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Texto 01
Recessão gera mudanças de hábitos de consumo na população
Quase metade passou a usar transporte público para enfrentar crise

BRASÍLIA - Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
mostra que o aprofundamento da crise econômica levou os brasileiros a usarem mais os serviços 
públicos. Quase metade dos entrevistados (48%) passou a usar mais transporte público, 34% deixaram 
de ter plano de saúde e 14% mudaram seus filhos da escola privada para a pública. A entidade ouviu 
2.002 pessoas em 141 municípios entre 24 e 27 de junho.
 “O aprofundamento da crise econômica levou a mudanças nos hábitos de consumo e a perda do padrão 
de vida de parte significativa da população brasileira”, diz uma nota da CNI.
Pelo levantamento, 24% das pessoas tiveram que vender bens para pagar dívidas e 19% mudaram de 
casa para reduzir o custo com habitação. A turbulência econômica também afetou as escolhas dos 
consumidores,  que  passaram  a  trocar  produtos  por  similares  mais  baratos  (78%),  a  esperar  as 
liquidações para comprar bens de maior valor (80%), e a poupar mais para o caso de necessidade 
(78%). Foi, ainda, verificado maior sacrifício para quitar débitos — 67% disseram que estão com 
dificuldades de pagar as contas ou as compras a crédito.
— A crise  está  afetando toda  a  população brasileira.  As  medidas  mais  simples,  relacionadas  ao 
consumo, ocorrem em todas as faixas de renda, mas as medidas mais extremas, como mudar de casa, 
são tomadas principalmente pelas famílias de menor renda. O Brasil precisa de reformas estruturais 
para conseguir recuperar a confiança, animar os empresários a investir e gerar mais empregos, o que 
movimenta a economia em um círculo virtuoso — disse o presidente da CNI, Robson Andrade.
De cada 100 entrevistados, 57 disseram que alguém da família ficou sem emprego. O volume é maior 
que o verificado na pesquisa anterior, de 44%. Com isso, o medo do desemprego é cada vez maior. Um 
total de 80% dos entrevistados disseram que se preocupam, muito ou pouco, em perder o emprego, 
ficar sem trabalho ou ter que fechar o negócio nos próximos 12 meses e 84% se preocupam em perder 
o atual padrão de vida. Mais da metade dos brasileiros (56%) buscam trabalho extra para complementar 
a renda.
Ainda de acordo com a pesquisa, os brasileiros percebem piora na situação econômica do país. Para 
71% das pessoas, o cenário do Brasil está ruim ou péssimo. Em junho de 2015, o percentual era menor, 
de 66%, e em 2013, de 21%. Mas para 73% das pessoas, a crise chegou ao fundo do poço e 43% 
acreditam que a economia estará melhor em 12 meses.
Disponível em http://oglobo.globo.com/economia/recessao-gera-mudancas-de-habitos-de-consumo-na-
populacao-19991966. Acesso em 05/01/2017.

Texto 02

Disponível em http://oglobo.globo.com/economia/recessao-gera-mudancas-de-habitos-de-consumo-na-
populacao-19991966. Acesso em 05/01/2017.

Texto 03
Consumo – Plebe Rude

Tomei uma coca
cadê o sorriso?
Gastei dinheiro
e fiquei liso



Cale a boca e consuma
Cale a boca e consuma
você não tem o direito de duvidar

Comprei de tudo
a prestação
o SPC
é o meu caixão

Cale a boca e consuma
Cale a boca e consuma
você não tem o direito de duvidar

Consumidor
que não reclama
paga filé come banana

Cale a boca e consuma
Cale a boca e consuma
você não tem o direito de duvidar
disponível em https://www.vagalume.com.br/plebe-rude/consumo.html. Acesso em 05/01/2017.

Texto 04

Disponível  em  http://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/2015/10/charge-lute-inflacao.jpg. 
Acesso em 05/01/2017.

Com base na leitura dos textos motivadores acima e nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa 
sobre  o  tema Os hábitos  de  consumo no Brasil,  apresentando proposta  de  intervenção que 
respeite  os  direitos  humanos.  Selecione,  organize  e  relacione,  de  forma  coerente  e  coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Instruções

- O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
- A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero.
- A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá 
nota zero.
- A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos receberá 
nota zero.
- A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas 
copiadas desconsiderado para efeito de correção.


