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Dívida do cartão de crédito é principal motivo para 
inadimplência; nove em cada dez empresas credoras negativam 
os devedores

Estima-se que haja hoje 58,9 milhões de consumidores inadimplentes no Brasil. A inclusão do nome em 
cadastros de devedores impõe uma série restrições ao crédito comprometendo o nome e dificultando o 
acesso às compras e à aquisição de produtos financeiros como empréstimos e financiamentos, por exemplo. 
Para o país o prejuízo da inadimplência também é considerável: além das perdas das empresas que deixam 
de receber pelos produtos e serviços que comercializaram, a queda nos níveis de consumo contribui para a 
estagnação da economia, o que agrava ainda mais o quadro de recessão. 

O desemprego e a diminuição da renda são os motivos mais apontados pelos consumidores que enfrentaram 
ou ainda enfrentam esta situação, segundo a pesquisa ‘Inadimplência e Recuperação de Crédito no Brasil’, 
conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

A fim de compreender a fundo este cenário, o estudo busca mapear as contas em atraso, identificando o 
contexto que deixou os consumidores com dívidas pendentes nos últimos 12 meses, além de analisar o 
comportamento dessas pessoas durante o processo de negociação das dívidas para recuperação de crédito. 
Foram entrevistados consumidores que estão inadimplentes, atualmente, ou que estiveram negativados nos 
últimos 12 meses e já reabilitaram seu nome.
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MAPEAMENTO DAS DÍVIDAS

Consumidores devem ou deviam, em média, a 2 empresas 
diferentes. Valor médio da dívida é de R$ 2.918

O crédito é um grande facilitador do consumo, possibilitando que milhões de pessoas tenham acesso a bens 
e serviços que dificilmente poderiam adquirir, se a única possiblidade fosse o pagamento integral à vista. Ao 
mesmo tempo, a facilidade de dividir o valor da compra em prestações pode induzir o consumidor ao exagero 
no consumo, o que, por sua vez, pode acabar levando à perda de controle do orçamento e à inadimplência 
– principalmente se a pessoa perder sua fonte de renda inesperadamente e não tiver reserva financeira para 
arcar com os compromissos assumidos, ou mesmo em caso de imprevistos. 

Inicialmente, de acordo com a amostra da pesquisa, seis em 
cada dez (63,7%) entrevistados encontram-se inadimplentes, 
sendo que a proporção é ainda maior entre os que pertencem à 
Classe C/D/E (68,1%). Outros 36,3% estiveram com o nome sujo 
nos últimos 12 meses, mas já conseguiram resolver a situação. 
As principais contas que levaram à inadimplência foram o 
cartão de crédito (50,1%), seguida pelas contas do crediário/
carnê/cartão de loja (26,5%, aumentando para 30,4% na 
Classe C/D/E), empréstimos (20,7%, aumentando para 29,0% 
na Classe A/B) e cheque especial (16,2%, aumentando para 
20,2% entre os homens e 22,1% na Classe A/B).

64% 
da amostra encontra-se 

inadimplente, sendo que 
a proporção é ainda maior 
entre os que pertencem à 
Classe C/D/E. Outros 36% 

estiveram com o nome 
sujo nos últimos 12 meses
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CONTAS QUE DEIXARAM O NOME SUJO

No que diz respeito às parcelas contratadas no momento da compra os dados indicam que a quantidade varia 
conforme o tipo de conta investigada. Assim, o financiamento de carro/moto e os empréstimos apresentam 
média elevada de prestações adquiridas (37,4 e 28,2, respectivamente), enquanto o cartão de crédito e o 
crediário/carnê/cartão de loja têm médias menores (6,9 e 6,6, respectivamente).

Vale acrescentar que, em alguns casos, o número médio de prestações não pagas corresponde à metade das 
parcelas feitas no ato da compra: 3,4 para o cartão de crédito e 3,2 para o crediário/carnê/cartão de loja, por 
exemplo, sugerindo que a facilidade de crédito nessas modalidades leva muitos consumidores a gastar além 
de sua capacidade e terminar por não conseguir honrar os compromissos assumidos. 

Também é significativo o percentual de entrevistados que não sabem qual foi o número de parcelas 
contratadas, sobretudo no caso do cartão de crédito (48,8%) e do crediário /carnê/cartão de loja (35,1%). 
Ao mesmo tempo, quatro em cada dez pessoas ouvidas não sabem quantas parcelas do cartão de crédito 
deixaram de pagar (41,3%), com percentual semelhante observado para os empréstimos (38,5%). 

Cartões de crédito de operadoras de cartão/bancos

Crediário, carnês e/ou cartão de lojas varejistas de 
roupas, calçados, acessórios, eletroeletrônicos

Empréstimos

Cheque especial

Telefone fixo ou celular

Escola, faculdade, cursos

TV por assinatura

Internet

Luz

Financiamento de carro/moto

Água

Plano de saúde

Financiamento de imóvel

Aluguel

Condomínio

Outros

Não sabe

50,1%

20,7%

15,0%

8,2%

3,2%

2,3%

1,0%

26,5%

16,2%

9,5%

3,6%

2,4%

5,9%

9,6%

4,1%

2,5%

1,7%
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Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, há relação direta entre o uso de certos mecanismos 
de crédito para as despesas do dia a dia e o desconhecimento das prestações em atraso: “No caso do cartão 
de crédito, a pessoa vai consumindo e pagando despesas menores sem se atentar ao acompanhamento 
necessário, esquecendo-se até mesmo da quantidade de parcelas devidas. Quando chega a fatura, fica 
assustado porque não tem o controle de como chegou a um valor tão alto, bem acima de sua realidade 
financeira. Por isso, é importante que todos os gastos feitos sejam anotados para não haver surpresas 
desagradáveis no final do mês”.

Independentemente da inclusão do nome em cadastros de restrição ao crédito, a pesquisa aponta que, 
em média, os entrevistados devem ou deviam a 2,2 empresas diferentes (aumentando para 2,5 entre os 
homens). Além disso, 27,1% dos consumidores ouvidos devem ou deviam a três empresas ou mais. 

O número médio de empresas que registraram o nome do consumidor em bureaus de crédito corresponde 
a 1,9, sendo que 21,8% das pessoas ouvidas tiveram o nome negativado por três ou mais empresas. Levando 
em conta a relação entre a quantidade média de empresas credoras e aquelas que registraram o nome do 
entrevistado, a pesquisa indica que a negativação ocorreu em 86,4% dos casos. 

A dívida média dos entrevistados (atual ou já quitada, no caso dos que já resolveram a situação) equivale a 
R$ 2.918,09, aumentando para R$ 3.536,22 entre homens e R$ 3.857,42 na Classe A/B. Entre os motivos que 
impossibilitaram o pagamento das contas que levaram ao nome sujo, a perda do emprego do entrevistado 
ou de alguém da família é o mais mencionado (38,2%, aumentando para 44,3% entre as mulheres e 41,1% 
na Classe C/D/E). Em seguida vêm a diminuição da renda (30,8%, aumentando para 38,4% entre os homens 
e 42,2% entre os mais velhos), o empréstimo do nome para compras feitas por terceiros (16,8%) e o salário 
atrasado/não pago (9,6%).
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Mais da metade dos que pagaram ou pretendem pagar a dívida garantem que isso acontece por que é o 
correto a fazer (55,9%, aumentando para 60,8% entre os homens), enquanto 52,6% garantem não se sentir 
confortáveis com o nome sujo, 30,4% argumentam que quanto mais demorarem a pagar, maior será a dívida 
e 20,0% estão incomodados com as cobranças feitas pelos credores. 

A fim de resolver este cenário, aqueles com intenção de pagar disseram que a principal estratégia para 
quitar as dívidas em atraso o acordo com o credor, parcelando o valor em débito (34,0%), mas também são 
mencionados os cortes no orçamento/economia (22,3%) e a geração de renda extra, fazendo bicos (18,2%). 

Para pagar as dívidas, 80% irão economizar sendo os principais cortes alimentação fora de casa (36,1%, 
aumentando para 47,5%  para pagar as dívidas, entre os mais velhos e 42,0% na Classe A/B), nas compras de 
vestuário e calçados (34,4%), nas despesas de lazer (34,0%, aumentando para 53,9% entre os mais velhos) 
e salão de beleza, cosméticos e maquiagem (25,5%, principalmente entre as mulheres, 36,1%). Por outro 
lado, praticamente um em cada cinco consumidores ouvidos na pesquisa admite não fazer qualquer tipo de 
economia (19,5%). 

PORQUE PAGOU OU PRETENDE PAGAR A DÍVIDA:

80% IRÃO ECONOMIZAR, SENDO OS PRINCIPAIS CORTES:

A prioridade para quitação é o cartão de crédito ou cartão de loja para poder usar este crédito novamente 
(23,9%) – seguida pela conta de menor valor (22,6%) e pela conta com taxa de juros mais alta (18,8%, 
aumentando para 33,9% entre os mais velhos e 26,1% na Classe A/B). 35,3% levaram ou ainda levarão o 
tempo de até 6 meses para pagar as dívidas em atraso, enquanto 20,0% acreditam num período de seis 
meses a um ano e 23,5% precisarão de um ano a três anos. Em contrapartida, 3,4% admitem que não vão 
pagar suas dívidas por não concordar ou não ter condições. 

Alimentação 
fora de casa

36%
Compras de 
vestuário e 
calçados

34%

56% 
garantem 

que isso é o 
correto a fazer

 53% 
não se sentem 
confortáveis 
com o nome sujo

30% 
argumentam que quanto 
mais demorarem a pagar, 

maior será a dívida

20% 
estão incomodados 
com as cobranças 
feitas pelos credores
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Dentre as principais dificuldades enfrentadas para honrar os compromissos em atraso estão a negociação 
de um bom desconto junto às empresas credoras (30,7%, aumentando para 41,1% na Classe A/B), negociar 
e encontrar uma proposta dentro das possiblidades de pagamento (30,4%, aumentando para 42,0% entre 
os mais velhos e 40,5% na Classe A/B) e o fato de o valor da dívida ser muito superior aos ganhos/não há 
de onde tirar o dinheiro (25,3%).

Quanto aos entrevistados que não pretendem pagar as contas que levaram ao nome sujo, a principal 
justificativa é considerar a cobrança injusta ou excessiva (61,0%), seguida da falta de condições financeiras 
(25,9%) e de estar desempregado (6,3%).

Negociar com as empresas 
um bom desconto no 

valor total da dívida

Negociar com as empresas, pois as 
propostas não estavam dentro das 
minhas possibilidades de pagamento

O valor da dívida é muito 
superior aos meus ganhos e não 

tenho de onde tirar o dinheiro

Negociar com a empresa 
prazos de pagamento

Ter que deixar de comprar 
coisas que gosto para 

economizar e pagar a dívida

Deixar de comprar coisas que 
são fundamentais e básicas ao 
meu sustento e da família para 
economizar e pagar as dívidas

Não sei como fazer 
para juntar dinheiro

Não tenho tempo para 
resolver este problema

Não saber como fazer, 
a quem procurar Outros

31% 30%

25% 21%

16% 15%

12% 6%

5% 7%

DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA QUITAR A(S) DÍVIDA(S)
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Negativação traz dificuldades 
para abrir conta, obter cartão 
de crédito e comprar a prazo

É difícil ficar indiferente à inadimplência. De um modo 
ou de outro, a pesquisa indica que a negativação pode 
provocar mudanças significativas no comportamento 
da pessoa em relação ao uso do dinheiro e aos hábitos 
de compra, como resultado das restrições impostas ao 
consumo.

Praticamente sete em cada dez entrevistados já 
vivenciaram consequências por ter o nome incluído 
em cadastros de restrição ao crédito (67,6%), sendo 
que as mais frequentes são a impossibilidade de 
obter novo cartão de crédito/cartão de loja/crediário 
(31,6%), o fato de só poder fazer compras à vista 
(24,4%, aumentando para 27,2% na Classe C/D/E) e não 
conseguir abrir conta em banco, fazer empréstimo, 
usar cheque especial, ter talão etc. (18,9%). Ao 
mesmo tempo, 31,1% garantem que não vivenciaram 
nenhuma consequência, principalmente por não ter 
tentado realizar nenhuma compra a crédito desde a 
sua negativação (17,7%).

A experiência de ter o nome negativado costuma provocar mudanças na forma como a grande maioria dos 
consumidores administra o próprio orçamento: 88,3% garantem ter mudado em algum aspecto, sendo que 
31,1% começaram a controlar todos os gastos, enquanto 27,1% pensam muito antes de fazer compras e 
23,0% só compram quando podem pagar à vista. Somente 9,7% dizem que continuam agindo da mesma 
forma. 

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, lembra que o uso consciente do crédito é desejável a 
todos que desejam uma vida financeira equilibrada: “A negativação parece deixar as pessoas mais atentas 
e dispostas a evitar que isso aconteça de novo, mas a verdade é que todos deveriam agir com prudência 
no dia a dia, evitando compras impulsivas, controlando atentamente as compras a prazo e, de modo geral, 
sendo consumidores mais responsáveis. Atitudes como essas evitam o descontrole e o estresse das contas 
em atraso”. 

Tendo em vista os momentos da vida em que é importante ter o nome limpo, 54,0% afirmam ser sempre 
(aumentando para 64,4% na Classe A/B). Dentre aqueles que escolhem ocasiões específicas, as mais 
mencionadas são o financiamento da casa (17,0%, aumentando para 24,5% entre os mais jovens e 20,2% na 
Classe C/D/E), o financiamento do carro (14,3%) e o momento de abrir conta em banco (12,7%). Apesar de 
parte da amostra acreditar que a credibilidade é necessária para alcançar determinadas metas de consumo, 
praticamente todos, de alguma maneira, entendem a importância de ter o nome limpo. 
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O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS

Negociações são realizadas principalmente por telefone. Fator 
primordial para que o consumidor aceite a proposta é redução 
significativa no valor da dívida para pagamento parcelado

A busca de uma solução para as contas em atraso e a negativação pode ser demorada e complexa. Nem 
sempre a negociação flui da maneira que o consumidor desejaria, mas o certo é que deixar o problema de 
lado não irá resolvê-lo. A despeito das dificuldades, é preciso dialogar com os credores a fim de chegar a um 
consenso sobre as quantias devidas, o valor das parcelas e o prazo para o pagamento.

Em geral, quando descobrem que seu nome foi incluído em cadastros de proteção ao crédito, a maioria 
dos entrevistados toma alguma atitude (69,1%), sendo que as principais são procurar o credor (26,6%, 
aumentando para 30,7% entre as mulheres 31,7% na Classe A/B), economizar/fazer bicos para poder quitar 
a dívida (23,6%, aumentando para 29,4% entre os homens) e procurar o bureau de crédito para limpar o 
nome (15,3%). Em contrapartida, 30,9% admitiram não ter feito nada a respeito. 

Dentre os que pagaram ou pretendem pagar as contas em atraso, 71,9% tentaram negociar, sendo que 
42,7% procuraram os credores e 30,5% foram procurados. Um em cada cinco não tentou negociar (21,6%), 
alegando, principalmente, a falta de tempo para a tarefa (11,7%), seguida do fato de não saberem como 
fazer (8,5%). 
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Considerando as formas de interação com a empresa credora no momento da negociação, o estudo investigou 
tanto aquelas que acontecem pelas formas de contato tradicionais pessoais ou por telefone, quanto as que se 
valem de ferramentas de comunicação virtual, uma vez que essas últimas estão cada vez mais em evidência 
em diversos segmentos do mercado de produtos e serviços. 

Neste caso, o meio mais mencionado para conduzir o processo de negociação, independente do formato, é 
a conversa por telefone (70,6%). Em seguida aparecem a conversa com o credor nas lojas/empresas (25,6%), 
o e-mail (15,5%) e o site da empresa credora (8,0%). Entre os adimplentes e inadimplentes que usaram o 
ambiente virtual para a negociação, somente em 44,1% dos casos o processo é feito integralmente desta 
maneira. 

Em média, os consumidores que tentaram ao menos uma negociação, independentemente do formato 
(pessoal ou virtualmente), o fizeram 2,3 vezes, aumentando para 2,6 entre os homens e 2,6 entre os mais 
velhos, mas vale ressaltar que 42,4% não souberam dizer ou não se lembram. 

Praticamente sete em cada dez pessoas que tentaram negociar garantem que se prepararam para este 
momento, (68,7%), sobretudo na Classe A/B (76,0%), sendo que a forma mais recorrente é a pesquisa do 
valor inicial da dívida e dos juros cobrados (21,0%), seguida da pesquisa apenas do valor inicial da dívida 
(18,3%, aumentando para 25,8% na Classe A/B) e da revisão do orçamento para saber se a prestação cabia 
no bolso (17,3%, com destaque para negociações on line, 27,9%). Por outro lado, 31,4% não se prepararam 
para negociar. 

Considerando apenas os que passaram por ao menos algum tipo de negociação, 69,6% fizeram 
contraproposta, com percentuais maiores observados entre os homens (75,7%), os pertencentes à Classe 
A/B (75,7%) e pelo meio de negociação tradicional (71,5%), principalmente a sugestão de valores menores, 
diferentes dos propostos pelos credores (27,3%).
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Em contrapartida, 30,4% dos que 
negociaram não fizeram contraproposta – 
aumentando para 34,8% entre as mulheres, 
34,8% entre os mais jovens, 33,3% na 
Classe C/D/E e pelos meios on line (45,9%). 
Neste caso, a principal justificativa é o fato 
de as condições ofertadas já serem boas 
(28,1%), enquanto 21,1% argumentam que 
não sabiam se poderiam propor algo e 
11,2% dizem que seria perda de tempo, os 
credores não iriam aceitar. 

Seja por telefone, pelo site ou 
pessoalmente, é preciso estar 
bem informado para conseguir 

um bom acordo. Quem conhece 
a própria realidade financeira 
e sabe qual é o valor real das 
contas em atraso tem muito 

mais chances de sucesso

Marcela acrescenta ainda que é fundamental ser realista: “Devem-se buscar valores e prazos que estejam 
ao alcance do devedor; não adianta comprometer-se com parcelas acima da capacidade de pagamento. 
É preciso, primeiro, saber qual é a renda líquida do mês, retirando a quantia necessária para as despesas 
fundamentais. Além disso, é importante manter-se firme e sereno. Quem busca o credor para renegociar está 
mostrando que deseja resolver o problema, mas não se deve fazer isso apressadamente. O ideal é refletir 
sobre as condições oferecidas para fazer uma contraproposta mais vantajosa. Por fim, é válido refletir sobre 
as próprias atitudes em relação ao uso do dinheiro e reavaliar os hábitos de consumo, a fim de evitar que o 
problema venha a se repetir no futuro”. 

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
destaca a importância de estar preparado para negociar, 
independente do mecanismo escolhido: “Seja por 
telefone, pelo site ou pessoalmente, é preciso estar bem 
informado para conseguir um bom acordo. Quem conhece 
a própria realidade financeira e sabe qual é o valor real 
das contas em atraso tem muito mais chances de sucesso. 
Ao contrário, quando a pessoa chega para negociar sem 
informações a respeito da própria dívida, não saberá dizer 
se as condições ofertadas são ruins ou abusivas”. 

Após a negociação, 17% 
conseguiram desconto adicional para 

o pagamento integral da dívida à 
vista, principalmente pelo meio de 

negociação virtual. Em média, 
o desconto obtido foi de 33,8%

Após a negociação, 17,4% conseguiram desconto 
adicional para o pagamento integral da dívida 
a vista, principalmente pelo meio de negociação 
virtual, sendo que, em média, o desconto obtido foi 
de 33,8%. Ao mesmo tempo, quatro em cada dez 
consumidores que negociaram não conseguiram 
desconto (40,8%), principalmente as mulheres 
(48,6%) e os pertencentes à Classe C/D/E (44,7%). 
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O fator tido como o mais importante para que o consumidor aceitasse a proposta é a redução significativa 
no valor total da dívida para o pagamento parcelado (22,6%), mas também são mencionados a prestação 
num valor possível de pagamento sem preocupar com os juros da dívida (22,0%), os valores dentro da 
expectativa inicial (20,8%, aumentando para 24,7% entre as mulheres) e o desconto significativo para o 
pagamento à vista (17,3%, sobretudo na negociação on line, 31,7%). 

A principal, forma escolhida para realizar a quitação é o pagamento à vista (33,9%, aumentando para 51,4% 
entre os mais jovens e 38,3% na Classe C/D/E), seguido das parcelas no carnê ou crediário (28,1%, aumentando 
para 32,7% entre as mulheres) e as parcelas no cartão de crédito (9,8%, aumentando para 13,5% entre os 
homens).

Quando são questionados sobre a fonte de onde tiraram ou pretendem tirar os recursos para a quitação, 
44,3% mencionam a economia/corte de gastos (aumentando para 48,2% entre as mulheres), enquanto 13,3% 
falam no dinheiro proveniente do pagamento do 13º salário (aumentando para 17,2% entre os homens), 
12,4% optam pela venda de algum bem e 11,2% da poupança. 

34,9% dos consumidores que negociaram suas dívidas garantem ter pago todas as prestações em dia 
(aumentando para 45,8% na Classe A/B), enquanto 20,3% estão com as parcelas em dia. Em contrapartida, 
44,7% possuem ao menos uma parcela em atraso, especialmente na Classe C/D/E (50,0%), sendo que mais 
da metade dos que tem parcelas atrasadas não sabe ou não se lembra de quantas são exatamente (54,6%). 

Em média, o atraso corresponde a 3,7 parcelas. O motivo mais alegado para os que atrasaram o pagamento 
da negociação é a perda do emprego (26,6%) seguida da diminuição da renda (24,8%) e da falta de dinheiro/
desorganização no orçamento (16,9%, aumentando para 25,9% entre os homens). 

Após a quitação das dívidas, 61,8% das pessoas ouvidas procuraram saber realmente haviam sido excluídos 
dos cadastros de proteção ao crédito, sendo que 47,5% pesquisaram e, de fato, o nome estava limpo. Por 
outro lado, 34,7% não procuraram saber, sendo que 16,9% não tiveram restrições em novas compras e 
15,3% não tiveram interesse em pesquisar (aumentando para 23,6% na Classe A/B). 

Os mecanismos virtuais para renegociação de contas em atraso (sites e aplicativos) são conhecidos da maioria 
dos consumidores (99,4%). 40,7% souberam deles pela internet, 6,6% pelos jornais, TV e revistas e 5,7% pela 
indicação de amigos/parentes.

MOTIVO DAS PARCELAS ESTAREM ATRASADAS

Perdi o emprego Minha renda diminuiu

Não estou conseguindo pagar 
por falta de dinheiro, não 

organizei meu orçamento da 
maneira adequada

Tive gastos inesperados 
com problema de 
saúde e/ou morte

Não havia me planejado 
corretamente para o pagamento 

das parcelas negociadas

O meu nome não foi retirado 
dos bureaus de crédito 
como combinado

Outros

27% 25%

17% 9%

8% 1%
13%
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Mecanismos virtuais de renegociação ganham espaço. 
Credibilidade da empresa é primordial na escolha de site para 
renegociar dívidas

Embora a praticidade seja inegável, o consumidor parece ainda não ter adquirido o hábito de fazer a negociação 
via ferramentas virtuais, como mostra a pesquisa. No momento de escolherem um site para negociar, o fator 
mais importante é a credibilidade da marca da empresa (19,7%, aumentando para 23,1% entre as mulheres), 
além das opções para a renegociação (15,6%) e do percentual de desconto sobre a dívida (11,7%). 

As principais vantagens de negociar virtualmente, em comparação à negociação feita pelos meios tradicionais, 
são a comodidade, poder fazer a negociação sem precisar sair de casa (33,5%), as simulações de número de 
parcelas e valores que melhor se adequam à realidade do devedor (28,4%) e a rapidez, considerando que o 
atendimento pessoal ou telefônico nem sempre é eficiente (28,3%). 

Por outro lado, as desvantagens mais associadas à negociação virtual são a flexibilidade menor no 
atendimento pessoal para fazer contrapropostas (39,3%), a insegurança, por não saber se o site é confiável 
(33,0%) e o fato de não poder negociar dívidas de algumas empresas, pois nem todas estão disponíveis 
neste tipo de site (32,0%). 

Finalmente, aqueles que não fizeram uso de sites ou portais para negociar online dizem, principalmente, 
preferir o contato pessoal, pois acreditam que seja mais fácil conseguir descontos melhores (16,5%, 
aumentando para 23,6% na Classe A/B), além de preferirem o contato telefônico, pela mesma razão (13,5%). 
Além desses, 12,9% garantem que tiveram medo de ser um golpe. 

De qualquer modo, o certo é que os meios de negociação virtual de dívidas já ocupam um lugar importante no 
mercado, concorrendo com as formas tradicionais. Tendo em vista que é cada vez maior a oferta de produtos 
e serviços mediados pela internet nos mais variados segmentos, é provável que a aceitação aumente nos 
próximos anos, consolidando a negociação online como mais um canal à disposição dos consumidores.
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CONCLUSÕES

Mapeamento das dívidas

»» Dentre os entrevistados, 63,7% encontram-se inadimplentes, atualmente. Outros 36,3% estiveram com o 
nome sujo nos últimos 12 meses, mas já conseguiram reverter a situação. 

»» O principal motivo que levou à inadimplência foi deixar de pagar a conta do cartão de crédito (50,1%), 
seguida pelas contas do crediário/carnê/cartão de loja (26,5%), empréstimos (20,7%) e cheque especial 
(16,2%).

»» Independentemente da inclusão do nome em cadastros de restrição ao crédito, a pesquisa mostra que, 
em média, os entrevistados devem ou deviam a 2,2 empresas diferentes. O número médio de empresas 
que negativaram o nome do consumidor corresponde a 1,9.

»» A dívida média dos entrevistados (atual ou já quitada, no caso dos que já resolveram a situação) equivale 
a R$ 2.918,09.

»» Considerando os motivos que impossibilitaram o pagamento das contas que levaram ao nome sujo, a 
perda do emprego do entrevistado ou de alguém da família é o mais mencionado (38,2%). Em seguida 
vêm a diminuição da renda (30,8%), o empréstimo do nome para compras feitas por terceiros (16,8%) e o 
salário atrasado/não pago (9,6%).

»» A principal estratégia para quitar as dívidas é o acordo com o credor, parcelando o valor em débito (34,0%), 
mas também são mencionados os cortes no orçamento/economia (22,3%) e a geração de renda extra, 
fazendo bicos (18,2%). 

»» Quando refletem sobre as prioridades de pagamento, dentre as contas que estão em atraso, 23,9% dos 
entrevistados garantem que pagaram ou pretendem pagar primeiro a conta de cartão de crédito ou cartão 
de loja para poder usar este crédito novamente (23,9%) – seguida pela conta de menor valor (22,6%) e 
pela conta com taxa de juros mais alta (18,8%). 
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»» Na hora de economizar para saldar as contas em atraso, os cortes são feitos, principalmente, na alimentação 
fora de casa (36,1%), nas compras de vestuário e calçados (34,4%) e nas despesas de lazer (34,0%). 19,5% 
dos consumidores ouvidos na pesquisa admite não fazer qualquer tipo de economia.

»» Mais da metade da amostra garante que pretende pagar as contas atrasadas por que é o correto a fazer 
(55,9%), enquanto 52,6% garantem não se sentir confortáveis com o nome sujo e 30,4% argumentam que 
quanto mais demorarem a pagar, maior será a dívida. 

»» Considerando o tempo que levaram ou ainda levarão para pagar as dívidas em atraso, 35,3% dos que 
souberam opinar falam em até seis meses, enquanto 20,0% acreditam num período de seis meses a um 
ano e 23,5% precisarão de um a três anos. 

»» Dentre as principais dificuldades enfrentadas para honrar os compromissos em atraso estão a negociação 
de um bom desconto junto às empresas credoras (30,7%), negociar e encontrar uma proposta dentro das 
possiblidades de pagamento (30,4%) e o fato de o valor da dívida ser muito superior aos ganhos/não há 
de onde tirar o dinheiro (25,3%).

»» 67,6% já vivenciaram consequências por ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, sendo 
que as mais recorrentes são a impossibilidade de obter novo cartão de crédito/cartão de loja/crediário 
(31,6%), o fato de só poder fazer compras à vista (24,4%) e não conseguir abrir conta em banco, fazer 
empréstimo, usar cheque especial, ter talão etc. (18,9%).

»» Depois de passarem pela inadimplência, 88,3% garantem ter mudado em algum aspecto, sendo que 31,1% 
começaram a controlar todos os gastos, enquanto 27,1% pensam muito antes de fazer compras e 23,0% 
só compram quando podem pagar à vista. Somente 9,7% dizem que continuam agindo da mesma forma. 

»» Tendo em vista os momentos da vida em que é importante ter o nome limpo, 54,0% afirmam ser sempre. 
Dentre aqueles que escolhem ocasiões específicas, as mais mencionadas são o financiamento da casa 
(17,0%), o financiamento do carro (14,3%) e o momento de abrir conta em banco (12,7%). 
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O processo de negociação das dívidas 

»» Quando descobrem que seu nome foi incluído em cadastros de proteção ao crédito, 69,1% tomam 
alguma atitude, sendo que as principais são procurar o credor (26,6%), mudar hábitos - economizar/fazer 
bicos para poder quitar a dívida (23,6%) e procurar o bureau de crédito para limpar o nome (15,3%). Em 
contrapartida, 30,9% admitem não fazer nada a respeito. 

»» Dentre os que pagaram ou pretendem pagar as contas em atraso, 71,9% tentaram negociar, sendo que 
42,7% procuraram os credores e 29,2% foram procurados. 21,6% não tentaram negociar, alegando, 
principalmente, a falta de tempo para a tarefa (11,7%), seguida do fato de não saberem como fazer (8,5%). 

»» Considerando os meios escolhidos para conduzir o processo de negociação, os mais mencionados são a 
conversa por telefone (70,6%) e a conversa com o credor nas lojas/empresas (25,6%).

»» Dentre os processos que usam o meio virtual para negociação, somente em 44,1% dos casos o processo é 
feito integralmente dessa maneira. Em média, os consumidores que tentaram ao menos uma negociação 
o fizeram 2,3 vezes. 42,4% não souberam dizer ou não se lembram. 

»» 68,7% garantem que se prepararam para o momento da negociação, sendo que a forma mais recorrente 
é a pesquisa do valor inicial da dívida e dos juros cobrados (21,0%), seguida da pesquisa do valor inicial da 
dívida (18,3%) e da revisão do orçamento para saber se a prestação cabia no bolso (17,3%). Por outro lado, 
31,3% não se prepararam para negociar. 

»» Considerando apenas os que passaram por ao menos uma negociação, 69,6% fizeram contraproposta, 
sendo que o mais recorrente é a sugestão de valores menores, diferentes dos propostos pelos credores 
(27,3%). 
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»» 30,4% dos que negociaram não fizeram contraproposta. Neste caso, a principal justificativa é o fato de as 
condições ofertadas já serem boas (28,1%), enquanto 21,1% argumentam que não sabiam se poderiam 
propor algo e 11,2% dizem que seria perda de tempo, os credores não iriam aceitar. 

»» Após a negociação, 17,4% conseguiram desconto adicional para o pagamento integral da dívida à vista, 
sendo que, em média, a margem obtida foi de 33,8%. 40,8% dos consumidores que negociaram não 
conseguiram desconto. 

»» A principal forma escolhida para realizar a quitação é o pagamento à vista (33,9%), seguido das parcelas 
no carnê ou crediário (28,1%) e das parcelas no cartão de crédito (9,8%).

»» O fator tido como o mais importante para que o consumidor aceitasse a proposta é a redução significativa 
no valor total da dívida para o pagamento parcelado (22,6%), mas também são mencionados: a prestação 
num valor possível de pagamento sem preocupar com os juros da dívida (22,0%), os valores dentro da 
expectativa inicial (20,8%) e o desconto significativo para o pagamento à vista (17,3%).

»» Quando são questionados sobre a fonte de onde tiraram ou pretendem tirar os recursos para a quitação, 
44,3% mencionam a economia/corte de gastos (44,3%), enquanto 13,3% falam no dinheiro proveniente 
do pagamento do 13º salário e 12,4% optam pela venda de algum bem. 

»» 44,7% dos consumidores que negociaram suas dívidas possuem ao menos uma parcela em atraso. 34,9% 
garantem ter pago todas as prestações em dia, enquanto 20,3% estão com as parcelas em dia. 

»» Considerando apenas os que possuem prestações de negociações em atraso, 54,6% não sabem ou não se 
lembram de quantas são exatamente. Em média, o atraso corresponde a 3,7 parcelas.
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»» O motivo mais alegado para os que atrasaram o pagamento da negociação é a perda do emprego (26,6%) 
seguida da diminuição da renda (24,8%) e da falta de dinheiro/desorganização no orçamento (16,9%). 

»» Após a quitação das dívidas, 61,8% procuraram saber realmente haviam sido excluídos dos cadastros de 
proteção ao crédito, sendo que 47,5% pesquisaram e, de fato, o nome estava limpo. 34,7% não procuraram 
saber, sendo que 16,9% não tiveram restrições em novas compras e 15,3% não tiveram interesse em 
pesquisar. 

»» Os mecanismos virtuais (sites, portais e aplicativos) para renegociação de contas em atraso são conhecidos 
por 99% dos consumidores: 40,7% ficaram sabendo pela internet, 6,6% pelos jornais, TV e revistas e 5,7% 
pela indicação de amigos/parentes.

»» No momento de escolherem um site para negociar as dívidas em atraso o fator mais importante é a 
credibilidade da marca da empresa (19,7%), além das opções para a renegociação (15,6%) e do percentual 
de desconto sobre a dívida (11,7%). 

»» As principais vantagens de negociar virtualmente, em comparação à negociação feita pelos meios 
tradicionais, são a comodidade, poder fazer a negociação sem precisar sair de casa (33,5%), as simulações 
de número de parcelas e valores que melhor se adequam à realidade do devedor (28,4%) e a rapidez, 
considerando que o atendimento pessoal ou telefônico nem sempre é eficiente (28,3%). 

»» As desvantagens mais associadas à negociação virtual são a flexibilidade menor no atendimento pessoal 
para fazer contrapropostas (39,3%), a insegurança, por não saber se o site é confiável (33,0%) e o fato 
de não poder negociar dívidas de algumas empresas, pois nem todas estão disponíveis neste tipo de site 
(32,0%). 

»» Aqueles que não fizeram uso de sites ou portais para negociar online dizem, principalmente, preferir 
o contato pessoal, pois acreditam que seja mais fácil conseguir descontos melhores (16,5%), além de 
preferirem o contato telefônico, pela mesma razão (13,5%). Além desses, 12,9% garantem que tiveram 
medo de ser um golpe. 
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METODOLOGIA

Público-alvo: residentes em todas as regiões brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos 
os sexos e todas as classes sociais, atuais inadimplentes ou ex-inadimplentes há no máximo 12 meses.

Método de coleta: pesquisa realizada pessoalmente e pós-ponderada por sexo, idade, valor da dívida e 
estados.

Tamanho amostral da Pesquisa: 602 casos, gerando margem de erro no geral de 3,99 p.p para uma 
confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 23 de janeiro a 02 de fevereiro de 2017.
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