PLANEJAMENTO FINANCEIRO E O
IMPACTO DAS COMPRAS DE FIM
DE ANO NAS FINANÇAS PESSOAIS
Novembro 2016

36% dos que vão presentear este ano possuem contas em atraso
e 19% ficaram com o nome sujo pelas dívidas com a compra de
presentes no natal de 2015
Dar presentes no Natal é mais que mero ato de consumo. Ainda que certo exagero nas compras esteja
sempre associado a esta época do ano, é preciso reconhecer que a troca de presentes grande parte das vezes
simboliza a reafirmação de valores, sentimentos e apreço das pessoas por seus amigos e familiares.
Entretanto, a forte necessidade de presentear, quando não é acompanhada do controle do desejo e também
das próprias finanças, leva algumas pessoas a deixar de honrar compromissos para não fugir à regra, e perder
o controle do seu orçamento. A pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL), ao mapear o uso dos recursos financeiros e suas consequências no orçamento pós-festas
de fim de ano, traz um dado preocupante: muitos brasileiros acabam se endividando em virtude dos gastos
com o Natal, e parte desses consumidores chega a ficar com o nome sujo.
Inicialmente, observa-se que 19,4% dos entrevistados ficaram
com o nome sujo pelas dívidas feitas com a compra de
presentes de fim de ano em 2015, sendo que 10,4% deles
ainda se encontram nesta situação (aumentando para 15,9%
entre os mais jovens e 12,8% na Classe C/D/E). Dentre aqueles
que sabem dizer o valor das dívidas geradas com as festas
e os presentes de Natal em 2015 que acabaram levando à

O valor das dívidas geradas
com festas e comemorações
de Natal em 2015 e que
levaram à negativação é
de R$ 922,00 em média

negativação (40,6%), o montante chega a R$ 921,57, em média.
Considerando o ano de 2016, a pesquisa indica que o envolvimento com as festas faz com que 36,4% dos
entrevistados queiram comprar presentes mesmo que tenham alguma conta com o pagamento em atraso,
chegando a 39,9% entre os pertencentes à Classe C/D/E. Além disso, 39,1% dos que pretendem presentear
estão com o nome inserido em instituições de proteção ao crédito, aumentando, mais uma vez, entre os que
pertencem à Classe C/D/E (45,1%).
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Vale acrescentar que 4,2% dos que vão presentear admitem deixar de pagar alguma conta para fazer as
compras de presentes de Natal, sobretudo na Classe C/D/E (5,2%). O mesmo ocorre em relação às despesas
com as celebrações de fim de ano, ou seja: 3,9% deixarão de pagar alguma conta em razão das festas
de Natal (aumentando para 4,7% na Classe C/D/E) e 4,4% deixarão de pagar alguma conta para fazer as
comemorações de ano novo. Ao mesmo tempo, observa-se que 16,4% dos entrevistados admitem que
costumam gastar mais do que podem na compra de presentes de Natal.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS QUE
PRETENDEM PRESENTEAR EM 2016

36,4%

Atualmente possui contas
com o pagamento em
atraso

39,1%

Atualmente está com o
nome inserido em órgãos
de proteção ao crédito

16,4%

Costuma gastar mais do
que pode na compra de
presente(s) do Natal

4,2%

Vai deixar de pagar alguma
conta para comprar
presente(s) de Natal

3,9%

Vai deixar de pagar
alguma conta para fazer as
comemorações de Natal

4,4%

Vai deixar de pagar
alguma conta para fazer as
comemorações do Ano Novo

Finalmente seis em cada dez consumidores
ouvidos irão parcelar a compras de presentes
(58,2%, com aumento de 5,8 p.p em relação
a 2015), sobretudo os homens (63,9%) e os
que pertencem à Classe A/B (66,3%). Neste
caso, a razão mais citada é o fato de, por
meio do parcelamento, ter condições de
comprar os presentes para todas as pessoas
que

consideram

importantes

(30,6%).

Além disso, 20,8% garantem que, mesmo
tendo condições de pagar à vista, preferem
parcelar em suaves prestações, para garantir
sobras de dinheiro nas finanças.
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VAI PARCELAR A COMPRA DOS PRESENTES DE NATAL

2015

2016

SIM

52,4%

58,2%

Sim, para que eu tenha condições de comprar os presentes para todas as pessoas que
considero importante

35,7%

30,6%

Sim, mesmo eu tendo condições de pagar à vista, eu prefiro parcelar em suaves
prestações, para garantir sobras de dinheiro nas minhas finanças

15,0%

20,8%

Sim, para poder comprar presentes melhores e impressionar as pessoas

1,1%

5,2%

Sim, porque não consigo resistir a pressão de meus filhos, e acabo comprando coisas
fora de minhas condições financeiras, e para isto preciso comprar em prestações

0,6%

1,6%

47,6%

41,8%

NÃO, só compro se puder pagar à vista, não faço dívidas

O educador financeiro do Portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, faz um alerta a todos os consumidores que
pretendem presentear neste Natal. Segundo o especialista, o maior risco é se deixar levar pelas emoções que
tomam conta das pessoas nesta época: “É legítimo querer agradar aos amigos e familiares, e participar das
confraternizações e comemorações, mas não se pode desconsiderar a própria realidade financeira. Na hora
de ir às compras, o ideal é planejar bem as despesas e saber exatamente o quanto a pessoa pode gastar com
presentes e festas. Além disso, é preciso evitar as aquisições feitas por impulso, que frequentemente levam
ao desequilíbrio financeiro. O melhor presente é sempre aquele que cabe no bolso do consumidor”.
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CONCLUSÕES

»» 19,4% ficaram com o nome sujo pelas dívidas feitas com a compra de presentes e as comemorações em
2015 e 10,4% deles ainda se encontram nesta situação.
»» Dentre aqueles que sabem dizer o valor das dívidas geradas com as festas e os presentes de Natal em
2015, e que acabaram levando à negativação (40,6%), o montante chega a R$ 921,57, em média.
»» 36,4% dos que pretendem comprar presentes têm contas em atraso. 39,1% estão com o nome inserido
em instituições de proteção ao crédito.
»» 4,2% dos que vão presentear admitem que deixarão de pagar alguma conta para fazer as compras de Natal.
3,9% deixarão de pagar alguma conta em razão das festas de Natal e 4,4% para fazer as comemorações
de ano novo.
»» 16,4% dos entrevistados admitem que costumam gastar mais do que podem na compra de presentes de
Natal.
»» 58,2% irão parcelar a compras de presentes neste Natal. A razão mais citada é o fato de, dessa forma, ter
condições de comprar os presentes para todas as pessoas que consideram importantes (30,6%) e 20,8%
garantem que mesmo tendo condições de pagar à vista, preferem parcelar em suaves prestações, para
garantir sobras de dinheiro nas finanças.
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METODOLOGIA

Público-alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os
sexos e todas as classes sociais.
Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada de acordo com a representatividade da
população em cada uma das capitais, sexo, classe, escolaridade e idade.
Amostra da Pesquisa: 1.632 casos em um primeiro levantamento para identificar o percentual de
pessoas que pretendem ir às compras no Natal. Em um segundo momento, a partir de uma amostra
de 600 casos, foi investigado de forma detalhada o comportamento do consumo no Natal, gerando
respectivamente uma margem de erro no geral de 2,4 p.p e 4,0 p.p para um intervalo de confiança a
95%.

Data de coleta dos dados: 03 a 06 de outubro de 2016.
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