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INTRODUÇÃO

19% dos brasileiros possuem cartão de loja, carnê ou crediário.
Para 67% estas modalidades de crédito possuem papel positivo
na vida das pessoas
Longos parcelamentos (às vezes sem juros), programas de descontos e até mesmo um ou dois meses de
carência para realizar o primeiro pagamento das compras feitas. Com atrativos como esses, os diversos tipos
de crediários chamam a atenção de parte dos consumidores brasileiros como meio de viabilizar compras
diversas – como roupas, calçados e eletrodomésticos.
A pesquisa ‘Crediário, carnê e cartão de loja: processo decisório e hábitos de compra’ foi conduzida pelo
SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas com o objetivo de investigar os hábitos de compras
e processo decisório do consumidor em relação ao uso destas modalidades de crédito.
Os resultados indicam que 19,1% dos entrevistados possuem, hoje, as três modalidades. 27,6% têm apenas
o cartão de loja (aumentando para 35,1% na Classe A/B e 31,9% entre os que residem na capital), enquanto
10,2% dizem ter somente o crediário/carnê (aumentando para 14,6% no interior). Por outro lado, é preciso
destacar que 41,6% da amostra garantem não dispor de nenhuma das três modalidades investigadas,
sobretudo os homens (48,6%) e aqueles com 55 anos ou mais (55,9%).
2

POSSUI CARTÃO DE LOJAS, CARNÊ OU CREDIÁRIO?
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29,4%

19,1%
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Geral

Masculino

Feminino

Sim, cartão de loja e carnê/crediário

16,9%

20,3%

23,9%

AB

CDE

18 a 34 anos

Sim, somente cartão de loja

18,5%

35 a 54 anos

7,8%

55 ou mais

Sim, somente carnê/crediário

Nenhum

Não sei

De forma geral, é favorável a visão dos entrevistados sobre as três modalidades de crédito investigadas: 66,8%
mencionam o papel positivo desempenhado pelo cartão de loja e crediário/carnê na vida das pessoas,
sobretudo as mulheres (70,4%) e os residentes do interior (74,6%). Essa interpretação está relacionada,
sobretudo, ao fato de que essas modalidades de crédito possibilitam adquirir produtos de uma forma mais
fácil (31,0%), além de permitir que muitas pessoas sem acesso a cartão de crédito tradicional ou cheque
possam fazer compras parceladas (15,1%).
Em contrapartida, 22,2% dos consumidores ouvidos enxergam o cartão de loja e o crediário/carnê como algo
negativo, aumentando para 28,2% entre os que residem na capital. Neste caso, a justificativa mais citada é
que essas modalidades induzem as pessoas a comprar mais do que de fato precisam (7,4%), além de muitas
pessoas não terem controle dos gastos e viverem emboladas em dividas (6,9%).
A principal vantagem percebida pelos entrevistados que utilizam cartão de loja e crediário/carnê é poder
parcelar o valor das compras (28,5%), mas também são mencionados o fato de não precisar andar com
dinheiro, cheque ou cartão – segurança (15,3%) e ter prazo para pagar - período entre a data da compra e
o pagamento do carnê ou boleto (13,8%, aumentando para 16,2% na Classe C/D/E).

VISÃO DO CARTÃO DE LOJA E CREDIÁRIO/CARNÊ NA VIDA DAS PESSOAS
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22,2%
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31,0%
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produtos de uma
forma mais fácil
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Permitem que muitas
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gastos e viverem
emboladas em dívidas
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18% fazem compras parceladas ao menos uma vez por mês.
Roupas, calçados e eletrodomésticos são os produtos mais
adquiridos
No momento de adquirir o cartão de loja ou crediário/carnê, praticamente seis em cada dez consumidores
ouvidos (58,7%) dizem ter analisado as tarifas e juros cobrados de cartão de loja, com percentual um pouco
maior no caso do crediário/carnê (63,3%). Já em relação aos que não analisaram as tarifas e juros cobrados,
a pesquisa indica que essa situação é mais comum entre os que possuem cartão de loja: 29,9%, contra 20,8%
para crediário/carnê.
No que diz respeito à frequência com que recorrem ao parcelamento através de algum dos meios de
pagamento investigados, 17,6% dos entrevistados garantem que fazem compras parceladas ao menos uma
vez por mês, principalmente os residentes no interior (21,4%). Outros 21,7% relatam o uso a cada dois ou
três meses, aumentando para 25,9% entre os residentes do interior. Em contrapartida, 14,5% afirmam nunca
pagar desta forma, aumentando para 24,3% entre os residentes da capital.
Na opinião da economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, em ambos os casos é expressivo o percentual
dos que negligenciam esse tipo de informação: “Deixar de observar as taxas envolvidas é sempre um erro,
pois os juros tornam o valor total mais alto e a compra pode ser menos vantajosa. Além disso, é preciso
ficar atento às ofertas que incluem número alto de prestações, uma vez que isso pode fazer o consumidor
comprar além do planejado, devido à suposta facilidade de pagamento. Com maior frequência de compras
e maior volume de prestações a pagar é mais fácil perder o controle das finanças, o que pode ocasionar
endividamento e inadimplência”.
Considerando os produtos mais comprados com as três modalidades investigadas, a pesquisa mostra as
roupas em primeiro lugar (75,0%), principalmente entre as mulheres (82,4%) e os residentes do interior
(78,6%). Na sequência aparecem os calçados (64,0%, aumentando para 70,2% entre as mulheres) e os
eletrodomésticos (34,3%).
PRODUTOS QUE GERALMENTE COMPRA COM CARTÃO DE LOJAS, CREDIÁRIO, CARNÊ
PRODUTOS

GERAL

Roupas

SEXO
MASCULINO

FEMININO

75,0%

65,6%

82,4%

Calçados

64,0%

56,0%

70,2%

Eletrodomésticos

34,3%

30,8%

37,1%

Acessórios como bolsas, carteiras, cintos, bijuteria, etc

27,6%

17,2%

35,7%

Eletroeletrônicos (computadores, celulares, câmeras digitais, tablets, etc)

27,6%

29,6%

26,0%

Móveis

26,8%

20,1%

32,0%

Artigos de cama, mesa e banho

20,7%

17,9%

22,8%

Alimentos (supermercado)

13,4%

17,3%

10,4%

Maquiagem, perfumes, cremes, loções, etc

10,2%

3,9%

15,1%

Brinquedos

3,2%

4,5%

2,2%

Outros

9,9%

9,2%

10,5%

Não sabe

6,7%

9,8%

4,3%

Considerando apenas aqueles que não possuem ou não utilizam cartão de loja e crediário/carnê, 19,7%
alegam que preferem pagar as compras à vista (aumentando para 25,4% no interior), enquanto 13,6%
preferem parcelar de outra forma (cartão de crédito, cheque pré-datado, etc.) e 12,9% preferem pagar as
compras à vista para ganhar desconto.
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CARTÃO DE LOJA

Maior parte das aquisições é resultado da oferta
das lojas/bancos/instituições
Quatro em cada dez entrevistados (44,5%) garantem possuir cartão de loja, principalmente os pertencentes
à Classe A/B (54,2%). Entre esses, 47,4% têm apenas um cartão – com percentuais maiores observados entre
os homens (53,9%) e os residentes da capital (55,0%). Já a média geral de cartões de loja por pessoa é de 1,9,
aumentando entre as mulheres (2,0), os pertencentes à Classe A/B (2,3) e os que residem no interior (2,0).
A maior parte das aquisições partiu de uma iniciativa da loja/banco/instituição (46,9%, aumentando para
58,5% na Classe A/B), mas uma parcela expressiva da amostra garante ter feito a solicitação por conta própria
(38,8%).
A principal motivação para adquirir esta modalidade é poder fazer mais compras (38,1%), sobretudo na
Classe C/D/E (42,6%), mas também são mencionados o desejo de aproveitar o valor pré-aprovado do crédito
(19,1%, aumentando para 24,5% entre os homens e 32,4% na Classe A/B) e a pouca burocracia para adquirir
a ferramenta (17,4%, aumentando para 23,4% entre as mulheres).
Ao refletir sobre a principal motivação citada pelos respondentes, o educador financeiro do SPC Brasil e do
Portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, faz um alerta: “Querer ampliar o poder de compra é legítimo, mas o
consumidor deve tomar todo cuidado para evitar os excessos, principalmente em relação às aquisições por
impulso e não planejadas. O cartão de loja tem essa característica de pulverizar o pagamento em inúmeras
parcelas, o que deixa a pessoa com a sensação de que está comprando pouco, já que a prestação fica
acessível. Na verdade, é preciso pensar na soma total e na capacidade do consumidor para lidar com essa
dívida adquirida. Além disso, o consumidor precisa refletir sobre a real necessidade do crédito oferecido sem
solicitação, pois supostas oportunidades podem ter péssimas consequências para as finanças”.
Praticamente seis em cada dez consumidores ouvidos na pesquisa afirmam que no momento da aquisição
analisaram as tarifas e juros cobrados (58,7%), enquanto 29,9% não o fizeram, principalmente por que na
hora nem pensaram nisso (19,6%).
Em média, os entrevistados que possuem cartão
de loja têm 2,7 parcelas de compras a pagar
atualmente (chegando a 3,0 no interior), mas
vale observar que 40,0% não sabem ou não
quiseram responder a esta pergunta.
O nível de inadimplência relatado é relativamente
baixo quando comparado a outras modalidades
de crédito, uma vez que 89,4% dos entrevistados
que possuem parcelas em cartão de loja dizem
não ter nenhuma delas em atraso. Ao mesmo
tempo, 25,7% daqueles que possuem cartão de
loja já tiveram o nome inserido em instituições
de proteção ao crédito, sendo que 6,4% ainda
estão negativados.
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CREDIÁRIO E CARNÊ

30% dos brasileiros possuem crediário. Para 42%, poder comprar
mais é principal motivação
29,9% dos entrevistados dizem possuir crediário ou carnê, principalmente aqueles que residem no interior
(37,3%). A pesquisa também indica que 48% dos entrevistados que possuem crediário ou carnê têm apenas
um, atualmente, sendo que a média geral encontrada é de 1,7 (aumentando para 1,8 no interior).
A forma de contratação mais comum para esta modalidade de crédito é a solicitação do próprio cliente
(58,5%, aumentando para 66,3% no interior). Ao mesmo tempo, em apenas 16,1% das vezes a iniciativa
partiu da loja (aumentando para 21,9% entre as mulheres).
Quando questionados sobre as razões para adquirir esta modalidade de crédito, a maior parte garante que é
para poder realizar mais compras (42,3%, aumentando para 48,7% entre as mulheres, 45,7% na Classe C/D/E
e 47,7% entre os que residem no interior). Há ainda os que mencionam o desejo de realizar um sonho de
consumo (20,2%, aumentando para 32,8% na Classe A/B) e os que adquiriram o crediário ou carnê motivados
pela pouca burocracia envolvida (18,6%).
No ato da contratação, 63,3% dos consumidores ouvidos afirmam que analisaram as tarifas e taxas de
juros cobradas, enquanto 20,8% admitem que não o fizeram, principalmente por que não tiveram interesse
(10,0%) ou nem pensaram nisso na hora (9,0%).
Para o educador financeiro do SPC Brasil e do Portal Meu Bolso feliz, José Vignoli, o crediário e o carnê exigem
medidas extras de precaução: “O consumidor precisa estar atento aos juros embutidos, ou seja, aqueles
que não estão discriminados no valor oferecido para a compra à vista. Por isso, o ideal é comparar a compra
parcelada com aquela à vista, e negociar descontos e condições de compra melhores. Ao mesmo tempo, é
preciso ficar atento para não ceder aos desejos de consumo e às compras desnecessárias, no momento em
que o consumidor vai até a loja para realizar os pagamentos. É comum voltar para casa com novas dívidas,
situação que rapidamente pode fugir ao controle, se a pessoa não tomar cuidado”.
No que diz respeito às parcelas de compras feitas com crediário ou carnê, a média geral de prestações a
pagar é 4,1, mas vale ressaltar que 35,6% não sabem ou não quiseram responder a esta pergunta. Assim
como na outra modalidade investigada, a taxa de inadimplência informada é relativamente baixa: 92,3% dos
entrevistados que possuem crediário ou carnê não tem parcelas em atraso, principalmente os homens
(99,4%).
E finalmente, a pesquisa indica que 32,7% dos entrevistados que têm crediário ou carnê já tiveram o nome
incluído em instituições de proteção ao crédito por deixarem de honrar compromissos assumidos, sendo
que 5,9% ainda estão negativados.
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CONCLUSÕES

»» 19,1% possuem as três modalidades de crédito: cartão de loja e carnê ou crediário. 27,6% têm apenas o
cartão de loja e 10,2% dizem ter somente o crediário/carnê.
»» 41,6% garantem não dispor de nenhuma das três modalidades.
»» 66,8% mencionam o papel positivo desempenhado pelo cartão de loja e crediário/carnê na vida das
pessoas. Essa interpretação está relacionada, sobretudo, ao fato de que essas modalidades de crédito
possibilitam adquirir produtos de uma forma mais fácil (31,0%), além de permitir que muitas pessoas
sem acesso a cartão de crédito tradicional ou cheque façam compras parceladas (15,1%).
»» 22,2% enxergam o cartão de loja e o crediário/carnê como algo negativo. A justificativa mais citada é que
essas modalidades induzem as pessoas a comprar mais do que de fato precisam (7,4%), além de muitas
pessoas não terem controle dos gastos e viverem emboladas em dividas (6,9%).
»» A principal vantagem percebida pelos entrevistados que utilizam cartão de loja e crediário/carnê é poder
parcelar o valor das compras (28,5%), mas também são mencionados o fato de não precisar andar com
dinheiro, cheque ou cartão – segurança (15,3%) e ter prazo para pagar - período entre a data da compra
e o pagamento do carnê ou boleto (13,8%).
»» No momento de adquirir o cartão de loja, 58,7% dizem ter analisado as tarifas e juros cobrados, com
percentual um pouco maior no caso do crediário/carnê (63,3%).
»» Considerando os que não analisaram as tarifas e juros cobrados, essa situação é mais comum entre os
que possuem cartão de loja: 29,9%, contra 20,8% para crediário/carnê.
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»» Frequência com que recorrem ao parcelamento com cartão de loja, ou crediário/carnê: 17,6% fazem
compras parceladas ao menos uma vez por mês, 21,7% a cada dois ou três meses. 14,5% afirmam nunca
pagar desta forma.
»» Produtos mais comprados: roupas (75,0%), calçados (64,0%) e eletrodomésticos (34,3%).
»» Considerando apenas aqueles que não possuem cartão de loja e crediário/carnê, 19,7% alegam que
preferem pagar as compras à vista, enquanto 13,6% preferem parcelar de outra forma (cartão de crédito,
cheque pré-datado, etc.) e 12,9% preferem pagar as compras à vista para ganhar desconto.

CENÁRIO GERAL COMPARATIVO DE CREDITO POR MEIO DE CARTÃO DE LOJA E CREDIÁRIO
CARTÃO DE LOJA

CREDIÁRIO/CARNÊ

44,5%

29,9%

46,9%

58,5%

Possui o meio
de pagamento

Principal modo
de contratação

Receberam oferta
de loja/instituição

38,1%

Porque contratou

Para fazer
mais compras

Média atual de
cartões ou crediário/
carnê por pessoa

Analisou tarifas e
juros antes de contratar?*

42,3%

58,7%

Não

63,3%

Sim e
ainda está

20,8%

Sim

2,7
6,4%

Desejo de
realizar
um sonho
de consumo

1,7
29,9%

Sim

20,2%

Para fazer
mais compras

1,9

Número médio
de parcelas a pagar

Já ficou com o nome sujo
em decorrência do uso
desta modalidade?

19,1%

Desejo de
aproveitar o valor
pré-aprovado
do crédito

Fizeram
a solicitação

Não

4,1
19,3%

Sim, mas
não está mais

5,9%

Sim e
ainda está

26,8%

Sim, mas
não está mais

*A soma das duas respostas não totaliza 100% porquê a tabela não mostra a porcentagem das respostas “Outra resposta” e “Não sabe”
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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.

9

