
Origens da Inadimplência 2017



OBJETIVOS DO ESTUDO

Compreender as atitudes, hábitos e influências que favorecem o endividamento.



Conhecimento 

das contas e 

habilidades 

financeiras



• Percebe-se que o conhecimento dos rendimentos e contas entre os inadimplentes não é significativo. Foi investigado o grau 

de conhecimento de itens considerados importantes para um bom planejamento financeiro, dividindo as respostas entre sei 

muito, sei um pouco e não sei nada. Se considerarmos apenas os inadimplentes que afirmam conhecer muito seus ganhos 

e gastos, a análise mostra que este conhecimento precisa ser mais aprofundado. 

• Além disto, mais de um quarto dos entrevistados declararam pouco ou nenhum controle financeiro de suas finanças: 47% 

sabem muito pouco ou nada sobre seus rendimentos e 41% o das contas básicas, impossibilitando o conhecimento 

aproximado do custo fixo que possuem e quanto sobra para outros gastos para uma boa gestão das finanças pessoais;

• Além disso, o cenário para estes outros gastos é ainda pior, uma vez que 59% dos inadimplentes não têm muito 

conhecimento sobre os valores dos produtos e serviços que serão pagos no próximo mês e nem quais são eles (55%). O 

número de parcelas das compras feitas no crédito também não são muito conhecidas: 40% dos inadimplentes sabem muito 

pouco ou nada a respeito.

CONHECIMENTO DAS CONTAS



• Uma possível consequência do comportamento observado é o fato de 35% dos inadimplentes nunca ou na minoria das

vezes conseguirem fechar o mês com todas as contas pagas.

• A compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza (31%), seguido por pagar no prazo as contas básicas mensais (24%)

e pagar as contas em atraso que geraram a negativação do nome do entrevistado são as prioridades de pagamento deste

público.

CONHECIMENTO DAS CONTAS



RESPOSTAS/RU

por item

Grau de conhecimento

Sei muito Sei pouco Não sei nada Base

O número de parcelas das compras deste mês e que serão pagas 

no mês que vem
60,3% 29,3% 10,3% 58

O valor das minhas contas básicas 59,3% 32,5% 8,2% 600

Qual será a minha renda total (salários, recebimento de aluguéis, 

dentre outros rendimentos que recebo) 
52,7% 36,0% 11,3% 600

Que produtos/serviços foram comprados no crédito (cartão de 

crédito, crediário, carnê, cartão de loja) neste mês e serão pagos 

no mês que vem

44,8% 44,8% 10,3% 58

Os valores dos produtos/serviços comprados no crédito (cartão de 

crédito, crediário, carnê, cartão de loja) neste mês e serão pagos 

no mês que vem

41,4% 51,7% 6,9% 58

CONHECIMENTO DAS CONTAS: Em geral, mais de um quarto dos 

inadimplentes entrevistados possuem pouco ou nenhum conhecimento e controle de 

sua vida financeira, considerando seus ganhos e gastos.



CONHECIMENTO DE QUAL SERÁ A RENDA TOTAL (SALÁRIOS, 

RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS, DENTRE OUTROS 

RENDIMENTOS): 53% dos inadimplentes dizem conhecer muito o total de seus 

rendimentos, dado que caiu 7 p.p. em 2017. Este conhecimento mais consistente ocorre 

principalmente entre os homens. Por outro lado, 47% sabem muito pouco ou nada sobre 

seus rendimentos.

Geral Sexo Classe Social Idade

52,5%
59,6%

52,7%
58,9%

47,8% 45,2%
53,2% 50,8% 54,7% 51,3%

28,7%

31,2%
36,0%

28,9%
41,5% 47,6% 35,1% 38,6% 32,8% 38,8%

18,8%
9,1% 11,3% 12,2% 10,7% 7,1% 11,6% 10,6% 12,4% 10,0%

2015 2016 2017   Masculino    Feminino A/B C/D/E 18-34  35-54  55 ou +

Sei muito Sei pouco Não sei nada

2015 2016 2017 Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54  55 ou +   

600 602 600 263 337 42 558 246 274 80



CONHECIMENTO DO VALOR DAS CONTAS BÁSICAS: 59% dos 

inadimplentes dizem conhecer muito o valor de suas contas básicas (queda de 7 p.p.). 

Porém, 41% sabem muito pouco ou nada sobre o valor das contas básicas.

Geral Sexo Classe Social Idade

57,7%
66,1%

59,3% 62,0%
57,3% 59,5% 59,3% 59,8% 60,2%

55,0%

26,2%

28,6%
32,5% 30,8%

33,8% 28,6% 32,8% 34,1% 30,7%
33,8%

16,1%
5,3% 8,2% 7,2% 8,9% 11,9% 7,9% 6,1% 9,1% 11,3%

2015 2016 2017   Masculino    Feminino A/B C/D/E 18-34  35-54  55 ou +

Sei muito Sei pouco Não sei nada

2015 2016 2017 Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54  55 ou +   

600 602 600 263 337 42 558 246 274 80



CONHECIMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

COMPRADOS NO CRÉDITO NESTE MÊS E QUE SERÃO PAGOS NO 

PRÓXIMO MÊS: Menos da metade (41%) dos inadimplentes conhece bem os 

valores que foram comprados no crédito no mês da pesquisa e que serão pagos no 

mês seguinte. Por outro lado, 59% sabem muito pouco ou nada.

* Apenas quem possui todos os 

itens: cartão de crédito, loja, 

crediário, carnê

RESPOSTAS/RU 2017

Sei muito 41,4%

Sei pouco 51,7%

Não sei nada 6,9%

Total 100,0%

2017

58



CONHECIMENTO DE QUAIS PRODUTOS/SERVIÇOS FORAM 

COMPRADOS NO CRÉDITO NESTE MÊS E SERÃO PAGOS NO 

PRÓXIMO MÊS: Apenas 45% sabem muito sobre os produtos ou serviços 

comprados no crédito que serão pagos no próximo mês. Porém, mais da metade (55%), 

sabem muito pouco ou nada sobre os produtos comprados no crédito.

RESPOSTAS/RU 2017

Sei muito 44,8%

Sei pouco 44,8%

Não sei nada 10,3%

Total 100,0%

2017

58

* Apenas quem possui todos os 

itens: cartão de crédito, loja, 

crediário, carnê



CONHECIMENTO DO NÚMERO DE PARCELAS DAS COMPRAS 

DESTE MÊS E QUE SERÃO PAGAS NO PRÓXIMO MÊS: 60% dos 

inadimplentes que possuem cartão (crédito ou de loja) e carnê/crediário sabem muito 

sobre as parcelas que serão pagas no próximo mês. Mas 40% sabem muito pouco ou 

nada a respeito.

RESPOSTAS/RU 2017

Sei muito 60,3%

Sei pouco 29,3%

Não sei nada 10,3%

Total 100,0%

2017

58

* Apenas quem possui todos os 

itens: cartão de crédito, loja, 

crediário, carnê



COSTUMA FECHAR O MÊS PAGANDO TODAS AS CONTAS SEM 

FICAR DEVENDO: Apenas 16% dos inadimplentes sempre fecham todas as 

contas do mês sem dever (principalmente os homens e com queda de 7 p.p. em 2017). 

Por outro lado, 69% às vezes e 13% sempre fecha o mês no vermelho, principalmente 

aqueles das classes C/D/E, comportamento que cresceu 8 p.p. em 2017.

Geral Sexo Classe Social Idade

22,5% 22,6%
16,0% 20,2%

12,8%
23,8%

15,4% 15,9% 16,4% 15,0%

44,2%
53,8%

47,0%
46,8%

47,2%

47,6%

47,0%
52,8%

42,3% 45,0%

21,7%

18,4%

21,7% 18,3%
24,3%

9,5%
22,6%

19,5%

23,4% 22,5%

11,0%
5,1%

13,3% 12,5% 13,9%
11,9%

13,4% 10,2%
15,0% 17,5%

0,6% 0,0% 2,0% 2,3% 1,8%
7,1%

1,6% 1,6% 2,9% 0,0%

2015 2016 2017   Masculino    Feminino A/B C/D/E 18-34  35-54  55 ou +

Sempre Na maioria das vezes Na minoria das vezes Nunca Não sei

2015 2016 2017 Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54  55 ou +   

600 602 600 263 337 42 558 246 274 80



PRIORIDADES DE COMPRA CONSIDERANDO A VIDA 

FINANCEIRA ATUAL (1º LUGAR): A prioridade dos inadimplentes continua 

sendo a compra alimentos, produtos de higiene e limpeza para a casa (31%, com 

queda de 13 p.p. em relação a 2016), seguida pelo pagamento de contas mensais, 

como de luz, telefone (24%, com queda de 6 p.p. em relação a 2016) e o pagamento de 

contas em atraso (20%, este com crescimento de 9 p.p.).

RU

por item
2016 2017

Sexo Classe Idade

Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54   55 ou +   

Fazer compras de alimentos, produtos de higiene e 

limpeza para a casa
43,9% 30,8% 29,3% 32,0% 33,3% 30,6% 26,8% 32,1% 38,8%

Pagar no prazo as contas mensais (luz, telefone, etc) 30,6% 24,2% 23,2% 24,9% 26,2% 24,0% 27,2% 23,0% 18,8%

Pagar as contas que estão em atraso para limpar o 

nome
11,0% 19,8% 19,4% 20,2% 19,0% 19,9% 16,7% 20,4% 27,5%

Pagar no prazo as contas de crediário, cartão de 

crédito, cheque especial
6,3% 8,2% 9,5% 7,1% 9,5% 8,1% 8,1% 8,4% 7,5%

Guardar dinheiro para algum imprevisto 3,7% 7,7% 8,4% 7,1% 2,4% 8,1% 9,3% 7,3% 3,8%

Comprar produtos e serviços que deseja, ainda que 

não sejam necessários
3,0% 4,7% 3,8% 5,3% 2,4% 4,8% 5,7% 4,4% 2,5%

Gastos com lazer 1,5% 4,7% 6,5% 3,3% 7,1% 4,5% 6,1% 4,4% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2016 2017 Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54  55 ou +   

602 600 263 337 42 558 246 274 80



Origens 

comportamentais 

da dívida



ORIGENS COMPORTAMENTAIS DA DÍVIDA

• Foram investigados alguns padrões de comportamento dos inadimplentes a fim de compreender a relação deles com as

atitudes no cotidiano e, consequentemente com as dificuldades financeiras, negativação e impactos na vida familiar.

• Estes padrões foram agrupados em 3 esferas:

– Comportamento financeiro;

– Impulsividade nas compras e descontrole financeiro;

– Influência do ambiente familiar;



COMPORTAMENTO FINANCEIRO

• Embora situações de inadimplência, na maioria das vezes, sejam decorrentes da má administração das finanças pessoais

assim como a falta do autocontrole na hora das compras, 64% dos inadimplentes declaram ter comportamentos

considerados adequados à organização da vida financeira:

• 85% consideram o nome limpo um bem precioso, 83% consideram importante administrar o dinheiro, 79% consideram

que honrar compromissos financeiros vem sempre em primeiro lugar, 78% acreditam que o controle das finanças pessoais

é necessário para se sentirem bem, 74% se preocupam com o volume de compromissos que possuem;

• No entanto, 38% vivem fora do padrão de renda, comprando além do que podem pagar e somente e 23% conseguem

juntar dinheiro na medida que desejam. 29% não se preocupam com o futuro por isso compram sem pensar, 29% não

planejam as compras e 23% não pesquisam preços.

• 63% fazem planejamento financeiro mensal e sabe quanto tem para gastar no orçamento, 38% guardam dinheiro

pensando no futuro e 30% têm reservas para a realização de algum sonho futuro (carro, casa própria, viagem);



COMPORTAMENTO FINANCEIRO - SÍNTESE DAS RESPOSTAS

* A frase foi invertida para 

manter o padrão considerado 

adequado para a vida 

financeira.

RESPOSTAS/RU (por item) Concordo Discordo

Ter o nome limpo é um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter na vida 85,0% 15,0%

Considero importante administrar o meu dinheiro 83,5% 16,5%

Honrar os compromissos financeiros feitos vem sempre em primeiro lugar 79,3% 20,7%

Para ficar bem consigo mesmo é importante ter controle da vida financeira 77,7% 22,3%

Costumo pesquisar o preço de tudo, mesmo quando compro itens baratos 76,7% 23,3%

Me preocupo com o volume de compromissos financeiros que tenho 73,8% 26,2%

Planejo antes de fazer alguma compra. 71,3% 28,7%

Preocupo-me muito com o amanhã, por isso tudo que eu compro é muito bem pensado 71,3% 28,7%

Eu faço um planejamento financeiro mensal e sei exatamente quanto eu tenho para gastar do meu 

orçamento
63,5% 36,5%

Vivo dentro do meu padrão de renda, não compro além do que consigo pagar 61,7% 38,3%

Costumo guardar dinheiro pensando no futuro 38,3% 61,7%

Tenho uma poupança/reserva para realizar meus sonhos no futuro (carro/casa própria/viagem) 30,2% 69,8%

Não junto menos dinheiro do que gostaria* 23,3% 76,7%

Média 64,3% 35,7%

2017

600



COMPORTAMENTO FINANCEIRO: Embora mais de 30% dos inadimplentes 

entrevistados apresentem um comportamento financeiro inadequado, principalmente 

relacionado a formação de reserva financeira, na média, 64% apresentam comportamentos 

adequados. Para 85% o nome limpo é um dos bens mais preciosos, 83% consideram 

importante administrar o próprio dinheiro e para 79% honrar os compromissos financeiros 

vem sempre em primeiro lugar.

RESPOSTAS/RU 2016 2017
Sexo Classe Idade

Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-64    65 ou +   

Ter o nome limpo é um dos bens mais preciosos que uma 

pessoa pode ter na vida
84,1% 85,0% 84,8% 85,2% 85,7% 84,9% 80,1% 88,0% 90,0%

Considero importante administrar o meu dinheiro - 83,5% 81,7% 84,9% 73,8% 84,2% 85,0% 81,8% 85,0%

Honrar os compromissos financeiros feitos vem sempre em 

primeiro lugar
76,4% 79,3% 77,9% 80,4% 71,4% 79,9% 75,6% 81,0% 85,0%

Para ficar bem consigo mesmo é importante ter controle da 

vida financeira
- 77,7% 75,3% 79,5% 71,4% 78,1% 78,0% 75,9% 82,5%

Costumo pesquisar o preço de tudo, mesmo quando compro 

itens baratos
75,9% 76,7% 77,2% 76,3% 66,7% 77,4% 78,9% 74,5% 77,5%

Me preocupo com o volume de compromissos financeiros 

que tenho
- 73,8% 71,1% 76,0% 66,7% 74,4% 73,6% 74,1% 73,8%

Planejo antes de fazer alguma compra. 77,2% 71,3% 75,3% 68,2% 59,5% 72,2% 70,7% 70,8% 75,0%

Preocupo-me muito com o amanhã, por isso tudo que eu 

compro é muito bem pensado
73,4% 71,3% 73,0% 70,0% 57,1% 72,4% 70,3% 71,2% 75,0%

Eu faço um planejamento financeiro mensal e sei 

exatamente quanto eu tenho para gastar do meu orçamento
60,3% 63,5% 67,7% 60,2% 52,4% 64,3% 62,2% 62,8% 70,0%

Vivo dentro do meu padrão de renda, não compro além do 

que consigo pagar
65,8% 61,7% 63,9% 59,9% 54,8% 62,2% 58,9% 61,7% 70,0%

Costumo guardar dinheiro pensando no futuro 33,4% 38,3% 44,9% 33,2% 33,3% 38,7% 42,7% 37,2% 28,8%

Tenho uma poupança/reserva para realizar meus sonhos no 

futuro (carro/casa própria/viagem)
19,8% 30,2% 33,1% 27,9% 42,9% 29,2% 34,6% 28,8% 21,3%

Não junto menos dinheiro do que gostaria* - 23,3% 24,3% 22,6% 28,6% 22,9% 24,4% 23,0% 21,2%

Média 62,9% 64,3% 65,4% 63,4% 58,8% 64,7% 64,2% 63,9% 65,8%

2016 2017 Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54  55 ou +   

602 600 263 337 42 558 246 274 80

* A frase foi invertida para manter 

o padrão considerado adequado 

para a vida financeira.



IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE FINANCEIRO

• Percebe-se que na média 38% dos inadimplentes têm comportamentos impulsivos e não controlados com relação ao

consumo, dado que não apresentou variação significativa de um ano para o outro. Esta média é o resultado do percentual

em que os inadimplentes concordam com as seguintes afirmativas:

• 58% gastam consigo por considerarem que merecem, 43% compram algo para comemorar coisas boas, 41% dos

inadimplentes costumam ceder aos seus desejos quando querem comprar algo, 35% gastam mais dinheiro do que podem

para aproveitar a vida, 35% costumam comprar algo não planejado para se sentirem melhor quando não estão bem, 32%

às vezes deixam de honrar compromissos para comprar algo que desejam muito, 31% gastam mais dinheiro do que podem

para se sentirem bonitos e 22% compram coisas para impressionar terceiros.



IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE FINANCEIRO

• Esta necessidade hedonista, de satisfação constante e de cessão pelos desejos possivelmente explicam o motivo de

46% gastarem sem perceber, 35% perderem a noção em saídas para bares e restaurantes, 39% costumam comprar mais

do que o planejado, 37% não conseguem controlar seus gastos. Ainda, 35% não tem uma atitude proativa, sendo inertes

para mudanças favoráveis ao controle financeiro, uma vez que demoram a cancelar pacotes de serviços ou assinaturas

não necessários. Uma possível consequência é a imagem dos inadimplentes: 37% são vistas como pessoas que

compram demais pelos conhecidos.



IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE 

FINANCEIRO – SÍNTESE DAS RESPOSTAS

RESPOSTAS/RU (por item) Concordo Discordo

Gasto dinheiro comigo mesmo(a) porque eu mereço 58,0% 42,0%

Gasto dinheiro sem perceber 46,2% 53,8%

Eu costumo fazer compras para comemorar algo bom que acontece 43,7% 56,3%

Quase sempre cedo aos meus desejos e impulsos quando quero muito comprar alguma coisa 41,5% 58,5%

Costumo comprar mais do que o planejado 38,7% 61,3%

Não consigo controlar meus gastos 37,5% 62,5%

As pessoas falam que compro demais 37,3% 62,7%

Demoro pra cancelar pacotes de serviços ou assinaturas que não uso 35,2% 64,8%

Gasto mais dinheiro do que posso para aproveitar a vida 35,2% 64,8%

Ás vezes perco a noção do quanto posso gastar em um balada/saída almoço/jantar e extrapolo o 

orçamento
35,0% 65,0%

Tem dias que não estou muito bem e acabo comprando coisas que não havia planejado para me 

sentir melhor e me valorizar
34,7% 65,3%

Às vezes eu deixo de pagar uma conta para comprar alguma coisa que estou com muita vontade de 

ter
32,2% 67,8%

Gasto mais dinheiro do que posso para me sentir bonito 30,8% 69,2%

Compro algumas coisas para impressionar os outros 22,2% 77,8%

Média 37,7% 62,3%

2017

600



IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE 

FINANCEIRO: Na média, 38% dos inadimplentes apresentam comportamentos que 

podem estar relacionados à impulsividade e descontrole financeiro, sendo os mais 

frequentes gastar dinheiro por achar que merece (58%), gastar dinheiro sem perceber 

(46%) e comprar algo para comemorar quando algo bom acontece (44%).

RESPOSTAS/RU (por item)

% de pessoas que concordam com as afirmativas
2016 2017

Sexo Classe Idade

Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54    55 ou +   

Gasto dinheiro comigo mesmo(a) porque eu mereço - 58,0% 57,8% 58,2% 50,0% 58,6% 60,2% 58,0% 51,3%

Gasto dinheiro sem perceber - 46,2% 41,1% 50,1% 47,6% 46,1% 48,8% 45,3% 41,3%

Eu costumo fazer compras para comemorar algo bom que 

acontece
- 43,7% 45,6% 42,1% 64,3% 42,1% 48,0% 44,5% 27,5%

Quase sempre cedo aos meus desejos e impulsos quando 

quero muito comprar alguma coisa
39,2% 41,5% 39,9% 42,7% 40,5% 41,6% 46,7% 39,1% 33,8%

Costumo comprar mais do que o planejado 36,5% 38,7% 35,4% 41,2% 42,9% 38,4% 43,9% 35,4% 33,8%

Não consigo controlar meus gastos 34,2% 37,5% 31,6% 42,1% 45,2% 36,9% 39,8% 38,0% 28,8%

As pessoas falam que compro demais 27,7% 37,3% 32,3% 41,2% 52,4% 36,2% 41,1% 36,9% 27,5%

Demoro pra cancelar pacotes de serviços ou assinaturas 

que não uso
- 35,2% 33,5% 36,5% 45,2% 34,4% 37,0% 35,0% 30,0%

Gasto mais dinheiro do que posso para aproveitar a vida - 35,2% 34,2% 35,9% 47,6% 34,2% 41,9% 33,6% 20,0%

Ás vezes perco a noção do quanto posso gastar em um 

balada/saída almoço/jantar e extrapolo o orçamento
38,0% 35,0% 36,5% 33,8% 54,8% 33,5% 42,3% 31,8% 23,8%

Tem dias que não estou muito bem e acabo comprando 

coisas que não havia planejado para me sentir melhor e me 

valorizar

31,2% 34,7% 31,2% 37,4% 40,5% 34,2% 39,0% 33,6% 25,0%

Às vezes eu deixo de pagar uma conta para comprar 

alguma coisa que estou com muita vontade de ter
27,9% 32,2% 33,5% 31,2% 35,7% 31,9% 38,6% 28,1% 26,3%

Gasto mais dinheiro do que posso para me sentir bonito - 30,8% 27,0% 33,8% 40,5% 30,1% 38,2% 28,1% 17,5%

Compro algumas coisas para impressionar os outros - 22,2% 21,3% 22,8% 28,6% 21,7% 24,0% 21,9% 17,5%

Média 33,5% 37,7% 35,8% 39,2% 45,4% 37,1% 42,1% 36,4% 28,9%

2016 2017 Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54  55 ou +   

602 600 263 337 42 558 246 274 80



INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR

• O consumo não planejado também pode ser influenciado pelos círculos familiares e de amizade: 39% declaram que 

sentem pressionado(a) a gastar mais dinheiro quando estou com meus amigos e família. Mas na maioria das vezes é 

motivo de conflitos familiares: 28% dos inadimplentes esconderem compras para evitar brigas dentro de casa e 33% têm 

brigas frequentes com pais ou cônjuge pela forma com que gastam seu dinheiro.



INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR - SÍNTESE DAS 

RESPOSTAS

RESPOSTAS/RU (por item) Concordo Discordo

Me sinto pressionado(a) a gastar mais dinheiro quando estou com meus amigos e família 39,5% 60,5%

Às vezes escondo minhas compras para evitar brigas dentro de casa 28,5% 71,5%

A forma como gasto meu dinheiro é motivo para brigas frequentes com meus pais e/ou cônjuge. 33,0% 67,0%

Média 30,8% 69,2%

2017

600



INFLUÊNCIA NO AMBIENTE FAMILIAR: Aumentou em 9 p.p. na 

comparação com 2016, o impacto negativo que o consumo gera no ambiente familiar, 

sendo o mais recorrente as brigas devido ao fato de como o respondente gasta seu 

dinheiro: 39% gastam mais quando estão na companhia de amigos e familiares, 33% 

sempre brigam em casa pela forma como gasta seu dinheiro e 28% escondem às 

compras para evita brigas dentro de casa.

RESPOSTAS/RU 2016 2017
Sexo Classe Idade

Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-64    65 ou +   

Me sinto pressionado(a) a gastar mais dinheiro quando 

estou com meus amigos e família
- 39,5% 42,6% 37,1% 54,8% 38,4% 43,1% 39,1% 30,0%

Às vezes escondo minhas compras para evitar brigas 

dentro de casa
22,9% 28,5% 22,1% 33,5% 23,8% 28,9% 34,6% 26,3% 17,5%

A forma como gasto meu dinheiro é motivo para brigas 

frequentes com meus pais e/ou cônjuge.
- 33,0% 33,5% 32,6% 33,3% 33,0% 37,4% 31,4% 25,0%

Média 22,9% 30,8% 27,8% 33,1% 28,6% 31,0% 36,0% 28,9% 21,3%

2016 2017 Masculino Feminino  A/B     C/D/E    18-34    35-54  55 ou +   

602 600 263 337 42 558 246 274 80

* No cálculo da média não foi 

considerada a frase “me sinto 

pressionado a gastar mais...” 

por não ter sido feita em 2016.



Onde as 

entrevistas 

foram 

realizadas?



METODOLOGIA

Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

• Público alvo: Consumidores com conta em atraso há pelo menos 90 dias , de todas as capitais brasileiras, homens e 

mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas. 

• Método de coleta: pesquisa realizada por meio de coleta pessoal.

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

confiança a 95%.

• Data de coleta dos dados:  1 a 26 de junho de 2017.



REGIÃO

Região onde mora: % de entrevistas realizadas

Sudeste 46,3%

Nordeste 24,3%

Centro-Oeste 11,5%

Norte 9,2%

Sul 8,7%

Total 100,0%

BASE
Geral

600



CIDADE

Estado
%

2017
Estado

%

2017

Aracajú 1,2% Manaus 3,3%

Belém 2,7% Natal 2,0%

Belo Horizonte 5,3% Palmas 0,5%

Boa Vista 0,5% Porto Alegre 3,5%

Brasília 5,5% Porto Velho 0,8%

Campo Grande 1,8% Recife 3,3%

Cuiabá 1,2% Rio Branco 0,7%

Curitiba 4,2% Rio de Janeiro 15,2%

Florianópolis 1,0% Salvador 6,2%

Fortaleza 5,2% São Luís 1,8%

Goiânia 3,0% São Paulo 25,0%

João Pessoa 1,5% Teresina 1,5%

Macapá 0,7% Vitória 0,8%

Maceió 1,7% Total 100,0%

BASE
Geral

600


