forma, pela mudança dos mesmos 

(DU; KAMAKURA, 2008). Ainda cabe citar a existência de uma relação entre os gastos domésticos e o estrato social 

a que os consumidores pertencem. Esta relação permite o entendimento de como estabelecem-se e variam as 

prioridades de consumo dado o estrato social e o orçamento de cada família brasileira (KAMAKURA; MAZZON, 

2013).  

Para além disso, a concentração dos gastos nos estratos socioeconômicos varia consideravelmente no que 

diz respeito as categorias de consumo, sendo bem menos concentrados quando se trata do consumo voltado a 

produtos e serviços abarcados pelas categorias de essenciais, como transporte, alimentação e higiene pessoal, por 

exemplo (KAMAKURA; MAZZON, 2013).  

Logo, observar os variados orçamentos familiares é uma maneira eficiente de obter um panorama no 

tocante a evolução do consumo e, consequentemente, construir algumas conclusões acerca dos gastos das famílias.  

2.2.1. Planejamento e controle do Orçamento Familiar  

Ainda no que diz respeito ao orçamento das famílias, vale citar que sua estrutura é fortemente afetada pela 

existência planejamento dos gastos. 

As famílias tendem a sub consumir ou sobre consumir alguns bens, pois antes das oportunidades de 

consumo aparecerem, elas já definem as limitações de seu orçamento dado a renda que auferem. O esperado é que 

quando a renda familiar é baixa, os consumidores evitem comprar bens que comprometam demasiadamente seu 

orçamento, mesmo que estes sejam necessários a família e que haja o dinheiro necessário para consumi-lo. Desta 

forma, elas acabam por superestimar ou sobrestimar a quantidade que precisa ser destinada para as diversas 

categorias de consumo, dando o primeiro passo rumo ao desiquilíbrio das contas do lar (HEATH; SOLL, 1996).  

Sendo assim, uma forma de controlar as despesas é realizar um orçamento mental, separando-as em 

categorias e considerando as mais recorrentes, como despesas com alimentos, até as menos recorrentes, com lazer e 

vestuário, por exemplo. A separação é ponto de partida para que possa haver sobras destinadas a vários destinos, 

como a poupança (HEATH; SOLL, 1996; THALER, 1990).  

Pode-se dizer também que existem certos padrões de comportamento relacionados a estas categorias. 

Quando uma família dispende uma soma vultuosa com determinada categoria, a tendência é que os gastos com ela 

diminuam no próximo período. Esta é uma medida que auxilia no balanço das contas do lar, evitando que estas 

atinjam patamares negativos (ANTONIDES; GROOT; RAAIJ, 2011). No entanto, nem sempre as famílias são 

capazes de realizar esse balanço de forma efetiva. Ademais, no tocante ao financiamento das próprias despesas 

quando o orçamento se descontrola, algumas famílias acabam por emprestar dinheiro sob taxas de juros muito altas, 

enquanto que no passado suas reservas traziam rendimentos muito abaixo desta, o que mostra que em períodos de 
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necessidade de financiamento, muitas famílias acabam por fazer escolhas que se distanciam do ótimo (THALER, 

1985; GROSS; SOULELES, 2002). 

Sobre o descontrole orçamentário, pode-se dizer que muitas vezes ele é fruto da falta de um planejamento 

consolidado das finanças. Ainda que os orçamentos ajudem a monitorar e manter o controle dos recursos 

dispendidos com cada categoria de consumo, auxiliando as famílias a estabelecer metas e a reconhecer as restrições 

impostas pelas sua renda, motivações externas como choques psicológicos podem vir a trazer desiquilíbrio, já que 

motivam comportamentos fora do padrão (PRELEC; LOWENSTEIN, 1998; THALER, 1985). Além das 

motivações psicológicas, o próprio mercado oferece uma gama de opções muito atrativas para os consumidores, que 

se veem tentados a abandonar a estrutura orçamentária inicial e os objetivos pré definidos (LOUREIRO; HAWS, 

2015). 

Considerando essas hipóteses, estudos recentes confirmam que este conflito de objetivos e metas 

concernentes ao orçamento acabam por levar as famílias a adotar certa flexibilidade quando elencam os recursos 

destinados a cada categoria de despesa. Dessa forma, tornam o orçamento mais maleável e permitem que despesas 

que antes não eram contabilizadas abalem sua estrutura inicial. Logo, metas e objetivos que inicialmente eram claros 

acabam se perdendo e as famílias iniciam o processo de descontrole orçamentário (CHEEMA; SOMAN, 2006). 

Ainda no que diz respeito às finanças das famílias, o cartão de crédito desempenha papel fundamental. 

Após a popularização do e-commerce, muitas famílias passaram a adotar o seu uso, evidência de que os bancos 

passaram a desempenhar um papel cada vez mais importante como órgão financiador dessas famílias. Logo, de posse 

destes cartões, as famílias pagam não só pelas compras, mas também por taxas definidas pelo banco, como a 

anuidade, que vêm imbuídas no pacote. No entanto, este financiamento agrava o descontrole do orçamento familiar, 

uma vez que os empréstimos não dependem da situação financeira da família e podem ser concedidos a ela mesmo 

que esta esteja no vermelho (GROSS; SOULELES, 2002; JAPELLI, 1990). 

Para lidar com questões referentes ao controle de orçamento, seria imprescindível que as famílias 

trabalhassem com a noção de autocontrole. O autocontrole, definido como esforço no sentido comportar-se de 

maneira conivente com os próprios objetivos sem sucumbir a estímulos desconectados deles (HOCH; 

LOEWENSTEIN, 1991), seria essencial para que qualquer orçamento fosse seguido de forma adequada. Neste 

sentido, é possível afirmar que indivíduos que possuem maior autocontrole estão mais aptos a evitar o 

endividamento e não tornarem-se inadimplentes (MIOTTO, 2013). 

Além do autocontrole, a educação financeira é imprescindível para a manutenção de um orçamento 

controlado. No entanto, impera a falta de conhecimentos para a população em geral, mas especialmente sobre alguns 

grupos particulares como mulheres, Afro-Americanos, hispânicos e aqueles com baixo nível de instrução. Devido à 

falta e conhecimento, poucos procuram orientações específicas sobre como formular o próprio orçamento e como 

trabalhar com recursos que, eventualmente, possam caracterizar-se como sobras e ser destinados tanto para 

investimentos quanto para poupança (LUSARDI, 2008; LUSARDI; MITCHELL, 2009). 

Neste sentido, a falta de conhecimento financeiro é um obstáculo para que os indivíduos e as famílias 

reúnam recursos que as possam amparar em situações adversas como perda de emprego, doença e até mesmo 

aposentaria, quando a renda mensal sofre decréscimo. Sendo assim, a falta de conhecimento e habilidade em 

administrar as próprias finanças deve motivar políticas públicas de incentivo à amplificação do acesso a tal 

conhecimento, de forma que crianças, adolescentes e jovens adultos sejam estimulados desenvolver o autocontrole, o 

que os permitirá gastar de forma mais consciente e prepara-se financeiramente para o futuro (LUSARDI, 2008; 

HUBBARD; SKINNER; ZELDES, 2005). 
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Logo, a falta de autocontrole, juntamente ao lack de educação financeira, é facilitadora do descontrole das 

finanças. Indivíduos que possuem baixo nível de autocontrole são aqueles que tendem a tomar decisões 

considerando o presente e ignorando o futuro, possuindo personalidade imediatista. Por isso, são aqueles que 

apresentam maior facilidade para endividarem-se (MIOTTO, 2013).  

Uma vez que o conhecimento financeiro parece estar positivamente correlacionado com boa performance 

na gestão das finanças individuais, os resultados desastrosos da falta de conhecimento e da má gestão podem ser 

extrapolados para a economia inteira. Má distribuição de renda, crises econômicas que perduram por anos a fio e 

falta de poupança podem levar a sociedade a um colapso. Sendo assim, educação financeira estendida a todos 

estratos sociais é o pilar da saúde econômica de um país (HILGERT; HOGARTH; BEVERLY, 2003); 

Tendo em vista a importância deste assunto, a seção seguinte busca trazer seus desdobramentos para a 

sociedade brasileira. 

2.2.2. Estudos sobre planejamento e controle do orçamento familiar no Brasil 

Tendo em vista o controle e descontrole do orçamento, bem como variáveis que podem influenciar tal 

situação, essa seção trata de estudos desenvolvidos em território brasileiro que abordam o assunto. 

Considerando o cenário brasileiro entre os anos de 2011 e 2014, promissor tanto em relação ao aumento 

do poder de compra das classes menos favorecidas quanto à intensificação da participação das mesmas em termos de 

demanda por diversos produtos, pode-se constatar que as famílias realizaram pequenas mudanças na forma como 

alocam seu orçamento (SILVA, 2009; ABREU; HOR-MEYLL; NOGUEIRA, 2014; BORTOLUZZI et al, 2015). 

Nestes períodos, as maiores parcelas da renda total das famílias de baixa renda continuaram a ser 

destinadas aos gastos relativos às categorias de sobrevivência, tais como alimentação e habitação. No entanto, 

algumas delas passaram a diversificar seu consumo alocando parcela maior de seus recursos em categorias de despesa 

discricionárias, como lazer e vestuário, por exemplo. Isso só foi possível graças à amplificação do acesso ao crédito 

que passou a ocorrer desde 2005, quando o aumento dos prazos de pagamento e a diminuição das taxas de juros 

tornou possível que as famílias se endividassem (ABREU; HOR-MEYLL; NOGUEIRA, 2014; BORTOLUZZI et 

al, 2015; SILVA; PARENTE; KATO, 2009). 

O endividamento das famílias brasileiras, por sua vez, ocorreu por meio do uso indiscriminado do cartão 

de crédito e foi preferido pelas famílias em relação a formação de reservas para despesas inesperadas, refletindo 

muitas vezes o desejo por viver um estilo de vida incompatível com sua renda (BORTOLUZZI et al, 2015). 

No tocante ao uso do cartão de crédito, pode-se dizer que, por conta deste causar distorções na percepção 

dos indivíduos a respeito de suas despesas (já que não se paga as compras à vista) gerou-se um sobre uso do mesmo 

e muitas famílias endividaram-se além do que poderiam (BLOCK-LIEB; JANGER, 2006). Já no que diz respeito a 

formação de reservas, pode-se dizer que poucas famílias têm o hábito de destinar recursos a poupanças que possam 

ser utilizadas em momentos de emergência ou imprevistos. Devido ao fato da renda ser insuficiente, de não se 

reconhecer a importância destas reservas ou simplesmente do consumo imediato ser a opção escolhida, as reservas 

não são formadas, colocando as famílias em situação de vulnerabilidade financeira.  Além disso, muitas famílias 

miraram um estilo de vida distante de sua realidade financeira em busca da sensação de inclusão, status e prestígio 

perante à sociedade (YACCOUB, 2011; SARAIVA et al, 2015). Frente a essas questões, muitas famílias foram 

incapazes de manter o autocontrole, o que impulsionou seu endividamento. 

Mesmo que muitas delas realizem o controle mensal de suas despesas (sendo, inclusive, adeptas ao uso 

controlado do cartão de crédito ou, ainda, descartassem o uso do mesmo), a falta de planejamento dos gastos 
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culminou na inexistência de reservas financeiras e, eventualmente, em inadimplência – sendo esta consequência, 

também, de eventos críticos, como a perda do emprego (SILVA; PARENTE; KATO, 2009). Além disso, muitas 

famílias acreditam que o crédito é uma espécie de renda, no entanto ele é apenas uma antecipação dela, o que 

contribui para que as famílias se endividem (SOUZA, 2013). 

Sobre o controle mensal das despesas, cabe ainda abordar a questão da educação financeira no Brasil, 

escassa e pouco disseminada nas camadas populares. Ressalta-se que, para muitos, o controle das finanças e o 

acompanhamento constante do orçamente é um processo desagradável e desgastante, pois traz a sensação de que é 

necessário economizar cada vez mais e, para isso, dispender cada vez menos recursos nas categorias de consumo 

(SAVOIA; SAITO; SANTANA, 2007). 

Para que as incertezas e dúvidas acerca da definição e manutenção de um orçamento equilibrado fossem 

sanados, seria fundamental que o país investisse em educação financeira. A educação financeira, quando inserida na 

base curricular, permite o gradual envolvimento de todos os membros das famílias no processo, bem como o 

esclarecimento das possibilidades e limites da renda familiar. Desta forma, o controle orçamentário perderia o caráter 

de tortura e sofrimento, passando a ser visto como um meio de atingir objetivos, maximizar os retornos, minimizar 

os dispêndios desnecessários dentro do ambiente familiar, possibilitar a formação de poupanças e realizar sonhos que 

parecem muito distantes, como a compra de uma casa, por exemplo (JUNIOR; MELO; SILVA, 2018). 

É comprovado que em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido, a educação financeira 

encontra-se em um patamar mais avançado. Isso porque, nesses países, percebeu-se a importância deste tema e 

vários programas e inciativas como a criação de sites, panfletos e brochuras são realizados a fim de orientar a 

população e esclarecer assuntos relevantes, tais como crédito, previdência e poupança. Espera-se que, no Brasil, a 

educação financeira seja alvo de políticas públicas, atingindo crianças e jovens adultos de todos os estratos sociais a 

fim de fomentar a melhora da saúde financeira do país como um todo durante os próximos anos (SAVOIA; SAITO; 

SANTANA, 2007). 

Falando em futuro, é necessário também abordar a importância do planejamento e do controle do 

orçamento familiar no âmbito da aposentadoria. Atualmente, fica em evidência a necessidade do trabalhador se 

preparar para a aposentadoria, quando sua renda provavelmente sofrerá redução. Porém, ainda que o brasileiro 

reconheça a importância da formação de poupança para esse fim, poucos o fazem (LUCCI et al, 2006). Fica clara a 

necessidade da formação desta poupança, já que a expectativa de vida no país tem aumentado nos últimos anos, 

significando que os indivíduos passarão uma maior proporção de suas vidas aposentados e, quiçá, dependentes 

dessas reservas, pois este é um momento em que sua renda encontra-se diminuída enquanto seus gastos com 

categorias de despesa como saúde tendem a aumentar por conta da idade mais avançada (MOUTIAN et al, 2016; 

SILVERIA et al, 2006). 

Visto tudo isso, afirma-se que características pessoais (como autocontrole, preferências relacionadas ao 

uso do crédito e propensão a planejar) e variáveis sociodemográficas (idade, nível educacional e ciclo de vida) 

impactam fortemente sobre a administração das despesas domésticas. (SILVA; PARENTE; KATO, 2009). Tendo as 

características pessoas sido discutidas nesta seção, a próxima seção busca versar sobre as variáveis sociodemográficas, 

que também influenciam diretamente o planejamento e o controle do orçamento. 
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2.3. Variáveis que afetam o planejamento e controle do orçamento familiar 

O planejamento e o controle do orçamento familiar são cruciais para a definição do status 

(endividado/positivo) das famílias. Ambos são afetados por variáveis sociodemográficas, como classe social, ciclo de 

vida e idade da dona de casa. 

Por isso, as próximas seções explanam a influência dessas variáveis no orçamento familiar. 

2.3.1. Renda e classe social 

No tocante às classes sociais, considera-se que as famílias de mais baixa classe social destinam maiores 

parcelas da renda total aos gastos relativos às categorias de sobrevivência, tais como alimentação e habitação e 

serviços públicos, já que vivem em áreas onde sua oferta é escassa e de má qualidade (KAMAKURA; MAZZON, 

2013; SILVA; PARENTE; KATO, 2009; HOLCOMB; PARK; CAPPS, 1995). Mesmo que muitas dessas famílias 

realizem o controle mensal de suas despesas (sendo, inclusive, adeptas ao uso controlado do cartão de crédito ou, 

ainda, descartem o uso do mesmo), a falta de planejamento dos gastos, uma tendência predominante, culmina na 

inexistência de reservas financeiras e, eventualmente, em inadimplência – sendo esta consequência, também, de 

eventos críticos, como a perda do emprego (SILVA; PARENTE; KATO, 2009; BARBA; PIVETTI, 2008). 

Em muitos casos, a situação supracitada desvela-se fruto da oscilação não constante da renda provinda de 

atividades informais, de um nível de educação insuficiente e, da mesma forma, da falta de habilidade matemática no 

âmbito do planejamento dos gastos futuros, que por sua vez, são definidores da poupança ou do investimento 

(THALER; 1999; SILVA; PARENTE; KATO, 2009). 

Ainda no que diz respeito à composição do orçamento de famílias de baixa e até média renda, sustenta-se 

que as despesas prioritárias (aquelas referentes à alimentação, habitação e serviços públicos) sobressaem-se. O 

mesmo acontece com as despesas referentes aos cuidados com a prole, como alimentação e educação, também 

dotadas de alto grau de prioridade no orçamento familiar (BARROS, 2007; JANUZZI, 1997).  

Para além disso, defende-se que o cenário macroeconômico dos últimos anos, promissor tanto em relação 

ao aumento do poder de compra das classes menos favorecidas quanto à intensificação da participação das mesmas 

em termos de demanda por diversos produtos, permitiu que essas pessoas realizassem pequenas mudanças na forma 

como alocam seu orçamento (ABREU; HOR-MEYLL; NOGUEIRA, 2014).  

Para indivíduos pertencentes ao segmento de baixa renda, as compras pagas à prestação (e com juros 

imbuídos) passaram a ser as escolhas mais comuns, já que não possuíam recursos necessários para efetuar gastos à 

vista. Logo, a frequente observância de inadimplência neste segmento é uma evidência da possível existência de um 

vínculo explicativo entre a gestão das finanças domésticas e a decisão pela não formação de poupança já que, nos 

últimos anos, foi preterida pelo consumo financiado pelo crédito (SILVA; PARENTE; KATO, 2009).  

Já as famílias que possuem maior renda e compõe as classes sociais mais elevadas, dispendem seus 

recursos de maneira diferente. Embora as despesas com categorias de sobrevivência tenham peso importante em seu 

orçamento, os mais ricos destinam a elas porcentagens menores de sua renda (GREENHOUSE, 1992; 

KAMAKURA; MAZZON, 2013), tendo mais dinheiro para investir em outras categorias.  

Desta forma são, em tese, mais propensos a preferir a formação de poupanças à tomar crédito, já que a 

contínua renda elevada, a oferta de ativos que oferecem retornos atrativos e o anseio por manutenção de seu padrão 

de vida na velhice (quando sua renda tende a cair) são fatores que os levam a valorizar o perfil investidor (DYAN; 

SKINNER; ZELDES, 2004; FRIEDMAN, 1957). 
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A seção seguinte versa sobre outras variáveis que impactam no planejamento e controle do orçamento 

familiar, a idade da dona de casa e o ciclo de vida das famílias. 

2.3.2. Ciclo de Vida das famílias e Idade da Dona de Casa 

Como já dito anteriormente, variáveis sociodemográficas como o ciclo de vida impactam diretamente 

sobre o orçamento. Este possui seis estágios: (1) “Bacharel” (jovens, pessoas solteiras); (2) “Casais recém-casados” 

(jovens sem filhos); (3) “Ninho completo I” (jovens casados com filhos dependentes, com o filho mais novo menor 

de seis anos); (4) “Ninho completo II” (casais mais velhos com filhos dependentes); (5) “Ninho vazio” (casais mais 

velhos sem crianças vivendo com eles, aposentados ou trabalhando) e (6) “Sobreviventes solitários” (pessoas 

solteiras mais velhas, trabalhando ou aposentadas). Esses estágios estão relacionados a mudanças importantes no 

comportamento de compra e, desta forma, impactam diretamente no orçamento das famílias (WELLS; GUBAR, 

1966). 

Sobre tal comportamento, acredita-se que as famílias com perfil jovem e mais velho tendem a consumir 

pouco, enquanto aquelas com perfil de meia idade tendem a consumir mais por conta da sua renda, que teoricamente 

é mais elevada. Além disso, famílias pequenas (cada vez mais comuns no Brasil) em fases iniciais ou posteriores do 

ciclo de vida provavelmente possuem renda e necessidades diferentes daquelas típicas de famílias maiores 

(PARENTE, 2000; MONTALTO; 2000, SILVA; 2009).  

Neste sentido, afirma-se que as despesas referentes ao consumo de bens duráveis e não duráveis 

apresentam um comportamento peculiar: elas são baixas no início da vida e, em seguida, aumentam 

consideravelmente até cerca de 50 anos, caindo de novo após essa idade. Acredita-se ainda que o chefe de família 

gasta 63% mais quando possui por volta de 50 anos de idade do que quando ele tem 25 anos. Ainda, quando atinge a 

casa dos 50, ele gasta cerca de 70% a mais do que quando possui 65 anos (FERNÁNDEZ-VILLAVERDE; 

KRUEGER, 2007).  

Cabe citar também que a existência de filhos adolescentes e adultos impacta a tomada de decisões no seio 

familiar. Nestes casos, acredita-se que há pelo menos três fundamentais tomadores de decisões de compra nas 

famílias: o pai, a mãe e os filhos adultos ou adolescentes (DAUPHIN et al, 2011). Afirma-se que as famílias com 

filhos de mais de 18 anos gastam mais com atividades extradomiciliares, enquanto que as famílias com filhos até 18 

anos gastam mais com atividades feitas no interior de casa. As famílias sem filhos por sua vez, gastam mais com 

atividades externas. Esta é uma situação esperada, uma vez que as famílias com crianças precisam destinar mais 

tempo e recursos aos cuidados realizados dentro de casa, o que torna o lazer domiciliar mais comum (SILVA; 

ARAÚJO; SOUZA, 2006). 

Ademais, as famílias jovens mantêm poucos ativos líquidos e detêm a maior parte de sua riqueza em bens 

de consumo duráveis. Porém, mais tarde, estas acumulam montantes significativos de ativos financeiros para 

aposentadoria. A importância dos bens duráveis também é refletida na composição da riqueza, as famílias tendem a 

deter 35% de seus ativos totais em imóveis e outros bens de consumo duráveis e apenas 28% no patrimônio líquido 

(FERNÁNDEZ-VILLAVERDE; KRUEGER, 2007). 

Estudos apontam que a desigualdade entre ganhos e consumo aumenta substancialmente entre 23 e 60 

anos, pois o aumento no consumo é inferior ao aumento dos ganhos. Fora dessa faixa etária, o aumento de ambos é 

aproximadamente linear (STORESLETTEN; TELMER; YARON, 2003). Além disso, constata-se que as famílias 

possuidoras de membros com mais de 40 anos economizam principalmente visando a aposentadoria e herança. 
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Sendo assim, seguindo-se o princípio da precaução, cerca de 60 a 70 por cento da riqueza não monetária é devido à 

poupança preventiva (GOURINCHAS; PARKER, 2002). 

Discussões sobre o efeito do tamanho da família no orçamento devem também levar em consideração o 

custo de um filho. O fato é que crianças não tem as mesmas necessidades de consumo que os adultos, de forma que 

o conceito de bem estar de uma família com filhos é diferente daquele de uma família sem filhos. As diferenças 

residem nos mais diversos aspectos e um deles é o alimentar. Famílias com filhos fazem face a um custo de 

alimentação que abrange necessidades nutricionais de pessoas de diferentes idades, já que estas, claramente, diferem 

(BOURGUIGNON, 1999).  

Além disso, a chegada de uma nova criança tem impacto imediato sobre a composição do orçamento, 

pois os recursos domésticos são os mesmos antes e após tal evento. As despesas adicionais associadas à criança 

devem, portanto, ser atendidas por ajustes, como o corte de outros gastos atuais ou futuros. Em consequência, a 

soma de todos os desembolsos adicionais, negativos e positivos, deve ser zero (DEATON; MUELLBAUER; 1986). 

Desta forma, fica claro que, além da renda, como foi explicitado nas seções anteriores, variáveis como o 

ciclo de vida e o tamanho das famílias possuem impacto direto sobre o orçamento. Logo, análises voltadas a 

composição e estruturação do mesmo devem, impreterivelmente, levá-las em consideração. 

2.4. As Leis de Engel e a Elasticidade-Renda da Demanda 

Ainda no âmbito do orçamento familiar, não se pode deixar de citar a Lei de Engel, ponto chave quando 

se trata deste assunto. Tal lei afirma que o perfil relativo das despesas familiares se diferencia conforme a 

disponibilidade de recursos de uma família (DU; KAMAKURA, 2008) e o orçamento familiar, por sua vez, sinaliza o 

limite máximo do consumo. 

Além disso, estas leis estão ligadas às leis de consumo, deixando implícito que à medida em que a renda de 

uma família cresce, maior quantidade de dinheiro será gasta em todas as categorias. Segundo estas leis, e consenso 

que (MILLICAN, 1961): 

1. Maior a renda, menor a porcentagem da mesma gasta em alimentação; 

2. A porcentagem da renda gasta com vestuário é aproximadamente a mesma, não importando a faixa 

de    renda da família; 

3. A porcentagem da renda destinada ao aluguel, combustível e energia é aproximadamente a mesma, 

mesmo que a renda aumente; 

4. À medida que a renda aumenta a porcentagem correspondente aos gastos com “gêneros diversos” 

(lazer, educação, saúde) também aumenta. 

As Curvas de Engel, por sua vez, originam-se das Leis de Engel. Tais curvas consistem em uma função de 

demanda mantendo-se os preços constantes e permitindo que a renda varie. A renda é plotada no eixo horizontal e a 

quantidade demandada no eixo vertical (BESANKO; BRAEUTIGAM; 2011; PINDICK; RUBINFELD, 2002). A 

inclinação das curvas de Engel permitem a construção de uma taxonomia de bens normais e bens inferiores. A curva 

de Engel para um bem normal tem inclinação positiva e para um bem inferior tem inclinação negativa (EATON; 

EATON, 1999). 

Pelo comportamento dos dados dispostos em uma curva de Engel, é possível calcular a elasticidade-renda 

da demanda que, por sua vez, mede como a quantidade demandada reage à variação de renda (VARIAN, 2000). 

Neste sentido, a elasticidade-renda da demanda também pode ser definida como a variação percentual da quantidade 
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demandada resultante de um aumento de 1% da renda (PINDYCK; RUBINFELD, 2002; BESANKO; 

BRAEUTIGAM; 2011).  

A elasticidade-renda da demanda ainda permite classificar os bens em bens de luxo, de primeira 

necessidade, e inferiores. Um bem é de luxo se seu consumo aumentar a uma taxa maior do que a taxa de aumento 

da renda, ou seja, se a elasticidade-renda da demanda desse produto for maior que 1. Da mesma forma, tem-se um 

bem de primeira necessidade se a elasticidade-renda da demanda desse produto estiver entre 0 e 1. Já a elasticidade-

renda da demanda para um bem inferior é negativa, uma vez que sua quantidade demandada diminui conforme a 

renda aumenta (PINDYCK; RUBINFELD, 2002; EATON; EATON, 1999; BESANKO; BRAEUTIGAM; 2011). 

Destaca-se também que a estimação das curvas de Engel com base em dados empíricos, tem uma longa 

tradição na literatura de economia. Dados de gastos familiares de muitas nações têm sido analisados para quantificar 

as elasticidades-renda da demanda para diferentes categorias de produto (GILES; HAMPTON, 1985). As Leis de 

Engel e suas generalizações têm sido comprovadas por vários estudos de economistas ao longo do tempo em 

diferentes países (SHAMIM; AHMAD, 2007).  

Além disso, pesquisadores têm buscado novas interpretações que refutam ou corroboram sua 

universalidade. Alguns estudos afirmar que, além da renda, preços e variáveis sócio demográficas como tamanho da 

família e composição dela também influenciam o comportamento da curva de Engel, que pode também ser utilizada 

como base para análise do bem estar das famílias. Baseada nos paradigmas do pensamento econômico, a análise do 

orçamento familiar realizada pelos pesquisadores tende a focar os comportamentos de segmentos determinados por 

diferentes faixas de renda. Clássicos estudos econômicos de elasticidade procuram explicar a velocidade com que os 

gastos variam em função da renda (NORRIS; PENDAKUR, 2013; REE ET AL., 2013; LI; SONG; MA, 2015). 

Ainda que as Leis de Engel tenham sido concebidas em um ambiente menos complexo do que o atual, 

onde os consumidores possuíam renda mais baixa, menor escala de opções de compra, poucos estímulos de 

marketing para o consumo, um ambiente varejista menos desenvolvido e níveis educacionais mais limitados, que 

restringiam o acesso à informação; reconhece-se que o comportamento do consumidor ainda pode ser refletido por 

elas (HUTTIN, 2000; HOFFMANN, 2007; SHAMIM; AHMAD, 2007). 

Acredita-se ainda que, quando se trata de elasticidade renda da demanda, os grupos mais importantes são 

alimentação e saúde, que apresentam elasticidade próxima a 0,7. Isto significa que quando a renda aumenta 1%, a 

demanda por ambas as categorias cresce aproximadamente 0,7%. Além desses dois grupos, habitação, comunicação e 

educação são categorias importantes, que também apresentam elasticidade menor que um e se classificam como bens 

de primeira necessidade (GOSTKOWSKI, 2018). Ainda, os maiores coeficientes de elasticidade dizem respeito a 

transporte e lazer, sendo considerados como bens de luxo (GOSTKOWSKI, 2018; BLACKLOW; NICHOLAS; 

RAY, 2010). 

Cabe também ressaltar que a educação pode ser considerada, em alguns casos, um bem de luxo e 

apresentar elasticidade maior que um. Isso porque, em alguns países, ela tende a ser considerada como um 

investimento, já que tem potencial para trazer retornos futuros (QUINTAES et al, 2006). 

Outro aspecto importante nas discussões a respeito da elasticidade renda são as mudanças 

socioeconômicas pelas quais passam a sociedade. No Brasil, por conta da intensificação da urbanização no último 

século e da mudança do papel da mulher, que passou a realizar jornada dupla, tendo um trabalho fora de casa e o 

trabalho doméstico, os hábitos alimentares têm apresentado mudanças. Comer fora de casa tem sido um hábito cada 

vez mais recorrente, assim como consumir alimentos processados e semi-prontos. Isso pode tanto afetar a 
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elasticidade renda da alimentação dentro do domicílio quanto a e elasticidade renda da alimentação fora do domicílio 

(SCHLINDWEIN; MONTEIRO, 2010; SCHLINDWEIN; KASSOUF, 2006). 

Tendo em vista tudo o que foi dito até agora, é possível afirmar que o orçamento familiar pode ser tido 

como uma variável de segmentação de mercado, uma vez que sinaliza a homogeneidade e heterogeneidade entre as 

famílias brasileiras quando se trata de padrões de consumo (SILVA, 2009). Além disso, as leis de Engel permitem 

que se observe como a quantidade demanda de bens abarcados por determinada categoria reage ao aumento e 

diminuição da renda, de forma que se torna possível detalhar ainda mais os padrões que regem cada taxonomia. 

A seguir, apresenta-se a metodologia a ser empregada a fim de viabilizar a realização dos objetivos já 

propostos. 



35 
 

 
 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo possui caráter quantitativo e descritivo, baseando-se nos dados do Painel de 

Consumidores da Kantar WorldPanel em sua edição de 2016. Ele tem como intuito trazer questionamentos e 

subsidiar futuras hipóteses a respeito do orçamento de famílias brasileiras endividadas e positivas. 

A Kantar WorldPanel é uma empresa especialista global em comportamento de consumo. Através de um 

monitoramento contínuo, realiza análises avançadas e desenvolve soluções customizadas voltadas à necessidades de 

seus clientes no que tange ao consumo. Ressalta-se que, através de seu painel de consumidores, ajuda seus clientes a 

entender o comportamento de consumo nos lares brasileiros, dando uma perspectiva diferente em relação ao 

mercado e vislumbrando oportunidades a serem exploradas na tomada de decisão (KANTAR WORLDPANEL, 

2016). 

Sendo assim, a partir das informações referentes à estrutura orçamentária, coletadas por meio do painel, 

as famílias brasileiras que se encontram endividadas ou positivas, ou seja, com renda anual maior que a despesa, serão 

agrupadas conforme seu orçamento e suas categorias de despesa. Além disso, realizar-se-á um estudo das categorias 

de despesa pelas elasticidades-renda para as famílias brasileiras. 

Para cumprir o primeiro propósito, a análise de conglomerados será a técnica estatística multivariada 

adequada, afinal estuda todo um conjunto de relações interdependentes entre variáveis (AAKER; KUMAR; DAY, 

2004). Ela objetiva a alocação das observações mais parecidas no mesmo grupo e busca identificar os elementos e 

agrupá-los, de forma a maximizar a homogeneidade dentro deles e maximizar a heterogeneidade fora deles 

(FÁVERO et al, 2009; HAIR et al). Essa técnica será aplicada nas categorias de despesa anual da família, organizando 

os agrupamentos pelo próprio orçamento familiar. 

Ademais, assim como as categorias componentes do orçamento familiar, as variáveis sociodemográficas 

serão utilizadas para a explicação de cada um dos segmentos constituídos. Salienta-se que estas variáveis ainda 

orientarão a confecção de tabelas cruzadas, técnica imprescindível para interpretação dos agrupamentos. 

A fim de promover uma representação visual de tais agrupamentos, bem como realizar um estudo mais 

detalhado acerca delas, utilizar-se-á a análise discriminante, que se comporta como uma técnica confirmatória da 

análise de conglomerados (FÁVERO et al, 2009). 

Já o segundo propósito, o estudo da elasticidade renda da despesa para famílias endividadas e não 

endividadas, será cumprido por meio da aplicação da técnica de regressão linear simples. Tal técnica permite o estudo 

da relação entre duas variáveis, a dependente e a explicativa, objetivando estudar como uma variável Y (gasto com 

cada categoria de despesa) é afetada por uma variável X (renda).  

Cabe mencionar ainda que todas as análises serão realizadas pelo Software IBM SPSS Statistics 21®. 

3.1. Painel de Consumidores da Kantar WorldPanel 

Como já descrito, a Kantar WorldPanel é uma empresa mundial que se debruça sobre o estudo do 

comportamento de consumo, fornecendo subsídios para que seus clientes definam sua posição e estratégias de 

mercado. Um dos carros chefe desta empresa é o Painel de Consumidores, pesquisa base para realização deste 

trabalho. 

O Painel de Consumidores pode ser definido como uma pesquisa contínua que tem por principal objetivo 

entender, nos domicílios, o comportamento de compra espontâneo do consumidor. Para viabilizar a realização dele, 
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a Kantar WorldPanel acompanha durante uma semana do ano (definida pela empresa) o comportamento de compra 

em 11.300 domicílios, numa amostra representativa de 52 milhões de lares (localizados em cidades com mais de 10 

mil habitantes). As informações coletadas durante esta semana são base para estruturação do orçamento familiar e do 

cálculo do rendimento anual dos domicílios. Ressalta-se que a renda e as despesas coletadas não sofrem 

deflacionamento, já que não se ajustam a este cálculo (KANTAR WORLDPANEL, 2016). 

Cabe destacar que os lares pesquisados representam 82% da população domiciliar e são responsáveis por 

91% do potencial de consumo do Brasil. Tais domicílios são selecionados, primeiramente, a partir de um sorteio por 

porte dos municípios e, posteriormente, por setor censitário do domicílio.  Destaca-se ainda que o Painel não abarca 

o setor rural, somente o urbano. São pesquisadas mais de 170 categorias, as diferentes fontes de renda e de 

diminuição do ativo das famílias a fim de entender tanto o consumidor como o varejo dos setores de Alimentos, 

Bebidas, Cuidado pessoal e do Lar, Telecomunicações e outros (KANTAR WORLDPANEL, 2016).  

Sobre a coleta dos dados, é necessário esclarecer que a empresa conta com entrevistadoras que realizam 

visitas aos domicílios durante uma semana no ano, com data e hora marcada. As compras são registradas através de 

um smartphone e, para viabilizar o processo de coleta, a dona de casa guarda os tickets de compra, possibilitando a 

confirmação da data da compra, local, preço e quantidade. Quando não há ticket, a informação é declarada pela 

própria dona de casa. Ressalta-se ainda que apenas donas de casa participam do painel (KANTAR WORLDPANEL, 

2016). 

Cabe ressaltar que os 11300 domicílios que compõe a amostra total (e, posteriormente, sofrem expansão 

estatística para representar o universo pesquisado) estão localizados em quatro grandes regiões, como mostra a tabela 

1: 

Tabela 1. Grande Região 

Grande Região Detalhamento 

Centro Oeste Distrito Federal 

Sudeste 
Grande Rio de Janeiro e Interior do Rio de Janeiro; Minas Gerais (Região 
Metropolitana de Belo Horizonte); Grande São Paulo e Interior de São Paulo 

Sul 
Paraná (Região metropolitana de Curitiba); Rio Grande do Sul (Região 
metropolitana de Porto Alegre); Santa Catarina 

Norte e Nordeste 
Interior do Nordeste, Ceará (Região metropolitana de Fortaleza), Pernambuco 
(Região metropolitana de Recife), Bahia (Região metropolitana de Salvador), 
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba 

Fonte: KANTAR WORLDPANEL, 2016 

São disponibilizadas também informações sociodemográficas das famílias, como idade da dona de casa, 

ciclo de vida, e classificação socioeconômica que, por sua vez, é feita a partir do inventário de bens da família, 

seguindo o critério ABEP (KANTAR WORLDPANEL, 2016). 

Por fim, ressalta-se que domicílios que não colaboram adequadamente, desistem de colaborar, apresentam 

consumo atípico (a dona de casa passa a dedicar-se a uma atividade informal como a venda de bolos, por exemplo) 

ou deixam de possuir uma característica representada por ele (uma família de quatro pessoas passa a ter cinco após o 

nascimento de um bebê), são retirados da amostra. Ao longo do ano, aproximadamente 20% dos domicílios são 

substituídos (KANTAR WORLDPANEL, 2016). 

A seção seguinte apresenta o Critério ABEP/Brasil, o critério de classificação econômica brasileira que 

serviu como base para este estudo. 
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3.2. Critério ABEP/Brasil 

A ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), foi fundada em 1984 e reúne as maiores 

empresas de pesquisa do Brasil e também empresas de médio e pequeno porte. Todas elas são responsáveis por cerca 

de 91% dos investimentos em pesquisa realizados no país e fazem-se presente no cotidiano da associação (ABEP, 

2018). 

O Critério de Classificação Econômica Brasil, desenvolvido pela ABEP, tem como função estimar o 

poder de compra das pessoas e famílias urbanas, permitindo que se adote uma divisão de mercado definida 

exclusivamente por classes econômicas (ABEP, 2018). 

Destaca-se que o critério em questão foi construído com a utilização de técnicas estatísticas que, como se 

sabe, sempre se baseiam em coletivos. Ademais, em 2015, passou a vigorar uma nova metodologia de 

desenvolvimento do mesmo. Esta encontra-se descrita no livro Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil dos 

professores Wagner Kamakura (Rice University) e José Afonso Mazzon (FEA /USP) e baseia-se na Pesquisa de 

Orçamento Familiar (POF) realizada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ABEP, 2016).  

Aspectos operacionais para classificação de domicílios, como o sistema de pontos, são descritos pelas 

tabelas a seguir e resultam da adaptação da metodologia apresentada no livro às condições operacionais da pesquisa 

de mercado no Brasil (ABEP, 2016): 

Tabela 2. Pontuação – Banheiros, Empregados e Itens do Inventário 

Quantidade 0 1 2 3 4 ou mais 

Item           

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados domésticos 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava Louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 4 6 

Lava Roupa 0 2 4 4 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadora roupa 0 2 2 2 2 
Fonte: ABEP, 2016 

Vale citar alguns procedimentos de coleta levados em consideração para atribuir a pontuação apresentada 

pela tabela acima (ABEP; 2016): 

1) Para aparelhos domésticos em geral: Considera-se todos os bens que estão dentro do domicílio e 

em     funcionamento (incluindo os que estão guardados) independente da forma de aquisição. Se o 

domicílio possui um bem que emprestou a outro, este não deve ser contado pois não está no domicílio 

atualmente. Caso o item não estejam funcionando, só é considerado se houver intenção de consertar ou 

repor nos próximos seis meses; 

2) Banheiros: O que define o banheiro é a existência de vaso sanitário. São considerados todos os 

banheiros e lavabos com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os localizados fora de casa e os da(s) 

suíte(s). Para ser considerado, o banheiro tem que ser privativo do domicílio. Banheiros coletivos (que 

servem a mais de uma habitação) não são considerados; 
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3) Automóveis: Não são considerados táxis, vans ou pick-ups usados para fretes, ou qualquer veículo 

usado para atividades profissionais. Veículos de uso misto (pessoal e profissional) não são considerados; 

4) Microcomputador: São considerados apenas os computadores de mesa, laptops, notebooks e 

netbooks; 

5) Geladeira e Freezer: Havendo uma geladeira no domicílio, atribui-se os pontos (2) a posse da 

geladeira; Se a geladeira tiver um freezer incorporado ou houver no domicílio um freezer independente 

serão atribuídos os pontos (2) correspondentes ao freezer. Dessa forma, esse domicílio totaliza 4 pontos 

na soma desses dois bens; 

6) Lava Roupas: Consideradas apenas máquinas automáticas e/ou semiautomáticas; 

7) Motocicletas: São consideradas apenas motocicletas de uso pessoal ou de uso misto (pessoal e 

profissional). 

A seguir, as tabelas a respeito da pontuação concernente a escolaridade e serviços públicos. 

Tabela 3. Pontuação – Escolaridade da Pessoa de Referência 

Escolaridade da Pessoa de Referência 

Analfabeto/Fundamental I Incompleto 0 

Fundamental I Incompleto/Fundamental II 
Incompleto 

1 

Fundamental II Completo/Médio Incompleto 2 

Médio Completo/Superior Incompleto 4 

Superior completo 7 

Fonte: ABEP, 2016 

Tabela 4. Pontuação Serviços Públicos 

Serviços Públicos Não Sim 

Água Encanada 0 4 

Rua Pavimentada 0 2 

Fonte: ABEP, 2016 

Da soma das pontuações obtidas considerando o domicílio e a pessoa de referência, tem-se a classificação 

de acordo com a pontuação obtida (tabela 5) e o rendimento médio de cada classe econômica (tabela 6): 

Tabela 5. Cortes do critério Brasil 

Classe Pontos 

A 45 – 100 

B1 38 – 44 

B2 29 – 37  

C1 23 – 28 

C2 17 – 22 

D-E 0 – 16 

Fonte: ABEP, 2016 

Tabela 6. Rendimento médio mensal 

Estrato econômico Renda média domiciliar (R$) 

A 20888 

B1 9254 

B2 4852 

C1 2705 

C2 1625 

D-E 768 

Fonte: ABEP, 2016 
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É importante ressaltar ainda que, por conta da alta variância observada para as respostas à pergunta 

relativa a renda e sobreposições das rendas entre as classes, esta não é uma variável eficiente quando procura-se 

estimar o nível socioeconômico; logo, o sistema de pontos mostra-se mais adequado a esta finalidade (ABEP, 2016).  

Cabe ainda citar que o critério em questão é construído a partir de técnicas estatísticas baseadas em 

coletivos, logo pode não ser adequado para avaliar casos individuais. Desta forma, salienta-se que, em algumas 

pesquisas, apenas o critério Brasil pode não ser eficiente para que os níveis socioeconômicos sejam definidos com 

precisão, devendo outros critérios de classificação serem adotados. 

Na próxima seção são detalhadas as variáveis utilizadas como base para realização do estudo.  

3.3. Operacionalização das Variáveis  

As seções seguintes debruçam-se sobre a tarefa de descrever as variáveis utilizadas, bem como detalhar os 

procedimentos que serão utilizados pela autora a fim de viabilizar a operacionalização da base e cumprir os objetivos 

propostos.  

3.3.1. Unidade de Análise  

A palavra “domicílio” neste trabalho é utilizada para designar todas as famílias que ocupam o mesmo 

terreno. Logo, se mais de uma família ocupar o mesmo terreno (que pode contar com uma, duas ou mais casas), 

considera-se a existência de apenas um domicílio e uma família. Consequentemente, a renda total e as despesas totais 

deste domicílio são resultantes da soma da renda e das despesas de todos os indivíduos (KANTAR 

WORLDPANEL, 2016). 

Explicita-se então que este estudo é feito com base nas informações de 4800 domicílios, informações 

estas fornecidas pela Kantar WorldPanel. Tais domicílios abarcam todas as classes socioeconômicas residentes nas 

quatro regiões geográficas pesquisadas no painel no ano de 2016. 

3.3.2. Renda total  

A renda total consiste no valor em reais dos rendimentos obtidos por meio do somatório dos 

rendimentos líquidos monetários (descontados os impostos e outras deduções) de todos os moradores da família. 

Sua composição é apresentada na tabela 7: 
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Tabela 7. Composição da renda total 

Composição da renda total 

Salário líquido (já deduzidos impostos, INSS, IR, etc) 

Comissão (se varia de mês a mês, considera-se a média) 

Auxílio para alimentação, transporte, combustível, ajuda de custo de viagens, etc. 

Participação nos lucros da empresa (PLR) e 14º salário 

Férias (somente o total de dias das férias excluindo 13ºsalário) 

13º salário 

Gratificações, prêmios, horas-extra (se varia de mês a mês, considera-se a média) 

Auxílio doença / auxílio desemprego 

Aposentadoria 

Pensão (alimentícia, do governo, etc) 

Auxílios do Governo: bolsa escola, renda mínima, PIS/PASEP, etc. 

Bolsa de estudo (de instituição escolar pública ou privada) 

Restituições de Imposto de Renda 

Indenizações trabalhistas (FGTS, acordos, etc) 

Indenizações diversas (danos morais, etc) 

Herança recebida 
Fonte: Elaborado pela autora 

A seção seguinte descreve a estruturação das categorias de despesa familiar e despesa total. 

3.3.3. Categorias de Despesa Familiar 

As categorias aqui apresentadas consistem na agregação de um conjunto de despesas possuidoras de 

características similares, de forma que sua junção em uma mesma categoria seja dotada de certa coerência.  

Explicita-se ainda que estas despesas foram coletadas durante uma semana, mas foram tratadas pela 

Kantar WorldPanel de forma a representar as despesas anuais da família com a categoria. Vale deixar claro que a 

variável despesa total é obtida pela soma da despesa familiar com cada uma das categorias apresentadas. 

A seguir, as dezessete categorias de despesa são apresentadas: 

 Despesas com alimentação e bebidas dentro do lar: englobam todos os alimentos e bebidas 

consumidos dentro do domicílio: 
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Tabela 8. Despesas com alimentação e bebidas dentro do lar 

Despesa Descrição 

Despesa com alimentação e bebidas dentro do lar 

Frutas, verduras e legumes (banana, maçã, pera, alface, 
tomate, cebola, espiga de milho, pimentão etc.); 
carnes, aves, ovos, peixes (carne de boi, porco, frango, 
salsicha, linguiça, miúdos, sardinha, peito de peru etc.); 
salgadinhos e doces (industrializados ou granel - 
batata, ovinho de amendoim, amendoim; leite 
condensado, sobremesas lácteas, gelatina, tortas, 
sorvete, chocolate, balas, frutas secas etc.); pratos 
congelados e prontos (refeições congeladas, pizzas 
prontas, salgadinhos congelados, torta congelada, 
marmita, quentinha, frango assado, saladas, arroz 
pronto etc.); qualquer outro tipo de alimento (arroz, 
feijão, pipoca, açúcar, sal, temperos, enlatados, molho 
de tomate, manteiga, queijo, café, biscoitos, óleo, 
farinhas, cereais, massas, aveia etc.); bebidas não 
alcoólicas e cerveja  (água mineral, sucos, chá, 
refrigerante, cerveja, chopp etc.); bebidas alcoólicas 
(exceto cerveja e chopp - vodca, whisky, rum, licores, 
cachaça etc.). 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com alimentação e bebidas fora do lar: englobam todos os alimentos e bebidas consumidos 

fora do domicílio: 

Tabela 9. Despesas com alimentação e bebidas fora do lar 

Despesa Descrição 

Despesa com alimentação e bebidas fora do lar 

Café da manhã, almoço (incluindo sobremesa); 
cafezinho, café com leite, chocolate, chá quente; jantar 
(incluindo sobremesa); sanduíches, salgados, lanches; 
cerveja/chopp/outras bebidas alcoólicas; bebidas não 
alcoólicas (água, suco, refrigerante, etc.); outras 
despesas com alimentos (balas, sorvete, biscoitos, 
pipoca, guloseimas etc.). 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com habitação: englobam todos os gastos com aluguel e prestação de imóveis, adicionais de 

impostos e taxas, condomínio e outras despesas do lar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabela 10. Despesas com habitação 

Despesa Descrição 

Despesas com habitação 

Prestação do imóvel; custos de aquisição do imóvel (contrato, taxa 
de transição, escritura, chaves etc.); IPTU; condomínio; seguros do 
imóvel (incêndio, roubo etc.); aluguel; custos de contrato, juros, 
multas, depósito, etc. (do aluguel); mão de obra (encanador, 
eletricista, pedreiro etc.); material de construção em geral; 
empregada doméstica/faxineira/jardineiro/motorista/ etc.; 
dedetização/desentupidora; compra e manutenção de móveis e 
estofados (sala, quarto, cozinha, banheiro, bebê, varanda, 
prateleiras, etc.); compra e manutenção de artigos de informática 
(computador, impressora, monitor, mouse etc.); compra de 
utensílios domésticos e de decoração (louças, panelas, talheres, 
antenas, cama/mesa/banho, tapetes, cortinas, enfeites, almofadas, 
lustres, quadros, etc.); compra ou conserto de eletroeletrônicos 
(som, DVD, filmadora, vídeo game etc.); compra ou conserto de 
eletroportáteis (ventilador, liquidificador, ferro etc.); compra ou 
conserto de eletrodomésticos (microondas, freezer, geladeira etc.); 
pequenas despesas com artigos de papel/descartáveis – 
guardanapo, toalha de papel, coador de café, 
copos/pratos/talheres descartáveis, vela, fósforo.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 Despesas com artigos de limpeza: englobam todos os gastos com produtos e artigos de limpeza  

Tabela 11. Despesas com artigos de limpeza 

Despesa Descrição 

Despesas com artigos de limpeza 
Produtos e artigos de limpeza – detergente, sabão em pó, 
inseticida, álcool, vassoura, saco de lixo etc. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Despesas com transporte: engloba o transporte público, combustível, financiamento, estacionamentos, 

multas e outras despesas.  

Tabela 12. Despesas com transporte 

Despesa  Descrição 

Despesas com transporte 

Transporte público (ônibus, táxi, metrô, trem, lotação, barca, etc.); 
combustível (álcool, gasolina, diesel etc.); estacionamento; seguros 
(automóvel, moto, caminhão etc.); impostos (IPVA), seguro 
obrigatório, emplacamento, etc.; manutenção (mão de obra, peças, 
troca de óleo, pneus, bateria, aditivos etc.); consórcio (parcela, 
taxas de consórcio, transferência de consórcio etc.); parcela de 
financiamento de veículo (automóvel, moto etc.); pagamento de 
multas; compra de acessórios para veículo (som, rack, ar 
condicionado etc.); compra à vista de veículos; aluguel de veículos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com educação: englobam despesas referentes a cursos escolares, aulas particulares, transporte 

escolar, uniformes, formaturas, creches, cursos de música, informática, idiomas, materiais e acessórios 

escolares, entre outros. 

Tabela 13. Despesas com educação 

Despesa  Descrição 

Despesa com educação 

Escola (creche, pré-escola, fundamental (1º grau), médio (2º grau), 
técnico); cursinho vestibular; ensino superior, pós-graduação, 
mestrado, doutorado; curso de idiomas, música, artes, esportes; 
aulas particulares; livros didáticos e material escolar; uniforme; 
seminários/palestras; transporte escolar 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Despesas com vestuário: englobam despesas com peças de vestuário masculino feminino e infantil, assim 

como gastos com artigos de armarinho e tecidos, aquisição e aluguel de roupas, entre outros. 

Tabela 14. Despesas com vestuário 

Despesa  Descrição 

Despesas com Vestuário 
Roupas em geral (lingerie, esportiva, social etc.) para uso pessoal; 
calçados (sapatos, chinelos, sandálias); acessórios (bijuteria, bolsa, 
cinto, pasta, lenço, óculos sol etc.); tecidos e armarinhos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com saúde: englobam gastos da família com produtos farmacêuticos e serviços de assistência 

médico hospitalar. 

Tabela 15. Despesas com Saúde 

Despesa  Descrição 

Despesas com saúde  

Plano saúde/odontológico; despesas hospitalares; 
consultas/exames (médicos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
psicólogo etc.); outras despesas (óculos, próteses, lentes, bengalas, 
enfermeiro, etc.); remédios; artigos farmacêuticos (preservativos, 
material de curativo etc.) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Despesas com serviços pessoais: englobam as despesas com estética e outros serviços pessoais. 

Tabela 16. Despesas com serviços pessoais 

Despesa  Descrição 

Despesas com serviços pessoais 

Serviços estéticos (barbeiro, manicure, podólogo, depilação, 
massagem, tratamentos estéticos não cirúrgicos, limpeza pele etc. 
academia (personal trainer); outros serviços pessoais; 
academia/clubes/esportes (mensalidade, taxas, ingressos, locação 
de quadras etc.); manutenção de objetos pessoais (lavanderia, 
costureira, sapateiro, relojoeiro, tintureiro, etc) 

Fonte: Elaborado pela autora  

 Despesas com higiene pessoal: englobam despesas com produtos de higiene. 

Tabela 17. Despesas com Higiene pessoal 

Despesa  Descrição 

Despesa com higiene pessoal 
Produtos e artigos de higiene pessoal - sabonete, desodorante, 
creme dental, fio dental, shampoo, condicionador, absorvente, 
acessórios (lâmina de barbear). 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com lazer: englobam despesas com lazer, cultura e viagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Tabela 18. Despesas com Lazer e Cultura 

Despesa  Descrição 

Despesas com lazer  

Acesso à internet (mensalidade, instalação etc.); TV por assinatura 
(mensalidade, instalação etc.); aluguel de aparelhos (DVD, 
Karaokê, computador, projetor, etc.); cinema/teatro; parques 
(temáticos,ecológicos);casasnoturnas/shows/exposições/museus;  
compra ou aluguel de CDs, DVDs, fitas de vídeo game, vídeo 
cassete, etc. (exceto aparelhos); academia/clubes/ esportes 
(mensalidade, taxas, ingressos, locação de quadras etc.);  jogos e 
apostas (Megasena, bingo etc.); compra ou assinatura de jornais e 
revistas; livros não didáticos; brinquedos e jogos; artigos 
esportivos e de praia (bicicleta, patins, bola, raquete, skate, barraca 
etc.); outras despesas com lazer,  jogos, esporte e cultura (motel 
etc.); hospedagem; transporte (passagens, combustível, pedágio 
etc.); alimentação/bebidas; passeios/tours; aluguel de veículo, 
celular, etc.; outras despesas de viagem (taxas, guarda-volumes 
etc.) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com fumo: englobam despesas com fumo em geral. 

Tabela 19. Despesas com fumo 

Despesa  Descrição 

Despesas com fumo Fumo (cigarro, charuto, fumo de corda, fósforo, isqueiro etc.) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com cerimônias e festas: englobam despesas com jogos e apostas, cerimonias e festas, entre 

outros. 

Tabela 20. Despesas com cerimônias e festas 

Despesa  Descrição 

Despesas com cerimônias e festas 
Funeral; festas (aniversário, batizado, casamento, formatura etc.); 
jazigo/plano funerário. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despesas com serviços financeiros: englobam despesas com Impostos, juros bancários contribuições 

trabalhistas, serviços bancários, entre outros. 

Tabela 21. Despesas com serviços financeiros 

Definição Descrição 

Despesa com serviços financeiros  
Pagamento de empréstimos e juros de empréstimo; serviços 
bancários (taxas, tarifas, mensalidades) e juros bancários;  

Fonte: Elaborada pela autora 

 Despesas com comunicação: englobam despesas com telefonia, aparelho celular e chip. 

Tabela 22. Despesas com comunicação 

Definição Descrição 

Despesas com Comunicação 
Telefonia celular (conta, créditos etc.); correios, telegramas; cartão 
telefônico (telefone público); aquisição aparelho celular; aquisição 
de linha/ chip de celular 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Despesas com serviços públicos: englobam despesas com água, energia elétrica e gás encanado. 
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Tabela 23. Despesas com serviços públicos 

Definição Descrição 

Despesa com serviços públicos  

Energia elétrica; água e esgotos; gás encanado; telefone fixo 
(ligações + assinatura + pulsos + taxas); combustível doméstico - 
gás de bujão, querosene, lenha, carvão, etc.; taxas (lixo, asfalto, 
instalações etc.) 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 Despesas com animais: englobam despesas com animais domésticos 

Tabela 24. Despesas com animais 

Definição Descrição 

Despesa com animais 

Compra de animais domésticos (gato, cachorro, pássaros etc.); 
acessórios e artigos de higiene (casinha, aquário, gaiola, shampoo, 
banho e tosa etc.); consultas, vacinas, cirurgias e outras despesas 
veterinárias; alimento (ração, alpiste etc.) 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tendo em vista as categorias de despesas apresentadas acima, formuladas a partir dos dados oferecidos 

pela Kantar WorldPanel, a seção seguinte tem como objetivo apresentar as variáveis sociodemográficas utilizadas. 

3.3.4. Variáveis Sociodemográficas  

As variáveis descritas a seguir exercem grande importância no tocante a composição do orçamento 

familiar. Pode-se dizer isto pois elas influenciam a decisão de alocação dos recursos detidos por uma família. 

São elas: classe social (compilada em três grandes grupos a fim de facilitar a manipulação dos dados), ciclo 

de vida e idade da dona de casa. A seguir, a tabela 23 descreve detalhadamente estas variáveis.  

Tabela 25. Variáveis Sociodemográficas 

Varável Descrição 

Classe Social A/B; C; D/E 

Ciclo de vida 
Casal com filhos adolescentes; casal com filhos pequenos; casal com filhos pré 
adolescentes; casais com filhos adultos; dona de casa com 40 anos ou mais; dona de 
casa com 39 anos ou menos e monoparentais. 

Idade da dona de 
casa 

Até 29 anos; de 30 a 39 anos; de 40 a 49 anos; de 50 ou mais anos. 

Fonte: Elaborada pela autora  

Tendo em vista as variáveis apresentadas, as seções seguintes procuram esclarecer as técnicas utilizadas a 

fim de possibilitar sua análise. 

3.4. Técnicas de Análise Estatística empregadas 

As seções seguintes debruçam-se sobre a tarefa de apresentar as técnicas estatísticas que serão utilizadas a 

fim de alcançar os objetivos deste trabalho. 

3.4.1. Técnicas Estatísticas Univariadas 

No tocante as técnicas estatísticas, utiliza-se de técnicas univariadas tais como média e desvio padrão no 

intuito de definir padrões de consumo familiar dentro dos segmentos estudados 
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Segundo Malhotra (2001), aplicam-se as técnicas univariadas quando há uma única medida de cada 

elemento na amostra ou quando, havendo várias medidas de cada elemento, cada variável deve ser estudada 

separadamente. 

3.4.2. Técnicas Multivariadas  

As técnicas multivariadas aplicam-se quando há duas ou mais medidas de cada elemento que devem ser 

analisadas simultaneamente. Ao contrário das técnicas univariadas, estas concentram-se no grau de relacionamento 

entre as variáveis e não nos níveis (médias) e distribuições (variâncias) especificamente (MALHOTRA, 2001). 

O presente estudo vale-se de três principais técnicas multivariadas: tabelas cruzadas, análise de 

conglomerados, análise discriminante e regressão linear simples. 

3.4.2.1. Tabulação Cruzada 

As tabelas cruzadas descrevem duas ou mais variáveis simultaneamente. Neste sentido, tal técnica consiste 

na combinação, em apenas uma tabela, das distribuições de frequências de duas ou mais variáveis (MALHOTRA, 

2001). 

A técnica em questão origina tabelas que, por sua vez, fornecem a distribuição conjunta de diversas 

variáveis e um número limitado de categorias ou valores distintos. Sendo assim, as categorias referentes a uma 

determinada variável são classificadas em cruzamento com categorias típicas de outra variável, de forma que a 

distribuição de frequência de uma seja subdividida em conformidade com valores ou categorias das outras 

(MALHOTRA, 2001). 

3.4.2.2. Análise de Conglomerados  

O presente trabalho, que se baseia nos dados oriundos do painel de consumidores da Kantar WorldPanel, 

tem como intuito segmentar as famílias endividadas e positivas, revelando o perfil de seu orçamento. Tais segmentos 

serão obtidos por meio da análise de conglomerados e submetidos a análises e comparações a fim de possibilitar a 

explanação das taxonomias encontradas. 

As 17 categorias de despesa acima definidas serão base para definição desses agrupamentos, que se dará 

pela razão despesa com determinada categoria/despesa anual. Neste sentido, é de fundamental importância 

apresentar e esclarecer alguns pontos da Análise de Conglomerados, ferramenta essencial no contexto aqui tratado.  

A análise de conglomerados tem por objetivo o estudo de um conjunto de ralações interdependentes, não 

fazendo distinção entre variáveis dependentes e variáveis independentes (MALHOTRA, 2001). Tal técnica permite o 

agrupamento de indivíduos ou objetos em grupos homogêneos internamente, porém, heterogêneos externamente 

(FÁVERO et al, 2009).  

Faz-se necessário explicitar que a análise de conglomerados é útil em diversas situações no âmbito da 

pesquisa de marketing, ela aplica-se a inúmeros problemas que envolvem preço, praça, promoção e produto; além de 

ser uma ferramenta poderosa no que tange à análise de comportamentos e aspirações de consumidores atuais ou 

potenciais), a citar: a segmentação de mercado, a compreensão do comportamento do comprador, a identificação das 

oportunidades de um novo produto, a seleção de mercados de teste e, por fim, a redução de dados (HAIR et al, 

2014).   
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Além de abordar o conceito e a aplicação da análise de conglomerados, há que explicitar os estágios 

concernentes à estruturação das mesmas, são eles: (1) determinação dos objetivos; (2) definição de seu design; (3) 

determinação do modelo e suposições que irão orientá-la; (4) determinação dos agrupamentos e do processo de 

aglomeração e, por último, (5) interpretação e validação dos resultados (HAIR et al, 2006).   

O primeiro estágio, que consiste na determinação de objetivos, tem como carro chefe a escolha das 

variáveis sobre as quais o processo de aglomeração será desenvolvido. Ressalta-se que o conjunto de variáveis 

selecionadas deve apresentar homogeneidade relevante em termos de objeto (MALHOTRA, 2001). Ao formar 

grupos homogêneos, o pesquisador pode alcançar três principais objetivos: a descrição taxonômica, a simplificação 

de dados e, por fim a identificação de relação entre eles (HAIR et al, 2013). 

Já o segundo, que diz respeito à definição do design, trata dos métodos a serem utilizados no 

desenvolvimento da técnica. Pode-se definir como método a seleção de uma medida de distância ou semelhança, que 

avalia o quão os objetos são semelhantes ou diferentes. Aqui torna-se conveniente a eliminação dos outliers, casos 

com valores atípicos, que atraem o centroide e distorcem os resultados (MALHOTRA, 2001).  

O terceiro estágio, determinação do modelo, é importante à medida que as suposições que guiarão a 

análise são estabelecidas nele. Tais suposições são de grande importância, uma vez que o conjunto de pressupostos 

deste tipo de análise é o menos restritivo, dado que o delineamento experimental estruturado e a natureza 

generalizada do modelo dispensam testes como os de normalidade, que se fazem necessários quando se aplica outros 

tipos de análises estatísticas (HAIR et al, 2006).   

A determinação dos agrupamentos, o quarto passo, demanda a escolha de um processo de aglomeração. 

Apresentam-se dois tipos de processo: a aglomeração hierárquica e a aglomeração não hierárquica (MALHOTRA, 

2001).  

A aglomeração hierárquica caracteriza-se pelo estabelecimento de uma hierarquia, possuindo métodos de 

caráter aglomerativo (o uso deste método pressupõe a formação de conglomerados cada vez maiores. Cita-se como 

exemplo: a ligação individual, a ligação completa, a ligação média, o método de Ward – em que se minimiza o 

quadrado da distância euclidiana às médias dos aglomerados – e o método centroide, em que a distância entre dois 

conglomerados é igual à distância entre seus centroides); ou divisivos - método em que se transforma um 

conglomerado gigante em conglomerados cada vez menores (MALHOTRA, 2001).  

Já a aglomeração não hierárquica diz respeito aos métodos não hierárquicos de aglomeração 

(conglomerados de k médias). São estes métodos: método do limiar sequenciais (em que um centro de aglomeração é 

escolhido e, tudo o que estiver a menos de um valor anteriormente estabelecido, a partir do centro, será agrupado 

juntamente); método do limiar paralelo (em que se escolhem vários centros de aglomeração e os objetos se agrupam 

a partir do centro mais próximo) e método do particionamento otimizador (em que é permitida a redistribuição de 

objetos em conglomerados). No entanto, vale ressaltar que os processos não hierárquicos têm a escolha de centros 

arbitrária e deve contar com um número pré-estabelecido de conglomerados (MALHOTRA, 2001).  

O quinto estágio, a interpretação de resultados, diz respeito a interpretação e ao perfil dos conglomerados. 

Neste estágio é necessário atentar-se, especialmente, aos centroides, que oferecem os valores médios presentes no 

conglomerado em cada variável (MALHOTRA, 2001).  

Dado o conceito e os procedimentos necessários para realização da análise de conglomerados, trata-se, no 

próximo tópico, da análise discriminante e suas características. 
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3.4.2.3. Análise Discriminante 

 A fim de realizar uma etapa confirmatória da análise de conglomerados e também identificar as categorias 

que melhor discriminam os grupos estudados, Endividados e Positivos, utilizar-se-á a análise discriminante. Esta será 

realizada a partir da porcentagem dispendida com cada uma das 17 categorias do orçamento familiar (despesa com 

determinada categoria/despesa total). 

Esta técnica, de natureza classificatória, permite que o pesquisador estude os diferentes grupos que 

compõe a sua amostra valendo-se das variáveis independentes que possui. Nesse sentido, tal análise permite que 

sejam identificadas as diferenças estatísticas para um grupo de variáveis quando se considera diferentes grupos de 

indivíduos (FÁVERO et al, 2009; HAIR et al, 2013). 

 Cabe também destacar que esta técnica de análise de dados possui alguns pressupostos específicos. Existem 

dois pressupostos principais que precisam ser levados em consideração quando da realização da análise 

discriminante: (I) observância de normalidade multivariada para as variáveis explicativas e (II) homogeneidade das 

matrizes de variância e covariância para o grupo de dados analisados (FÁVERO et al, 2009).  

 Caso não se observe a distribuição normal para o grupo de dados analisados, o pesquisador pode considerar 

a possibilidade de haver distorções no resultado da análise. Ainda, é possível checar se o pressuposto da 

homogeneidade das matrizes de foi revelado através do teste M de box, muito sensível ao tamanho da amostra e à 

normalidade da distribuição normal (HAIR et al, 2005; FÁVERO et al, 2009). 

Vale lembrar, no entanto, que a análise discriminante é uma técnica robusta em relação à violação dos 

pressupostos acima definidos. De fato, os pressupostos de tal técnica são, na maioria das vezes, violados, uma vez 

que as amostras costumam ser grandes e a dispersão dos dados não normal, porém se os grupos estudados 

mostrarem-se bem divididos no que diz respeito às variáveis usadas para discriminação, os testes de significância, 

bem como o resultado final da análise, não serão seriamente prejudicados (FÁVERO et al, 2009). 

Além desses pressupostos, é importante também citar que a análise discriminante é sensível a presença de 

outliers e de multicolinearidade entre os dados. Isto significa que a ausência de ambos ajuda o pesquisador a obter os 

melhores resultados quando da aplicação da análise discriminante (HAIR et al, 2013). 

Tendo definido os pressupostos da técnica, ainda é importante destacar os principais testes estatísticos 

utilizados para checar seus resultados, são eles: Lambda de Wilks, Qui quadrado e Autovalor.  

O teste Lambda de Wilks, que varia de 0 a 1, permite que o pesquisador identifique se há diferença de 

média entre os grupos estudados. Cabe salientar que valores elevados indicam ausência de diferença de média, então 

valores mais baixos são o ideal (FÁVERO et al, 2009). Já o teste Qui quadrado permite que o poder discriminatório 

de cada função definida pela aplicação da análise seja medida. Portanto, quanto maior o valor desta estatística, maior 

será o poder discriminatório da função. Por fim, o autovalor mede o quão diferentes são os grupos na função 

discriminante. A função que exibir maior autovalor será também a que mais discrimina a amostra (MALHOTRA, 

2001).  

Tendo em vista as informações concernentes aos objetivos da aplicação da análise discriminante, bem 

como explicações técnicas para sua interpretação, a seção seguinte se encarrega de apresentar outra técnica de análise 

de dados utilizada no estudo, a regressão linear simples. 
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3.4.2.4. Regressão Linear Simples 

Com o propósito de definir a elasticidade renda da despesa dos segmentos encontrados por meio da 

análise de cluster, a regressão linear foi escolhida como técnica mais adequada, já que mostra a relação entre a 

despesa com determinada categoria e a renda. 

A regressão linear tem como objetivo estudar a relação entre uma ou mais variáveis explicativas e uma 

variável dependente métrica. Dessa forma, o modelo geral da regressão linear é apresentado abaixo: 

𝑌 = 𝛼 +  𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +  𝛽𝑛 𝑋𝑛 + 𝑢     (1) 

Em que Y se apresenta como a variável dependente métrica, 𝛼 como o intercepto (constate),  𝛽𝑘 como os 

coeficientes de cada variável,  𝑋𝑘 como as variáveis explicativas e u como o termo de erro (diferença entre o valor 

real de Y e o valor previsto de Y). Cabe destacar também que o erro (u) representa variáveis explicativas 𝑋𝑘 que não 

foram inseridas no modelo, mas que também contribuem para explicação de Y. Explicita-se então que as relações 

que podem ser explicadas pela regressão linear envolvem uma variável dependente (Y) e uma explicativa (X). Tais 

variáveis, no entanto, não apresentam relação perfeita entre si, sendo os erros captados pelo termo u (FÁVERO et al, 

2009). 

Tendo em vista técnica em questão, é possível afirmar que ela viabiliza a verificação das Leis de Engel. 

Esta se dará por meio de análises que envolvem categorias de despesa percentuais e os níveis de renda das famílias 

em função das despesas percentuais, invertendo-se a posição dos eixos segundo a proposição teórica das curvas de 

Engel, onde a despesa é apresentada no eixo Y e a renda no X (SILVA, 2009). 

Desta forma, a regressão linear possibilitará a investigação do comportamento das despesas familiares em 

função da renda, viabilizando o cálculo das elasticidades-renda para as 17 categorias de despesa para os dois grupos 

de famílias: as Endividadas e as Positivas. Tem-se que: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑓(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

Assim sendo, a equação ou modelo de regressão será: 

𝐸(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 | 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 𝛽1. 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = y′        (2) 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 = 𝛼 + 𝛽1. 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑢 = Y          (3) 

A equação (2) mostra que o valor esperado, ou a média do valor condicional de y’, é calculada para cada 

família da amostra em função da variável renda total. Fica claro que aqui o objetivo é mostrar que a variável valor gasto 

com categoria de despesa (Y), que é a variável dependente, é afetada pela variação da renda total das famílias (X).  

Neste estudo, 𝛼 representa o intercepto (constante), ou seja, o valor gasto com determinada categoria de 

despesa. Já parâmetro 𝛽 indica a inclinação da reta (coeficiente angular), ou seja, o incremento (ou decréscimo) de Y 

(valor gasto com categoria de despesa) para cada unidade adicional de X (renda). No entanto, é necessário esclarecer 

que não somente a renda afeta o valor gasto com categorias de despesa, mas também muitas outras variáveis, de 

forma que o erro u captura o efeito de variáveis que, por sua vez, não foram inseridas no modelo (FÁVERO et al, 

2009). 

Visto isso, utiliza-se do conceito de elasticidade renda para obter a variação percentual na demanda dado 

uma variação na renda do consumidor. A seguir, apresenta-se tal conceito: 

(4)            
I

Q

Q

I

II

QQ
Ei 







  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
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Onde: I = renda familiar e Q = quantidade demandada. 

Vale ressaltar ainda que as categorias de despesa acima definidas serão vistas como proxi da demanda Q, 

de forma que a elasticidade-renda da despesa familiar será calculada pela seguinte fórmula: 

(5)         
X

Y

Y

X
E




  

X = renda média das famílias e Y = despesa média das famílias. 

Ainda é necessário dizer que o coeficiente ∆Y/∆X será obtido pelo cálculo do parâmetro β1, do modelo 

de equação (3) já apresentado. A interpretação de (5) é a seguinte: a esperança da variação de Y, dados X, é explicada 

pela variação em X, ou seja, uma pequena variação em X fará com que Y tenha uma variação na mesma proporção. 

Ademais, definidos os parâmetros β1 para cada categoria de despesas familiares, a elasticidade será calculada pela 

multiplicação do parâmetro pela renda familiar média ( X ) dividida pela despesa média (Y ) do intervalo de dados. 

Ressalta-se que para realização dos cálculos, somente serão consideradas as famílias que apresentarem despesa>0. 

A partir da análise dos valores das elasticidades-renda e seus intervalos de confiança, construir-se-á uma 

taxonomia que classificará as despesas familiares em mais sensíveis à renda (elasticidade > 1), menos sensíveis à 

renda (elasticidade entre 0 e 1) e não sensíveis (elasticidade negativa) para as famílias de cada grupo – Endividados e 

Positivos – e para cada segmento identificado. Talvez algumas despesas não poderão ser classificadas em razão do 

intervalo de confiança construído para a elasticidade contemplar valores em diferentes faixas de elasticidades. Para 

esta situação, as despesas serão nomeadas como incertas (SILVA, 2009). 

As retas de regressão serão geradas de forma que a soma dos quadrados de seus valores seja mínima 

(método de mínimos quadrados ordinários – MQO). Utilizar-se-á os valores monetários anuais originais da renda 

familiar e das despesas familiares, decisão justificável pelo objetivo de estimar a elasticidade-renda da família como 

um todo e não de um só indivíduo, como ocorreria caso o cálculo fosse embasado em despesa e renda per capíta 

(SILVA, 2009). 

No intuito de averiguar a significância e poder de explicação dos modelos, verificar-se-á as estatísticas F e 

os p-values de cada variável a um intervalo de confiança de 95%. Já o ajuste do modelo será checado por meio do 

valor de R², destacando-se que este pode ser baixo devido ao fato dos gastos serem tidos como função de apenas 

uma variável, a renda. Os valores baixos (ver Apêndices B e C) ainda podem ser explicados pelo fato das regressões 

terem como input dados em painel, já que nesses casos existe um grande número de observações e, por isso, os 

pesquisadores não devem enfatizar excessivamente o valor de R2 (GUJARATI, 2000). 

Por fim, enfatiza-se que as análises serão tecidas e apresentadas em formato de relatório, tabelas, gráficos 

e quadros, tomados como base para discussões a respeito do fenômeno de alocação das despesas pelas famílias para 

a segmentação das mesmas.  

A seção seguinte apresenta a metodologia apresentada acima organizada por etapas. 

3.4.2.5. Passo a passo da aplicação de técnicas estatísticas 

A presente seção busca apresentar de forma resumida o passo a passo da operacionalização dos dados e 

aplicação das técnicas apresentadas. A tabela 26 concentra tais informações. 
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Tabela 26: Passo a passo metodológico 

Etapas Descrição 

1 Separação das despesas em 17 categorias 

2 Exclusão dos outliers 

3 Aplicação do teste de normalidade Komolgorov-Smirnov para categorias de despesa e renda total 

4 Separação dos casos em dois grandes grupos: Endividados e Positivos 

5 Cálculo da razão "despesa anual com categoria x/despesa anual total" - Endividados e Positivos 

6 
Realização da análise de conglomerado hierárquica (Ward) para definição do número de clusters - 
Endividados e Positivos 

7 
Realização da análise de conglomerado não hierárquica (k-means) para obtenção dos clusters finais - 
Endividados e Positivos 

8 
Realização da análise discriminante e mapeamento dos conglomerados dos grupos Endividados e 
Positivos 

9 
Realização da regressão simples para obtenção do parâmetro β1 para cada categoria de despesa em 
cada conglomerado 

10 
Cálculo da elasticidade renda da despesa para cada categoria de despesa em cada conglomerado 
segundo a equação 5 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seção seguinte está dividida em subseções. A primeira trata do detalhamento da amostra total (4.1), a 

segunda fornece uma visão geral dos grupos Envidados e Positivos (4.2.). A terceira apresenta os segmentos do 

grupo Endividados (4.2.1) e a quarta apresenta o mapeamento dos mesmos (4.2.2). Já a quinta apresenta os 

segmentos do grupo Positivos (4.2.3) e a sexta o mapeamento deles (4.2.4). A sétima apresenta a elasticidade renda 

das despesas para os grupos e seus segmentos (4.2.5) e a oitava fornece algumas discussões acerca dos resultados 

obtidos (4.3). 

4.1. Detalhamento da amostra total  

A amostra total fornecida pela Kantar WorldPanel contava inicialmente com 4800 famílias, como já 

mencionado. Porém, anteriormente à aplicação das técnicas estatísticas, foi necessário realizar o tratamento dos 

dados. 

Primeiramente, a fim de identificar os outliers, foi feito o cálculo da distância de Mahalanobis, medida de 

distância no espaço multidimensional de cada observação em relação ao centro médio das observações (GOUVÊA, 

2017), excluindo-se os valores com as maiores distâncias levando em consideração o valor do Teste T a 17 graus de 

liberdade. 

 Destaca-se que estes casos excluídos, quando na realização da primeira etapa da análise de cluster, 

demonstraram comportamento atípico, agrupando-se em clusters pequenos. Após a exclusão, a base final passou a 

contar com 4790 famílias. 

Realizou-se então o teste de Kolmogorov-Sminorv para checar a normalidade da distribuição das 

categorias de despesa e da renda total. Rejeitou-se H0 (a distribuição é normal) para todas as categorias de despesa e 

também para renda total, constatando-se que nenhuma variável possuía distribuição normal.  

Os 4790 casos foram então separados em dois grupos. O primeiro grupo, “Positivos”, composto por 

2381 famílias, apresenta “Renda Total - Despesa total > 0” enquanto o segundo grupo, “Endividados”, composto 

por 2409 famílias, apresenta “Renda Total - Despesa total ≤ 0”, em concordância com a classificação realizada pela 

Kantar WorldPanel. Ressalta-se que os 188 casos em que “Renda Total – Despesa total = 0” foram considerados 

como pertencentes ao grupo “Endividados” como uma medida de precaução, pois o mapeamento de todas as 

despesas das famílias é dotado de elevado grau de dificuldade e, eventualmente, pode não exprimir todos os gastos. 

A tabela 27 apresenta a composição do orçamento familiar, a despesa e a renda média das 4790 famílias 

antes e após a divisão em dois grupos. 
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Tabela 27. Composição do orçamento familiar, despesa e renda total das famílias 

Categorias de 
despesa 

Média 
Total 
(%) 

Desvio 
padrão 

(%) 

Coefici-
ente de 
variação 

(%) 

Média 
Endivi-
dados 
(%) 

Desvio 
padrão 

(%) 

Coefi- 
ciente 

de 
variação 

(%) 

Média 
Positi-
vos (%) 

Desvio 
padrão 

(%) 

Coefici-
ente de 
variação 

(%) 

Alimentação e 
bebidas dentro 

do lar 
27,8 12,3 44,2 24,8 12 48,4 26,9 12,6 46,8 

Habitação 12 12,4 103,3 11,9 13,1 110,1 8,9 10,2 114,6 

Transporte 11 10,3 93,6 10,7 10,5 98,1 11,4 10,1 88,6 

Serviços públicos 8,5 5,5 64,7 7,9 5,1 64,6 9,1 5,8 63,7 

Saúde 6,6 7,6 115,2 6,4 7,4 115,6 6,8 7,9 116,2 

Vestuário 6,5 5,6 86,2 6,7 6,1 91,0 6,2 4,9 79,0 

Higiene pessoal 5,1 3,6 70,6 5,1 3,7 72,5 5 3,5 70,0 

Alimentação e 
bebidas fora do 

lar  
4,6 5,1 110,9 4,8 5,2 108,3 4,4 4,9 111,4 

Lazer 4,3 4,3 100,0 4,4 4,3 97,7 4,2 4,3 102,4 

Educação 2,5 5,5 220,0 2,9 6 206,9 2,1 4,9 233,3 

Comunicação 2,3 2,3 100,0 2,2 2,3 104,5 2,5 2,4 96,0 

Artigos de 
limpeza 

2,2 1,5 68,2 2,1 1,5 71,4 2,2 1,5 68,2 

Serviços pessoais 2,1 2,1 100,0 2 2,1 105,0 2,2 2,2 100,0 

Serviços 
financeiros 

1,7 4,6 270,6 5 6,5 130,0 5,2 6,4 123,1 

Fumo 1 3 300,0 1,1 2,9 263,6 1 3 300,0 

Cerimônias e 
festas 

1 2,8 280,0 1,1 3 272,7 0,8 2,7 337,5 

Animais 0,9 1,7 188,9 0,9 1,6 177,8 0,9 1,8 200,0 

Média  5,9 - - 5,9 - - 5,9 - - 

Renda total anual 
(R$) 

41113,7 - - 30144,9 - - 55848,3 - - 

Renda total 
mensal (R$) 

3426,1 - - 2512,1 - - 4654 - - 

Despesa total 
anual (R$) 

41396,7 -   47448,4 -   38962,4 -   

Despesa total 
mensal (R$) 

3449,7 -   3954 -   3246,9 -   

Fonte: elaborado pela autora 

Pela observação dos dados referentes a amostra total (antes da divisão), nota-se que cerca de 50% das 

despesas dizem respeito a categorias de sobrevivência como alimentação e bebidas dentro do lar (27,8%), habitação 

(12%) e também transporte (11%). As demais despesas que compõe o orçamento e somam os 50% restantes 

possuem caráter discricionário, como lazer (4,3%), comunicação (2,3%) e cerimônias e festas (1%). 

Também é interessante notar que para todas as despesas, tanto na amostra total quanto para os dois 

grandes grupos, o coeficiente de variação é bastante elevado, um indicativo de que elas estão distribuídas de forma 

pouco homogênea em conjuntos de dados que contam com grande variedade de classes sociais e arranjos familiares. 

Além disso, nota-se que a despesa média total excede a renda média total em R$283, sinalizando a presença de 

muitas famílias endividadas na amostra.  

É importante também citar que a amostra é principalmente composta por indivíduos de classe C, famílias 

monoparentais e donas de casa solteiras com 40 anos ou mais e donas de casa com 50 anos ou mais, como mostra a 

tabela 28. 
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Tabela 28. Variáveis Sociodemográficas (amostra total, positivos e endividados) 

Classe social 
Número de 

famílias 
(total) 

%     
(total) 

Número de 
famílias 

(endividados) 

% 
(endividados) 

Número de 
famílias 

(positivos) 

% 
(positivos) 

A/B 1596 33,3 787 32,7 809 34,0 

C 2074 43,3 1073 44,5 1001 42,0 

DE 1120 23,4 549 22,8 571 24,0 

Total 4790 100,0 2409 100,0 2381 100,0 

Casal com 
filhos 

adolescentes 
354 7,4 159 6,6 195 8,2 

Casal com 
filhos pequenos 

837 17,5 465 19,3 372 15,6 

Casal com 
filhos 

adolescentes 
658 13,7 326 13,5 332 13,9 

Casal com 
filhos adultos 

385 8,0 159 6,6 226 9,5 

Dona de casa 
com 40 anos ou 

mais 
1266 26,4 599 24,9 667 28,0 

Dona de casa 
com até 39 anos 

134 2,8 67 2,8 67 2,8 

Monoparentais 1156 24,1 634 26,3 522 21,9 

Total 4790 100,0 2409 100,0 2381 100,0 

Até 39 anos 370 7,7 225 9,3 145 6,1 

De 30 a 39 anos 963 20,1 522 21,7 441 18,5 

De 40 a 49 anos 1149 24,0 587 24,4 562 23,6 

50 ou mais anos 2308 48,2 1075 44,6 1233 51,8 

Total 4790 100,0 2409 100,0 2381 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

 A fim de caracterizar e definir os padrões de orçamento e de consumo típicos dos dois grandes grupos 

definidos acima, os “Positivos” e os “Endividados”, as seções seguintes apresentam os resultados da análise de 

cluster e da análise discriminante, que ajudam a compreender como as famílias que encontram-se em ambas as 

situações alocam seus recursos, bem como as semelhanças e diferenças entre seu orçamento. 

4.2. Segmentando os grupos “Positivos” e “Endividados” 

O processo de segmentação dos dois grupos estudados foi realizado por meio da análise de cluster pois, 

como já dito anteriormente, ela permite a realização da segmentação de mercado, bem como a compreensão do 

comportamento do consumidor. 

A primeira etapa da segmentação contou com a análise preliminar dos dados e a exclusão dos outliers, que 

poderiam afetar os resultados finais já que a análise de conglomerados é bastante sensível a presença destes casos, 

responsáveis por atrair o centroide do conglomerado para si. 

O input para a realização da análise de conglomerados foi a porcentagem que cada categoria de despesa 

representa na despesa total familiar anual (despesa anual em reais com determinada categoria de despesa/despesa 

anual total em reais). Tal decisão foi tomada como resultado dos esforços para padronizar os dados e também para 

facilitar a realização e leitura das análises dos padrões de orçamento. A fim de realizar comparações, as despesas 

foram padronizadas seguindo o método Z-scores e também serviram de input para uma rodada experimental da análise 

de conglomerados. É importante ressaltar que os resultados divergiram pouco e que as porcentagens foram 

escolhidas como melhor forma de padronização devido a maior facilidade para manipulá-las. 
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Ainda no tocante do processo de realização da análise cluster, primeiramente realizou-se o agrupamento 

hierárquico a partir do método de Ward (em que se prioriza o menor aumento na soma total das distâncias entre os 

casos internos e o centroide do cluster) no intuito de observar os coeficientes de aglomeração (medida de distância 

dentro do conglomerado formado no estágio) e obter o melhor número de clusters. Os maiores ganhos de 

percentagem da variância foram obtidos pela formação de três, quatro e cinco clusters no caso do grupo 

“Endividados” e quatro e cinco clusters no caso do grupo “Positivos”. O Apêndice A apresenta o gráfico da variação 

dos coeficientes de aglomeração nos dois casos. 

Em um segundo momento, utilizou-se o método de aglomeração não hierárquico k-means, realizou-se a 

análise com três, quatro e cinco agrupamentos no caso do grupo “Endividados” e o melhor resultado foi obtido para 

cinco clusters, quando as famílias ficaram distribuídas de forma mais coerente e uniforme em cada cluster e as 

categorias de despesas, pelo teste F e significância, mostraram melhor poder discriminante. Cabe ressaltar ainda que 

na existência de três e quatro clusters, famílias com grande disparidade de renda e despesas foram agrupadas e o 

poder de discriminação das variáveis ficou prejudicado (teste F com valores baixos e nível de significância acima de 

0,05).  

Já para o caso do grupo “Positivos”, a escolha foi pela formação de quatro clusters. Quando formados 

cinco, observou-se a criação de um grupo pouco discriminado pelas variáveis utilizadas, grupo este em que o teste F 

e a significância para pelo menos três categorias de despesa mostraram resultados inadequados. 

Nas seções seguintes estão detalhados os segmentos encontrados para os grandes grupos “Endividados” e 

“Positivos”. 

 4.2.1. Os “Endividados” 

Como descrito acima, no intuito de desvelar os segmentos que compõe o grupo “Endividados”, 

formaram-se cinco clusters.  

De acordo com o teste F e o nível de significância, todas as categorias de despesa, exceto despesas com 

animais, são discriminadoras dos clusters obtidos. Ainda observando a magnitude do teste, pode-se concluir que tais 

clusters são melhor discriminados pelas seguintes categorias de despesa: Alimentação dentro do domicílio, 

Habitação, Transporte e Serviços financeiros. 

Tanto essas variáveis chave quanto o estudo realizado por Silva (2009) foram base para nomeação dos 

segmentos: Automotores, Caseiros, Bem estar, Sobreviventes e Pagadores de empréstimos. Os segmentos são 

apresentados pela tabela 29. 
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Tabela 29. Segmentos do grupo Endividados 

Categorias de despesa 
Auto-

motores 
(%) 

Caseiros 
(%) 

Bem 
estar  
(% ) 

Sobre-
viventes 

(%) 

Pagadores 
de 

empréstimos 
(%) 

Média 
geral 
(%) 

F Sig 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

16,9 20,0 20,4 40,9 20,8 23,8 896,24 0,000 

Habitação 7,2 35,0 8,6 5,2 7,3 12,6 1081,96 0,000 

Transporte 29,4 6,0 8,5 5,6 6,3 11,2 1111,95 0,000 

Serviços públicos 5,8 7,0 7,3 10,7 7,8 7,7 76,45 0,000 

Serviços financeiros 4,3 3,4 3,8 3,4 21,9 7,4 704,29 0,000 

Saúde 5,6 4,8 9,4 3,7 7,2 6,1 65,50 0,000 

Vestuário 5,8 4,8 8,9 6,0 4,9 6,1 46,68 0,000 

Higiene pessoal 3,5 4,2 4,9 7,6 4,3 4,9 113,77 0,000 

Alimentação e bebidas 
fora do lar  

5,1 2,7 6,9 3,4 4,3 4,5 70,28 0,000 

Lazer 4,9 3,5 5,7 2,8 4,6 4,3 49,08 0,000 

Educação 2,8 1,5 5,2 1,1 2,0 2,5 55,08 0,000 

Comunicação 2,4 1,7 2,6 1,8 2,2 2,1 15,37 0,000 

Artigos de limpeza 1,5 1,8 1,8 3,2 1,7 2,0 130,88 0,000 

Serviços pessoais 1,9 1,4 2,5 1,7 1,7 1,8 25,79 0,000 

Fumo 0,8 0,7 1,2 1,3 1,3 1,1 4,47 0,001 

Cerimônias e festas 1,4 0,6 1,5 0,7 0,9 1,0 9,43 0,000 

Animais 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,37 0,829 

Total 100 100 100 100 100 100 - - 

Quantidade de 
famílias 

402 412 825 593 177 482 - - 

% de famílias 17 17 34 25 7 20 - - 

Renda média anual 
(R$) 

39108,9 28714,5 33491,5 14893,4 34516,3 30144,9 - - 

Renda média mensal 
(R$) 

3259,1 2392,9 2791,0 1241,1 2876,4 2512,1 - - 

Despesa média anual 
(R$) 

62978,1 48848,3 50649,8 22272,3 52493,7 47448,5 - - 

Despesa média 
mensal (R$) 

5248,2 4070,7 4220,8 1856,0 4374,5 3954,0 - - 

Diferença renda-
despesa anual (R$) 

-23869,2 -20133,9 -17158,4 -7378,8 -17977,4 -17303,5 - - 

Fonte: Elaborado pela autora 

Estes segmentos possuem também diferentes características sociodemográficas, como classe econômica, 

ciclo de vida e idade da dona de casa. De acordo com o teste qui-quadrado (Tabela 30), todas essas características são 

boas discriminadoras dos clusters. 

Tabela 30. Poder de discriminação das variáveis sociodemográficas (endividados) 

Variável Sociodemográfica Teste  Valor Sig. 

Classe socioeconômica         Qui-quadrado 263,527 0,000 

Ciclo de vida Qui-quadrado 174,510 0,000 

Idade da dona de casa Qui-quadrado 58,642 0,000 
Fonte: Elaborado pela autora 

A tabela 31 indica a classe social das famílias que compõe cada cluster. É possível observar que nos 

clusters melhor discriminados por despesas de sobrevivência, como habitação e alimentação, predominam as classes 

C e D/E, enquanto nos clusters onde as despesas discricionárias se destacam as classes A/B se sobressaem.  
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Tabela 31. Classe Socioeconômica (endividados) 

Classe Social Automotores Caseiros 
Bem 
estar 

Sobreviventes 
Pagadores 

de 
empréstimos 

Total 

A/B 
Famílias 217 133 314 69 54 787 

% 54,0 32,3 38,1 11,6 30,5 32,7 

C 
Famílias 145 190 368 292 78 1073 

% 36,1 46,1 44,6 49,2 44,1 44,5 

D/E 
Famílias 40 89 143 232 45 549 

% 10,0 21,6 17,3 39,1 25,4 22,8 

Total 
Famílias 402 412 825 593 177 2409 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

A tabela 32 por sua vez apresenta a distribuição do ciclo de vida nos cinco clusters obtidos. É possível 

identificar que famílias monoparentais e donas de casa solteiras com 40 anos ou mais são o perfil mais recorrente 

entre os endividados. 

Tabela 32. Ciclo de vida (endividados) 

Ciclo de vida 
Auto-

motores 
Caseiros 

Bem 
estar 

Sobrevi-
ventes 

Pagadores 
de 

empréstimos 
Total 

Casal com filhos 
adolescentes 

Famílias 42 25 61 24 7 159 

% 10,4 6,1 7,4 4,0 4,0 6,6 

Casal com filhos 
pequenos 

Famílias 87 77 179 94 28 465 

% 21,6 18,7 21,7 15,9 15,8 19,3 

Casal com filhos pré- 
adolescentes 

Famílias 67 34 135 68 22 326 

% 16,7 8,3 16,4 11,5 12,4 13,5 

Casal com filhos 
adultos 

Famílias 48 20 58 27 6 159 

% 11,9 4,9 7,0 4,6 3,4 6,6 

Dona de casa solteira 
com 40 anos ou mais 

Famílias 77 136 134 179 73 599 

% 19,2 33,0 16,2 30,2 41,2 24,9 

Dona de casa solteira 
com até 39 anos 

Famílias 19 14 17 14 3 67 

% 4,7 3,4 2,1 2,4 1,7 2,8 

Monoparentais 
Famílias 62 106 241 187 38 634 

% 15,4 25,7 29,2 31,5 21,5 26,3 

Total 
Famílias 402 412 825 593 177 2409 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

Já a tabela 33 apresenta a idade das donas de casa que representaram as famílias ao participar do painel 

Kantar WorldPanel. É possível constatar que entre os endividados, aquelas com 40 anos ou mais sobressaem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

Tabela 33. Idade da dona de casa (endividados) 

Idade da dona de casa 
Auto-

motores 
Caseiros 

Bem 
estar 

Sobreviventes 
Pagadores 

de 
empréstimos 

Total 

Até 39 anos 
Famílias 43 51 78 45 8 225 

% 10,7 12,4 9,5 7,6 4,5 9,3 

De 30 a 39 
anos 

Famílias 99 76 210 114 23 522 

% 24,6 18,4 25,5 19,2 13,0 21,7 

De 40 a 49 
anos 

Famílias 112 87 208 144 36 587 

% 27,9 21,1 25,2 24,3 20,3 24,4 

50 ou mais 
anos 

Famílias 148 198 329 290 110 1075 

% 36,8 48,1 39,9 48,9 62,1 44,6 

Total 
Famílias 402 412 825 593 177 2409 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

A seção seguinte apresenta o mapeamento dos clusters obtidos levando em consideração as variáveis que 

melhor os discriminam.  

4.2.2. Mapa dos segmentos do grupo Endividados 

Considerando os padrões de consumo das famílias endividadas, a presente seção busca mapeá-los de 

acordo com as categorias de despesa que melhor os discriminam e, para isto, utiliza-se da análise discriminante. Vale 

lembrar que tal análise é altamente sensível à normalidade dos dados e, devido ao fato da distribuição de nenhuma 

categoria de despesa cumprir o pressuposto de normalidade, a robustez dos resultados pode ser prejudicada. 

Seguindo os pressupostos de tal técnica, o teste Lambda de Wilks apresentado pela tabela 34 testa a 

existência de diferença de médias entre os grupos para cada variável. Ressalta-se que os valores elevados do teste 

denotam a ausência de diferença entre os grupos, por isso as variáveis que apresentam menor valor, como transporte, 

habitação, alimentação e bebidas dentro do lar e serviços financeiros são aquelas que melhor discriminaram os 

segmentos estudados. 

Tabela 26. Poder de discriminação de cada categoria de despesa (endividados) 

Categoria de despesa Lambda de Wilks F Sig. 

Transporte 0,351 1111,946 0,000 

Habitação 0,357 1081,957 0,000 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

0,401 896,241 0,000 

Serviços financeiros 0,460 704,291 0,000 

Artigos de limpeza 0,821 130,881 0,000 

Higiene pessoal 0,841 113,774 0,000 

Serviços públicos 0,887 76,451 0,000 

Alimentação e bebidas fora 
do lar  

0,895 70,282 0,000 

Saúde 0,902 65,502 0,000 

Educação 0,916 55,081 0,000 

Lazer 0,924 49,081 0,000 

Vestuário 0,928 46,685 0,000 

Serviços pessoais 0,959 25,794 0,000 

Comunicação 0,975 15,366 0,000 

Cerimônias e festas 0,985 9,426 0,000 

Fumo 0,993 4,470 0,001 

Animais 0,999 0,371 0,829 
Fonte: Elaborado pela autora  
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A realização da análise aponta a existência de quatro funções discriminantes. Dentre essas funções, as que 

melhor contribuem para demonstrar a diferença entre os grupos são as funções um e dois que explicam, 

respectivamente, 35,6% e 31,8% da variância da amostra. Embora todas as quatro funções sejam significativas, as 

funções 1 e 4 ainda apresentam valores mais baixos de Lambda de Wilks e valores mais altos para o teste de Qui 

quadrado, sendo as que melhor discriminam os grupos, como mostra a tabela 35. 

Tabela 35. Autovalores, Lambda de Wilks e Qui quadrado (endividados) 

Função 
Valor 

próprio 
Porcentagem 
de variância 

Porcentagem 
cumulativa 

Teste de 
funções 

Lambda 
de Wilks 

Qui 
quadrado 

Sig. 

1 2,113 35,6 35,6 1 até 2 0,029 8474,610 0,000 

2 1,888 31,8 67,4 2 até 3 0,091 5751,717 0,000 

3 1,220 20,5 87,9 3 até 4 0,262 3208,965 0,000 

4 0,717 12,1 100,0 4 0,582 1296,595 0,000 
Fonte: Elaborado pela autora 

A seguir, a tabela 36 apresenta a matriz de estrutura, que auxilia na interpretação da importância de cada 

variável para as funções discriminantes. As variáveis com asterisco são as mais importantes para determinação de 

cada função, pois apresentam maiores correlações com elas. Ressalta-se que apenas a variável que apresenta maior 

correlação com cada função é considerada no modelo final. 

Tabela 36. Matriz de estruturas (endividados) 

Categorias de despesa Função 1 Função 2 Função 3 Função 4 

Transporte   0,890* 0,153 -0,205 0,360 

Habitação -0,402 0,861* -0,028 0,302 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

-0,430 -0,637* -0,393 0,464 

Artigos de limpeza -0,173 -0,241* -0,160 0,140 

Higiene pessoal -0,117 -0,209* -0,124 -0,007 

Serviços públicos -0,153 -0,187* -0,070 0,095 

Serviços financeiros 0,039 -0,135  0,936* 0,315 

Saúde 0,024 0,024 0,086 -0,337* 

Educação 0,089 0,040 0,035 -0,312* 

Vestuário 0,045 -0,053 -0,055 -0,310* 

Alimentação e bebidas 
fora do lar  

0,082 -0,040 0,069 -0,283* 

Lazer 0,107 0,004 0,079 -0,283* 

Serviços pessoais 0,046 -0,035 0,045 -0,229* 

Comunicação 0,067 -0,018 0,033 -0,185* 

Fumo -0,026 -0,040 -0,007 -0,112* 

Cerimônias e festas 0,060 -0,003 0,009 -0,107* 

Animais -0,015 0,001 0,025 -0,038* 
*Possui correlação significativa com a função 
Fonte: Elaborado pela autora  

Ressalta-se que a categoria de despesa que possui maior correlação com a função um é a categoria 

transporte (0,890), enquanto que a que possui maior correlação com a função dois é a categoria habitação (0,861). Já 

a categoria de despesa que possui maior correlação com a função 3 é serviços financeiros (0,936). Visto isso, o 

mapeamento final é apresentado (figura 3, figura 4 e figura 5).  
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Figura 3. Mapeamento dos segmentos de famílias endividadas (Função 1 e 2) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 4.  Mapeamento dos segmentos de famílias endividadas (Função 1 e 3) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 5 Mapeamento dos segmentos de famílias endividadas (Função 2 e 3) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Cabe ainda ressaltar que a análise classificou corretamente em média 94,3% dos casos originais, o que 

pode ser considerado um bom resultado (FÁVERO et al, 2009). A tabela 37 apresenta detalhes da classificação. 

Tabela 37. Classificação das famílias (endividados) 

Classificação 
correta (qnta.de 

famílias) 

Auto- 
motores 

Caseiros 
Bem 
estar 

Sobre-
viventes 

Pagadores de 
Empréstimo 

Total 

Automotores  369 0 21 0 12 402 

Caseiros 5 391 9 1 6 412 

Bem Estar 7 8 786 18 6 825 

Sobreviventes 3 2 19 554 15 593 

Pagadores de 
Empréstimo 

0 0 3 2 172 177 

Classificação 
correta (%) 

Auto-
motores 

Caseiros 
Bem 
estar 

Sobre-
viventes 

Pagadores de 
Empréstimo 

Total 

Automotores 91,8 0,0 5,2 0,0 3,0 100,0 

Caseiros 1,2 94,9 2,2 0,2 1,5 100,0 

Bem Estar 0,8 1,0 95,3 2,2 0,7 100,0 

Sobreviventes 0,5 0,3 3,2 93,4 2,5 100,0 

Pagadores de 
Empréstimo 

0,0 0,0 1,7 1,1 97,2 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tendo em vista o mapa e as tabelas com maiores informações a respeito dos segmentos encontrados, as 

subseções seguintes buscam trazer mais detalhes de cada um deles. 

4.2.2.1. Segmento “Automotores” 

O segmento “Automotores” é composto por 402 (17%) das famílias do grupo “Endividados”, que têm 

29% de seu orçamento comprometido com gastos relativos a transporte. Esse é o segundo menor segmento do 



63 
 

 
 

grupo, tem as menores despesas com alimentação dentro lar (17%) e habitação (7%), mas destina, em média, a 

mesma porcentagem do orçamento a categorias de despesa discricionárias (como educação e lazer) que os outros 

segmentos da amostra. 

A maior parte de suas despesas com transporte dizem respeito a compra à vista de veículos. Este grupo é 

majoritariamente formado por famílias de classe A/B (54%), possui grande porcentagem de casais com filhos 

pequenos (21,6%) ou filhos pré adolescentes (16,7%) e donas de casa solteiras com 40 anos ou mais (19,2%). O 

segmento conta também de muitas donas de casa de 40 a 49 anos (27,9%) e de 50 anos ou mais (36,8%). 

Cabe destacar que, dentre os endividados, as famílias que compõe o segmento automotores são as que 

possuem maior renda anual mas, ao mesmo tempo, possuem também as maiores despesas anuais. Desta forma, 

possuem o maior gap renda-despesa da amostra. 

4.2.2.2. Segmento “Caseiros” 

Este segmento apresenta tamanho médio, é composto por 412 famílias (17%) pertencentes ao grupo 

“Endividados”. Essas famílias possuem 35% do orçamento comprometido com despesas referentes a habitação. 

Cabe destacar que essas despesas referem-se, principalmente, ao pagamento da prestação do imóvel e custos de 

aquisição dele. Pela habitação ser tão significativa no orçamento, as outras despesas, discricionárias ou não, 

representam parcelas pequenas do total. Uma vez que as despesas com alimentação dentro do lar representam 20% 

do orçamento, 55% das despesas dizem respeito somente a despesas de sobrevivência.  

Cabe destacar que, entre os caseiros, sobressaem-se as famílias que compõe a classe C (46,1%), são 

formadas por donas de casa com 50 anos ou mais (48,1%), donas de casa de 40 anos ou mais solteiras (33%) e 

famílias monoparentais (25,7%). 

Estas famílias possuem a segunda menor renda entre os endividados, mas apresentam gastos medianos, o 

que leva seu gap renda-despesa ser o maior após o das famílias automotoras. Estas famílias aparentemente preferem 

sacrificar seu orçamento para realizar a compra do imóvel próprio, o que possivelmente traz a elas alguma 

estabilidade. 

4.2.2.3. Segmento “Bem Estar” 

O segmento em questão é o maior da amostra, conta com 825 (34%) das famílias endividadas. Aqueles 

que procuram o Bem estar apresentam gastos acima da média quando se diz respeito a categorias discricionárias 

como saúde (9%), alimentação fora do domicílio (7%) e vestuário (9%), possuindo também a menor porcentagem de 

despesas realizadas com categorias não discricionárias tais como habitação (9%) e alimentação dentro do lar (20%). 

Esse segmento é formado por famílias monoparentais (29,7%) e casais com filhos pequenos (21,7%)); 

predominando aquelas pertencentes às classes A/B (38,1%) e C (44,6%) e donas de casa de 30 a 39 anos (25,5%) e 

de 40 a 49 anos (25,2%). 

Aas famílias em questão possuem renda e despesas anuais maiores que a média dos endividados, porém 

seu gap renda-despesa não é um dos maiores entre os endividados. Aparentemente, embora essas famílias estejam 

endividadas, elas ainda destinam parte importante de seu orçamento para categorias não essenciais, o que pode ser 

uma evidência que caso sua renda aumente, ela será gasta com estas categorias. 
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4.2.2.4. Segmento “Sobreviventes” 

Este segmento é formado por 595 (25%) famílias pertencentes ao grupo endividados, sendo o segundo 

maior cluster. Os sobreviventes comprometem a maior parte de orçamento com despesas referentes a alimentação 

dentro lar (41%) e serviços públicos (11%). Somadas, ambas as categorias representam 52% do orçamento total 

destas famílias. 

Os sobreviventes são majoritariamente das classes C (49,2%) e D/E (39,1%), são famílias monoparentais 

(31,5%) e donas de casa solteiras com 40 anos ou mais (30,2%). Predominam também as donas de casa com mais de 

50 anos (48,9%). 

Eles possuem as menores renda e despesa média do grupo endividados, seu gap renda-despesa configura-

se como o terceiro maior dentre os cinco segmentos. Estas famílias, por destinarem 63% de seu orçamento para 

categorias não discricionárias, tais como alimentação dentro do lar, serviços públicos, habitação e transporte, 

provavelmente iriam destinar renda adicional ao consumo de bens abarcados por categorias discricionárias, como 

educação e saúde 

4.2.2.5. Segmento “Pagadores de empréstimos” 

O segmento em questão é o menor do grupo de endividados, conta com apenas 117 (17%) famílias. Estas 

famílias têm seu orçamento altamente comprometido com despesas financeiras (22%), como pagamento de 

empréstimos e juros bancários. Suas despesas não discricionárias, tais como alimentação dentro do lar e habitação, 

tomam 28% do orçamento, de forma que sobram apenas 40% para as categorias discricionárias.  

Os pagadores de juros são majoritariamente das classes A/B (32,7%) e C (44,5%). São dona de casa 

solteiras com 40 anos ou mais (41,2%) e famílias monoparentais (21,5%). Além disso, a idade média das donas de 

casa desse padrão permeia os 50 anos ou mais (44,6%). 

A renda e a despesa média das famílias pagadoras de juros são as segundas maiores da amostra, ficando 

atrás apenas dos automotores. No entanto, o gap renda-despesas dessas famílias é o terceiro maior. Analisando seu 

orçamento, detecta-se que provavelmente qualquer recurso extra obtido por essas famílias seria gasto no pagamento 

de serviços financeiros, já que esses oneram consideravelmente o orçamento.     

4.2.3. Os “Positivos” 

Assim como para o grupo “Endividados”, foram feitos esforços no sentido de segmentar o grupo 

“Positivos” a fim de desvelar os padrões de consumo mantidos por essas famílias. Como já dito acima, as famílias 

“positivas” formaram quatro diferentes segmentos, caracterizados por diferentes padrões de orçamento.  

Observando o teste F e o nível de significância das categorias de despesa consideradas, é possível afirmar 

que todas elas de fato discriminam os segmentos obtidos. Ressalta-se ainda que, para os Positivos, as despesas com 

alimentação e bebidas dentro do lar, transporte, habitação e saúde são as melhores discriminadoras (vide altos valores 

para teste F).  

Seguindo a mesma lógica adotada para famílias endividadas, os segmentos foram nomeados de acordo 

com as despesas que mais contribuem para sua discriminação e de acordo com o estudo de Silva (2009), como 

mostra a tabela 38.   
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Tabela 38. Padrão de orçamento das famílias Positivas 

Categorias de despesa 
Caseiros 

(%) 

Bem 
estar 
(%) 

Sobrevi-
ventes 

(%) 

Automo-
tores 
(%) 

Média 
geral (%) 

F Sig. 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

22,9 22,5 42,7 19,2 26,8 1089,180 0,000 

Transporte 7,5 9,3 5,8 28,4 12,8 113,834 0,000 

Habitação 27,7 5,6 4,0 5,7 10,8 7,403 0,000 

Serviços públicos 7,5 8,5 12,6 6,0 8,6 11,935 0,000 

Vestuário 5,3 8,1 5,7 6,4 6,4 30,104 0,000 

Saúde 4,5 8,6 4,0 5,7 5,7 2,640 0,000 

Higiene pessoal 4,4 4,8 7,1 3,6 5,0 753,084 0,000 

Serviços financeiros 3,8 6,4 3,3 5,2 4,7 25,983 0,000 

Alimentação e bebidas fora 
do lar 

3,5 6,6 2,5 4,5 4,3 936,620 0,000 

Lazer 3,7 5,2 2,5 4,5 4,0 47,865 0,000 

Comunicação 2,1 2,8 2,2 2,6 2,4 2,628 0,000 

Serviços pessoais 1,8 2,7 1,8 2,3 2,1 166,006 0,000 

Artigos de limpeza 1,7 1,9 3,2 1,6 2,1 1039,409 0,000 

Educação 1,7 3,0 0,6 2,0 1,8 107,463 0,000 

Fumo 0,7 1,4 0,9 0,5 0,9 121,485 0,000 

Animais 0,7 1,1 0,7 0,9 0,9 62,113 0,000 

Cerimônias e festas 0,6 1,2 0,4 0,9 0,8 36,332 0,000 

Total 100 100 100 100 100 - - 

Quantidade de famílias 407 892 677 405 595 - - 

% de famílias 17,1 37,5 28,4 17,0 25,0 - - 

Renda média anual (R$) 55923,1 58897,7 27726,4 80845,8 55848,3 - - 

Renda média mensal (R$) 4660,3 4908,1 2310,5 6737,1 4654,0 - - 

Despesa média anual (R$) 40798,4 41689,9 18598,4 54763,2 38962,4 - - 

Despesa média mensal (R$) 3399,9 3474,2 1549,9 4563,6 3246,9 - - 

Diferença renda-despesa 
(R$) 

15124,7 17207,8 9128,1 26082,6 16885,8 - - 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os segmentos acima apresentados podem também ser caracterizados de acordo com variáveis 

sociodemográfica como: classe econômica, ciclo de vida e idade da dona de casa. Todas elas podem ajudar a 

compreender a formação dos padrões de orçamento, já que este é fortemente influenciado pela estrutura familiar.  

De acordo com o teste Qui-quadrado (Tabela 39), todas as variáveis mencionadas acima são boas 

discriminadoras dos clusters. 

Tabela 39. Poder de discriminação das variáveis sociodemográfica (positivos) 

Variável 
Sociodemográfica 

Teste  Valor Sig. 

Classe socioeconômica Qui-quadrado 343,001 0,024 

Ciclo de vida Qui-quadrado 108,208 0,000 

Idade da dona de casa Qui-quadrado 19,142 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora  

Observado a distribuição das classes sociodemográfica entre os segmentos (tabela 40), constata-se que, 

assim como no caso das famílias endividadas, os Automotores e Bem Estar concentram a maior parte da classe A/B, 

enquanto “Sobreviventes” concentram as classes D/E.  
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Tabela 40. Classe socioeconômica (positivos) 

Classe Social Caseiros Bem estar 
Sobre-

viventes 
Auto-

motores 
Total 

A/B 
Famílias 122 368 80 239 809 

% 30,0 41,3 11,8 59,0 34,0 

C 
Famílias 196 365 315 125 1001 

% 48,2 40,9 46,5 30,9 42,0 

D/E 
Famílias 89 159 282 41 571 

% 21,9 17,8 41,7 10,1 24,0 

Total 
Famílias 407 892 677 405 2381 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

A distribuição das famílias por ciclo de vida (tabela 41) ainda permite constatar que casais com filhos 

adolescentes e adultos concentram-se nos segmentos em que a renda média e as despesas são mais altas, uma 

evidência da forte influência da variável ciclo de vida tanto na renda quanto na composição do orçamento.  

Tabela 41. Ciclo de vida (positivos) 

Ciclo de vida Caseiros Bem Estar 
Sobre-

viventes 
Auto-

motores 
Total 

Casal com filhos 
adolescentes 

Famílias 26 77 42 50 195 

% 6,4 8,6 6,2 12,3 8,2 

Casal com filhos 
pequenos 

Famílias 71 140 94 67 372 

% 17,4 15,7 13,9 16,5 15,6 

Casal com filhos 
pré adolescentes 

Famílias 57 130 79 66 332 

% 14,0 14,6 11,7 16,3 13,9 

Casal com filhos 
adultos 

Famílias 28 98 36 64 226 

% 6,9 11,0 5,3 15,8 9,5 

Dona de casa 
com 40 anos ou 

mais 

Famílias 133 212 249 73 667 

% 32,7 23,8 36,8 18,0 28,0 

Dona de casa 
com até 39 anos 

Famílias 11 22 17 17 67 

% 2,7 2,5 2,5 4,2 2,8 

Monoparentais 
Famílias 81 213 160 68 522 

% 19,9 23,9 23,6 16,8 21,9 

Total 
Famílias 407 892 677 405 2381 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

De acordo como teste Qui-quadrado, a variável Idade da dona de casa é a que menos tem poder de 

discriminação dos agrupamentos. Mesmo assim, pode-se observar uma grande concentração de donas de casa com 

50 anos ou mais entre os segmentos daqueles que apresentam orçamento positivo (tabela 42).  
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Tabela 42. Idade da dona de casa (positivos) 

Idade da dona de 
casa 

Caseiros Bem Estar 
Sobre-

viventes 
Auto-

motores 
Total 

Até 39 
anos 

Famílias 37 44 36 28 145 

% 9,1 4,9 5,3 6,9 6,1 

De 30 a 
39 anos 

Famílias 83 175 115 68 441 

% 20,4 19,6 17,0 16,8 18,5 

De 40 a 
49 anos 

Famílias 90 223 145 104 562 

% 22,1 25,0 21,4 25,7 23,6 

50 ou 
mais 
anos 

Famílias 197 450 381 205 1233 

% 48,4 50,4 56,3 50,6 51,8 

Total 
Famílias 407 892 677 405 2381 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

A seção seguinte apresenta o mapeamento dos clusters obtidos levando em consideração as variáveis que 

melhor os discriminam.  

4.2.4. Mapa dos segmentos do grupo Positivos 

A fim de obter uma representação visual dos segmentos descobertos entre os Positivos, bem como trazer 

à luz as categorias de despesa que mais discriminam seu padrão de orçamento, essa seção debruça-se sobre a 

realização da análise discriminante. Vale lembrar que os dados não possuem distribuição normal, descumprindo um 

dos pressupostos da técnica em questão e podendo, portanto, causar distorções no resultado final. 

A observação do teste Lambda de Wilks (tabela 43), permite constatar a existência de diferença de médias 

entre os segmentos para cada categoria de despesa. Os valores mais baixos deste teste para as categorias habitação, 

alimentação e bebidas fora do lar e transporte mostram que elas são as que melhor discriminam os segmentos 

obtidos.  

Tabela 43. Poder de discriminação de cada categoria de despesa (positivos) 

Categorias de despesa 
Lambda de 

Wilks 
F Sig. 

Habitação 0,350 1473,969 0,000 

Alimentação e bebidas dentro do lar 0,369 1354,039 0,000 

Transporte 0,373 1329,983 0,000 

Artigos de limpeza 0,782 220,241 0,000 

Serviços públicos 0,843 147,759 0,000 

Higiene pessoal 0,848 142,459 0,000 

Alimentação e bebidas fora do lar  0,882 106,365 0,000 

Lazer 0,905 83,526 0,000 

Saúde 0,913 75,207 0,000 

Serviços financeiros 0,941 49,625 0,000 

Educação 0,951 40,481 0,000 

Vestuário 0,959 33,461 0,000 

Serviços pessoais 0,959 33,455 0,000 

Comunicação 0,981 15,016 0,000 

Cerimônias e festas 0,985 12,426 0,000 

Fumo 0,995 3,640 0,012 

Animais 0,995 3,626 0,013 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Ainda, a análise discriminante aponta a existência de três funções discriminantes. As funções um e dois 

apresentam valores próprios maiores que um e são as que explicam porcentagens mais elevadas da variância. A 

função um chega a explicar 46,4% e a dois 38,3% dela; juntas são capazes de explicar 84,7% da variância total. Além 

disso, ambas possuem os menores valores de Lambda de Wilks e maiores valores de Qui quadrado, sendo as que 

melhor discriminam os quatro segmentos obtidos. A tabela 44 apresenta estes dados. 

Tabela 44. Autovalores, Lambda de Wilks e Qui quadrado (positivos) 

Função 
Valor 

próprio 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
Teste de 
funções 

Lambda 
de Wilks 

Qui-
quadrado 

Sig. 

1 2,322 46,4 46,4 1 até 3 0,058 6733,717 0,000 

2 1,919 38,3 84,7 2 até 3 0,194 3889,114 0,000 

3 0,768 15,3 100,0 3 0,565 1350,863 0,000 

Fonte: elaborado pela autora 

A seguir, a tabela 45 apresenta a matriz de estrutura, que auxilia na interpretação da importância de cada 

variável para as funções discriminantes. As variáveis com asterisco são as mais importantes para determinação de 

cada função, pois apresentam maiores correlações com elas. Desta forma, a variável que apresenta maior correlação 

com cada função prevalece no modelo final. 

Tabela 45. Matriz de estruturas (positivos) 

Categorias de despesa Função 1 Função 2 Função 3 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

-0,807* -0,071 0,512 

Transporte 0,676* -0,447 0,571 

Artigos de limpeza -0,330* -0,054 0,166 

Serviços públicos -0,280* -0,017 0,085 

Higiene pessoal -0,255* -0,074 0,019 

Habitação 0,287 0,927* 0,226 

Alimentação e bebidas 
fora do lar  

0,133 -0,080 -0,327* 

Saúde 0,104 -0,017 -0,272* 

Lazer 0,113 -0,038 -0,261* 

Serviços financeiros 0,046 -0,026 -0,233* 

Vestuário 0,017 -0,066 -0,210* 

Educação 0,122 -0,054 -0,176* 

Cerimônias e festas 0,042 0,004 -0,155* 

Serviços pessoais 0,018 -0,062 -0,145* 

Comunicação 0,038 -0,083 -0,141* 

Fumo -0,038 -0,058 -0,117* 

Animais 0,009 0,008 -0,055* 
Fonte: Elaborado pela autora 

Apresenta-se então o mapa (figura 6) contendo todos os segmentos.  Destaca-se que a categoria que 

apresenta maior correlação com a função um é a categoria alimentação e bebidas dentro do lar (-0,807), enquanto 

que, para a função dois, a categoria melhor correlacionada é habitação (0,927). 
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Figura 6. Mapeamento dos segmentos de famílias positivas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Por fim, a análise classificou corretamente 95,5% dos casos originais, o que pode ser considerado um bom 

resultado (FÁVERO et al, 2009). A tabela 46 apresenta os detalhes. 

Tabela 46. Classificação dos casos (positivos) 

Classificação 
correta (qnta.de 

famílias) 
Caseiros Bem Estar 

Sobre-
viventes 

Auto-
motor 

Total 

Caseiros 401 6 0 0 407 

Bem Estar 13 846 23 10 892 

Sobreviventes 10 19 642 6 677 

Automotores 2 18 0 385 405 

Classificação 
correta (%) 

Caseiros Bem Estar 
Sobre-

viventes 
Auto-
motor 

Total 

Caseiros 98,5 1,5 0,0 0,0 100,0 

Bem Estar 1,5 94,8 2,6 1,1 100,0 

Sobreviventes 1,5 2,8 94,8 0,9 100,0 

Automotores 0,5 4,4 0,0 95,1 100,0 

Fonte: elaborado pela autora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tendo em vista o mapa e as tabelas com maiores informações a respeito dos segmentos encontrados, as 

subseções seguintes buscam trazer melhores detalhes de cada um deles. 

4.2.4.1. Segmento “Caseiros” 

O segmento “Caseiros” foi nomeado assim graças a grande parcela de seu orçamento comprometida com 

despesas do lar (27,7%). É o segundo menor segmento da amostra, conta com 407 (17,1%) famílias. As famílias 

abarcadas por este segmento destinam 50,6% de seu orçamento para categorias de sobrevivência, tais como 

habitação e alimentação dentro do lar (22,9%). 
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 É importante ressaltar que o pagamento do imóvel próprio é a despesa que apresenta maior média 

quando considerado o orçamento dos caseiros com habitação. Logo após, vêm os custos com a aquisição do imóvel 

e o aluguel. 

A grande parte dos caseiros são da classe C (48,2%). Esse segmento concentra famílias monoparentais 

(19,9%) e de donas de casa solteiras com 40 anos ou mais (32,7%). Concentra também grande porcentagem de donas 

de casa com 50 anos ou mais (48,4%). 

A renda anual das famílias caseiras é a segunda menor da amostra, assim como suas despesas. Constata-se 

ainda que as sobras (renda-despesa) desse padrão são as menores. Por serem famílias jovens, sua renda é menor e 

gastam mais, o que culmina em poucas sobras.  

4.2.4.2. Segmento “Bem Estar” 

O segmento “Bem Estar” leva esse nome pois as famílias que o compõe destinam parcela do orçamento 

acima da média geral para saúde (8,6%), vestuário (8,1%) e educação (3%). Este é o maior segmento do grupo 

Positivos, conta com 882 (37,5%) das famílias da amostra. De suas despesas, apenas 28,1% destinam-se a 

sobrevivência, segunda menor média da amostra. 

As famílias que prezam pelo bem estar são das classes A/B (41,3%) e C (40,9%). Detém grande 

porcentagem famílias monoparentais (23,9%) e donas de casa solteiras com 40 anos ou mais (23,8%). É um grupo 

que possui muitas de donas de casa com mais de 50 anos (50,4%). 

A renda das famílias que prezam pelo bem estar é a segunda maior da amostra, suas despesas também. 

Essas famílias tem a segunda maior quantia de sobras entre os clusters. É possível constatar que as famílias do 

segmento bem estar conseguem destinar maiores porcentagens de seu orçamento a categorias discricionárias, pois já 

estão em ciclo de vida avançado e, provavelmente, os responsáveis pelas despesas do lar, por terem idade mais 

avançada, auferem renda maior. 

4.2.4.3. Segmento “Sobreviventes” 

O segmento sobreviventes é o segundo maior do grupo de famílias Positivas, contando com 677 famílias 

(28,4%). As famílias sobreviventes têm grande parte de seu orçamento (46,7%) comprometido com despesas de 

sobrevivência, como alimentação dentro do lar (42,7%) e habitação (4%), sendo também as que mais gastam com 

serviços públicos (12,6%). 

Os sobreviventes pertencem às classes C (46,5%) e D/E (41,7%). Neste segmento, encontra-se grande 

porcentagem de famílias monoparentais (23,6%) e donas de casa com 40 ou mais anos (36,8%). Além disso, 

concentra grande porcentagem de donas de casa com 50 anos ou mais anos (56,3%). 

A renda do segmento em questão é a menor da amostra, assim como sua despesa total. São também os 

que possuem as menores sobras (renda-despesa) considerando o grupo Positivos. Os sobreviventes em geral são 

famílias menores e com perfil mais idoso. Por isso, provavelmente sua renda já tenha se reduzido e suas despesas 

seguem a mesma tendência, já que gastam porcentagem elevada com sobrevivência e serviços públicos.  
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4.2.4.4. Segmento “Automotores” 

O segmento automotores é o menor entre os Positivos, conta com 405 (17%) famílias, eles têm gastos 

elevados com transporte (28,4%) e os menores gastos com sobrevivência (24,9%) entre os Positivos, o que lhes 

permite gastar mais com categorias discricionárias. Ainda cabe mencionar que o orçamento dos automotores é 

altamente comprometido com o pagamento das parcelas do carro próprio, o que pode justificar o nome desse 

segmento. 

Os automotores pertencem majoritariamente à classe A (59%) e concentram grande porcentagem de 

famílias com filhos adolescentes (12,3%), filhos pré adolescentes (16,3%) e filhos adultos (15,8%) e também donas 

de casa solteiras com 40 anos ou mais (18%). Nesse segmento, predominam as donas de 50 anos ou mais (50,6%).  

Cabe destacar também que os automotores possuem a maior renda entre os positivos e também os 

maiores gastos. Da mesma forma, têm também as maiores sobras. Fica evidente que eles são os mais ricos entre os 

positivos e valorizam a posse de bens como o carro. A renda alta pode estar relacionada ao fato dos responsáveis 

pelo domicílio terem meia idade, auge da carreira profissional. 

4.2.5 Sensibilidade às categorias de despesa 

A presente seção tem como objetivo apresentar a elasticidade renda da despesa e, consequentemente, a 

sensibilidade da despesa a renda, para os grandes grupos – Endividados e Positivos – e também para os segmentos 

que se desdobram deles. 

A fim de atestar a robustez do modelo, realizou-se o teste de Shapiro Wilks para checar a normalidade dos 

resíduos da regressão. Embora o teste indique a rejeição da hipótese nula (a distribuição dos resíduos é normal) para 

todos os grupos, ainda é possível afirmar que, devido ao tamanho das amostras, fica valendo a Lei dos grandes 

números, que confirma a existência de normalidade quando há um grande número de dados (JUDGE ET AL. 1988; 

OLIVEIRA, 2014). 

A tabela 47 apresenta os coeficientes de elasticidade renda da despesa, enquanto as tabelas presentes no 

Apêndice B detalham a elasticidade para cada grupo.  
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Tabela 47. Elasticidade renda da despesa (endividados e positivos) 

Categorias de despesa 
Elasticidade 
Endividados 

Clas. 
Elasticidade 

Positivos 
Clas. 

Transporte 0,344 PS 0,961 ? 

Educação 0,335 PS 0,851 PS 

Lazer 0,373 PS 0,832 PS 

Saúde 0,335 PS 0,831 PS 

Serviços pessoais 0,335 PS 0,799 PS 

Habitação 0,251 PS 0,768 PS 

Serviços públicos 0,299 PS 0,764 PS 

Vestuário 0,248 PS 0,756 PS 

Alimentação e bebidas 
fora do lar  

0,299 PS 0,751 PS 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

0,292 PS 0,733 PS 

Comunicação 0,308 PS 0,703 PS 

Artigos de limpeza 0,224 PS 0,630 PS 

Higiene pessoal 0,185 PS 0,550 PS 

Animais 0,220 PS 0,493 PS 

Cerimônias e festas 0,194 PS 0,374 PS 

Serviços financeiros 0,199 PS 0,369 PS 

Fumo 0,155 PS 0,311 PS 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Observando a tabela 47, é possível constatar que o grupo Endividados é menos sensível às categorias de 

despesa do que o grupo Positivos.  

Considerando apenas os Endividados, conclui-se que, embora sejam pouco sensíveis a todas as categorias 

apresentadas, se mostra mais sensível a despesas discricionárias, tais como transporte (0,344), educação (0,335), lazer 

(0,373), saúde (0,335) e serviços pessoais (0,335), o que pode indicar a existência de uma demanda reprimida por tais 

categorias pois, ainda que estas famílias permitam-se o endividamento a fim de ampliar o consumo, elas continuam a 

apresentar potencial demanda por estas categorias em detrimento a categorias de sobrevivência, por exemplo.  

Olhando mais atentamente a sensibilidade da despesa das famílias positivas à renda, é possível constatar 

também que transporte (0,961) é uma categoria bastante sensível a renda, o que pode demostrar que esta seria uma 

categoria para qual as famílias Positivas destinariam mais recursos caso conseguissem aumento de sua renda. 

Visto o panorama geral da sensibilidade à renda, as tabelas 48 e 49 fazem uma desagregação por 

segmento, tanto para Positivos como para Endividados, mostrando como tais segmentos possivelmente alocariam 

sua renda caso ela aumentasse. Cabe destacar que os dados detalhados sobre a elasticidade renda da despesa dos 

segmentos encontram-se no Apêndice C. A seguir, a tabela 48 apresenta a elasticidade renda da despesa para o grupo 

das famílias Positivas. 
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Tabela 48. Elasticidade renda da despesa por segmento - positivos 

Categorias de 
despesa 

Elast. 
Caseiros 

Clas. 
Elast.   
Sobre-

viventes 
Clas. 

Elast.    
Bem      
Estar 

Clas. 
Elast. 
Auto-

motores 
Clas. 

Alimentação e 
bebidas dentro do lar 

0,83 PS 0,80 PS 1,06 ? 0,71 PS 

Alimentação e 
bebidas fora do lar  

0,81 PS 0,70 PS 0,58 PS 0,66 PS 

Animais 0,60 PS 0,43 PS 0,43 PS 0,39 PS 

Artigos de limpeza 0,71 PS 0,58 PS 0,66 PS 0,66 PS 

Cerimônias e festas 0,29 PS 0,38 PS 0,44 PS 0,35 PS 

Comunicação 0,80 PS 0,53 PS 0,43 PS 0,65 PS 

Educação 0,97 ? 0,85 PS 0,34 PS 0,72 PS 

Fumo 0,40 PS 0,28 PS 0,21 PS 0,15 ? 

Habitação 1,14 MS 0,90 PS 0,63 PS 0,72 PS 

Higiene pessoal 0,63 PS 0,54 PS 0,56 PS 0,56 PS 

Lazer 0,76 PS 0,82 PS 0,43 PS 0,76 PS 

Saúde 0,81 PS 0,85 PS 0,44 PS 0,81 PS 

Serviços financeiros 0,43 PS 0,44 PS -0,12 ? 0,28 PS 

Serviços pessoais 0,86 PS 0,68 PS 0,48 PS 0,74 PS 

Serviços públicos 0,79 PS 0,66 PS 0,63 PS 0,76 PS 

Transporte 0,89 ? 1,03 ? 0,82 PS 1,07 ? 

Vestuário 0,82 PS 0,59 PS 0,59 PS 0,77 OS 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Ao observar a tabela, é possível notar que, dentre os clusters, os Caseiros (que gastam maior parte da sua 

renda com habitação – 28%) são os que apresentam muita sensibilidade para uma maior quantidade de categorias de 

despesa. Este segmento é muito sensível às despesas com habitação, o que significa que, caso sua renda aumentasse, 

sua despesa com essa categoria aumentaria mais que proporcionalmente ao aumento dela. Além disso, existe a 

possibilidade das famílias que compõe esse cluster serem muito sensíveis também às categorias transporte e 

educação. 

Já as famílias compreendidas pelo padrão Sobreviventes (que gastam maior parte da renda com 

alimentação dentro do lar – 42,7%) não possuem sensibilidade muito alta a nenhuma despesa, exceto a transporte, 

uma categoria com sensibilidade inconclusiva. No entanto, essas famílias apresentam-se mais sensíveis a categorias 

como alimentação e bebidas dentro do lar, educação, habitação e saúde. 

O segmento Bem estar, composto por aquelas famílias que, em relação à média, destinam maior parte de 

seu orçamento a categorias discricionárias, como vestuário (8,1%), saúde (8,1%) e educação (3%), caracteriza-se por 

ser, possivelmente, mais sensível a categoria alimentação dentro do lar. No entanto, esse segmento possivelmente é 

não sensível a categoria serviços financeiros, o que significa que, caso sua renda aumente, seu dispêndio com esta 

categoria cresceria menos que proporcionalmente a ela. Além disso, esse seguimento mostra mais sensibilidade a 

habitação e transporte. 

Já as famílias que compõe o segmento Automotores (que tem seu orçamento comprometido, 

principalmente, com a categoria transporte – 28,4%) são possivelmente muito sensíveis a categoria transporte, o que 

mostra que caso sua renda aumente, o gasto com essa categoria aumentaria mais que proporcionalmente a ela. As 

famílias desse segmento também possuem maior sensibilidade a lazer, saúde, serviços pessoais e serviços públicos. 

A seguir, a tabela 49 apresenta a elasticidade renda da despesa para os segmentos de famílias Endividadas. 
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Tabela 49. Elasticidade renda da despesa por segmento - endividados 

Categorias de 
despesa 

Elast. 
Auto-

motores 
Clas. 

Elast. 
Caseiros 

Clas. 
Elast. 
Bem 
Estar 

Clas. 
Elast. 
Sobre-

viventes 
Clas. 

Elast.  
Pag. 
Juros 

Clas. 

Alimentação e 
bebidas dentro do lar 

0,21 PS 0,28 PS 0,4 PS 0,4 PS 0,37 PS 

Alimentação e 
bebidas fora do lar  

0,26 PS 0,27 PS 0,3 PS 0,2 PS 0,37 PS 

Animais 0,21 PS 0,15 PS 0,2 PS 0,0 ? 0,32 PS 

Artigos de limpeza 0,27 PS 0,16 PS 0,2 PS 0,2 PS 0,13 PS 

Cerimônias e festas 0,18 PS 0,19 PS 0,2 PS 0,1 PS 0,12 ? 

Comunicação 0,30 PS 0,28 PS 0,3 PS 0,2 PS 0,24 PS 

Educação 0,33 PS 0,27 PS 0,3 PS 0,2 PS 0,38 PS 

Fumo 0,03 ? 0,13 PS 0,2 PS 0,2 PS 0,17 ? 

Habitação 0,23 PS 0,37 PS 0,4 PS 0,2 PS 0,46 PS 

Higiene pessoal 0,21 PS 0,12 PS 0,1 PS 0,2 PS 0,12 PS 

Lazer 0,33 PS 0,37 PS 0,4 PS 0,2 PS 0,42 PS 

Saúde 0,34 PS 0,31 PS 0,3 PS 0,2 PS 0,48 PS 

Serviços financeiros 0,15 PS 0,10 PS 0,2 PS -0,1 ? 0,38 PS 

Serviços pessoais 0,29 PS 0,33 PS 0,3 PS 0,2 PS 0,31 PS 

Serviços públicos 0,21 PS 0,31 PS 0,3 PS 0,2 PS 0,42 PS 

Transporte 0,38 PS 0,33 PS 0,4 PS 0,2 PS 0,45 PS 

Vestuário 0,26 PS 0,29 PS 0,2 PS 0,2 PS 0,23 PS 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Analisando a tabela referente a sensibilidade dos segmentos formados por famílias endividadas às 

categorias de despesa, pode-se perceber que, em geral, todos os grupos são pouco sensíveis a todas elas. Ao contrário 

dos segmentos formados por famílias positivas, que se mostraram mais sensíveis a certas categorias discricionárias, 

os segmentos de famílias endividadas não possuem nenhuma categoria que, caso sua a renda aumente, suas despesas 

com ela aumentariam mais que proporcionalmente. 

Mesmo assim, vale a pena mencionar uma constatação relevante: o segmento Pagadores de empréstimos 

apresenta a maior sensibilidade dentre todos para várias categorias, tais como habitação, saúde, serviços financeiros, 

serviços públicos e transportes. 

Tendo em vista a sensibilidade dos segmentos às categorias de despesa, a próxima seção apresenta 

algumas discussões sobre os resultados obtidos. 

 

4.3 Discussão sobre os segmentos e sua sensibilidade às categorias de despesa 

Visto os resultados apresentados nas seções anteriores, vale reunir esforços no sentido de interpretá-los à 

luz da teoria. Por isso, as tabelas que compõe o Apêndice D subsidiam as discussões entre segmentos. 

Primeiramente, vale ressaltar que as despesas com habitação e transporte são as que melhor discriminam o 

orçamento grupo dos Endividados, ou seja, essas são as despesas que melhor explicam a variância nesse grupo. Já as 

despesas com habitação e alimentação dentro do lar são as que melhor discriminam o orçamento das famílias 

Positivas, o que pode indicar um esforço das mesmas a fim de fazer face, prioritariamente, a gastos de sobrevivência 

sem causar desequilíbrios no orçamento. 

Para iniciar a discussão acerca dos segmentos, olha-se para o segmento Caseiros (que compromete grande 

parte de seu orçamento com despesas de habitação). Presente nos dois grupos, Endividados (despesa com habitação 
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= 35,5%) e Positivos (despesa com habitação = 27,7%), este segmento é composto principalmente por famílias da 

classe C, agrupando grande parte das donas de casa com até 29 anos no caso dos Endividados e também dos 

Positivos. Isto é uma evidência de que os caseiros podem ser famílias mais jovens, que procuram a estabilidade 

trazida pela casa própria, já que grande parte dos recursos delas são destinados à compra e custos da compra de um 

imóvel.  

Além disso, essas famílias comprometem menor parcela do orçamento com outras categorias de despesa, 

o que se justifica pelo fato de famílias mais novas consumirem pouco, já que sua renda é menor (PARENTE, 2000; 

MONTALTO; 2000). Essas famílias tendem a consumir menos enquanto são mais jovens, mas a expectativa é que 

quando envelheçam e atinjam um patamar de renda mais elevado, passem a comprometer uma parcela maior do 

orçamento com a compra de bens duráveis e não duráveis (FERNÁNDEZ-VILLAVERDE; KRUEGER, 2007). 

Ainda é interessante destacar que, entre os Positivos, os caseiros se mostram muito sensíveis a despesa 

com habitação, o que leva a crer que caso obtivessem um amento na renda, seus gastos com esta categoria iriam 

aumentar mais que proporcionalmente. Ainda falando dos caseiros Positivos, estes apresentam sensibilidade (embora 

inconclusiva) mais elevada a categorias como educação, o que pode ser uma evidência de que enxergam a despesa 

com tal categoria como um investimento (QUINTAES et al, 2006).  

Já o segmento Bem Estar é formado por famílias que possuem gastos com categorias de despesa 

discricionárias (como educação, lazer e vestuário) maiores que a média. Tanto no caso das famílias Positivas quanto 

das Endividadas, esses segmentos concentram a maior parte das famílias das classes A e B, o que confirma a 

afirmação feita pela lei de Engel de que a medida em que a renda aumenta, a porcentagem correspondente aos gastos 

com “gêneros diversos” (lazer, educação, saúde) também aumenta (MILLICAN, 1961). 

Além disso, tanto no caso dos Endividados como no caso dos Positivos, os casais com filhos 

adolescentes, crianças, pré adolescentes ou adultos predominam entre aqueles que procuram o bem estar, segmento 

que também agrega grande parte das donas de casa de 30 a 49 anos.  

Tais fatos confirmam duas afirmações: (I) os filhos influenciam as decisões orçamentárias: considera-se 

que famílias com filhos de mais de 18 anos gastem mais com atividades extradomiciliares, enquanto que as famílias 

com filhos até 18 anos gastam mais com atividades feitas no interior de casa, pois na presença de crianças no lar, é 

necessário destinar mais tempo e recursos aos cuidados realizados dentro de casa, o que torna o lazer domiciliar mais 

comum (SILVA; ARAÚJO; SOUZA, 2006) mas, de qualquer forma, lazer é uma despesa importante quando existem 

filhos no lar. Além disso (II), acredita-se que o chefe de família gaste 63% mais quando possui por volta de 50 anos 

de idade do que quando possui 25 e, quando atinge a casa dos 50, gasta cerca de 70% a mais do que quando possui 

65 anos. A idade média das donas de casa deste segmento, bem como os elevados gastos das famílias que o compõe 

(tanto no caso dos Positivos quanto no dos Endividados), mostra que tal afirmação é fundamentada 

(FERNÁNDEZ-VILLAVERDE; KRUEGER, 2007).  

Outra questão importante das famílias positivas que prezam o Bem Estar é o volume de suas sobras. 

Após descontada a despesa total da renda total, é possível verificar que as famílias deste segmento têm o segundo 

maior volume de sobras entre os positivos. Embora os dados não permitam chegar à conclusões acerca do destino 

dessas sobras, o ideal é que estas famílias as invistam na formação de poupança. Uma vez que a expectativa de vida 

no país tem aumentado nos últimos anos, espera-se que as donas de casa e chefes do domicílio passarão uma maior 

proporção de suas vidas aposentados e, quiçá, dependentes dessas reservas pois, após a aposentadoria, sua renda 

encontrar-se-á diminuída, enquanto seus gastos com categorias de despesa como saúde tendem a aumentar por conta 

da idade mais avançada (MOUTIAN et al, 2016; SILVERIA et al, 2006). 
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É importante notar também que as famílias endividadas que prezam pelo Bem estar estão passando por 

um momento de descontrole do orçamento (tem o segundo maior gap renda-despesa entre os endividados). Aqui fica 

evidente a importância do planejamento dos gastos, do autocontrole e da educação financeira, pois assim como as 

famílias Positivas, as Endividadas também estão passando por uma fase em que deveriam formar poupanças para 

garantir uma situação financeira confortável durante a aposentadoria ou eventos inesperados (FERNÁNDEZ-

VILLAVERDE; KRUEGER, 2007; GOURINCHAS; PARKER, 2002). No entanto, subentende-se que tais famílias 

acumulam dívidas ao invés de recursos, situação que, se arrastada ao longo dos anos, as colocará em desiquilíbrio 

financeiro muito mais difícil de ser reparado no futuro, quando a renda diminuirá. 

Por fim, olhando a sensibilidade das famílias compreendidas pelo segmento Bem estar às categorias de 

despesa, é possível constatar que, dentro do grupo Positivos, embora inconclusiva, a elasticidade renda da despesa 

aponta que elas são insensíveis à despesa com serviços financeiros, evidência da sua pouca propensão a tomar 

emprestado. Por outro lado, são mais sensíveis a categoria transporte, o que mostra que caso essas famílias tivessem 

um aumento de renda, seus gastos com transporte provavelmente aumentariam.  

No que diz respeito ao segmento Sobreviventes, pode-se constatar que tanto no caso dos Endividados 

quanto no caso dos Positivos, ele é formado majoritariamente por famílias da classe C e D/E, que possuem renda 

menor. Este segmento gasta maior parte da sua renda com despesas não discricionárias, como alimentação dentro do 

lar (42,7% - Positivos; 40,9% - Endividados) e serviços públicos (12,6% - Endividados; 10,7% - Positivos). Estas 

famílias têm então uma parcela menor do orçamento para dispender com outras categorias. 

Dentro do segmento Sobreviventes predominam as donas de casa solteiras com 40 anos ou mais, as 

famílias monoparentais e as donas de casa com 50 anos ou mais (casadas ou solteiras), evidência de que este 

segmento possui um perfil mais idoso tanto no caso dos Endividados quanto no caso dos Positivos. Embora não 

exista um histórico orçamentário das famílias que compõe este segmento, pode-se supor que estas sejam famílias que 

não pouparam recursos enquanto mais jovens e que hoje vivem apenas de uma renda que talvez outrora tenha sido 

maior. Por isso, são as que possuem a menor despesa e menor renda total, tanto no caso dos Endividados quanto no 

caso dos Positivos.  

Ao observar a elasticidade renda da despesa para o segmento no caso dos Endividados e Positivos, é 

possível perceber que, no caso dos Positivos, embora seja inconclusivo, as famílias são muito sensíveis a despesas 

com transporte e apresentam maior sensibilidade à alimentação dentro do lar e habitação, o que pode ser uma 

evidência da busca por mais comodidade, conforto e fartura. É interessante observar ainda que as famílias 

sobreviventes Endividadas tem o menor gap renda-despesa e, como os outros segmentos de famílias Endividadas, 

não são sensíveis a nenhuma despesa. 

Já o segmento dos Automotores é formado por famílias que destinam a maior parte de seu orçamento a 

gastos com transporte (Positivos – 28,4% e Endividados – 29,4%). Estas famílias são predominantemente da classe 

A/B e formadas por casais com filhos adultos ou filhos adolescentes. Neste segmento, predominam as donas de casa 

de 29 a 49 anos. Além disso, tanto no caso dos Endividados quanto dos Positivos que comprometem maior parte de 

seu orçamento com transporte, a porcentagem do orçamento destinada a despesas com alimentação dentro do lar 

são as menores dentre todos os segmentos, corroborando a lei de Engel que afirma que maior a renda, menor a 

porcentagem da mesma gasta com alimentação (MILLICAN, 1961). 

Acredita-se que a existência de filhos adolescentes e adultos impacta a tomada de decisões no seio 

familiar. Nas famílias compostas por eles, há pelo menos três fundamentais tomadores de decisões de compra: o pai, 

a mãe e o filho adulto ou adolescente (DAUPHIN et al, 2011). Neste sentido, acredita-se que a compra de veículos 



77 
 

 
 

automotores, o principal destino dos recursos destas famílias, possa estar também condicionada à influência dos 

filhos. Ademais, como este segmento é o que possui a maior renda, tanto no caso dos Endividados quanto no caso 

dos Positivos, o carro pode tornar-se um símbolo de status. 

Ainda, esta configuração familiar corrobora a afirmativa que na faixa de idade das donas de casa em 

questão, grande parte de riqueza da família concentra-se em bens de consumo duráveis, como o carro. Porém, 

espera-se que ao passar dos anos, estes bens duráveis se transformem em ativos financeiros que possam dar suporte 

a essas famílias na aposentadoria (FERNÁNDEZ-VILLAVERDE; KRUEGER, 2007).  

Sobre aposentadoria, cabe também tecer outros comentários. As famílias automotoras do grupo Positivos 

auferem a maior renda, têm os maiores gastos e também o maior volume de sobras; embora os dados não permitam 

afirmações sobre o destino dessas sobras, acredita-se que um destino possível é a formação de poupança, para ser 

usada tanto em momentos adversos, como a perda de emprego, quanto durante a aposentadoria, quando a renda 

tende a cair. Desta forma, essas famílias têm condições de precaverem-se e formar uma poupança preventiva, 

economizando e guardando o dinheiro que sobra e/ou transformando seus bens de consumo duráveis em ativos 

financeiros (GOURINCHAS; PARKER, 2002). 

No entanto, para as famílias Automotoras Endividadas, a realidade é outra, já que elas possuem o maior 

gap renda-despesa entre os segmentos de famílias endividadas. Esta pode ser uma escolha financeira perigosa, pois 

fica claro que essas famílias preferem o consumo à formação de poupança em um momento do ciclo de vida em que 

as reservas preventivas deveriam estar sendo formadas. Tudo indica que, para essas famílias, o carro é, além de um 

meio de transporte, também símbolo de status e de um estilo de vida que possivelmente não seja compatível com a 

sua realidade (YACCOUB, 2011; SARAIVA et al, 2015). Neste sentido, os recursos provenientes da venda do carro 

seriam utilizados para pagar dívidas e não para formar poupança ou comprar ativos financeiros, medidas preventivas 

para uma vida financeira saudável. 

Cabe também mencionar questões referentes à elasticidade renda da despesa dessas famílias. Embora os 

cálculos de sensibilidade tenham sido inconclusivos, as famílias automotoras Positivas parecem ser muito sensíveis à 

categoria de despesa transporte, o que significa que caso tivessem uma aumento na renda, seu gasto com esta 

categoria cresceria mais do que proporcionalmente ao aumento. Isso significa que embora elas já gastem grande parte 

do seu orçamento com veículos, gastariam mais se pudessem, o que é coerente com o seu perfil de investimento em 

bens duráveis (FERNÁNDEZ-VILLAVERDE; KRUEGER, 2007). Já as famílias Endividadas automotoras seguem 

a mesma linha das famílias de outros segmentos do mesmo grupo, mostrando-se pouco sensíveis a todas as 

categorias de despesa. 

Por fim, resta o segmento Pagadores de Empréstimos, formado apenas dentro do grupo Endividados. As 

famílias pagadoras de empréstimo destinam grande parte do orçamento (21,9%) a serviços financeiros, ou seja, 

pagamento de empréstimos e juros de bancos. 

Esse segmento, por ser o menor da amostra, não concentra famílias com um perfil específico. Porém, 

olhando atentamente para sua composição, é possível constatar que é formado por famílias de classe C, imperam as 

donas de casa solteiras com 40 anos ou mais e as donas de casa com mais de 50 anos (solteiras ou não). Logo, este é 

um segmento que abarca pessoas mais velhas que, assim como no caso dos sobreviventes, vivem com uma renda que 

outrora possa ter sido maior. 

Ainda, considerando o teste de diferença de média entre os agrupamentos semelhantes para Positivos e 

Endividados (Apêndice E), pode-se notar que para o grupo Automotores não há diferença de média para a maioria 

das categorias. Os automotores de famílias positivas e endividadas apresentam média de gastos iguais para a maioria 
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das categorias, exceto Habitação, Cerimônias e festas e Serviços Financeiros, sendo a média gasta com serviço 

financeiro diferente entre tais grupos. Esta pode ser a explicação para o fato das famílias automotoras serem as mais 

endividadas, já que apresentam orçamento descontrolado, mas seus gastos têm o mesmo comportamento daqueles 

de famílias automotoras com finanças saudáveis. 

Já os outros grupos apresentam média de gastos estatisticamente heterogênea para um maior número de 

categorias de despesa. Os Endividados e Positivos dos grupos Caseiros e Sobreviventes apresentam despesas 

estatisticamente diferentes para as categorias de sobrevivência como alimentação, habitação e transporte, mas 

apresentam despesas homogêneas com animais e vestuário. 

Além disso, as famílias Positivas e Endividadas do grupo “Bem estar” não apresentam diferença de média 

dos gastos em se tratando de serviços pessoais e lazer, mostrando que os gastos destas famílias com tais categorias 

têm comportamento parecido, mesmo que a saúde financeira não seja a mesma, o que pode contribuir para que 

sejam os segundos mais endividados da amostra. 

Por sua vez, o segmento dos pagadores de empréstimos pode mostrar a importância da formação de 

reservas preventivas para a aposentadoria e para momentos em que não há emprego. As famílias pagadoras de 

empréstimos possuem a necessidade de financiar-se com terceiros (bancos) e pagam os juros por isso. A existência 

desse segmento prova que o planejamento financeiro, o autocontrole e a educação financeira são de fato essenciais 

para a manutenção de um orçamento familiar equilibrado, como foi tratado nas seções iniciais do trabalho.  

Ainda que não sejam as famílias com o maior gap renda-despesa entre os endividados, esse segmento 

compromete maior grande parte do orçamento com as despesas básicas e com os serviços financeiros e, por isso, 

parte pequena do dele está comprometida com outras categorias. Além disso, assim como outros segmentos de 

famílias endividadas, são pouco sensíveis a todas as categorias de despesa. 

Cabe ainda mencionar que, embora pequeno, o segmento dos pagadores de empréstimos tem potencial 

para crescer, uma vez que das 4790 famílias pesquisadas, 50,3% (2409) mostram-se endividadas. Logo, metade das 

famílias da amostra têm problemas para controlar o orçamento, muito provavelmente devido à falta de 

planejamento, de autocontrole, de educação financeira e da manutenção de um padrão de vida que não condiz com 

sua realidade (YACCOUB, 2011; SARAIVA et al, 2015). Além disso, essas famílias não formam nenhum tipo de 

reserva, estando tanto financeiramente expostas a fatalidades como a perda do emprego quanto financeiramente 

despreparadas para sua aposentadoria, quando a renda tende a decrescer. 

A tabela 50 sintetiza a composição dos segmentos tratados acima. 
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Tabela 50. Detalhamento dos segmentos 

Segmento Positivos Endividados  

Caseiros 

Com orçamento fortemente comprometido 
com habitação, é formado por famílias de 

classe C de perfil mais jovem. São mais 
sensíveis a despesa com educação (vista como 

um investimento) e a própria despesa com 
habitação 

Com orçamento fortemente comprometido 
com habitação, é formado por famílias de 
classe C de perfil mais jovem. São pouco 
sensíveis a todas as categorias de despesa 

Bem estar 

Com orçamento composto por gastos com 
saúde, educação e lazer acima da média do 

grupo, é formado por famílias de classe A/B 
com filhos e donas de casa de 30 a 49 anos. 
Este segmento é provavelmente insensível a 

categoria serviços financeiros 

Com orçamento composto por gastos com 
saúde, educação e lazer acima da média do 

grupo, é formado por famílias de classe A/B 
com filhos e donas de casa de 30 a 49 anos. 
Este segmento é o segundo mais endividado 

do grupo 

Sobreviventes 

Com orçamento fortemente comprometido 
com despesas de alimentação dentro do lar, é 
formado por famílias de classe C e D/E com 

perfil mais idoso. Tem a menor renda do 
grupo e apresentam mais sensibilidade a 
transporte, alimentação dentro do lar e 

habitação 

Com orçamento fortemente comprometido 
com despesas de alimentação dentro do lar, é 
formado por famílias de classe C e D/E com 

perfil mais idoso. Tem a menor renda do 
grupo, mas são também os menos envidados 

Automotores 

Com orçamento fortemente comprometido 
com despesas de transporte, é formado por 

famílias de classe A/B com filhos adolescentes 
e adultos. Tem a maior renda total e despesa 
total do grupo e são, provavelmente, mito 

sensíveis a categoria transportes  

Com orçamento fortemente comprometido 
com a categoria transporte, é formado por 

famílias de classe A/B com filhos adolescentes 
e adultos. Tem a maior renda do grupo e são 

também os mais endividados 

Pagadores de 
empréstimos 

- 

Com o orçamento fortemente comprometido 
com a categoria serviços financeiros, é 

formado por famílias de classe C e donas de 
casa com 50 anos ou mais. Dentro do grupo, 
são os mais sensíveis às categorias de despesa  

Fonte: Elaborado pela autora 

Tendo em vista a explanação acerca dos segmentos compostos por famílias Endividadas e Positivas, bem 

como sobre sua sensibilidade a categorias de despesa, a seção seguinte fornece considerações finais e aborda 

limitações do estudo, contribuições teóricas e gerenciais e possíveis estudos futuros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desse trabalho foi investigar o fenômeno da alocação de despesas que compõem o 

orçamento das famílias brasileiras Endividadas e Positivas. Com o intuito de direcionar seu cumprimento, ele foi 

desdobrado em quatro objetivos específicos e questões de pesquisa, que foram respondidas por meio da análise dos 

dados disponibilizados pela Kantar WorldPanel. 

O primeiro objetivo específico consistiu em analisar a composição do orçamento familiar das famílias 

Envidadas e Positivas. Tal análise permitiu chegar à conclusão de que as famílias positivas e endividadas possuem 

como principal diferença as categorias de despesas que melhor discriminam seu orçamento. O orçamento do grupo 

de famílias Endividadas é melhor discriminado pelas categorias habitação e transporte, enquanto que o do grupo de 

famílias Positivas é melhor discriminado pelas categorias habitação e alimentação dentro do lar. 

O segundo objetivo dizia respeito ao desenvolvimento de uma taxonomia de padrões de orçamento para 

Endividados e Positivos. As análises apontaram que Endividados e Positivos têm uma dotação de orçamento 

parecida: ambos os grupos possuem famílias que destinam maior parte do orçamento a habitação (Caseiros); 

alimentação (Sobreviventes); categorias discricionárias como educação, lazer e saúde (Bem estar) e transporte 

(Automotores). Nota-se que há diferenças de média entre os gastos das famílias Positivas e Endividadas de grupos 

correlatos para um maior número de categorias quando se considera os agrupamentos de menor renda; já quando se 

considera os de maior renda, a média de gasto com cada categoria tende a ser homogênea, mesmo que a saúde 

financeira não seja a mesma.  

Cabe ainda ressaltar que no grupo de famílias Endividadas formou-se mais um segmento: os Pagadores de 

empréstimos. Este grupo tem grande parte de seu orçamento comprometido com despesas financeiras, tais como 

pagamento de empréstimos e juros. Uma vez que endividados, precisaram do financiamento de terceiros e por isso 

dispendem grande parte de seus recursos para honrar seus compromissos como tomadores de empréstimo. 

O terceiro objetivo, por sua vez, consistia em analisar as diferenças e semelhanças do orçamento e 

características sociodemográficas. A própria formação dos segmentos explanada no parágrafo acima já possibilita a 

análise de diferenças e semelhanças entre a composição do orçamento de famílias de ambos os grupos.  

No que tange a características demográficas, pode-se dizer que, tanto para Endividados quanto para 

Positivos, os segmentos que comprometem maior parte do orçamento com despesas de sobrevivência, tais como 

habitação e alimentação dentro do lar, são formados por famílias de classe mais baixa (C e D/E). Aqueles que têm a 

renda média mais baixa da amostra, os sobreviventes, são famílias com donas de casa de idade mais avançada. Já 

aquelas famílias mais jovens, que buscam a estabilidade da casa própria, concentram-se no segmento caseiros. Os 

segmentos que destinam parte significativa da renda para despesas discricionárias, tais como transporte, educação, 

saúde e lazer, são compostos por famílias de classe mais alta (A/B). Estas famílias possuem filhos pequenos, 

adolescentes e adultos e parecem estar auferindo a renda mais alta de todo seu ciclo de vida. Já o segmento dos 

pagadores de juros é formado majoritariamente por famílias da classe C e possuem donas de casa com idade mais 

avançada, o que indica que a maioria daqueles que precisam ser financiados por terceiros e pagam altos custos por 

isso são pessoas mais idosas. 

Por fim, o quarto objetivo propunha a investigação da elasticidade-renda das despesas para as famílias 

Endividadas e Positivas. A partir do cálculo de tais elasticidades, foi possível constatar que, em geral, as famílias 

Positivas apresentam-se muito sensíveis a despesa com habitação e transporte, ou seja, se tivessem aumento de 

renda, possivelmente o aumento de seus gastos com tais categorias seria mais que proporcionais ao aumento da 
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renda. Já as famílias Endividadas são pouco sensíveis a todas as categorias de despesa, o que pode indicar que, caso 

tivessem um aumento de renda, suas despesas com todas as categorias cresceria de forma proporcional a este 

aumento.  

Tendo atingido todos os objetivos específicos ao mostrar as diferenças entre os grupos, constatou-se que 

o objetivo geral também foi alcançado. Foram caracterizados os orçamentos das famílias Endividadas e Positivas e 

essas famílias foram segmentadas adequadamente de acordo com as despesas principais de seu orçamento.  

5.1. Contribuições Teóricas 

O objetivo desta pesquisa foi investigar o fenômeno da alocação de despesas que compõem o orçamento 

das famílias brasileiras Endividadas e Positivas. 

Desta forma, no campo teórico, esta pesquisa avança no sentido de consolidar o Orçamento Familiar 

como uma importante variável de segmentação de mercado, como proposto por Silva (2009). Assim como no estudo 

de Silva (2009), foram feitos esforços no sentido de entender a composição do orçamento familiar, no entanto, aqui 

o foco é investigar como as famílias Endividadas e Positivas alocam seus recursos dentro das categorias de despesa, 

contribuindo para o fortalecimento da ainda incipiente literatura sobre o tema existente no Brasil.  

Cabe ressaltar que foram obtidos nove segmentos de mercado baseados em padrões de orçamento 

familiar: quatro levando-se em consideração o grupo positivos (Caseiros, Sobreviventes, Bem estar e Automotores) e 

cinco levando-se em consideração o grupo Endividados (Caseiros, Sobreviventes, Bem estar e Automotores e 

Pagadores de Empréstimos), estes segmentos foram também caracterizados segundo variáveis sociodemográfica 

(classe social, idade da dona de casa e ciclo de vida). Mais uma vez, o emprego da técnica de análise de cluster foi 

eficaz na obtenção de segmentos e padrões de orçamento. 

É importante também mencionar que a técnica de análise discriminante foi utilizada a fim de definir, para 

os dois grupos estudados, Endividados e Positivos, quais seriam as despesas que melhor discriminavam seu 

orçamento. Ainda no tocante às técnicas utilizadas, optou-se pelo cálculo das elasticidades renda da despesa para 

identificar a sensibilidade do segmento como um todo a cada categoria de despesa pré definida. Tal aplicação 

mostrou-se necessária, uma vez que, embora a análise de cluster agrupe famílias com padrões de orçamento 

semelhantes, os segmentos são compostos por famílias de classes diversas, ciclo de vida diversos e idade média da 

dona de casa diversa. 

Além disso, foi possível tirar algumas conclusões a respeito das leis de Engel para famílias Endividadas e 

Positivas. No que diz respeito à primeira lei, que afirma que quanto maior a renda menor a porcentagem da mesma 

gasta com alimentação, pode-se observar sua validade para ambos os grupos quando se leva em conta o segmento 

Automotores, que possui a maior renda dos dois grupos. Além de possuir a maior renda, este segmento também 

possui a menor porcentagem gasta com alimentação dentro do lar.  

No que diz respeito à segunda lei, que afirma que a porcentagem gasta com o vestuário é 

aproximadamente a mesma não importando a faixa de renda das famílias, foi possível concluir que ela não se 

confirma para o grupo Positivos nem para o grupo Envidados, já que há diferença significativa entre a porcentagem 

gasta com vestuário entre os segmentos. Pode-se concluir que, em ambos os grupos, o Segmento Bem Estar destina 

maior porcentagem do orçamento a categoria vestuário do que os outros segmentos. 

Já no que tange a terceira lei, que prega que a porcentagem da renda destinada ao aluguel, combustível e 

energia é aproximadamente a mesma mesmo que a renda aumente, pode-se dizer que não se aplica para os 
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Endividados e Positivos. Nos dois grupos, os segmentos formados por famílias possuidoras de menor renda 

destinavam parcela maior para aluguel (habitação - Caseiros) e energia (serviços públicos - Sobreviventes). 

A quarta lei, por sua vez, afirma que a medida que a renda aumenta, a porcentagem correspondente aos 

gastos com gêneros diversos também aumenta. Essa lei foi observada tanto para o grupo Positivos quanto para o 

grupo Endividados, já que ambos deram origem ao segmento Bem estar, que tem a segunda maior renda entre os 

segmentos formados nos grupos a que pertencem e destinam maiores porcentagens a vestuário, educação e lazer. 

Ainda, este estudo mostra que os segmentos compostos por famílias Endividadas são pouco sensíveis a 

todas as categorias de despesa, uma evidência de que caso sua renda aumente, os gastos com todas as categorias 

crescerão proporcionalmente a este aumento. Este é um padrão de comportamento não observado para os 

segmentos formados por famílias Positivas, que se mostram muito sensíveis a algumas categorias de renda. 

Por fim, os resultados obtidos auxiliam na compreensão do comportamento de compra de famílias 

Endividadas em comparação com as Positivas para o Brasil todo, uma vez que segmenta ambos os grupos de acordo 

com seus padrões de orçamento. Este estudo reforça o entendimento de que as famílias Endividadas passam por 

uma fase de descontrole do orçamento familiar pois, considerando os agrupamentos correlatos, não há diferença de 

média de gastos para muitas categorias de despesa entre Positivos e Endividados, o que pode ser indício de falta de 

planejamento, falta de autocontrole e de educação financeira, temas já bastante estudados pela comunidade 

acadêmica. 

A seguir, são apresentadas algumas contribuições gerenciais também trazidas por este estudo. 

5.2 Contribuições Gerenciais 

As contribuições gerais desse trabalho residem na definição de segmentos de mercado de acordo com o 

orçamento familiar das famílias Endividadas e Positivas, apontando quais despesas melhor discriminam esses dois 

grupos e quais despesas melhor discriminam cada um dos segmentos, que também têm seu perfil sociodemográfico 

geral detalhado. A partir dessas informações, a iniciativa privada pode tomar decisões mais assertivas acerca dos 

produtos e mix de marketing a serem desenvolvidos para segmentos que atuam ou desejariam atuar, tendo em vista 

que a disputa pelos clientes inicia-se já na fase em que estes planejam seu orçamento. 

Cabe destacar que o segmento dos caseiros, formado por famílias mais jovens e de classe C, tem 

sensibilidade muito forte à categoria habitação, sendo sensíveis também a educação e transporte, o que pode indicar 

que essas famílias alocariam mais recursos a fim de aumentar o próprio bem estar e nível de vida, constatação 

importante para empresas que atuam junto ao público mais jovem de classe C. 

Já o segmento sobreviventes agrupa famílias de perfil mais idoso e de classe C e D/E. Essas famílias 

destinam maior parcela de seus recursos a sobrevivência e serviços públicos, o que pode sinalizar que sua renda é 

insuficiente para atender à sua demanda por outras categorias de despesa. Neste sentido, mostram-se muito sensíveis 

à categoria transportes, evidência de que a mobilidade urbana é uma questão importante para esse segmento, que 

pode consolidar-se tanto como público para novas soluções na rede transporte (como serviços de veículos 

compartilháveis de preço acessível) quanto como público que procura pela aquisição do próprio meio de transporte 

(também com preço acessível). 

O segmento Bem estar, por sua vez, é formado majoritariamente por famílias de classe A/B e C e donas 

de casa entre 30 e 49 anos. Para este segmento, viver com conforto é importante, já que comprometem maior 

porcentagem do orçamento com categorias de despesa discricionárias. Este segmento mostra insensibilidade a 

serviços financeiros, evidência de que, caso essas famílias precisem utilizá-los, elas optariam pelo consumo de 
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serviços mais tecnológicos, que passaram a ser oferecidos pelas startups de forma mais competitiva e menos 

burocrática. Neste sentido, este segmento parece estar aberto a soluções que venham para trazer mais conforto, 

menos burocracia e praticidade ao seu dia a dia. 

O segmento Automotores é formado principalmente por famílias de classe A/B e casais com filhos 

adultos e adolescentes. Já que parte-se do princípio que estes filhos influenciam no processo de decisão de compra 

das famílias e que o carro é visto como um símbolo de status, vale ressaltar que é válido que as empresas do setor 

automobilístico invistam na criação de inciativas, como grupos de compartilhamento de experiências, que tornem seu 

produto exclusivo e ofereçam a seus clientes um status de privilégio por consumir aquilo que oferecem. Esta pode 

ser uma estratégia interessante, já que os automotores são bastante sensíveis à categoria transporte, mostrando-se 

abertos para investir seus recursos nela. 

Por fim, as elasticidades renda da despesa abordadas pelo estudo mostram que os segmentos do grupo 

Endividados são pouco sensíveis a todas as categorias de despesa, o que sugere que caso sua renda aumente, o gasto 

com as diferentes categorias de despesa aumentará na mesma proporção. Neste sentido, embora famílias endividadas 

sejam público alvo interessante já que são grande parte da amostra, vale destacar que o aumento do seu consumo 

seria proporcional ao aumento de sua renda. 

5.3 Limitações do estudo e Sugestões para Pesquisas Futuras 

Embora o presente estudo traga contribuições ao segmentar as famílias brasileiras de acordo com seu 

padrão de orçamento, mostrando características sociodemográficas que definem cada segmento, é necessário 

esclarecer que ele desconsidera a variabilidade entre regiões, uma vez que não são feitos recortes regionais, o que 

pode causar distorções na interpretação dos resultados. 

Além disso, não se considerou o peso de cada variável a nível nacional quando da aplicação das técnicas 

estatísticas, de forma que os resultados obtidos aqui são efetivos na compreensão do comportamento da amostra 

estudada, não podendo ser extrapolados para uma população. 

Cabe ressaltar também que este estudo conta com poucas variáveis sociodemográficas para caracterização 

e definição dos segmentos obtidos, podendo-se dizer que o ele seria mais rico caso outras variáveis além de classe 

social, ciclo de vida e idade da dona de casa fossem consideradas na análise de cada segmento. 

É válido também mencionar outros três pontos: (I) a falta de normalidade na distribuição dos dados, que 

pode ter impacto na robustez dos resultados da análise discriminante e da regressão simples; (III) o termo de erro no 

cálculo das elasticidades é grande, pois variáveis importantes como o preço não foram consideradas; (II) a 

classificação dos casos entre os grupos Endividados e Positivos, uma vez que o grupo Endividados, por motivo de 

precaução dos pesquisadores (já que estes podem ter despesas que não foram consideradas no mapeamento dos 

gastos das famílias), conta com 188 casos em que a renda subtraída da despesa mostrou-se igual a zero. 

Por fim, é possível que outros estudos desdobrem-se deste. Algumas recomendações de estudos futuros, 

que podem ser feitos como base neste, são oferecidas a seguir: 

1) Segmentação das famílias Positivas e Endividadas nas diferentes regiões brasileiras com base em seus         

padrões de orçamento; 

2) Segmentação das famílias Positivas e Envidadas considerando o peso de cada variável extrapolação 

dos dados); 

3) Estudo acerca do destino das sobras (renda total-despesa total) das famílias Positivas; 

4) Estudo acerca da propensão a poupar de famílias Positivas e Endividadas; 
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5) Estudo sobre a elasticidade renda da despesa específico para famílias Endividadas. 

Visto tais considerações finais, este estudo encerra-se aqui. 
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APÊNDINCES 

APENDICE A.  

Variação do coeficiente de aglomeração para os Positivos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Variação do coeficiente de aglomeração para os Endividados 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APENDICE B.  

Elasticidade Renda da Despesa para o grupo Positivos 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 
confiança 

(95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro 
do lar 

0,733 PS 0,683 0,783 0,451 1647,878 0,000 

Alimentação e bebidas fora do 
lar  

0,751 PS 0,696 0,807 0,067 61,896 0,000 

Animais 0,493 PS 0,414 0,571 0,148 402,740 0,000 

Artigos de limpeza 0,630 PS 0,577 0,683 0,118 151,359 0,000 

Cerimônias e festas 0,374 PS 0,277 0,471 0,285 911,187 0,000 

Comunicação 0,703 PS 0,651 0,755 0,279 866,752 0,000 

Educação 0,851 PS 0,778 0,924 0,275 703,899 0,000 

Fumo 0,311 PS 0,188 0,434 0,193 478,864 0,000 

Habitação 0,768 PS 0,715 0,820 0,047 24,650 0,000 

Higiene pessoal 0,550 PS 0,497 0,604 0,287 832,073 0,000 

Lazer 0,832 PS 0,780 0,884 0,068 57,099 0,000 

Saúde 0,831 PS 0,782 0,880 0,241 704,160 0,000 

Serviços financeiros 0,369 PS 0,277 0,462 0,337 992,072 0,000 

Serviços pessoais 0,799 PS 0,748 0,850 0,353 530,305 0,000 

Serviços públicos 0,764 PS 0,715 0,814 0,337 1109,584 0,000 

Transporte 0,961 ? 0,961 1,008 0,262 836,469 0,000 

Vestuário 0,756 PS 0,706 0,807 0,312 955,661 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Elasticidade Renda da Despesa para o grupo Endividados 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 
confiança 

(95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro 
do lar 

0,292 PS 0,269 0,315 0,208 630,688 0,000 

Alimentação e bebidas fora 
do lar 

0,299 PS 0,274 0,324 0,218 540,694 0,000 

Animais 0,220 PS 0,185 0,254 0,118 158,020 0,000 

Artigos de limpeza 0,224 PS 0,200 0,249 0,123 327,095 0,000 

Cerimônias e festas 0,194 PS 0,156 0,232 0,092 98,190 0,000 

Comunicação 0,308 PS 0,284 0,331 0,232 674,990 0,000 

Educação 0,335 PS 0,304 0,366 0,274 448,407 0,000 

Fumo 0,155 PS 0,104 0,206 0,059 35,359 0,000 

Habitação 0,251 PS 0,227 0,276 0,155 397,583 0,000 

Higiene pessoal 0,185 PS 0,160 0,209 0,083 214,143 0,000 

Lazer 0,373 PS 0,350 0,395 0,340 1050,134 0,000 

Saúde 0,335 PS 0,313 0,358 0,276 851,531 0,000 

Serviços financeiros 0,199 PS 0,158 0,240 0,097 91,388 0,000 

Serviços pessoais 0,335 PS 0,312 0,359 0,275 796,164 0,000 

Serviços públicos 0,299 PS 0,277 0,322 0,220 659,228 0,000 

Transporte 0,344 PS 0,321 0,368 0,291 858,218 0,000 

Vestuário 0,248 PS 0,224 0,273 0,151 402,074 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 
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APENDICE C.  

Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Caseiros (Positivos) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 
confiança 

(95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro 
do lar 

0,830 PS 0,723 0,937 0,366 231,926 0,000 

Alimentação e bebidas fora do 
lar  

0,814 PS 0,691 0,937 0,353 169,548 0,000 

Animais 0,602 PS 0,423 0,781 0.193 43,973 0,000 

Artigos de limpeza 0,707 PS 0,590 0,825 0,266 140,898 0,000 

Cerimônias e festas 0,290 PS 0,042 0,539 0,045 5,346 0,023 

Comunicação 0,798 PS 0,684 0,911 0,339 189,982 0,000 

Educação 0,972 ? 0,827 1,117 0,503 175,071 0,000 

Fumo 0,397 PS 0,099 0,695 0,084 7,054 0,010 

Habitação 1,138 MS 1,06 1,213 0,690 900,072 0,000 

Higiene pessoal 0,630 PS 0,510 0,750 0,211 106,436 0,000 

Lazer 0,757 PS 0,634 0,880 0,305 146,909 0,000 

Saúde 0,808 PS 0,695 0,922 0,348 197,352 0,000 

Serviços financeiros 0,427 PS 0,217 0,637 0,097 16,094 0,000 

Serviços pessoais 0,861 PS 0,751 0,972 0,395 233,715 0,000 

Serviços públicos 0,789 PS 0,677 0,900 0,331 193,909 0,000 

Transporte 0,892 ? 0,781 1,004 0,424 248,707 0,000 

Vestuário 0,819 PS 0,707 0,931 0,357 206,914 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Caseiros (Positivos) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 
confiança 

(95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro do 
lar 

0,277 PS 0,226 0,328 0,231 109,991 0,000 

Alimentação e bebidas fora do lar  0,268 PS 0,209 0,327 0,208 80,731 0,000 

Animais 0,150 PS 0,072 0,227 0,065 14,531 0,000 

Artigos de limpeza 0,164 PS 0,107 0,220 0,075 32,837 0,000 

Cerimônias e festas 0,194 PS 0,099 0,290 0,109 16,351 0,000 

Comunicação 0,279 PS 0,226 0,332 0,225 107,601 0,000 

Educação 0,267 PS 0,181 0,352 0,206 38,160 0,000 

Fumo 0,125 PS 0,005 0,245 0,045 4,269 0,042 

Habitação 0,365 PS 0,321 0,410 0,386 258,104 0,000 

Higiene pessoal 0,125 PS 0,068 0,181 0,043 18,843 0,000 

Lazer 0,366 PS 0,317 0,416 0,387 209,163 0,000 

Saúde 0,307 PS 0,256 0,357 0,272 141,576 0,000 

Serviços financeiros 0,101 PS 0,002 0,201 0,030 4,049 0,046 

Serviços pessoais 0,326 PS 0,273 0,378 0,307 148,776 0,000 

Serviços públicos 0,308 PS 0,259 0,358 0,275 149,308 0,000 

Transporte 0,330 PS 0,277 0,382 0,315 151,953 0,000 

Vestuário 0,285 PS 0,233 0,337 0,235 114,627 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 



96 
 

Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Bem estar (Positivos) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 

confiança (95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro do 
lar 

1,061 ? 0,981 1,140 0,505 691,696 0,000 

Alimentação e bebidas fora do 
lar 

0,578 PS 0,439 0,716 0,150 67,508 0,000 

Animais 0,431 PS 0,254 0,608 0,084 22,999 0,000 

Artigos de limpeza 0,656 PS 0,553 0,758 0,193 157,512 0,000 

Cerimônias e festas 0,438 PS 0,162 0,714 0,086 9,910 0,002 

Comunicação 0,427 PS 0,312 0,543 0,082 52,670 0,000 

Educação 0,345 PS 0,110 0,580 0,053 8,419 0,004 

Fumo 0,213 PS -0,044 0,470 0,013 2,677 0,104 

Habitação 0,635 PS 0,516 0,753 0,180 110,925 0,000 

Higiene pessoal 0,558 PS 0,453 0,664 0,140 108,142 0,000 

Lazer 0,433 PS 0,293 0,573 0,084 37,011 0,000 

Saúde 0,443 PS 0,326 0,560 0,088 55,059 0,000 

Serviços financeiros -0,118 ? -0,438 0,203 0,006 0,534 0,467 

Serviços pessoais 0,481 PS 0,360 0,601 0,104 61,606 0,000 

Serviços públicos 0,631 PS 0,528 0,734 0,179 144,689 0,000 

Transporte 0,817 PS 0,699 0,935 0,300 185,735 0,000 

Vestuário 0,590 PS 0,481 0,700 0,157 112,088 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Bem estar (Endividados) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 
confiança 

(95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro do 
lar 

0,378 PS 0,341 0,415 0,327 396,425 0,000 

Alimentação e bebidas fora do 
lar  

0,280 PS 0,237 0,323 0,179 163,281 0,000 

Animais 0,202 PS 0,143 0,261 0,091 45,114 0,000 

Artigos de limpeza 0,228 PS 0,185 0,271 0,119 107,948 0,000 

Cerimônias e festas 0,226 PS 0,166 0,286 0,117 54,937 0,000 

Comunicação 0,280 PS 0,238 0,321 0,179 175,028 0,000 

Educação 0,326 PS 0,278 0,375 0,244 173,618 0,000 

Fumo 0,176 PS 0,089 0,263 0,071 15,846 0,000 

Habitação 0,371 PS 0,332 0,410 0,315 351,585 0,000 

Higiene pessoal 0,140 PS 0,077 0,204 0,084 74,449 0,000 

Lazer 0,364 PS 0,325 0,403 0,302 334,579 0,000 

Saúde 0,277 PS 0,235 0,319 0,175 169,628 0,000 

Serviços financeiros 0,245 PS 0,174 0,315 0,137 46,882 0,000 

Serviços pessoais 0,343 PS 0,303 0,383 0,269 278,314 0,000 

Serviços públicos 0,282 PS 0,240 0,323 0,181 177,590 0,000 

Transporte 0,449 PS 0,449 0,483 0,460 668,243 0,000 

Vestuário 0,187 PS 0,143 0,231 0,080 70,172 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Sobreviventes (Positivos) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 

confiança (95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro do 
lar 

0,804 PS 0,727 0,881 0,324 419,085 0,000 

Alimentação e bebidas fora do lar 0,697 PS 0,612 0,783 0,243 255,860 0,000 

Animais 0,435 PS 0,312 0,558 0,093 48,032 0,000 

Artigos de limpeza 0,583 PS 0,496 0,669 0,170 175,215 0,000 

Cerimônias e festas 0,377 PS 0,241 0,513 0,071 29,604 0,000 

Comunicação 0,531 PS 0,443 0,619 0,141 140,479 0,000 

Educação 0,853 PS 0,750 0,956 0,365 263,452 0,000 

Fumo 0,284 PS 0,101 0,468 0,040 9,327 0,003 

Habitação 0,900 PS 0,824 0,976 0,406 544,082 0,000 

Higiene pessoal 0,535 PS 0,448 0,622 0,143 145,377 0,000 

Lazer 0,825 PS 0,746 0,903 0,341 427,471 0,000 

Saúde 0,851 PS 0,775 0,926 0,363 489,750 0,000 

Serviços financeiros 0,438 PS 0,308 0,567 0,096 44,170 0,000 

Serviços pessoais 0,677 PS 0,593 0,761 0,230 249,823 0,000 

Serviços públicos 0,661 PS 0,577 0,745 0,219 239,415 0,000 

Transporte 1,026 ? 0,960 1,093 0,528 924,857 0,000 

Vestuário 0,589 PS 0,503 0,674 0,174 182,023 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Sobreviventes (Endividados) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 

confiança (95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro do 
lar 

0,433 PS 0,392 0,474 0,418 426,502 0,000 

Alimentação e bebidas fora do lar 0,231 PS 0,161 0,285 0,120 49,447 0,000 

Animais 0,027 ? -0,064 0,120 0,002 0,362 0,548 

Artigos de limpeza 0,214 PS 0,160 0,264 0,102 64,644 0,000 

Cerimônias e festas 0,088 PS -0,021 0,206 0,017 2,610 0,108 

Comunicação 0,175 PS 0,123 0,227 0,069 43,522 0,000 

Educação 0,188 PS 0,091 0,253 0,079 17,491 0,000 

Fumo 0,154 PS 0,044 0,277 0,053 7,474 0,007 

Habitação 0,167 PS 0,106 0,221 0,063 30,907 0,000 

Higiene pessoal 0,250 PS 0,199 0,300 0,139 93,405 0,000 

Lazer 0,218 PS 0,149 0,269 0,104 46,461 0,000 

Saúde 0,223 PS 0,164 0,272 0,110 63,235 0,000 

Serviços financeiros -0,066 ? -0,208 0,077 0,010 0,827 0,366 

Serviços pessoais 0,196 PS 0,138 0,255 0,086 43,121 0,000 

Serviços públicos 0,220 PS 0,168 0,271 0,108 70,738 0,000 

Transporte 0,212 PS 0,145 0,260 0,101 48,173 0,000 

Vestuário 0,220 PS 0,161 0,268 0,108 62,701 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Automotores (Positivos) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 

confiança (95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro 
do lar 

0,713 PS 0,585 0,840 0,233 120,269 0,000 

Alimentação e bebidas fora do 
lar 

0,658 PS 0,520 0,795 0,199 88,705 0,000 

Animais 0,386 PS 0,199 0,572 0,047 20,089 0,000 

Artigos de limpeza 0,658 PS 0,526 0,791 0,199 95,818 0,000 

Cerimônias e festas 0,355 PS 0,355 0,574 0,058 10,230 0,002 

Comunicação 0,655 PS 0,524 0,785 0,197 96,659 0,000 

Educação 0,722 PS 0,535 0,909 0,239 57,815 0,000 

Fumo 0,145 ? -0,216 0,506 0,010 0,646 0,424 

Habitação 0,725 PS 0,590 0,859 0,241 112,691 0,000 

Higiene pessoal 0,558 PS 0,421 0,694 0,143 64,757 0,000 

Lazer 0,761 PS 0,633 0,889 0,266 136,918 0,000 

Saúde 0,814 PS 0,689 0,939 0,304 164,165 0,000 

Serviços financeiros 0,279 PS 0,083 0,476 0,036 7,835 0,006 

Serviços pessoais 0,741 PS 0,612 0,870 0,252 128,074 0,000 

Serviços públicos 0,757 PS 0,628 0,886 0,263 133,022 0,000 

Transporte 1,066 ? 0,966 1,166 0,521 439,149 0,000 

Vestuário 0,767 PS 0,641 0,892 0,270 144,718 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 

Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Automotores (Endividados) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 
confiança 

(95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro do 
lar 

0,206 PS 0,148 0,263 0,110 49,140 0,000 

Alimentação e bebidas fora do 
lar 

0,258 PS 0,200 0,317 0,173 75,797 0,000 

Animais 0,209 PS 0,130 0,288 0,114 27,416 0,000 

Artigos de limpeza 0,267 PS 0,211 0,323 0,185 88,134 0,000 

Cerimônias e festas 0,177 PS 0,089 0,265 0,081 15,796 0,000 

Comunicação 0,295 PS 0,241 0,349 0,226 113,969 0,000 

Educação 0,335 PS 0,265 0,405 0,291 88,989 0,000 

Fumo 0,025 ? -0,109 0,159 0,002 0,139 0,711 

Habitação 0,226 PS 0,167 0,286 0,146 68,263 0,000 

Higiene pessoal 0,213 PS 0,155 0,271 0,117 51,907 0,000 

Lazer 0,328 PS 0,275 0,381 0,280 147,853 0,000 

Saúde 0,344 PS 0,292 0,396 0,307 170,247 0,000 

Serviços financeiros 0,147 PS 0,061 0,234 0,056 11,344 0,001 

Serviços pessoais 0,288 PS 0,232 0,343 0,215 104,634 0,000 

Serviços públicos 0,209 PS 0,151 0,268 0,114 49,192 0,000 

Transporte 0,381 PS 0,333 0,430 0,377 242,417 0,000 

Vestuário 0,261 PS 0,205 0,317 0,177 83,970 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Elasticidade Renda da Despesa para o segmento Pagadores de empréstimos (Endividados) 

Categorias de despesa Elasticidade Clas. 
Intervalo de 
confiança 

(95%) 
R² 

ANOVA 
teste F 

Sig. 

Alimentação e bebidas dentro 
do lar 

0,371 PS 0,290 0,452 0,318 81,740 0,000 

Alimentação e bebidas fora do 
lar 

0,369 PS 0,266 0,435 0,316 66,914 0,000 

Animais 0,318 PS 0,170 0,382 0,234 26,873 0,000 

Artigos de limpeza 0,133 PS -0,005 0,233 0,041 3,633 0,060 

Cerimônias e festas 0,119 ? -0,018 0,207 0,033 2,816 0,097 

Comunicação 0,238 PS 0,140 0,324 0,131 24,627 0,000 

Educação 0,384 PS 0,208 0,410 0,342 37,396 0,000 

Fumo 0,169 ? -0,024 0,399 0,066 3,201 0,080 

Habitação 0,457 PS 0,376 0,520 0,482 151,812 0,000 

Higiene pessoal 0,122 PS 0,024 0,219 0,034 6,086 0,015 

Lazer 0,416 PS 0,324 0,480 0,400 103,529 0,000 

Saúde 0,476 PS 0,399 0,536 0,523 182,369 0,000 

Serviços financeiros 0,383 PS 0,280 0,448 0,340 73,645 0,000 

Serviços pessoais 0,311 PS 0,213 0,392 0,224 45,046 0,000 

Serviços públicos 0,418 PS 0,344 0,497 0,403 117,571 0,000 

Transporte 0,452 PS 0,353 0,502 0,472 127,988 0,000 

Vestuário 0,226 PS 0,018 0,045 0,118 22,046 0,000 
*MS = Despesa muito sensível a renda; 
**PS = Despesa pouco sensível a renda;  
***NS = Despesa não sensível a renda; 
****? = Despesa com sensibilidade inconclusiva devido ao intervalo de confiança 
Fonte: Elaborado pela autora 
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APENDICE D.  

Classe Social – Positivos 

Classe 
Social 

Caseiros Bem estar Sobreviventes Automotores 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

A/B 122 15,1 368 45,5 80 9,9 239 29,5 

C 196 19,6 365 36,5 315 31,5 125 12,5 

D/E 89 15,6 159 27,8 282 49,4 41 7,2 

Fonte: Elaborado pela autora 

Classe Social – Endividados 

Classe 
Social 

Caseiros Bem estar Sobreviventes Automotores 
Pagadores de 
Empréstimos 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

A/B 217 27,6 133 16,9 314 39,9 69 8,8 54 6,9 

C 145 13,5 190 17,7 368 34,3 292 27,2 78 7,3 

D/E 40 7,3 89 16,2 143 26,0 232 42,3 45 8,2 

Fonte: Elaborado pela autora 

Ciclo de vida – Positivos 

Ciclo de vida 

Caseiros Bem estar Sobreviventes Automotores 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Casal com 
filhos 

adolescentes 
26 13,3 77 39,5 42 21,5 50 25,6 

Casal com 
filhos 

pequenos 
71 19,1 140 37,6 94 25,3 67 18,0 

Casal com 
filhos pré 

adolescentes 
57 17,2 130 39,2 79 23,8 66 19,9 

Casal com 
filhos adultos 

28 12,4 98 43,4 36 15,9 64 28,3 

Donas de casa 
solteiras com 

40 anos ou 
mais 

133 19,9 212 31,8 249 37,3 73 10,9 

Donas de casa 
solteiras com 
até 40 anos 

11 16,4 22 32,8 17 25,4 17 25,4 

Monoparentais 81 15,5 213 40,8 160 30,7 68 13,0 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ciclo de vida – Endividados  

Ciclo de vida 

Caseiros Bem estar Sobreviventes Automotores 
Pagadores de 
Empréstimos 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Casal com 
filhos 

adolescentes 
42 26,4 25 15,7 61 38,4 24 15,1 7 4,4 

Casal com 
filhos 

pequenos 
87 18,7 77 16,6 179 38,5 94 20,2 28 6,0 

Casal com 
filhos pré 

adolescentes 
67 20,6 34 10,4 135 41,4 68 20,9 22 6,7 

Casal com 
filhos adultos 

48 30,2 20 12,6 58 36,5 27 17,0 6 3,8 

Donas de casa 
solteiras com 

40 anos ou 
mais 

77 12,9 136 22,7 134 22,4 179 29,9 73 12,2 

Donas de casa 
solteiras com 
até 40 anos 

19 28,4 14 20,9 17 25,4 14 20,9 3 4,5 

Monoparentais 62 9,8 106 16,7 241 38,0 187 29,5 38 6,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

Idade da dona de casa – Positivos 

Idade da 
dona de 

casa 

Caseiros Bem estar Sobreviventes Automotores 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Número 
de 

famílias 
% 

Até 29 anos 37 25,5 44 30,3 36 24,8 28 19,3 

De 30 a 39 
anos 

83 18,8 175 39,7 115 26,1 68 15,4 

De 40 a 49 
anos 

90 16,0 223 39,7 145 25,8 104 18,5 

50 ou mais 
anos 

197 16,0 450 36,5 381 30,9 205 16,6% 

Fonte: Elaborado pela autora 

Idade da dona de casa – Endividados 

Idade da 
dona de 

casa 

Caseiros Bem estar Sobreviventes Automotores 
Pagadores de 
Empréstimos 

Núme-
ro de 

famílias 
% 

Núme-
ro de 

famílias 
% 

Núme-
ro de 

famílias 
% 

Núme-
ro de 

famílias 
% 

Núme-
ro de 

famílias 
% 

Até 29 
anos 

43 19,1 51 22,7 78 34,7 45 20,0 8 3,6 

De 30 a 
39 anos 

99 19,0 76 14,6 210 40,2 114 21,8 23 4,4 

De 40 a 
49 anos 

112 19,1 87 14,8 208 35,4 144 24,5 36 6,1 

50 ou 
mais anos 

148 13,8 198 18,4 329 30,6 290 27,0 110 10,2 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APENDICE E.  

Teste T (diferença de média) para o grupo Automotores – Positivos e Endividados 

Categoria de despesa Teste T 
Diferença 

de 
média* 

Alimentação e bebidas dentro 
do lar 

0,240 N 

Alimentação e bebidas fora do 
lar  

0,386 N 

Cerimônias e festas 0,041 S 

Comunicação 0,558 N 

Educação 0,166 N 

Fumo 0,412 N 

Saúde 0,115 N 

Serviços pessoais 0,008 S 

Transporte 0,392 N 

Vestuário 0,800 N 

Animais 0,864 N 

Artigos de limpeza 0,231 N 

Habitação 0,004 S 

Serviços públicos 0,045 N 

Higiene pessoal 0,417 N 

Lazer 0,602 N 

Serviços financeiros 0,041 S 

* S = Há diferença de média; N= Não há diferença de média 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Teste T (diferença de média) para o grupo Caseiros – Positivos e Endividados 

Categoria de despesa Teste T 
Diferença de 

média* 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

0,002 S 

Alimentação e bebidas fora 
do lar  

0,018 S 

Cerimônias e festas 0,822 N 

Comunicação 0,017 S 

Educação 0,113 N 

Fumo 0,190 N 

Saúde 0,273 N 

Serviços pessoais 0,001 S 

Transporte 0,000 S 

Vestuário 0,532 N 

Animais 0,118 N 

Artigos de limpeza 0,991 N 

Habitação 0,000 S 

Serviços públicos 0,010 S 

Higiene pessoal 0,647 N 

Lazer 0,134 N 

Serviços financeiros 0,021 S 

* S = Há diferença de média; N= Não há diferença de média 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Teste T (diferença de média) para o grupo Bem Estar – Positivos e Endividados 

Categoria de despesa Teste T 
Diferença 
de média 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

0,000 S 

Alimentação e bebidas 
fora do lar  

0,026 S 

Cerimônias e festas 0,102 N 

Comunicação 0,022 S 

Educação 0,000 S 

Fumo 0,773 N 

Saúde 0,468 N 

Serviços pessoais 0,096 N 

Transporte 0,001 S 

Vestuário 0,000 S 

Animais 0,129 N 

Artigos de limpeza 0,122 N 

Habitação 0,000 S 

Serviços públicos 0,000 S 

Higiene pessoal 0,322 N 

Lazer 0,168 N 

Serviços financeiros 0,000 S 

* S = Há diferença de média; N= Não há diferença de média 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Teste T (diferença de média) para o grupo Sobreviventes – Positivos e Endividados 

Categoria de despesa Teste T 
Diferença 
de média 

Alimentação e bebidas 
dentro do lar 

0,000 S 

Alimentação e bebidas 
fora do lar  

0,000 S 

Cerimônias e festas 0,011 S 

Comunicação 0,001 S 

Educação 0,001 S 

Fumo 0,176 N 

Saúde 0,033 S 

Serviços pessoais 0,504 N 

Transporte 0,789 N 

Vestuário 0,077 N 

Animais 0,988 N 

Artigos de limpeza 0,413 N 

Habitação 0,000 S 

Serviços públicos 0,000 S 

Higiene pessoal 0,025 S 

Lazer 0,007 S 

Serviços financeiros 0,974 N 

* S = Há diferença de média; N= Não há diferença de média 
Fonte: Elaborado pela autora 
 


