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ainda não conseguem pagar
todas as despesas

57%

Entre as pessoas que já vêm
recebendo o auxílio emergencial do

Governo Federal

Auxílio Emergencial 

Sondagem via web survey, com aproximadamente 1300 consumidores, considerando margem de erro de 3 pontos
percentuais e grau de confiança de 95%

Sondagem com Consumidores
A sondagem teve por objetivo ouvir dos brasileiros com direito ao auxílio
emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal, como estão definindo
a alocação destes recursos, se para o próprio uso ou também ajudando outras
pessoas, quais são as contas necessárias para a manutenção da casa, que
estão sendo priorizadas, e também verificar, na percepção destes
consumidores, a suficiência ou não destes recursos no atual momento.
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Concessionárias

O auxílio emergencial é um benefício financeiro do governo federal destinado
aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e
desempregados no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia
da Covid-19

O que é o auxílio emergencial

sendo necessário priorizar o
pagamento de uma conta em

detrimento de
outra
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julgam o valor do benefício
insuficiente

95%

82%
consideram o valor
suficiente para pagar no
máximo 40% das contas
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Pensando nas contas da casa,
este valor possibilita pagar:
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7%07%estendeu o emprego

do valor a familiares
e amigos

93%
destinaram os
recursos recebidos
exclusivamente para
as despesas da casa


