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NOVE EM CADA DEZ COBRANÇAS DE CONTAS 
EM ATRASO SÃO, DE FATO, DEVIDAS 

Lidar com dívidas em atraso não é nada simples: 
de um lado, as empresas que forneceram seus 
produtos e serviços empreendem esforços e gastam 
dinheiro para encontrar os inadimplentes, notificá-
los e, então, recuperar-se dos prejuízos causados; 
do outro, consumidores pressionados precisam lidar 
com sentimentos negativos, como a vergonha e o 
constrangimento causados por essa situação, enquanto 
buscam recursos para quitar as pendências financeiras. 

Essa é a constatação preliminar da pesquisa ‘Cobrança e 
Notificação de dividas em atraso’, feita pelo SPC Brasil 
e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
com o objetivo de identificar o processo de cobranças 
e renegociações das empresas credoras. A amostra foi 
composta por brasileiros que foram negativados nos 12 
meses anteriores à pesquisa.

No geral, em 89,4% dos casos a cobrança era, de fato, 
devida, mas 8,2% dos consumidores ouvidos afirmam 
o contrário, sendo que 7,2% garantem que a (s) 
empresa (s) estava (m) cobrando um valor indevido e 
não conseguiram resolver.

De acordo com os entrevistados, as formas mais 
comuns de cobrança das dívidas que os levaram à 
negativação, foram a carta (58,0%, aumentando para 
62,1% na Classe C/D/E), o telefonema / conversa 
com o cobrador (49,1%, aumentando para 55,5% na 
Classe A/B), a mensagem por e-mail (27,5%) e por 
mensagem de celular (24,6%). Por outro lado, 5,4% 
garantem que não foi feita nenhuma cobrança.
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CARTA E CONVERSA AO TELEFONE SÃO MEIOS DE 
NOTIFICAÇÃO PREFERIDOS PELO CONSUMIDOR; 
NEGATIVAÇÃO É O PRINCIPAL ARGUMENTO DOS 
CREDORES PARA O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS

Quando são questionados sobre a forma preferida 
para receber a notificação, 28,2% mencionam o e-mail, 
enquanto 23,9% falam em carta simples e 18,8% optam 
pela carta com aviso de recebimento. Somente 0,3% 
da amostra dizem preferir a visita de um cobrador, 
mostrando que o contato pessoal não é desejado por 
aqueles que estiveram ou ainda estão inadimplentes. 
E os sentimentos mais comuns evocados pelo 
processo de cobrança são o constrangimento (36,3%), 
a chateação (27,2%), a angústia (24,7%), a pressão 
(22,7%, aumentando para 27,7% na Classe A/B) e a 
humilhação (15,1%, aumentando para 23,8% entre os 
mais velhos). 

Em geral, o tratamento dado pelos cobradores 
aos inadimplentes é respeitoso (27,0%) e cordial 
(23,6%).  Ao mesmo tempo, 22,9% da amostra relatam 
abordagens inadequadas por parte do cobrador, 
sendo elas: ameaçadora (10,8%), desrespeitosa (6,3%, 
aumentando para 13,2% entre os mais velhos) e 
agressiva (6,8%).  

COMO FOI FEITA 
A COBRANÇA DAS 
DÍVIDAS QUE O 
DEIXARAM COM 
O NOME SUJO?

Via carta

Por telefone, conversa com cobrador

Por e-mail

Por mensagem de celular

Mensagem gravada pelo telefone

Notificação via cartório

Por whatsapp

Visita de um cobrador

Pelas redes sociais

Outra forma

Não foi feita nenhuma cobrança

Não sabe

58,0%

49,1%

27,5%

24,6%

15,6%

7,6%

2,0%

1,7%

0,9%

1,7%

5,4%

0,5%
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Ainda de acordo com os entrevistados, o principal 
argumento utilizado para convencê-los a realizar o 
pagamento é a inclusão do nome em cadastros de 
proteção ao crédito (39,5%, aumentando para 48,9% 
entre os mais jovens), seguido do aviso de ação judicial 
(17,4%) e do aviso de protesto em cartório (5,1%). Em 
31,8% dos casos os entrevistados dizem que nenhum 
argumento foi utilizado para estimular o pagamento, 
além da informação sobre a própria dívida. 

Finalmente, após a cobrança o maior percentual de 
pagamento diz respeito à dívida do financiamento de 
carro ou moto (55,9%), seguida da TV a cabo (51,8%), 
do cheque especial (48,3%) e da Internet (41,9%). Vale 
acrescentar que 54,2% dos entrevistados admitiram 
não ter quitado a dívida após a cobrança, embora 
tenham a intenção de pagar. 

54% DOS
ENTREVISTADOS 

ADMITIRAM NÃO TER 
QUITADO A DÍVIDA 
APÓS A COBRANÇA, 
EMBORA TENHAM A 

INTENÇÃO DE PAGAR.

* Apenas  para quem  recebeu alguma cobrança    ** Agrupamento de várias contas = Respostas Múltiplas (RM).

QUITOU A(S) DÍVIDA(S) APÓS A(S) COBRANÇA(S)?

Respostas – 
RU por item

GERAL 
**

Financiamento 
de carro 
ou moto

TV a 
cabo

Cheque 
especial Internet

Cartão de 
crédito de 

operadoras 
ou bancos

Crediário, 
carnê ou 

cartão 
de loja

Empréstimos
Escola, 

faculdade 
ou cursos

Telefone 
Fixo ou 
celular

Outros 
**

SIM - 55,9% 51,8% 48,3% 41,9% 38,1% 35,0% 31,0% 30,2% 29,5% -

Sim, até 
1 mês 
após a 
cobrança

16,7% 20,6% 18,1% 15,6% 20,8% 10,7% 5,3% 10,2% 15,2% 17,6% 24,8%

Sim, entre 
1 e 3 meses 
após a 
cobrança

9,6% 10,3% 14,2% 8,5% 2,7% 9,1% 10,9% 7,7% 2,5% 2,9% 7,9%

Sim, após 
3 meses 
da cobrança

22,3% 24,9% 19,4% 24,2% 18,4% 18,2% 18,7% 13,0% 12,5% 9,0% 17,1%

NÃO - 44,1% 46,9% 51,3% 42,3% 60,5% 60,2% 66,6% 68,7% 64,5% -

Não, mas 
pretendo 
pagar

54,2% 39,4% 43,2% 46,0% 40,3% 55,8% 57,4% 58,8% 66,2% 62,5% 45,6%

Não e não 
pretendo 
pagar

6,3% 4,7% 3,7% 5,4% 1,9% 4,7% 2,8% 7,8% 2,5% 2,0% 10,7%

Não sei 4,3% 0,0% 1,3% 0,4% 15,9% 1,5% 4,8% 2,5% 1,0% 6,0% 1,2%
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Para a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
o estudo comprova a importância de fazer a checagem 
das contas apresentadas pelo credor: “Muitas vezes a 
pessoa não quer enfrentar a situação, por julgar que 
no momento não terá como quitar o compromisso 
em atraso, mas isso é um equívoco. O primeiro passo 
é justamente saber se a dívida procede, já que as 
empresas também são passíveis de erros. Do contrário, 
corre-se o risco de ser negativado sem motivo”. 

Marcela Kawauti acrescenta que ignorar a notificação 
só irá atrasar e, quase sempre, agravar o problema: 
“Deixar a notificação de cobrança de lado é a pior 
atitude a tomar. Por mais complicada que seja a 
condição financeira atual, o consumidor só irá resolver 
a questão se houver disposição para encará-la e propor 

soluções. O melhor caminho é negociar, dialogar com 
o credor e procurar prazos e condições de pagamento 
realistas que caibam no orçamento mensal. O acordo 
é sempre a melhor alternativa para todas as partes 
envolvidas, pois evita processos que costumam ser 
dispendiosos e lentos, sem qualquer garantia de que a 
empresa venha a receber a dívida atrasada. 

Não se deve esquecer que recuperar o nome, para o 
consumidor, significa ter sua autoestima de volta. Ao 
mesmo tempo, a recuperação do crédito também é 
importante para a economia: a inadimplência traz 
sérios prejuízos para as finanças das empresas, além de 
deixar milhões de pessoas, de certo modo, à margem 
do mercado de consumo”. 
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»» Em 89,4% dos casos a cobrança era, de fato, devida.

»» As formas mais comuns de cobrança das dívidas 
que levaram à negativação foram a carta (58,0%), 
o telefone / conversa com o cobrador (49,1%), o 
e-mail (27,5%) e a mensagem de celular (24,6%). 

»» Quando são questionados sobre a forma preferida 
para receber a notificação, 28,2% mencionam o 
e-mail, enquanto 23,9% falam em carta simples e 
18,8% optam pela carta com aviso de recebimento. 
Somente 0,3% da amostra dizem preferir a visita de 
um cobrador. 

»» Os sentimentos mais comuns evocados pelo 
processo de cobrança são o constrangimento 
(36,3%), a chateação (27,2%), a angústia (24,7%), a 
pressão (22,7%) e a humilhação (15,1%). 

»» Em geral, o tratamento dado pelos cobradores aos 
inadimplentes ou ex-inadimplentes é respeitoso 
(27,0%) e cordial (23,6%).  Ao mesmo tempo, 22,9% 
da amostra relatam abordagens inadequadas por 
parte do cobrador, sendo elas: ameaçadora (10,8%), 
desrespeitosa (6,3%) e agressiva (6,8%).  

»» O principal argumento utilizado para convencê-
los a realizar o pagamento das contas em atraso é 
a inclusão do nome em cadastros de proteção ao 
crédito (39,5%), seguido do aviso de ação judicial 
(17,4%) e do aviso de protesto em cartório (5,1%). 

»» Após a cobrança, o maior percentual de pagamento 
diz respeito à dívida do financiamento de carro ou 
moto (55,9%), seguida da TV a cabo (51,8%), do 
cheque especial (48,3%) e da Internet (41,9%). 

»» 54,2% dos entrevistados admitiram não ter quitado 
a dívida após a cobrança, embora tenham a intenção 
de pagar. 

CONCLUSÕES
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PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

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 
negativados há no 
máximo 12 meses.

Pesquisa realizada 
pessoalmente e pós-
ponderada por sexo, 

idade, valor da dívida e 
estados.

602 casos, gerando 
margem de erro no 

geral de 3,99 p.p. para 
uma confiança a 95%.

23 de janeiro a 02 de 
fevereiro de 2017.

METODOLOGIA 
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