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“A recessão econômica, com aumento da inflação e das
taxas de juros, acesso mais restrito ao crédito e
desemprego em alta, tem levado os consumidores
brasileiros a mudar seus hábitos de gasto e economia.”
– Renata Pompa de Moura, Gerente de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•

Visando aqueles que se sentem mal quando gastam demais
Shoppings tipo Outlet têm potencial para atrair as mães
Brasileiros estão prontos para dispositivos de pagamento 'de vestir'?

A recessão econômica tem levado os consumidores brasileiros a repensar suas prioridades, cortar
gastos, planejar compras e adotar métodos de pagamento mais conservadores para controlar melhor
as despesas. Neste contexto, educar os consumidores financeiramente é essencial para que eles se
sintam mais confiantes em usar métodos de pagamento eletrônico e digital, assim como poupar
dinheiro.
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