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Abrangência, metodologia e amostra 

GfK realizou as entrevistas online com mais de 25.000 mil pessoas (a partir de 15 anos), em 22 países, entre junho e agosto de 

2015. Os dados foram ponderados para refletir a composição demográfica online da população a partir de 15 anos em cada 

mercado. 

Argentina (online/n=1011) 

Austrália (online/n=1000) 

Bélgica (online/n=1012) 

Brasil (online/n=1512) 

Canadá (online/n=1012) 

China (online/n=1501) 

República Tcheca (online/n=1003) 

França (online/n=1517) 

Alemanha (online/n=1511) 

Hong Kong (online/n=1003) 

Itália (online/n=1521) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japão (online/n=1533) 

México (online/n=1029) 

Holanda (online/n=1001) 

Polônia (online/n=1005) 

Rússia (online/n=1514) 

Coréia do Sul (online/n=1000) 

Espanha (online/n=1534) 

Suécia (online/n=1000) 

Turquia (online/n=831) 

Reino Unido (online/n=1501) 

EUA (online/n=1536) 
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Pergunta 

Quais desses aspectos do seu lar  você mais gostaria de mudar ou melhorar se pudesse?  

 

 

 Tamanho e espaço geral do lar  

 Decoração ou design do interior 

 Mobília 

 Espaço para armazenamento de bens 

 A organização do lar 

 Grau de limpeza atual 

 Eletrodomésticos 

 Equipamentos de entretenimento  

 Jardim, terraço ou áreas externas 

 Nenhuma dessas opções 
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Resultado global 
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• Quando se trata de qual aspecto do lar as pessoas mais gostariam de melhorar, os itens 

mais populares entre a população online dos 22 países são a decoração ou design do 

interior da casa (39 por cento), o seu tamanho e espaço geral (38 por cento), e os móveis 

(35 por cento). 

 

• Mais populares entre as mulheres são a decoração ou design do interior da casa (43 por 

cento), os móveis (40 por cento) e o tamanho e espaço geral (39 por cento). 

 

• Mais populares entre os homens são o tamanho e espaço geral (37 por cento), os 

eletrodomésticos (35 por cento) e a decoração ou design do interior da casa (35 por 

cento). 

 

• No Brasil, 47 por cento da população gostaria de mudar ou melhorar os móveis, seguido 

da decoração ou design do interior (44 por cento) e o tamanho e espaço geral do lar (39 

por cento). 

 

 

 

Principais destaques 
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O que as pessoas mudariam ou melhorariam em seus lares 

Média dos 22 países 

Fonte: Pesquisa global da GfK realizada com mais 25.000 usuários de internet, de 22 países, a partir de 15 anos - pergunta com mais de uma opção de resposta - arredondado. 
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O que as pessoas mudariam ou melhorariam em seus lares 

Média dos 22 países por gênero 

 43%  39%  19%  33%  34%  29%  31%  35%   9% 

 35%  37%  30%  31%  29%  29%  35%  26%  28%   9% 

 40% 

Fonte: Pesquisa global da GfK realizada com mais 25.000 usuários de internet, de 22 países, a partir de 15 anos - pergunta com mais de uma opção de resposta - arredondado. 
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15-19 anos 

20-29 anos 

30-39 anos 

40-49 anos 

50-59 anos 

60+ anos 

  

O que as pessoas mudariam ou melhorariam em seus lares 

Média dos 22 países por faixa etária 

 41%  39%  38%  34%  32%  32%  31%  29%  28%   8% 

 45%  39%  37%  35%  33%  31%  31%  30%  29%   6% 

 41%  40%  38%  36%  33%  33%  33%  25%  25%   7% 

 39%  38%  35%  31%  31%  30%  30%  28%  19%   9% 

 34%  34%  32%  32%  30%  29%  29%  29%  16%  13% 

 32%  30%  29%  27%  27%  26%  26%  22%  19%  10% 

Fonte: Pesquisa global da GfK realizada com mais 25.000 usuários de internet, de 22 países, a partir de 15 anos - pergunta com mais de uma opção de resposta - arredondado. 
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O que as pessoas mudariam ou melhorariam em seus lares 

5 principais países 

Fonte: Pesquisa global da GfK realizada com mais 25.000 usuários de internet, de 22 países, a partir de 15 anos - pergunta com mais de uma opção de resposta - arredondado. 
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Brasil 
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27% 

O que as pessoas mudariam ou melhorariam em seus lares 

Média do Brazil 

44% 39% 47% 32% 

28% 

33% 

28% 27%   6% 

Fonte: Pesquisa global da GfK realizada com mais 25.000 usuários de internet, de 22 países, a partir de 15 anos - pergunta com mais de uma opção de resposta - arredondado. 
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O que as pessoas mudariam ou melhorariam em seus lares 

Média do Brasil por gênero 

 49%  37%  22%  37%  28%  31%  32%  28%   6% 

 40%  40%  31%  42%  30%  27%  33%  24%  27%   6% 

 52% 

Fonte: Pesquisa global da GfK realizada com mais 25.000 usuários de internet, de 22 países, a partir de 15 anos - pergunta com mais de uma opção de resposta - arredondado. 
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15-19 anos 

20-29 anos 

30-39 anos 

40-49 anos 

50-59 anos 

60+ anos 

  

O que as pessoas mudariam ou melhorariam em seus lares 

Média do Brasil por faixa etária 

 46%  38%  30%  46%  33%  29%  30%  25%  25%   8% 

 44%  40%  44%  35%  27%  27%  29%  33%  25%   7% 

 38%  42%  46%  33%  29%  33%  27%  34%  24%   4% 

 38%  46%  50%  30%  29%  29%  36%  27%  26%   6% 

 59%  39%  45%  32%  27%  27%  25%  33%  24%   5% 

 34%  25%  41%  34%  43%  24%  41%  20%  12%  16% 
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