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O Brasil, no início do segundo semestre de 2017, 
registra aproximadamente 60 milhões de pessoas em 
situação de inadimplência, número que representa 
praticamente 40% de todos os consumidores acima 
de 18 anos no país. De modo geral, a inadimplência 
gera graves e amplas consequências para toda a 
economia: comerciantes e prestadores de serviço 
deixam de receber, famílias diminuem o consumo e o 
custo do dinheiro emprestado pelos bancos aumenta, 
já que o valor cobrado pelos juros leva principalmente 
em consideração o risco médio de se levar um calote.

Apesar das instituições de crédito estarem mais 
criteriosas e rigorosas na hora de concederem 
empréstimos e das famílias estarem com o apetite de 
compras reduzido e menos dispostas a tomar crédito 
― o que de certa forma vem freando o crescimento da 
inadimplência no país ― a pesquisa do SPC Brasil e da 
CNDL revela um dado surpreendente: o aumento da 
reincidência dos inadimplentes.

Por trás de todos esses números e sérias consequências 
financeiras e econômicas, existe um universo de 
comportamentos, sentimentos e impulsos que podem 
levar o consumidor a ter o nome negativado. Dessa 
forma, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) 
foram a campo e ouviram 600 inadimplentes, com 
contas em atraso há no mínimo 90 dias, distribuídos 
por todas as 27 capitais brasileiras, de todas as classes 
econômicas, entre os dias 1 e 26 de junho deste ano. O 
resultado deste trabalho é o estudo Inadimplentes no 
Brasil 2017: Perfil e comportamento frente às dívidas. 

O estudo, que será visto a seguir, busca mapear o 
perfil sócio-demográfico dos inadimplentes, o perfil 
das dívidas em atraso, as razões comportamentais e 
emocionais que geraram os atrasos, a capacidade e a 
intenção de pagamento da dívida, analisar a situação 
financeira atual dos inadimplentes em relação aos 
últimos anos, entre outros dados inéditos.

AUMENTA A REINCIDÊNCIA DE CONSUMIDORES 
NEGATIVADOS
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PERFIL 
SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

CONTAS BÁSICAS E DE PRIMEIRA NECESSIDADE SÃO 
AS QUE MAIS ESTÃO EM DIA. JÁ COMPROMISSOS 
LIGADOS AO CRÉDITO, OS MAIS ATRASADOS

O estudo revela que, em 2017, o número de 
inadimplentes reincidentes aumentou 22 pontos 
percentuais em relação ao ano de 2016. Ou seja, 
cresceu de forma significativa a quantidade de pessoas 
incluídas mais de uma vez em entidades de proteção 
ao crédito nos últimos 5 anos, saltando de 26,6%, em 
2016 para 48,8%, em 2017. 

Com exceção do percentual de reincidência, o perfil 
sócio-demográfico dos inadimplentes entrevistados 
permaneceu praticamente inalterado, quando 

comparado com o dos anos anteriores. As mulheres, 
que tem maior participação na população total, 
também têm maior participação na inadimplência: 
56,3% contra 43,8% entre os homens. A maioria dos 
devedores (65,3%) têm idade entre 25 e 49 anos ― 
mantendo correspondência com o momento de vida 
de maior aquisição de compromissos e movimentação 
financeira ― nove em cada dez entrevistados (93,0%) 
pertencem às classes C, D e E e 75,3% dos inadimplentes 
possui, no máximo, o segundo grau completo.

56% Mulheres

65% Idade entre 25 e 49 anos

93% Pertencem às classes C, D e E

75% Possuem, no máximo, 
o segundo grau completo
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A pesquisa mostra ainda que os compromissos 
financeiros que os inadimplentes mais disseram possuir 
atualmente (independente de estarem pagos ou não) 
são a conta de água e luz (64,4%, especialmente entre 
os mais velhos), as parcelas a pagar do cartão de loja 
(54,3%, aumentando para 63,2% entre as mulheres), a 
conta de telefone (53,0%, sobretudo os consumidores 
mais velhos) e as parcelas a pagar do cartão de crédito 
(48,2%). Mesmo em um momento de recessão e de 
arrocho orçamentário das famílias, observa-se entre 
os entrevistados uma tendência de aumento nos 
percentuais de compromissos financeiros declarados 
em relação ao ano de 2016.

Os negativados ouvidos pela pesquisa afirmam que 
os compromissos que mais estão em dia, são aqueles 
considerados básicos como plano de saúde (92,6%), 
condomínio (88,7%), aluguel (84,3%), Internet/TV por 
assinatura (83,1%) e conta de água e luz (79,7%). Por 
outro lado, os compromissos que mais estão em atraso, 
são justamente os ligados ao crédito de instituições 
financeiras, cujo prolongamento da dívida incide na 
cobrança de taxas de juros maiores do que no caso das 
contas básicas: cartão de loja (84,0%), empréstimo em 
banco ou financeira (74,3%, sendo este percentual 15 
p.p. maior em 2016: 89,6%), cartão de crédito (74,0%) 
e cheque especial (72,0%).

COMPROMISSOS FINANCEIROS EM DIA/EM ATRASO

RESPOSTAS/RU COMPROMISSOS 
FINANCEIROS QUE POSSUI

COMPROMISSOS 
EM DIA

COMPROMISSOS 
EM ATRASO

Conta de água e luz 64% 80% 20%

Parcelas a pagar do cartão de loja 54% 16% 84%

Conta de telefone (fixo ou celular) 53% 77% 23%

Parcelas a pagar no cartão de crédito 48% 26%* 74%*

TV por assinatura/Internet 44% 83% 17%

Aluguel 25% 84% 16%

Empréstimo em banco ou financeira 25% 26% 74%

Crediário/carnês 21% 33% 67%

Financiamento de automóvel (carro, moto) 19% 38% 62%

Escola ou faculdade 18% 66% 34%

Cheque Especial 17% 28% 72%

Plano de saúde 16% 93% 7%

Empréstimo com parentes e/ou amigos 14% 46% 54%

Crédito consignado 11% 56% 43%

Condomínio 10% 89% 11%

Parcelas a pagar em cheques pré-datados 9% 40% 60%

Financiamento de casa própria 8% 61% 39%

* independente do que foi comprado

4



Nota-se que em um cenário de recessão, em que a 
capacidade de compra e de pagamento das famílias 
está altamente limitado, os consumidores podem 
eleger prioridades de primeira necessidade e interesse 
como aluguel, plano de saúde, TV por assinatura e 
conta de luz. Já o pagamento de contas relacionadas 
ao crédito bancário ― por terem em geral valores mais 
altos e por oferecerem condições de parcelamento ― 
são adiadas erroneamente pelo consumidor.

O valor médio das dívidas dos entrevistados é de 
R$ 2.979,54. Mas 43,5% dos entrevistados dizem não 
saber o valor. Para o SPC Brasil, a redução do valor 
das dívidas experimentada nos últimos dois anos não 
reflete uma melhora no poder aquisitivo do brasileiro, 

mas uma maior restrição entre aqueles que oferecem 
crédito e a diminuição do apetite ao consumo das 
famílias, provocada principalmente pelas dificuldades 
que o aumento dos preços e o desemprego elevado 
impõe aos consumidores e pelo atual cenário de crise 
econômica.

O VALOR MÉDIO 
DAS DÍVIDAS É DE 

R$ 2.980

5



Perguntados sobre o motivo que impossibilitou o 
pagamento das contas atrasadas, os inadimplentes 
elegem em primeiro lugar a perda do emprego com 
26,3% (percentual que aumenta para 27,4% entre as 
classes C, D e E), seguido da diminuição da renda (14,2%), 
da falta de controle financeiro (11,0%) e do empréstimo 
do nome para terceiros (5,5%), principalmente as 
mulheres (7,1%). Observa-se que, neste último caso, 
o percentual de pessoas que declaram situação de 
inadimplência motivada pelo empréstimo de nome a 
terceiros caiu, quando comparado aos dados de 2016 
(9,3%) e de 2015 (7,5%) ― provavelmente pelo fato 
de que quem antigamente emprestava o nome para 
os outros agora compartilha das mesmas dificuldades 
financeiras de quem pedia o nome emprestado. 

“Independentemente da classe social do consumidor, 
o importante é que ele ajuste seu padrão de vida à sua 
realidade financeira e adquira o hábito de poupar, de 
maneira a estar pronto para arcar com imprevistos em 
tempos de adversidades financeiras”, orienta Kawauti.

CAI PERCENTUAL DE 
INADIMPLÊNCIA MOTIVADA 

PELO EMPRÉSTIMO DE 
NOME A TERCEIROS

PERDA DO EMPREGO É APONTADA COMO A PRINCIPAL 
CAUSA PARA O NÃO PAGAMENTO DAS CONTAS

MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU O PAGAMENTO DAS CONTAS ATRASADAS

Perdi o emprego

Minha renda diminuiu

Falta de controle financeiro/falta de 
planejamento no orçamento

Emprestei o nome para outros realizarem compras

Os preços das coisas subiram muito, não consigo 
comprar o necessário/básico com o que recebo

Salário atrasado ou não pago

Tive problemas de saúde

A cobrança foi indevida/injusta e não paguei

Consegui crédito fácil e acabei gastando mais do 
que podia

Tive problemas financeiros em decorrência do 
falecimento ou doença de alguma pessoa próxima

Outros

Não sabe/Não quer responder

14%

11%

5%

26%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

10%

9%

6



Os inadimplentes pesquisados que têm conta em atraso 
no cartão de crédito, cartão de lojas, cheque ou crediário 
afirmam que roupas (59,8%, sobretudo as mulheres 
com 64,3%), produtos de supermercado (31,5%) e 
eletrônicos (18,4%) foram os itens comprados e não 
pagos que mais resultaram na inadimplência. Sobre 
este apontamento, Marcela Kawauti, economista-
chefe do SPC Brasil, alerta que gastos frequentes e de 
primeira necessidade como supermercado devem ser 
pagos preferencialmente à vista. “A não ser que se 
trate de promoções com grandes vantagens financeiras 
e, mesmo assim, o consumidor deve manter o controle 
rígido sobre as parcelas dos meses seguintes”, orienta.

60%
DOS QUE ESTÃO 

INADIMPLENTES NO CARTÃO, 
CHEQUE OU CREDIÁRIO 
APONTAM GASTOS COM 

ROUPAS E CALÇADOS COMO 
PRINCIPAL MOTIVO

PRODUTOS/SERVIÇOS COMPRADOS QUE GERARAM A INADIMPLÊNCIA

Roupas, calçados e acessórios

Supermercado

Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, MP3, câmera 
digital, computador, arquivo, notebook, tablet e etc

Celular/Smartphone

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira e etc)

Perfumes/cosméticos

Remédios

Móveis para casa

Bares e restaurantes

Combustível

Salão de beleza

Viagens

Material de construção

Tratamentos estéticos

Não sei/não me lembro

31%

18%

14%

60%

16%

14%

13%

11%

9%

8%

2%

5%

2%

2%

9%
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O estudo segue coerente quando os entrevistadores 
perguntaram qual é a maior dificuldade dos 
inadimplentes para quitar as dívidas em atraso. Metade 
deles (51,2%), principalmente as mulheres (55,5%), 
disseram que o valor da dívida era muito superior aos 
ganhos e por isso não tinham de onde tirar dinheiro 
(com aumento de 17 p.p. na comparação com 2016). 
Outros 26,3% alegaram dificuldade de economizar e 
deixar de comprar coisas fundamentais, com queda 
de 12 p.p. em relação a 2016, e 16,3% a dificuldade 
de deixar de comprar coisas que gostam para pagar a 
dívida assumida.

Com esse cenário, quase a metade dos entrevistados 
ouvidos (47,7%) admite que não tem condições de 
pagar a dívida nos próximos três meses, sobretudo 
as mulheres (53,1%) e os respondentes das classes C, 
D e E (49,1%). Por outro lado, a maior parte (52,3%) 
têm condições de honrar os compromissos, seja o 

valor total ou parcial, sendo que 19,8% dizem que 
irão pagar a dívida nos próximos três meses. O acordo 
com o credor continua a primeira opção entre aqueles 
que informaram intenção de pagar os débitos (41,6%, 
sobretudo as classes C, D e E (43,5%), seguida da 
geração de renda extra (22,6%), cortes no orçamento/
economizar (22,3%), receber pagamento de dívidas 
de terceiros (13,9%, com destaque entre os homens, 
18,0%) e utilizar o dinheiro recebido pelo saque do 
FGTS (13,5%).

Entre os que afirmaram que vão economizar para 
pagar as dívidas (22,3%), a maior parte fará cortes na 
compra de roupas e calçados (44,3%), lazer (39,3%), 
alimentação fora de casa (29,5%) e supermercado 
(24,6%)― lembrando que gastos com itens de vestuário 
foram os que mais geraram inadimplência entre os 
respondentes (59,8%). 

QUASE METADE DOS INADIMPLENTES ADMITE NÃO 
TER CONDIÇÕES DE PAGAR A DÍVIDA NOS PRÓXIMOS 
TRÊS MESES
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Por trás de todas essas sérias consequências financeiras 
e econômicas que a inadimplência gera, existe um 
universo de comportamentos, sentimentos e impulsos 
que podem levar o consumidor a ter o nome negativado. 
Nesse contexto, entre os inadimplentes que justificaram 
a situação com descontrole financeiro ou gastos sem 
planejar, praticamente um terço dos entrevistados 
(31,7%) afirmou que quis aproveitar uma promoção 
e comprou sem avaliar o orçamento ― com destaque 
entre consumidores de 18 a 34 anos (45,7%) ―, outros 
31,7% não negociaram bem no momento da compra e 
14,6% tinham um evento importante para ir e por isso 
compraram algo novo para se valorizar.

Quase metade (47,0%) admitiu que estavam com 
algum problema emocional que contribuiu para gerar 
a dívida, sendo os principais os problemas financeiros 
(14,2%, sobretudo entre as mulheres 16,6%), problemas 
relacionados à ansiedade (12,3%) e à insatisfação no 
trabalho (8,8%). Outros 44,2% negaram interferências 
do ponto de vista emocional que tivessem contribuído 
para adquirir a dívida e estourar as finanças.

Ainda entre os entrevistados que alegaram descontrole 
financeiro e consumo não planejado, 53,2% tentaram 
mudar algo em sua atitude para resolver estes 

problemas, principalmente anotando todos os ganhos 
e gastos (26,6%), evitando sair com pessoas que gostam 
de gastar e incentivam compras (18,1%) e evitando sair 
com cartão de crédito (16,0%). Na contramão, 46,8% 
admitiram não terem mudado a atitude, principalmente 
por não acreditarem que a dívida seja um grande 
problema (20,2%) e por alegarem que a situação não 
incomoda (10,6%).

MAIS DA METADE ALEGA QUE PROBLEMA 
EMOCIONAL CONTRIBUIU PARA GERAR A DÍVIDA

 

53%
TENTARAM MUDAR ALGO 

EM SUA ATITUDE PARA 
RESOLVER PROBLEMAS DE 

DESCONTROLE FINANCEIRO

47%
ADMITIRAM NÃO 
TEREM MUDADO
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A maioria (82,2%) não buscou ajuda para resolver 
as dificuldades em controlar as finanças ou frear os 
próprios impulsos de compras, por acreditar que pode 
resolver o problema sozinho (47,8%). Somente 17,8% 
procuraram algum tipo de auxílio para colocar as 
contas em ordem, principalmente ajuda de um amigo 
(5,6%) ou um consultor financeiro (5,6%). Na avaliação 
do educador financeiro do Meu Bolso Feliz, José 
Vignoli, um passo importante para sair da situação de 
inadimplência é se responsabilizar pelos próprios atos, 
entender o contexto que originou a dívida e manter 
o foco na resolução do problema. “Saber identificar e
corrigir uma conduta indesejada é fundamental para 
evitar reincidências. Se possível, o inadimplente deve 
procurar ajuda de um profissional experiente para 
resolver a situação”, explica.

Estudos como o apresentado aqui, que investigam a 
fundo os elementos comportamentais que influenciam 
no descontrole financeiro se tornam cada vez mais 
importantes para embasar ações educacionais 
preventivas e de combate à inadimplência. Este 
trabalho deve ser feito junto à população geral ― desde 
o mais jovem consumidor até o mais experiente ― e
se torna cada vez mais importante para a estabilidade 
econômica e para que as pessoas continuem 
utilizando as ferramentas de crédito com consciência e 
responsabilidade para realizar sonhos: comprar a casa 
própria, garantir a educação dos filhos e gozar de uma 
aposentadoria estável.

ENTRE OS QUE 
ASSUMIRAM FALTA 

DE CONTROLE E 
PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO, SOMENTE 
18% PROCURARAM 

ALGUM TIPO DE 
AUXÍLIO PARA COLOCAR 
AS CONTAS EM ORDEM, 

PRINCIPALMENTE 
AJUDA DE UM AMIGO 

OU UM CONSULTOR 
FINANCEIRO
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CONCLUSÕES

PERFIL 
»» 56,2% dos inadimplentes são do sexo feminino e 43,8% são do sexo masculino;

»» 65,3% têm idade entre 25 a 49 anos, sendo a média geral de 39,1 anos.

»» 54,3% têm ensino médio completo ou incompleto e 93,0% pertencem às classes C/D/E.

»» A reincidência de inadimplência nos últimos 5 anos não atingiu 45,5% em 2017.

PERFIL DA DÍVIDA
»» Os inadimplentes possuem diversos compromissos financeiros seja em atraso ou em dia, sendo os principais as 

contas de água e luz (64,0%), parcelas de cartão de lojas varejistas (54,3%) e conta de telefone (53,0%).

»» Destes compromissos que os entrevistados possuem, os que mais se encontram em dia, são plano de saúde 
(92,6%), condomínio (88,7%), aluguel (84,3%) e TV por assinatura/Internet (83,1%).

»» Já dentre os compromissos que os inadimplentes têm em atraso, independentemente se foram os responsáveis 
pelo nome sujo ou não, foi mantido o padrão do ano anterior: estão relacionados principalmente à serviços 
financeiros de crédito. Os mais frequentes, dentre os que tem determinada conta a pagar, são parcelas em cartão 
de loja (84,0%), empréstimo em bancos ou financeiras (74,3%), parcelas do cartão de crédito (74,0%) e cheque 
especial (72,0%).

»» Os produtos comprados no crédito que mais resultaram em inadimplência foram itens do vestuário (59,8%), 
supermercado (31,5%) e eletrônicos (18,4%). 
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»» As justificativas dadas para o não pagamento de suas contas são a perda do emprego (26,3%), diminuição da 
renda (14,2%) e falta de controle financeiro (11,0%). Considerando apenas estes inadimplentes que alegaram o 
descontrole financeiro como responsável pela inadimplência, os principais motivos são a vontade de aproveitar 
promoções sem avaliar o orçamento e não negociar bem no momento da compra, ambos com 31,7%. 

»»  47,0% dos entrevistados inadimplentes afirmaram que estavam passando por um momento difícil e que esta 
situação contribuiu de forma negativa para suas finanças. Entre os que alegam algum problema, o emocional 
abalado por causa de problemas financeiros (14,2%), a ansiedade (12,3%) e insatisfação no trabalho (8,8%) foram 
os mais citados.

»» Entre os que justificaram a inadimplência pela falta de controle no orçamento e consumo impulsivo, 53,2% 
informaram que tentaram mudar algum comportamento para resolver o descontrole financeiro, Por outro lado, 
46,8% dos entrevistados inadimplentes não tiveram nenhuma alteração em suas atitudes.

»»  82,2% não procurou ajuda para resolver as dificuldades com as finanças, principalmente por acreditarem que 
podem resolver sozinhos esta questão (47,8%). 17,8% buscaram ajuda, principalmente com apoio de com amigos, 
parentes (5,6%) ou ajuda profissional (5,6%).

CAPACIDADE E PRETENSÃO DE PAGAR A DÍVIDA
»» 52,3% dos inadimplentes afirmam ter condições de pagar a dívida nos próximos três meses, ainda que 

parcialmente, e outros 47,7% alegam não ter condições ou intenção de fazer o pagamento;

»» Acordo com o credor (41,6%) é a principal estratégia a ser adotada pelos inadimplentes que pretendem pagar a 
dívida, seguida pela geração de alguma renda extra por meio de bicos (22,6%) e cortes nos custos (22,3%). Entre 
os que irão fazer cortes, roupas e calçados correspondem aos itens com maiores restrições: 44,3%. Seguida de 
lazer (39,3%) e alimentação fora de casa (29,5%); 

»» O fato do valor da dívida ser muito superior aos rendimentos corresponde a principal dificuldade dos inadimplentes 
para quitá-la (51,2%), seguido pelas restrições de consumo de produtos fundamentais (26,3%).
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores com 
dívidas em atraso 

há mais de 90 dias, 
de todas as regiões 
brasileiras, homens 

e mulheres, com 
idade igual ou maior 

a 18 anos, de todas as 
classes econômicas.

Pesquisa realizada 
pessoalmente em 

ponto de fluxo.

Tamanho amostral da 
Pesquisa: 600 casos, gerando 
margem de erro no geral de 
4.0 p.p para um intervalo de 

confiança a 95%.

1 a 26 de junho 
de 2017.
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