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HISTÓRICO

o O Instituto Defesa Coletiva é uma entidade da sociedade civil, sem fins

lucrativos, fundada no ano de 1.999.

o A organização tem como propósito essencial garantir os direitos

coletivos do cidadão e do consumidor, para a construção de uma

sociedade justa, equilibrada e sustentável, inspirando mudanças de

atitudes e comportamentos.



MISSÃO DA ENTIDADE

o Implementar iniciativas educacionais relacionadas ao crédito

consciente, consumo sustentável, educação financeira, direitos do

consumidor e outros direitos fundamentais;

o O Instituto integra o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e tem

assento no Conselho Fiscal do Fundo Estadual de Proteção e Defesa

do Consumidor de Minas Gerais, coordenado pelo Ministério Público

de Minas Gerais, e também está inscrito junto aos Conselhos

Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa das cidades de Belo

Horizonte, Contagem e Congonhas.



OBJETO DO PROJETO

o Mapear o fenômeno do superendividamento entre a população idosa

do Estado de Minas Gerais e compreender os elementos que

influenciam o nível de vulnerabilidade financeira entre este público,

bem como identificar as consequências e possíveis ações para sua

minimização/combate.



POPULAÇÃO BRASILEIRAEIXO E DIRETRIZ 

o Pesquisa e Produção de conhecimento sobre o processo de

envelhecimento humano.



DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA

o Durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus, a

oferta de crédito para os consumidores idosos cresceu

significativamente, seja por meio do telefone (prática abusiva e ilegal)

ou presencialmente nas instituições financeiras.

o Há que se ressaltar que houve um aumento alarmante nas denúncias

de empréstimos consignados, sem a autorização dos idosos e

depósitos vinculados ao cartão de crédito consignado (TELESAQUE).



DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA

o Importante ressaltar que a hipervulnerabilidade do consumidor idoso foi

prevista no Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso IV, cuja

previsão legal veda ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras

práticas abusivas, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do

consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição

social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

o Em decorrência das ações e estudos realizados pelo Instituto, bem como

do processo de envelhecimento da população, somado às dificuldades

financeiras enfrentadas pelos brasileiros, e o apelo midiático constante, o

trabalho direcionado ao mapeamento do fenômeno do

superendividamento da população idosa mineira faz-se imperioso.



OBJETIVOS

o Levantar dados secundários para estabelecer uma caracterização

aprofundada sobre a população idosa do Estado de Minas Gerais, no

que tange aos aspectos sociodemográficos, econômicos e relativos ao

consumo de crédito/comportamentos financeiros;

o Estabelecer um instrumento para mensuração do nível de

endividamento e de vulnerabilidade financeira entre a população idosa;



OBJETIVOS

o Mensurar o nível de vulnerabilidade financeira entre a população idosa

do estado de Minas Gerais e caracterizar os grupos com maior e menor

nível vulnerabilidade;

o Levantar e compreender as causas, as consequências e meios para

redução da vulnerabilidade financeira entre a população idosa do

Estado de Minas Gerais.



PÚBLICO ALVO

o O perfil do público beneficiário do projeto é o consumidor idoso,

aposentado ou pensionista, independente do gênero, que serão

classificados no decorrer da pesquisa, em grupos de alto ou baixo

nível de vulnerabilidade financeira;

o Serão entrevistadas 1.350 (mil trezentos e cinquenta) pessoas

idosas do Estado de Minas Gerais de forma direta.



ÁREA DE ABRANGÊNCIA

oOs municípios do Estado de Minas Gerais que serão

contemplados no projeto serão analisados na etapa

inicial, tendo em vista ser necessário uma pesquisa mais

apurada para realização do levantamento das cidades

mais relevantes.



METAS

o Contratação de uma empresa especializada em pesquisas, com ampla

experiência e atuação de mercado;

o Acompanhamento da realização da primeira etapa da coleta de dados,

através de uma pesquisa quantitativa com 1.350 (mil trezentas e

cinquenta) pessoas idosas do Estado de Minas Gerais;



METAS

o Acompanhamento da realização da análise dos resultados obtidos na

pesquisa quantitativa e levantamento dos aspectos a serem

considerados na pesquisa qualitativa, através de técnicas estatísticas e

probabilísticas;

o Acompanhamento da realização da segunda etapa da coleta de dados,

através de uma pesquisa qualitativa com 50 (cinquenta) pessoas idosas

de Minas Gerais;



METAS

o Acompanhamento da entrega do relatório final com os resultados

obtidos nas pesquisas quantitativas e qualitativas;

o Construção de um artigo científico com os dados empíricos das

pesquisas realizadas e posterior publicação nos canais de comunicação

do Instituto Defesa Coletiva.



PERÍODO DE EXECUÇÃO

o O projeto será executado em 12 (doze) meses.



METODOLOGIA

o 1ª etapa: Planejamento e Levantamento de Dados
Secundários:

- Atividades de planejamento do estudo, o que envolve a
definição do cronograma de trabalho e demais ações para
proposição de plano amostral e instrumento de coleta de
dados para a pesquisa quantitativa.



METODOLOGIA

o 2ª etapa: Coleta de Dados – Pesquisa Quantitativa:

- Realização de 1.350 entrevistas com os idosos mineiros, distribuídas a
partir de um processo de amostragem probabilística, o que garante a
margem de erro de 3 pontos percentuais, para o intervalo de confiança
de 95%. O questionário será formado por perguntas fechadas, com
tempo máximo de 13 minutos de aplicação.

- As entrevistas serão realizadas presencialmente, aplicadas em pontos
de fluxo, com a utilização de tablet`s e sistema eletrônico de pesquisa, o
que garante a possibilidade de gravação de áudio das entrevistas para
posterior conferência, registro do horário, duração e local das
entrevistas.

- A amostra será do tipo probabilística, estratificada por sexo,
escolaridade e região. Para cobertura de todo o território Mineiro, as 10
regiões administrativas do Estado serão reagrupadas para dar origem a



METODOLOGIA

o 3ª etapa: Análise de dados quantitativos e planejamento de 
pesquisa qualitativa: 

- Utilização de estatísticas descritivas simples (frequência,
média, moda, mediana, tabelas de contingência, dentre outros),
testes estatísticos de comparação de grupos e análise de
cluster. Serão aplicadas técnicas estatísticas de agrupamento
para identificar os grupos com maior e menor nível de
vulnerabilidade financeira.



METODOLOGIA

o 4ª etapa: Coleta de Dados – Pesquisa Qualitativa:

- Realização de 50 entrevistas em profundidade a serem aplicadas
presencialmente junto ao público investigado, sendo 25 entrevistas entre
idosos considerados de alta vulnerabilidade financeira e 25 entre aqueles
que forem caracterizados como de baixa vulnerabilidade financeira.

- As entrevistas serão realizadas utilizando-se um roteiro de pesquisa não
estruturado, com duração de 35 minutos, mediante agendamento prévio. As
entrevistas qualitativas serão parcialmente transcritas e o processo analítico
será realizado a partir da técnica de Análise de Conteúdo.



METODOLOGIA

o 5ª etapa: Apresentação dos resultados, orientação e elaboração de

material para artigo científico:

- Apresentação do relatório final da pesquisa com toda a descrição

metodológica do trabalho e os resultados dos esforços de análise de dados

secundários e das pesquisas quantitativa e qualitativa.

o 6ª etapa: Elaboração de um artigo científico.



EQUIPE DE TRABALHO

o Coordenador do Projeto;

o Estagiário de Pós-Graduação em Direito;

o Empresa especializada em pesquisa;

o Assessorias de comunicação, imprensa, financeira, contábil,

tecnologia da informação, terceiro setor e prestação de contas.



MENSAGEM FINAL

o A empresa que doar para o desenvolvimento deste projeto, contribuirá

para a produção e disseminação de informações sociais

extremamente relevantes, que poderá impactar em novas ações

coletivas de consumo, auxiliar estudantes deste tema específico,

compreensão dos elementos que influenciam o nível de

vulnerabilidade financeira deste público, bem como por meio da

identificação das consequências e possíveis ações para a minimização

e tratamento do superendividamento.
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