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sobre este paper

principais ideias

factores que dão forma aos (novos) 
comportamentos face ao dinheiro

o dinheiro para quê?...     
a relatividade de uma “boa vida”

novas aprendizagens decorrentes  
de uma gestão mais próxima de cada euro

o segmento das contas: uma realidade

barato, caro, muito, pouco:    
novos valores de referência

geração de rendimentos baixos:  
geração do grátis e do low-cost

os poupados, um novo target aspiracional

no dinheiro (também) a necessidade  
de comparação entre pares

acção mais intencional    
sobre as diferentes formas de dinheiro

a necessidade de alinhamento qualitativo 
entre procura e oferta na banca

Ficha técnica e dados do estudo quantitativo
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O momento é de empobrecimento real do 

país e das famílias portuguesas. Como o C-

Lab tem vindo a acompanhar de perto nos 

últimos anos, o consumidor tem respondi-

do a esta quebra de poder de compra com 

um planeamento muito mais fino e sis-

tematizado dos seus gastos, com um novo 

foco na poupança, com um olhar renovado 

sobre o crédito, com a quebra de precon-

ceitos sobre uma série de comportamentos 

que sinalizam a necessidade de ser mais 

ponderado ou mesmo mais frugal.

Para cumprir o objectivo da presente inves-

tigação - compreender de que forma essa 

necessidade de afectar mais tempo e in-

teligência ao tema do dinheiro estaria a im-

pactar a relação com esse mesmo dinheiro 

de forma mais profunda e permanente – foi 

imperativo ir para além da fotografia do 

momento actual, da análise micro compor-

tamental, de um olhar isolado para o que 

se está a passar no nosso país.

O tema é vasto, polémico e amplamente 

estudado por diferentes ciências sociais 

com abordagens distintas. Uns valorizan-

do mais os factores lógicos (economistas), 

outros os factores psicológicos (sociól-

ogos, psicólogos ou antropólogos). Para 

os economistas, as diferenças individuais 

constituem uma “margem de erro”, para 

a psicologia social, essa é a sua principal 

matéria-prima… 

Para o C, que pretende sempre con-
stituir uma visão holística do indivíduo, 
a simplificação também não é uma 
opção. É da riqueza micro comporta-
mental e do cruzamento de pontos de 
vista que partimos para a construção 
do nosso olhar.

Nessa perspetiva, vamos convocan-
do ao longo do documento tópicos 
de enquadramento teórico multidisci-
plinar, histórico ou cultural. Eles con-
stituem fundações indispensáveis a 
uma reflexão segura sobre um tema 
de grande complexidade.
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A prevalência destes patamares (o seu peso no processo) varia naturalmente de acordo com o momento, 

o perfil e a importância da decisão que tem que ser tomada. Ainda que, por norma, o indivíduo tenda a 

recorrer a mecanismos de simplificação e de repetição (i.e. não andando diariamente a questionar hábitos 

e modelos de actuação). Em virtude da conjuntura actual, a norma da “simplificação” está suspensa.   

Em 2012, o C apelidou esse processo “assunção da folha branca”. Os indivíduos entendiam que era tempo 

de pôr em causa as suas opções, de questionar os seus factores de decisão, de fazer novamente as contas 

e (re)definir prioridades para o seu dinheiro. 

A presente investigação confirmou que o peso da conjuntura e das expectativas se continua a impor face 

a qualquer outro nível de influência, mas que já não com carácter de novidade. A mudança está bastante 

adquirida como “um novo normal” – algo que o C tem vindo a sublinhar em 2013 em investigações anteriores. 

o peso da incerteza é o principal factor 
a dar forma às atitudes face ao dinheiro
criação de stock de segurança é objectivo central

A incerteza ou mesmo pessimismo relativamente ao futuro 
é o sentimento prevalecente. Em cenários como o actual, 
as pessoas tornam-se naturalmente cautelosas relativamente 
à gestão do seu dinheiro e reprimem sentimentos e impulsos 
de consumo. É um momento para travar mecanismos de repetição 
ou padrões de “não decisão” e colocar novas hipóteses em cima 
da mesa.

Ainda que o perfil de base e o rendimento sejam condicionantes 
importantíssimas da relação com o dinheiro, este sentimento 
de cautela foi a tónica de todas as entrevistas que realizámos 
a consumidores no âmbito da presente investigação. 
Independentemente da idade, os consumidores colocaram 
ou mostram querer colocar uma armadura para resistirem aos 
estímulos exteriores que os possam distrair do seu plano. 
O seu plano procura segurança e a manutenção do seu modelo 
de conforto.
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actualmente, a gestão de fluxos monetários, intensa e complexa, 
está por isso muito focada na criação de múltiplos stocks 
de conforto / segurança.  

Comportamentos relativamente ao dinheiro segundo a conjuntura

estabilidade & crescimento económico predominância da incerteza
nova realidade em Portugal

Processos de revisão das variáveis 
de decisão, convocando mais 
“inteligência” e atenção 
aos processos de decisão.

fluxos convocados para a criação 
de múltiplos stocks de conforto, 
um foco incontestável

FLUXOSFLUXOS STOCKSTOCK

77% 48,2%
considera estar a fazer uma gestão mais cuidada e/ou 
atenta do seu dinheiro do que há dois ou três anos atrás

“a poupança dá-me uma sensação de controlo e/ou segurança”

Respostas top3

Mecanismos de simplificação 
e repetição.

Menor controle, maior abertura   
a estímulos exteriores.

Gestão contínua em fluxo, 
sem orientação de esforço para 
criação de stock.
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