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17% DOS INADIMPLENTES JÁ FORAM NEGATIVADOS
POR EMPRESTAR O NOME A TERCEIROS. QUATRO EM
CADA DEZ CONSUMIDORES ACABAM ARCANDO COM
O PREJUÍZO
Solidariedade, boa fé, ingenuidade ou dificuldade

A raiz do problema parece mesmo ser a proximidade:

para dizer não a amigos e parentes? Seja qual for a

de acordo com a pesquisa, 30,9% desses entrevistados

motivação, a verdade é que todos os anos, milhares

tiveram esse problema com amigos (percentual que

de brasileiros passam a fazer parte das estatísticas de

aumenta para 45,8% entre os homens); 21,8% tiveram

inadimplência em razão de dívidas feitas por terceiros.

com irmãos/irmãs; 17,9% com outros parentes e

Tudo começa com um pedido, em geral, feito por
pessoas próximas: impossibilitadas de adquirir um

11,7% com pais/mães (percentual que aumenta para
18,2% entre as mulheres).

produto ou serviço – em muitos casos, por já estarem

De fato, quem empresta o nome está bem intencionado:

negativadas – elas recorrem a alguém que possui o

o desejo de ajudar (51,5%, aumentando para 66,4%

nome limpo e, portanto, tem crédito para comprar.

na Classe A/B) é a principal razão apontada por quem

Constrangido, ou simplesmente querendo ajudar, esse

empresta o nome. Outros 15,1% alegam que ficaram

consumidor acaba cedendo. Depois de algum tempo,

com dó da pessoa, enquanto 9,8% sentiram vergonha

vê seu nome ser incluído em cadastros de proteção ao

de negar o pedido e 9,8% tiveram medo de magoar a

crédito.

pessoa se recusassem.

A
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do

Porém, os resultados indicam que emprestar o nome

empréstimo do nome”, conduzida pelo SPC Brasil e

a terceiros pode ser um negócio bastante arriscado:

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

somente 49,4% daqueles que emprestaram o seu

(CNDL) mostra que 16,8% dos consumidores que foram

nome sabiam o valor total da compra feita. Além disso,

negativados nos últimos doze meses passaram por algo

18,1% dizem que a pessoa gastou além do combinado,

semelhante, ou seja: ficaram inadimplentes em razão

ao passo em que 32,5% desconheciam a quantia total

de dívidas feitas por terceiros.

a ser gasta.
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Em apenas 3,4% dos casos a dívida foi paga. Ao mesmo

mostrado na pesquisa: 56,4% dos entrevistados dizem

tempo, 41,2% tiveram de arcar com todo o prejuízo,

que tomaram alguma atitude especial para pagar a

enquanto 5,8% garantem que ambas as partes

dívida, sendo que 35,6% precisaram economizar e

pagaram a dívida, e 49,6% ainda estão negociando e

cortar gastos, principalmente as mulheres (45,5%),

ninguém pagou.

11,0% usaram parte de suas reservas financeiras

Em média, os consumidores que tiveram que pagar as
dívidas feitas em seu nome precisaram desembolsar
R$1.215,24 para honrar os compromissos feitos
por terceiros. Porém, 37,3% não souberam ou não

(aumentando para 17,5% entre os homens e 21,0%
na Classe A/B) e 9,5% precisaram pedir dinheiro
emprestado. Por outro lado, 24,9% conseguiram pagar
sem que fosse necessário adotar medidas extras.

se lembram do valor. Praticamente seis em cada

A principal justificativa de quem pediu o nome

dez desses entrevistados garantem ter cobrado o

emprestado e não honrou o compromisso assumido é

responsável pela dívida (57,0%), sobretudo alegando

a falta de recursos para fazer o pagamento (33,2%).

que confiaram na pessoa (19,4%). Em contrapartida,

Além desses, 18,6% desapareceram e por isso não

43,0% admitem não ter cobrado.

é possível cobrar (aumentando para 26,8% entre as

O impacto negativo na vida das pessoas que tiveram

mulheres).

que arcar com ao menos parte da dívida também é

POR QUE A PESSOA
NÃO PAGOU?

33%

19%

19%
13%

13%

2,0%
Ela disse que não
tem dinheiro
para pagar

Ela desapareceu
e não tenho
como cobrar

Ela disse que irá
pagar quando
arrumar um
emprego ou tiver
um aumento
do salário

Ela brigou
comigo e por
isso disse que
não irá pagar

Outro

Não sei
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As consequências de todo esse processo vão além do
prejuízo financeiro, como indica o estudo: em 69%
dos casos o relacionamento foi abalado de alguma
forma, sendo que para 27,0% a amizade não é mais
como antes, enquanto 20,9% admitem que ficou uma
situação constrangedora e 18,0% perderam a amizade.
Ao mesmo tempo, 30,4% daqueles que emprestaram o

69%

EM
DOS CASOS
O RELACIONAMENTO FOI
ABALADO DE ALGUMA FORMA

nome sustentam que a relação continua como antes.

Finalmente, percebe-se que nem sempre se aprende

Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli,

com as más experiências, pois 23,7% voltaram a

o dilema de quem empresta o nome a terceiros é

emprestar seus dados, cartões ou cheques a terceiros,

compreensível, mas a situação raramente termina

sobretudo por tratar-se de pessoa muito próxima, não

bem: “É difícil dizer não a amigos ou parentes, mas é

queriam magoá-la (10,8%, aumentando para 20,6% na

preciso lembrar que talvez essa pessoa esteja pedindo

Classe A/B). Por outro lado, 60,5% garantem que não

ajuda, em primeiro lugar, porque não pôde comprovar

voltaram a emprestar o nome e jamais farão isso de

sua renda; ou então, porque não conseguiu pagar uma

novo.

dívida anterior. Seja qual for o motivo, o risco de que
não consiga honrar o compromisso sempre existe – e
costuma ser alto”.
Vignoli acrescenta que é importante pensar bem

60% GARANTEM QUE

NÃO VOLTARAM A
EMPRESTAR O NOME E
JAMAIS FARÃO ISSO DE NOVO

antes de aceitar o pedido: “Não se deve tomar uma
decisão dessas sem antes considerar cuidadosamente
a questão. Você tem o dinheiro para honrar a dívida,
caso a pessoa que pediu seu nome não possa pagar?
Do contrário, você é que ficará inadimplente, tendo de
enfrentar a restrição ao crédito e todos os transtornos
relacionados a essa situação. Nesse caso, perde-se o
dinheiro e, frequentemente, o amigo também”.
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PARA REFLETIR ANTES DE EMPRESTAR O NOME

1
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O inadimplente não pode financiar veículo ou
imóvel, fazer um empréstimo, adquirir cartão
de crédito e contratar serviços como plano de
TV a cabo ou celular pós-pago.

Não há garantias legais para quem empresta
o nome. A dívida, perante a justiça, pertence
a quem emprestou, e não a quem realizou a
compra de produtos ou serviços.

A inadimplência pode causar danos emocionais
e prejuízo à saúde física, incluindo estresse,
alterações no sono e no apetite, dentre outras
consequências.

O inadimplente pode ser acionado
judicialmente, o que resultará em custos
processuais, além da dívida propriamente dita.

O país atravessa a mais grave recessão de
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sua história recente, com alto índice de
desemprego e endividamento das famílias.
Pessoas que atualmente atravessam dificuldade
financeira e já estão negativadas precisarão de
tempo para se recuperar. Isso significa que este
é um momento especialmente desfavorável
para emprestar o nome.
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CONCLUSÕES
»» 16,8% dos consumidores que foram negativados
nos doze meses anteriores à pesquisa ficaram
inadimplentes em razão de dívidas feitas por
terceiros.

»» As pessoas que mais pedem o nome emprestado
e não honram o pagamento são amigos (30,9%),
irmãos/irmãs (21,8%), outros parentes (17,9%) e
pais/mães (11,7%).

»» O desejo de ajudar (51,5%) é a principal razão
apontada por quem empresta o nome. Outros 15,1%
alegam que ficaram com dó da pessoa, enquanto
9,8% sentiram vergonha de negar o pedido e 9,8%
tivera medo de magoar a pessoa se recusassem.

»» 49,4% daqueles que emprestaram o nome sabiam
o valor total da compra feita. 18,1% dizem que a
pessoa gastou além do combinado, ao passo em
que 32,5% desconheciam a quantia total a ser gasta.

»» Em

média,

os

consumidores

que

tiveram

que arcar com a dívidas feitas em seu nome
precisaram desembolsar R$1.215,24 para honrar
os compromissos feitos por terceiros. 37,3% não
souberam ou não se lembram do valor.

»» 57,0% garantem ter cobrado o responsável pela
dívida, sobretudo alegando que confiaram na
pessoa (19,4%). Em contrapartida, 43,0% admitem
não ter cobrado.
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»» Em apenas 3,4% dos casos, a dívida foi totalmente paga por quem pediu o nome emprestado. Quase a metade
diz estar negociando a quitação da dívida.

»» 56,4% dos entrevistados dizem que tomaram alguma atitude especial para pagar a dívida, sendo que 35,6%
precisaram economizar e cortar gastos.

»» A principal justificativa de quem pediu o nome emprestado e não honrou o czompromisso assumido é a falta de
recursos para fazer o pagamento (33,2%). Além desses, 18,6% desapareceram e por isso não é possível cobrar.

»» Em 69% dos casos o relacionamento foi abalado de alguma forma, sendo que para 27,0% a amizade não é mais
como antes, enquanto 20,9% admitem que ficou uma situação constrangedora e 18,0% perderam a amizade.
30,4% daqueles que emprestaram o nome sustentam que a relação continua como antes.

»» 23,7% voltaram a emprestam seus dados, cartões ou cheques a terceiros, sobretudo por tratar-se de pessoa
muito próxima, não queriam magoá-la (10,8%). Por outro lado, 60,5% garantem que não voltaram a emprestar o
nome e jamais farão isso de novo.
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METODOLOGIA
PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

TAMANHO AMOSTRAL
DA PESQUISA

DATA DE COLETA
DOS DADOS

Residentes em todas

Pesquisa realizada

602 casos, gerando

23 de janeiro a 02 de

as regiões brasileiras,

pessoalmente e pós-

margem de erro no

fevereiro de 2017.

com idade igual ou

ponderada por sexo,

geral de 3,99 p.p para

superior a 18 anos,

idade, valor da dívida e

uma confiança a 95%.

ambos os sexos e todas

estados.

as classes sociais,
atuais inadimplentes
ou ex-inadimplentes
negativados há no
máximo 12 meses.
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