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Três em cada dez brasileiros possuem 
empréstimo de bancos e financeiras

O empréstimo pode ser um meio eficiente para concretizar um sonho de consumo ou adquirir um bem de 
valor mais alto – como um automóvel ou a casa própria, por exemplo – ou fazer com que, finalmente, a ideia 
de ser dono do próprio negócio possa sair do papel; por outro lado, ele também é encarado pelo consumidor 
como alternativa para resolver problemas financeiros. Acuado pelas contas em atraso, em casos graves ele 
acaba contraindo nova dívida para lidar com outras mais antigas. 

A pesquisa “Cenário do empréstimo no Brasil: aquisição, finalidade e critérios de escolha”, conduzida pelo 
SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, investiga o comportamento relacionado ao pedido 
de empréstimo pessoal ou consignado em bancos ou financeiras, para entender o nível de conhecimento em 
relação às tarifas e juros de cada modalidade, as finalidades mais mencionadas e os critérios de escolha do 
consumidor. 

O resultado indica que 35,4% dos entrevistados possuem ao menos uma das modalidades investigadas 
– empréstimo em banco, consignado ou pessoal em financeiras. Observa-se ainda que 11,7% admitem 
possuir, no momento, todas as modalidades, com percentual mais expressivo entre os pertencentes à Classe 
C/D/E (13,8%). 
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15,4%
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2,3%

Geral

10,6%

5,5%

16,3%

63,2%
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Masculino

13,0%

7,1%

14,8%

60,5%

2,5%

Feminino

7,8%

9,1%

16,0%

63,2%

1,3%

AB

13,8%

4,7%

15,3%

61,1%

2,9%

CDE

12,3%

5,0%

13,4%

63,9%

3,2%

18 a 34 anos

11,8%

7,6%

18,0%

57,8%

2,0%

35 a 54 anos

9,8%
5,9%

14,7%

67,6%

1,0%

55 ou mais

13,4%

6,5%

15,4%

60,1%

2,7%

Capital

10,4%

6,0%

15,7%

63,3%

2,1%

Interior

Sim, tem as 3 modalidades Sim, tem 2 das 3 modalidades Sim, tem 1 das 3 modalidades Não tem nenhuma das modalidades Não sabe

POSSUI EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCO, CONSIGNADO OU PESSOAL EM FINANCEIRA?
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Considerando o papel desempenhando pelo empréstimo na vida dos entrevistados, 75,2% dos que possuem 
alguma das modalidades veem como algo positivo, sobretudo por ajudar as pessoas em situações difíceis 
(28,9%) e possibilitar a realização de sonhos de consumo (25,2%). Em contrapartida, praticamente um em 
cada cinco entrevistados (19,3%) pensa tratar-se de algo negativo, principalmente por que muitas pessoas 
não têm controle sobre os gastos (5,6%) e por que o empréstimo faz com que as pessoas comprem coisas 
além de suas possibilidades, que estão acima do padrão de vida que possuem (4,8%). 

75,2% veem o empréstimo como algo positivo:

28,9% Ajuda pessoas em situações difíceis

25,2% Possibilita a realização de sonhos de consumo

19,3% veem o empréstimo como algo negativo:

5,6% Muitas pessoas não têm controle sobre os gastos

4,8%
Faz com que as pessoas comprem coisas além de 
suas possibilidades, que estão acima do padrão de 
vida que possuem

Ao adquirir um empréstimo, percebe-se que o consumidor é mais atento em relação às condições oferecidas 
por bancos e pelo consignado: 63,8% dos que têm empréstimo pessoal em banco garantem observar as 
tarifas e taxas de juros cobradas e entre os têm empréstimo consignado a proporção é de 61,8%. No caso 
dos que têm empréstimo em financeiras, 43,8% analisaram as tarifas e os juros. Para o educador financeiro 
do SPC Brasil e do Portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, em qualquer situação é preciso ter muita atenção, 
principalmente no caso das financeiras: “Os juros cobrados por essas instituições em geral são maiores do 
que os praticados pelos bancos; deixar de analisar este dado é um sério risco às finanças do consumidor, pois 
ele poderá estar trocando uma dívida atual por outra que rapidamente poderá se tornar ainda mais grave”.

AO ADQUIRIR EMPRÉSTIMO ANALISOU AS TARIFAS E OS JUROS COBRADOS?

RU EMPRÉSTIMO PESSOAL 
EM BANCO*

EMPRÉSTIMO PESSOAL 
EM FINANCEIRA**

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO***

Sim 63,8% 43,8% 61,8%

Não 21,0% 28,0% 18,9%

Outra resposta 7,3% 10,0% 7,5%

Não sabe 7,8% 18,1% 11,8%
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De modo geral, o empréstimo em banco é o mais citado pelos respondentes como forma de pagar compras 
ou contas: 67,0% dos que possuem alguma modalidade dizem que tomaram o recurso com essa finalidade, 
sobretudo na Classe A/B (78,7%). Em seguida aparecem o empréstimo em financeiras (16,0%, aumentando 
para 41,4% entre aqueles com 55 anos ou mais), em cooperativas (4,0%) e o saque no cartão de crédito 
(3,8%).

Para aqueles que utilizaram duas 
ou mais modalidades de crédito, a 
escolha do consumidor pelo melhor 
empréstimo dentro de sua realidade é 
feita, principalmente, a partir da análise 
das menores taxas de juros cobradas 
(63,4%), mas também há aqueles que 
preferem a opção que tem os menores 
valores das parcelas (8,3%, aumentando 
para 10,3% na Classe C/D/E) e os que 
nem sempre podem escolher, adquirindo 
a modalidade para a qual conseguem 
aprovação, independente da taxa de juros 
(7,8%, aumentando para 12,0% entre os 
residentes do interior). Vale destacar que 
17,1% dos respondentes dizem não saber 
como escolhem o melhor empréstimo 
para a sua realidade, sobretudo os homens 
(24,5%) e residentes na capital (31,2%). 

EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PARA PAGAR CONTAS E FAZER COMPRAS

Empréstimo em Banco
 

Empréstimo em Financeiras

Empréstimo  em cooperativas

Saque no Cartão de crédito

Empréstimo com amigos

Empréstimo com alguém da família

Lojas como Extra, C&A, Wal-Mart 
entre outros que fazem empréstimos

Empréstimo com Agiota

Outro

67,0%

16,0%

4,0%

3,8%

3,0%

2,4%

1,8%

1,1%

17,0%
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Pagamento de dívidas e contas são principais objetivos de quem 
contrata empréstimo

No que diz respeito à finalidade do empréstimo pessoal adquirido, a mais mencionada é o pagamento de 
dívidas como outros empréstimos, cartão de crédito, prestações (41,6%), sobretudo entre as mulheres 
(50,4%). Também são citados o pagamento de contas como aluguel, condomínio, luz, telefone, escola 
(15,1%, aumentando para 19,5% no interior), a compra de eletrodomésticos (8,7%, aumentando para 12,8% 
entre os homens e 16,6% na Classe A/B) e a compra de móveis (7,5%, aumentando para 11,6% entre as 
mulheres). 

Considerando o empréstimo consignado, observa-se a mesma tendência: a principal finalidade é o 
pagamento de dívidas como outros empréstimos, cartão de crédito, prestações (40,7%), seguido pelo 
pagamento de contas como aluguel, condomínio, luz, telefone, escola (9,3%), compra de eletrodomésticos 
(8,1%, aumentando para 13,8% entre os homens e 16,2% na Classe A/B) e o empréstimo de dinheiro para 
outra pessoa (7,8%, aumentando para 20,8% na Classe A/B). 

FINALIDADES DO EMPRÉSTIMO

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, acredita que o comportamento do consumidor, ao 
procurar um empréstimo, revela um padrão preocupante: “Quando a pessoa precisa de uma nova dívida 
para lidar com outra dívida mais antiga, algo está errado e mostra que as finanças do consumidor estão 
desequilibradas. Neste momento é preciso rever hábitos e atitudes”. 

Comparativo das modalidades investigadas

Após traçar um panorama geral sobre a aquisição de empréstimo, a pesquisa procurou compreender o 
comportamento específico dos entrevistados em relação às três modalidades investigadas, a fim de detectar 
semelhança e diferenças entre elas. São apresentados dados sobre o percentual de posse de cada tipo de 
empréstimo, as motivações para adquiri-lo, a circunstância em que a negociação foi feita (com a iniciativa 
partindo do consumidor ou da instituição), bem como o grau de conhecimento das tarifas e juros cobrados. 

EMPRÉSTIMO PESSOAL (RM) GERAL

Pagar dívidas como outros empréstimos, 
cartão de crédito, prestações 41,6%

Pagar contas como aluguel, condomínio, 
luz, telefone, escola 15,1%

Comprar eletrodomésticos 8,7%

Comprar móveis 7,5%

Fazer uma viagem 5,5%

Comprar medicamentos, pagar exames 
ou consultas 3,8%

Comprar mantimentos para casa 3,1%

Emprestar dinheiro para outra pessoa 3,0%

Comprar roupas, sapatos, celular, 
entre outros 2,6%

Outro 20,5%

Não sei 11,7%

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RM) GERAL

Pagar dívidas como outros empréstimos, 
cartão de crédito, prestações 40,7%

Pagar contas como aluguel, condomínio, 
luz, telefone, escola 9,3%

Comprar eletrodomésticos 8,1%

Emprestar dinheiro para outra pessoa 7,8%

Comprar móveis 6,6%

Comprar medicamentos, pagar exames 
ou consultas 5,9%

Fazer uma viagem 4,6%

Comprar mantimentos para casa 2,7%

Comprar roupas, sapatos, celular, entre outros 1,1%

Outro 18,0%

Não sei 19,7%
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1. EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCO 

Pagamento de dívidas, imprevistos e realização de sonhos de 
consumos são as principais finalidades do empréstimo pessoal 
em banco

31,3% da amostra possuem empréstimo pessoal em banco, atualmente, sendo que a média é de 1,2 por 
pessoa – aumentando para 1,5 entre os pertencentes à Classe A/B. 69,0% possuem apenas um empréstimo, 
mas é importante destacar que 21,7% dos entrevistados não sabem ou preferiram não responder a esta 
pergunta. 

Entre esses consumidores, 55,0% fez a solicitação do empréstimo, principalmente os que residem no interior 
(60,7%), enquanto 16,4% dizem que aceitaram uma oferta feita pelo banco (aumentando para 24,5% entre 
os homens). 

Os motivos que levam a adquirir um empréstimo pessoal em banco incluem o pagamento de dívidas (32,4%, 
aumentando para 45,3% entre as mulheres, 35,3% na Classe C/D/E e 41,8% no interior), necessidades ou 
imprevistos (21,0%, aumentando para 32,6% na Classe A/B) e a realização de um sonho de consumo (15,9%, 
aumentando para 29,2% na Classe A/B). 

Antes do empréstimo, seis em cada dez pessoas (63,8%) garantem que analisaram as tarifas ou os juros 
cobrados, principalmente os homens (78,6%). Por outro lado, 21,0% admitem que não procuraram saber 
essas informações (aumentando para 26,9% entre as mulheres) – seja por que na hora não pensaram nisso 
(9,8%, aumentando para 14,8% entre as mulheres), seja por que precisavam do serviço, independente dos 
custos envolvidos (5,9%). 

No que diz respeito ao número de parcelas de empréstimo pessoal em bancos, 54,9% não sabem ou 
preferiram não responder quantas possuem, atualmente. Entre os que sabem, a média encontrada é de 9,3, 
aumentando para 12,7 entre os pertencentes à Classe A/B. Além disso, 86,4% dos entrevistados garantem 
estar com todas as parcelas em dia, enquanto um percentual bem menor admite ter uma (4,3%) ou duas 
(4,8%) parcelas em atraso. 

Finalmente, a pesquisa indica que praticamente três em cada dez desses respondentes (28,1%) dizem que 
já tiveram seu nome inserido em instituições de proteção ao crédito por causa de empréstimo pessoal em 
banco, sendo que 11,4% ainda se encontram nesta situação. 
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2. EMPRÉSTIMO PESSOAL EM FINANCEIRAS 

22,2% receberam oferta de uma instituição e aceitaram; 
28% não analisam tarifas e juros cobrados

18,0% dos entrevistados possuem, atualmente, empréstimo pessoal em financeiras – aumentando para 
19,7% na Classe C/D/E. A maioria (54,7%) tem apenas um empréstimo contratado, sendo que a média é de 
1,2 por pessoa. Entretanto, é preciso observar que 38,8% não souberam ou preferiram não responder. 

Três em cada dez consumidores que tomaram empréstimo em financeiras (33,9%) o solicitaram, enquanto 
22,2% receberam uma oferta de uma instituição e aceitaram. A principal finalidade, novamente, é o 
pagamento de dívidas (26,5%, aumentando para 39,9% entre as mulheres e 35,7% entre os que residem no 
interior), mas também são mencionados os imprevistos (11,9%) e a realização de um sonho de consumo 
(11,8%, aumentando para 21,4% entre os homens). 

No momento de contratar o empréstimo pessoal em financeira, apenas quatro em cada dez entrevistados 
(43,8%) dizem ter analisado as tarifas ou juros cobrados, enquanto 28,0% admitem que não procuraram 
essas informações. Neste caso, quem deixou de se informar alega que na hora não pensou nisso (9,8%), não 
teve interesse (9,4%) ou precisava do serviço independente dos custos envolvidos (8,8%). 

Considerando o número de parcelas que possuem, atualmente, a pesquisa mostra que 70,4% não sabem ou 
preferiram não responder. Dentre aqueles que sabem, a média encontrada é de 5,2 parcelas a pagar. Já em 
relação ao pagamento, 91,5% dos que possuem empréstimo pessoal em financeira garantem que as parcelas 
estão em dia, enquanto 8,5% não sabem ou preferem não responder. Finalmente, 24,9% dos entrevistados 
admitem que já tiveram seu nome inserido em instituições de proteção ao crédito devido ao empréstimo 
pessoal em financeiras, sendo que 10,5% ainda estão negativados.

7



3. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consumidor tem, em média, 26 
parcelas a pagar. 97,1% garantem 
que não há prestações em atraso

26,5% dos consumidores entrevistados possuem, 
atualmente, empréstimo pessoal consignado. A maioria 
(51,7%) garante ter apenas um empréstimo, mas vale 
destacar que 17,1% da amostra possuem mais de um, 
sendo que a média encontrada é de 1,8 por pessoa. 

Entre esses consumidores, 55,2% fizeram a solicitação do empréstimo consignado, sobretudo na Classe A/B 
(69,4%), enquanto 12,3% receberam uma proposta e aceitaram. Seguindo a tendência das modalidades 
anteriores, a pesquisa revela que a principal finalidade para contratar um empréstimo consignado é o 
pagamento de dívidas (32,3%), seguido das necessidades e imprevistos (17,3%, aumentando para 32,4% na 
Classe A/B) e da realização de um sonho de consumo (14,8%). 

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, esclarece que embora esta modalidade seja bastante 
popular, é preciso tomar alguns cuidados extras: “O consumidor que contrata um empréstimo consignado 
precisa estar consciente de que irá comprometer parte de sua renda por um longo período; por isso, é 
fundamental analisar as condições oferecidas e o impacto das parcelas no orçamento mensal. É como se 
houvesse uma redução de salário, e pessoa deve ser capaz de adaptar-se a essa nova situação”. 

No momento da contratação, seis em cada dez consumidores (61,8%) garantem que analisaram as tarifas 
ou juros oferecidos, principalmente os homens (76,5%) e os pertencentes à Classe A/B (79,9%). Por outro 
lado, 18,9% admitem que não o fizeram, com percentuais mais expressivos observados entre as mulheres 
(25,1%) e os residentes da capital (28,4%). A esse respeito, 7,7% argumentam que precisavam do serviço 
independente dos custos, enquanto 5,9% não pensaram nisso, na hora, e 5,3% não tiveram interesse. 

Considerando o número de parcelas a pagar, 59,1% não souberam dizer ou preferiam não responder. Dentre 
aqueles que sabem, a média encontrada é de 26,0 parcelas – aumentando para 36,8 entre os pertencentes 
à Classe A/B. Com relação ao pagamento, 97,1% dos entrevistados garantem estar com as parcelas em dia. 
E finalmente, 11,2% da amostra admitem que já tiveram o nome inserido em instituições de proteção ao 
crédito pelo não pagamento do crédito consignado – sendo que 2,2% ainda estão nesta situação. 

Não há dúvida de que o empréstimo é um importante mecanismo de apoio ao consumidor, ajudando a 
movimentar e a fortalecer a economia do país, como alternativa para adquirir bens, concretizar sonhos e 
até mesmo investir no próprio negócio. Se as dívidas saem do controle, também pode ser salutar trocar 
uma modalidade de crédito mais cara por outra mais barata. Porém, em todos os casos é necessário buscar 
orientação especializada, no sentido de encontrar tarifas e taxas de juros compatíveis com a realidade 
financeira e a capacidade de pagamento. O empréstimo só pode ser adquirido quando o consumidor faz uma 
análise precisa de seu próprio orçamento e entende que se trata de uma opção viável, pois de nada adianta 
trocar uma dívida por outra em um contexto ainda mais desfavorável, tornando praticamente impossível 
cumprir com o acordo estabelecido. 
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»» Papel desempenhando pelo empréstimo na vida dos entrevistados: 75,2% dos que possuem alguma das 
modalidades veem como algo positivo, sobretudo por ajudar as pessoas em situações difíceis (28,9%) e 
possibilitar a realização de sonhos de consumo (25,2%). 19,3% veem como algo negativo, principalmente 
por que muitas pessoas não têm controle sobre os gastos (5,6%) e por que o empréstimo faz com que as 
pessoas comprem coisas além de suas possibilidades, que estão acima do padrão de vida que possuem 
(4,8%). 

»» 35,4% possuem ao menos uma das modalidades investigadas – empréstimo em banco, consignado ou 
pessoal em financeiras. 11,7% admitem possuir, no momento, todas as modalidades, principalmente na 
Classe C/D/E (13,8%). 

»» O consumidor é mais atento em relação às condições oferecidas por bancos e pelo consignado: 63,8% e 
61,8%, respectivamente, garantem observar as tarifas e taxas de juros cobradas, contra 43,8% para o 
empréstimo pessoal em financeira. 

»» Para aqueles que têm alguma modalidade de crédito, o empréstimo em banco é o mais citado pelos 
respondentes (67,0%) como forma de fazer compra ou pagar dívidas. Em seguida aparecem o empréstimo 
em financeiras (16,0%), em cooperativas (4,0%) e o saque no cartão de crédito (3,8%). 

 » A escolha da modalidade de empréstimo é feita, principalmente, a partir da análise das menores taxas de 
juros cobradas (63,4%), mas também há aqueles que preferem a opção que tem os menores valores das 
parcelas (8,3%) e os que nem sempre podem escolher, adquirindo a modalidade para a qual conseguem 
aprovação, independente da taxa de juros (7,8%). 17,1% dos respondentes dizem não saber como 
escolhem o melhor empréstimo para a sua realidade. 

»» Finalidade do empréstimo pessoal: a mais mencionada é o pagamento de dívidas como outros 
empréstimos, cartão de crédito, prestações (41,6%). Também são citados o pagamento de contas como 
aluguel, condomínio, luz, telefone, escola (15,1%), a compra de eletrodomésticos (8,7%) e a compra de 
móveis (7,5%). 

»» Finalidade do empréstimo consignado, pagamento de dívidas como outros empréstimos, cartão de 
crédito, prestações (40,7%); pagamento de contas como aluguel, condomínio, luz, telefone, escola 
(9,3%); compra de eletrodomésticos (8,1%) e o empréstimo de dinheiro para outra pessoa (7,8%). 

4. CONCLUSÕES 
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CENÁRIO GERAL DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL E CONSIGNADO

Pessoal em Bancos Consignado Pessoal em Financeiras

Tipo de Empréstimo que possui

Quantos (média)

Como foi a Contratação?

Por que Contratou?

Analisou Tarifas e/ou Juros?

Número de Parcelas a Pagar

Já ficou com o nome sujo por causa do empréstimo em questão?

31,3% 26,5% 18,0%

1,2 1,8 1,2

SIM 
64,0%

SIM 
62,0%

SIM 
44,0%

9,3 26,0 5,2

11,4% 2,2% 10,5%

55%
solicitou 
ao banco

16% 
aceitou 

uma oferta

55%
solicitou 
ao banco

12% 
aceitou 

uma oferta

34%
solicitou 
ao banco

22% 
aceitou 

uma oferta

32%
Pagar 
dívida

21% 
Necessidades 

ou imprevistos

16%
Realização 

de um sonho 
de consumo

32%
Pagar 
dívida

17% 
Necessidades 

ou imprevistos

15%
Realização 

de um sonho 
de consumo

26%
Pagar 
dívida

12% 
Necessidades 

ou imprevistos

12%
Realização 

de um sonho 
de consumo
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METODOLOGIA

Público-alvo: Consumidores de todas as regiões brasileiras, homens e mulheres, com idade igual 
ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas. Os dados foram pós-ponderados para ficarem 
representativos do universo estudado.

Método de coleta: pesquisa realizada pela web.

Tamanho amostral da Pesquisa: 674 casos, gerando margem de erro no geral de 3,8 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: segunda quinzena de março de 2016.
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