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APENAS 55% DOS NEGATIVADOS PESQUISAM TAXAS 
DE JUROS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS 
DE CRÉDITO ANTES DE OPTAR PELO EMPRÉSTIMO

Para quem está endividado e não tem condições 
de honrar os compromissos assumidos, fazer um 
empréstimo pode ser a única alternativa para resolver 
a situação. Mas a tarefa é especialmente complicada 
quando o nome do consumidor já consta em cadastros 
de proteção ao crédito. Neste caso, os bancos 
costumam negar o pedido. 

 Aos negativados, portanto, restam as financeiras, com 
modalidades de crédito que exigem pouca ou nenhuma 
garantia para conceder empréstimos. Para compensar 
pelo alto risco de inadimplência cobram juros 
altíssimos, o que é desfavorável para o consumidor – 
apesar da publicidade vender a ideia do crédito fácil e 
sem burocracia, e que se pode assinar o contrato e sair 
com o dinheiro na mesma hora. 

A pesquisa “O Crédito Para Negativados”, realizada 
pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) com atuais inadimplentes ou 
ex-inadimplentes, investiga este mercado a fim de saber 

quais são as motivações de quem se encontra com o 
nome sujo para buscar um empréstimo; além disso, 
o estudo procura estabelecer qual é o conhecimento 
dessas pessoas a respeito das condições oferecidas no 
empréstimo, as formas de pagamento mais comuns e 
os resultados desta operação.

O estudo indica que 15,2% dos entrevistados já 
recorreram ao empréstimo de financeiras que dão 
crédito mesmo se a pessoa estiver negativada com 
o objetivo de limparem o nome – sobretudo os mais 
velhos, com idade acima de 55 anos (23,3%). Três em 
cada dez pessoas que fizeram este tipo de empréstimo 
alegam não ter conseguido crédito em outros bancos 
(29,9%, aumentando para 39,5% na Classe C/D/E). Para 
24,6%, esta foi a única opção para quitar as dívidas 
(aumentando para 42,6% na Classe A/B), enquanto 
20,8% acreditam que esta foi a forma mais rápida para 
sair dos cadastros de proteção ao crédito.
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Somente três em cada dez entrevistados consideraram 
fácil conseguir dinheiro estando negativados (35,0%). 
Ao mesmo tempo, 25,1% não acharam nem fácil e nem 
difícil, enquanto 35,2% afirmam que é difícil. Pouco 
mais da metade (55,3%) garante ter pesquisado as taxas 
de juros e demais características das linhas de crédito 
antes de optar pelo empréstimo, sendo que 31,1% 
tinham o objetivo de escolher aquela que oferecesse 
as menores taxas e juros. Por outro lado, 27,5% não 
pesquisaram, principalmente por acreditarem que o 
importante era conseguir o dinheiro (17,8%). 

 De forma geral, percebe-se que as financeiras informam 
os consumidores sobre o valor final do empréstimo, o 
tamanho da parcela e as formas de pagamento, deixando 
em segundo plano as taxas de juros cobradas. Assim, 
80,6% dos inadimplentes e ex-inadimplentes afirmam 
que no momento do empréstimo o (a) atendente 
falou sobre o valor total a pagar, já considerando os 
juros; 74,4% mencionam o valor limite da prestação, 
considerando a renda e o orçamento do consumidor, 
com percentual semelhante para as possíveis formas 
de pagamento (73,7%). Em contrapartida, 31,5% dizem 
que o (a) atendente não abordou a questão das taxas 
de juros cobradas. 

Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, a estratégia das financeiras é clara: “Não é 

interessante, para essas instituições, chamar a atenção 
do consumidor para os juros, que são extremamente 
altos. As taxas são a prova de que se trata de um mau 
negócio para o consumidor, sem exceções. Mas o 
consumidor, por estar desesperado e imaginar que não 
há alternativa para resolver seu problema financeiro, 
acaba cedendo as condições dessas instituições”. 

Considerando o destino dado ao dinheiro, 29,0% 
dos negativados disseram que o objetivo era pagar 
totalmente as dívidas atrasadas e quitar as que 
iriam vencer, (aumentando para 48,7% na Classe 
A/B), enquanto 25,5% queriam pagar parcialmente 
as dívidas atrasadas e quitar outras contas que iriam 
vencer. Além desses, 17,8% tinham a intenção de pagar 
totalmente as dívidas atrasadas e comprar itens que 
precisavam. 

POR QUE OPTOU 
POR FAZER ESTE 
EMPRÉSTIMO 
PARA LIMPAR 
O SEU NOME?

Não conseguiu crédito 
em outros bancos

Foi a única forma encontrada 
para quitar as dívidas

Por ser a forma mais rápida 
para limpar o nome

Não queria pedir emprestado 
a conhecidos ou familiares

Outro

Não sabe

30%

25%

21%

14%

7%

3%
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SETE EM CADA DEZ NEGATIVADOS QUE FIZERAM 
EMPRÉSTIMO PARA LIMPAR O NOME ADMITEM 
QUE NÃO AJUDOU

Os principais meios pelos quais os consumidores 
tomaram conhecimento dessas empresas são os 
panfletos (26,9%), a Internet (20,2%) e os anúncios 
em jornais, TV e revistas (17,8%). 73,2% dos que 
fizeram o empréstimo foram pessoalmente à empresa, 
principalmente os pertencentes à Classe C/D/E (82,5%). 
Outros 23,2% preferiram a internet como meio de 
contato. 

No que diz respeito à forma de pagamento, o 
parcelamento descontado diretamente na folha é a 
modalidade mais utilizada (27,6%, aumentando para 
38,4% entre as mulheres), seguida das parcelas no 
carnê ou crediário (25,4%, aumentando para 33,9% 
na Classe C/D/E) e do débito automático (24,6%, 
aumentando para 36,7% entre os homens).

FORMA DE PAGAMENTO ESCOLHIDA 
PARA PAGAR O EMPRÉSTIMO

Parcelas 
descontadas 

diretamente na folha 
de pagamento

Parcelas 
pagas no carnê 

ou crediário

Parcelas 
no débito 

automático

Parcelas 
no cartão 
de crédito

Parcelas pagas 
por meio 

de cheques 
pré-datados

Outros

28% 25% 25% 14% 4% 4%
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TER FEITO O EMPRÉSTIMO AJUDOU REALMENTE 
A RESOLVER SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA?

RESPOSTAS GERAL

NÃO 75%

Não, pois ainda não consegui limpar meu nome e ainda tenho que pagar o empréstimo 26%

Não, por outros motivos 20%

Não, pois mesmo tendo limpado o meu nome, o valor que tenho pagar para o empréstimo 
é muito alto em função dos juros, e mal dá para passar o mês 14%

Não, pois o fato de ter conseguido o empréstimo fez com que eu comprasse coisas que 
não precisava e por isso fiquei mais endividado ainda 9%

Não, pois eu usei todo o dinheiro para comprar mais e não para pagar dívidas. 5%

SIM, pois consegui limpar o meu nome pagando um valor adequado à minha realidade financeira 23%

Não sabe 2%

A pesquisa mostra que 71,6% dos negativados que fizeram empréstimo 
para limpar o nome estão com as parcelas em dia, sobretudo na Classe 
C/D/E (84,9%). Por outro lado, 24,6% possuem parcelas em atraso, 
principalmente os pertencentes à Classe A/B (45,5%). Neste caso, a 
principal justificativa é a diminuição na própria renda ou na da família 
(10,8%, aumentando para 28,0% na Classe A/B). 

Por fim, percebe-se que a maior parte dos consumidores entende que 
o empréstimo terminou por ser prejudicial: 74,7% admitem que não 
ajudou, sendo que 26,4% continuam com o nome sujo e ainda precisam 
pagar as parcelas – aumentando para 37,0% entre as mulheres.

Em momentos de estresse é fácil tomar decisões apressadas, mas 
nem sempre a solução que parece ser mais fácil é a melhor. Muitos 
consumidores acreditam que o empréstimo é o único caminho que 
resta para sair do endividamento e limpar o nome; porém, a pesquisa 
mostra que as taxas de juros podem agravar ainda mais o problema.  
Em alguns casos, elas chegam a ser maiores até mesmo do que aquelas 
cobradas pelo atraso no pagamento de inúmeras outras modalidades 
de empréstimo como o cartão de crédito e o cheque especial. Desfazer-
se de um bem, ir em busca de trabalhos extras e rever os hábitos de 
consumo podem ser medidas mais eficazes, ainda que exijam certa 
dose de sacrifício.
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Está determinado a conseguir um empréstimo? 
Então, não permita que ele comprometa mais do que 30% de 
sua renda líquida. Do contrário, você se verá obrigado a deixar 
de pagar despesas fundamentais para arcar com as parcelas. 

CUIDADOS A TOMAR ANTES DE ASSINAR 
CONTRATO COM UMA FINANCEIRA 

As exigências são poucas e o prazo dado para o 
pagamento é grande? Quanto mais se estender o tempo 
do empréstimo, mais juros você irá pagar. Por isso, se esta for 
mesmo a única alternativa, o ideal é que o empréstimo seja 
feito no menor número possível de parcelas. 

Recebeu uma quantia inesperada em dinheiro? 
Conseguiu um aumento de salário ou sua renda 
aumentou, por algum outro motivo? Sempre que 
puder, pague adiantado o maior número possível de parcelas 
do empréstimo, pois assim você estará reduzindo o valor 
total da dívida e eliminando os juros restantes até o fim do 
contrato, pois eles certamente serão maiores do qualquer tipo 
de aplicação financeira. 

Procure saber quais são as taxas mensais e demais 
condições que constam no contrato; os juros praticados 
por financeiras e instituições bancárias podem variar 
drasticamente de uma para outra. Portanto, antes de aceitar 
qualquer oferta, pesquise! 
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CONCLUSÕES

»» 15,2% já recorreram ao empréstimo de financeiras 
que dão crédito mesmo se a pessoa estiver 
negativada com o objetivo de limparem o nome.

»» 29,9% alegam não ter conseguido crédito em 
outros bancos. Para 24,6%, esta foi a única opção, 
enquanto 20,8% acreditam que esta foi a forma 
mais rápida para sair dos cadastros de proteção ao 
crédito.

»» 35,0% consideraram fácil conseguir dinheiro 
estando negativados. 25,1% não acharam nem 
fácil e nem difícil, enquanto 35,2% afirmam que foi 
difícil. 

»» 55,3% garantem ter pesquisado as taxas de juros e 
demais características das linhas de crédito antes 
de optar pelo empréstimo, sendo que 31,1% tinham 
o objetivo de escolher aquela que oferecesse as 
menores taxas e juros. Por outro lado, 27,5% não 
pesquisaram, principalmente por acreditarem que 
o importante era conseguir o dinheiro (17,8%). 

»» 80,6% dos inadimplentes e ex-inadimplentes 
afirmam que no momento do empréstimo o 
(a) atendente falou sobre o valor total a pagar, 
já considerando os juros; 74,4% mencionam o 
valor limite da prestação, considerando a renda 
e o orçamento do consumidor, com percentual 
semelhante para as possíveis formas de pagamento 
(73,7%). Em contrapartida, 31,5% dizem que o (a) 
atendente não abordou a questão das taxas de 
juros cobradas. 
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»» Considerando o destino dado ao dinheiro, 29,0% 
dos negativados disseram que o objetivo era 
pagar totalmente as dívidas atrasadas e quitar as 
que iriam vencer, enquanto 25,5% queriam pagar 
parcialmente as dívidas atrasadas e quitar outras 
contas que iriam vencer. Além desses, 17,8% 
tinham a intenção de pagar totalmente as dívidas 
atrasadas e comprar itens que precisavam. 

»» 73,2% dos que fizeram o empréstimo foram 
pessoalmente à empresa. Outros 23,2% preferiram 
a internet como meio de contato. 

»» Os principais meios pelos quais os consumidores 
tomaram conhecimento dessas empresas são os 
panfletos (26,9%), a Internet (20,2%) e os anúncios 
em jornais, TV e revistas (17,8%). 

»» No que diz respeito à forma de pagamento, o 
parcelamento descontado diretamente na folha é 
a modalidade mais utilizada (27,6%,), seguida das 
parcelas no carnê ou crediário (25,4%) e do débito 
automático (24,6%). 

»» 71,6% dos negativados que fizeram empréstimo 
para limpar o nome estão com as parcelas em dia 
e 24,6% possuem parcelas em atraso. Neste caso, 
a principal justificativa é a diminuição na própria 
renda ou na da família (10,8%). 

»» 74,7% admitem que o empréstimo não ajudou, 
sendo que 26,4% continuam com o nome sujo e 
ainda precisam pagar as parcelas. 
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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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