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Introdução

COMPORTAMENTOS INCONSISTENTES QUE EVIDENCIAM ALGUM DESNORTE

A consciência do supérfluo
A consciência estendida aos momentos de escape
A consciência da rentabilidade do envolvimento

Novas referências de preço 
Será que há vida além do preço e da promoção?  

O consumidor na crise

Para já, uma crise de confiança em torno do 
tema da empregabilidade

A crise

3

2

1

4

A necessidade de mais  ajustamentos
INCAPACIDADE DE REINVENÇÃO E IMOBILISMO 

6

5

Ensinamentos e linhas de acção

POUPANÇA = SEGURANÇA

A cidade, um território alinhado às preocupações do consumidor

UMA NOVA CONSCIÊNCIA DE CONSUMO?

RADAR “NEGÓCIOS” BONS E RENTÁVEIS

A IMPORTÂNCIA DE COMPENSAÇÕES

O acentuar de um gap geracional

A PREVALÊNCIA DO MODELO DE CONFORTO E O REFORÇO DO NÚCLEO 
FAMILIAR = MANTER O NÍVEL

A DESCULPABILIZAÇÃO/ DÉFICE DE AUTO-CRÍTICA: 

“O PROBLEMA NÃO É MEU…ELES NÃO APRENDEM”
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A NOSSA REFLEXÃO SOBRE O CONSUMIDOR 

“DEPOIS DA CRISE” FOI INEVITAVELMENTE 

IMPACTADA PELOS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS. 

AJUSTÁMO-LA EM TEMPO REAL. O PRÓPRIO TÍTULO 

DO DOCUMENTO EVOLUIU PARA

 “O CONSUMIDOR NA CRISE”

NA VERDADE, A PERSPECTIVA DE ESTABILIZAÇÃO, 

ANTERIORMENTE ASSUMIDA COMO HIPÓTESE DE 

TRABALHO BASE, FOI SUBSTITUÍDA PELA 

CONVICÇÃO DE QUE A CRISE SE DEVERÁ 

PROLONGAR E QUE A REALIDADE E OS NÚMEROS 

QUE JÁ CONHECEMOS SE PODEM AGRAVAR 

SIGNIFICATIVAMENTE. 

A VERDADEIRA CRISE NOS CONSUMIDORES APENAS 

AGORA SE COMEÇA A PERSPECTIVAR.
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O conhecimento das expectativas é fundamental 

para orientar projectos em contexto de crise. 

Trabalhar as novas prioridades e os novos 

comportamentos dos consumidores em crise, 

testar diferentes cenários de ajustamento e 

separar as meras alterações conjunturais dos 

verdadeiros novos paradigmas de comportamen-

to que a crise trouxe para ficar, são desafios 

cada vez mais pertinentes. 

No presente paper é feita uma análise das 

mudanças que se operaram nos consumidores 

até ao momento, tentando isolar ao máximo o 

fenómeno Crise, e, na medida do possível, dar 

uma visão prospectiva dos próximos ajustamen-

tos ou do processo (eventual) de retorno à 

normalidade.

Que novos comportamentos 
existem e quem os tem?

Que novos ajustamentos 
podem ser esperados?

Que comportamentos serão 
reversíveis e que 
comportamentos serão 
perenes?

Que segmentos podem ser a 
alavanca da retoma?

Que tendências/novas 
dinâmicas de segmentação 
podem emergir desta crise?

Nesta análise, tenta-se ao máximo ir ao encon-

tro do compromisso fundador do C de ter um 

olhar holístico sobre o consumidor – não só o 

seu consumo e a sua poupança estão em causa, 

também as compensações que procura para o 

“não consumo”, as suas defesas interiores, os 

seus limites de mudança estrutural, entre outros.
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A Crise

“Os salários na Grécia, em Espanha, em 
Portugal, na Letónia, Estónia, entre 
outros, precisam de baixar qualquer 

coisa como entre 20% a 30% relativa-
mente aos ordenados na Alemanha”.

Paul Krugman
18 de Maio de 2010

“Temos que mudar de vida. 
Temos de mudar a sério...
o nosso nível de vida vai 

baixar... o momento é sério”

Faria de Oliveira
Conferência DE
19 de Maio de 2010

“O crédito é cada vez mais e vai ser cada 
vez mais um recurso escasso”

“Há um consumismo exagerado”, visível 
no “número de casas próprias”, que é 
“maior que no Norte da Europa”, assim 

como “o número  de carros por família, as 
férias no estrangeiro, e as refeições em 

restaurantes”

“Como português, tenho pena, mas 
passámos a ser uma espécie de 

protectorado da Alemanha, do ponto de 
vista fianceiro”

“a situação financeira do país chegou a 
um ponto que não se imaginaria que 

fosse possível”

Campos e Cunha
20 de Maio de 2010“Julgo que daqui a 

cinco anos vamos 
ter, certamente, 
outro pacote de 

medidas austeras, 
parecido com o que 

acaba de ser 
anunciado”.

Vitor Constâncio
21 de Maio de 2010“A haver qualquer 

medida desse 
género (redução de 
salários), seja por 

via directa, seja por 
via de impostos, é 

evidente que tem de 
ser para todos”.

Fernando Ulrich
Conferência Portugal em Exame
18 de Maio de 2010

“O dia em que batermos 
na parede não está muito 

longe. Talvez por 
semanas. Lamento, mas 

o país tem de saber”.

Um agravamento esperado...
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É hoje unânime que o fenómeno da Crise, que o 
projecto C se propôs analisar neste seu primeiro ciclo 
de 2010, promete ser particularmente prolongado no 

tempo.

A crise financeira revelada ao mundo no Verão 

de 2007 teve o seu pico no Outono de 2008 e 

patrocinou a crise económica em 2009 e o 

despertar para a crise orçamental em 2010. 

Por duas vezes no espaço de 18 meses, 

observou-se uma coordenação internacional 

sem precedentes no lançamento de pacotes 

de políticas excepcionais para estabilizar os 

mercados – à falência do Lehman Brothers e 

aos pacotes de estabilização financeira do final 

de 2008, seguiu-se a intervenção na Grécia e 

os sucessivos pacotes de austeridade orça-

mental que hoje são apresentados a ritmo 

acelerado por diversos países, dentro e fora do 

euro. Para a OCDE, isto só significa que «ainda 

não terminou» o período de significativa instabi-

lidade financeira mundial iniciado em 2007i . 

Sentiram-se em 2009 em Portugal os efeitos 

da «mais profunda e sincronizada recessão 

internacional do período pós-guerra»ii   traduzi-

da na queda acentuada da procura externa às 

empresas portuguesas, na restrição de acesso 

ao crédito e no aumento da incerteza. 

A taxa desemprego atingiu o patamar dos 10% 

estabilizando no máximo histórico de sempre. 

O produto interno bruto caiu 2,7%, registando 

a variação mais negativa desde 1975iii. 

Especialmente no final de 2008 e na primeira 

metade de 2009, as famílias travaram a fundo 

as despesas de consumo. O consumo privado 

registou a primeira queda desde 2003 e a 

despesa em bens duradouros afundou 13%. A 

taxa de crescimento dos empréstimos bancá-

rios a privados desacelerou para um quarto do 

ritmo registado em 2006 e bateram-se mínimos 

tanto na taxa de crescimentos dos emprésti-

mos para aquisição de habitação (2,2% em 
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 C - The consumer intelligence lab . O Consumidor na Crise

2009 contra 20,3% em 2000) e no crédito 

concedido para consumo (0,7% em 2009 

contra 7,8% em 2007 ou 11,2% em 2003)iv. 

Entre os 27 países da UE, apenas em 3 se 

registaram variações negativas dos preços em 

2009: em Portugal (-0,9%), na Irlanda (-1,7%) e 

em Espanha (-0,3%). Em Portugal, os preços 

desceram em média 2,4% nos bens mas 

subiram 1,3% nos serviços. O INE destaca 

descidas nas seguintes categorias de bens e 

serviços: -3,6% nos transportes, -3,4% nos 

produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, 

-1,7% no vestuário e calçado, -1,6% em lazer, 

recreação e cultura, -1,6% na saúde e -1% nas 

comunicações. 

Estima-se que em 2009 a 
economia portuguesa e a procura 
internacional tenham encolhido 
em torno de 4,4 mil milhões de 
euros e de 3,6 mil milhões de 
eurosv, respectivamente. 

A taxa de poupança inverteu a longa tendência 

de descida e subiu 37,5% só no último ano. A 

taxa de poupança é agora de 8,8% do rendi-

mento disponível, ainda abaixo dos 9,2% de 

2005. 

Os dados mais recentes do INE são também 

claros relativamente aos comportamento do 

orçamento das famílias durante o ano de 2009: 

só num ano, as famílias gastaram menos 2,8 

mil milhões em despesas de consumo final e 

aumentaram as suas capacidades líquidas de 

financiamento em 4 mil milhões de eurosvi. 

Estamos perante uma tendência de fraco 

dinamismo no consumo das famílias que, de 

acordo com as últimas previsões, que já consi-

deram o impacto do “Pacote de Austeridade” 

apresentado pelo Governo, se vai manter nos  

próximos anos. 
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A OCDE estima que depois da subida de 1,5% 

do consumo privado em 2010 se siga a es-

tagnação em 2011 (0,1%). O elevado nível de 

endividamento, a baixa taxa de poupança e as 

condições desfavoráveis do mercado de 

trabalho são os responsáveis deste comporta-

mento. Adicionalmente, o Banco de Portugal 

alerta que «a trajectória da economia portu-

guesa no curto prazo deverá ser condiciona-

da pelo necessário processo de consolidação 

orçamental, com consequências para a 

situação no mercado de trabalho». 

O primeiro Inquérito aos Consumidores do INE 

após o recente anúncio do aumento de impos-

tos foi divulgado no final do mês de Maiovii  e 

revela uma forte diminuição da confiança dos 

consumidores. O indicador de confiança dos 

consumidores desce continuadamente desde 

Novembro de 2009 e atingiu agora o mínimo 

dos últimos dez meses, impactado pelo forte 

agravamento das expectativas para os próxi-

mos doze meses quer sobre a evolução econó-

mica do país, quer sobre a situação financeira 

dos agregados familiares.
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Ponto de viragem para uma Crise 
com nova fisionomia

Crise de Confiança

Antes Depois
Crise Real de Rendimento

Ajustamento

Intermitência

Insatisfação compensada

Crise de alguns

Reinvenção / Mudança forçada

Consistência

Noção de perda

Crise de (quase) todos

REGIME TRANSITÓRIO DE AJUSTAMENTO

2010: 
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OS 
NÚMEROS 

DA
 CRISE

Desemprego
10,6 %

num máximo histórico (1º trimestre 2010)

Crescimento MDD’s
22%

(Marcas de Distribuição) da quota de 

mercado das MDD’s de 2008 para 2009 

evidenciando um trading down das famílias

Despesa em bens 
duradouros

-13%

2009, evidenciando o adiar de consumos

Taxa de precariedade11%
Aumento da taxa de precariedade 

do 1º emprego, de 2005 para 

2009

Consumo Privado 0,1%
Estimativa da OCDE para o crescimento

(i.e. estagnação!) do consumo privado em 2011

Taxa de poupança

37,5
Subida da taxa de poupança das famílias no ano 

de 2009

%
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