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Estar com as contas em atraso pode ser resultado 
de diferentes causas, que vão desde a falta de 
conhecimentos básicos em Educação Financeira ― 
cujos conceitos ainda são ausentes na grande maioria 
dos currículos escolares brasileiros ―, até os impulsos 
de compra, a falta de habilidade financeira no controle 
do orçamento e a ausência de hábitos simples no dia 
a dia, que poderiam evitar a negativação do nome do 
consumidor.

Nesse contexto, a pesquisa “Origens da Inadimplência”, 
conduzida pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), busca investigar os hábitos e o grau de 

conhecimento financeiro dos inadimplentes brasileiros, 
além de diagnosticar interferências emocionais e até 
mesmo influências do meio social que podem ter 
gerado os problemas nas finanças.

Como será visto a seguir, o estudo mostra que parcela 
expressiva dos inadimplentes brasileiros não possui 
conhecimentos básicos de Educação Financeira e nem 
apresenta comportamentos e habilidades condizentes 
para sair da situação de inadimplência: possuem pouco 
ou nenhum conhecimento sobre o valor das próprias 
contas básicas, demonstram falta de controle sobre as 
compras no crédito e muitas vezes, escondem o que 
compram na rua para evitar brigas em casa.

BOA PARTE DOS INADIMPLENTES NÃO TEM 
INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA CONTROLE 
DAS PRÓPRIAS FINANÇAS
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QUASE METADE DOS INADIMPLENTES NÃO CONHECE 
O TAMANHO DO PRÓPRIO BOLSO E O VALOR DAS 
CONTAS BÁSICAS

A pesquisa aponta que parcela expressiva dos 
inadimplentes pesquisados não possui conhecimento 
de premissas consideradas básicas para fazer um 
simples orçamento doméstico: 47,3% sabem pouco ou 
nada sobre o valor total de seus rendimentos mensais 
e 40,7% sabem pouco ou não têm sequer noção do 
quanto pagarão por contas consideradas básicas ao 
final do mês.

As contas básicas são justamente os gastos fixos, 
compromissos mensais e com valores pré-definidos 
como plano de saúde, aluguel, condomínio, parcelas 
do carro e escola dos filhos. Para Marcela Kawauti, 
economista-chefe do SPC Brasil, esses tipos de gastos são 
muito sensíveis a uma redução de receita, ocasionada, 

por exemplo, por uma situação de desemprego ou por 
outro imprevisto ― já que as despesas vão continuar 
existindo, mas não haverá caixa para suprí-las. “Dessa 
forma, é extremamente importante que o consumidor 
tenha controle sobre os próprios compromissos e 
conheça o tamanho do próprio bolso”, pondera a 
economista.

Por outro lado, 59,3% dos inadimplentes afirmaram 
ter muito conhecimento sobre o valor de suas contas 
básicas ― número que caiu 6,8 pontos percentuais 
em relação a 2016 ― e 52,7% declaram saber muito 
sobre o valor dos próprios rendimentos, com queda 
de 6,9 p.p. frente a 2016, com destaque para a parcela 
masculina da amostra (58,9%).
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O estudo ainda aponta que muitos inadimplentes 
utilizam o crédito de forma imprudente: mais da 
metade (58,6%) conhece pouco ou quase nada sobre os 
valores dos produtos e serviços comprados e que serão 
pagos no mês seguinte, 55,1% têm pouco controle 
sobre quais produtos comprou no crédito e 39,6% não 
sabem em quantas parcelas dividiu as compras.

Os dados apresentados sugerem que boa parte dos 
inadimplentes ainda não possui maturidade financeira 
suficiente para utilizar ferramentas de crédito. “É 
um público que se mostra muito vulnerável e que 
facilmente pode se descuidar e cair em situação de 
inadimplência, podendo arcar com um dos juros 
mais caros do mercado simplesmente por falta de 

RESPOSTAS/RU (por item)
GRAU DE CONHECIMENTO

SEI MUITO SEI POUCO NÃO SEI NADA

O número de parcelas das compras deste 
mês e que serão pagas no mês que vem 60% 29% 10%

O valor das minhas contas básicas 59% 32% 8%
Qual será a minha renda total (salários, recebimento 
de aluguéis, dentre outros rendimentos que recebo) 53% 36% 11%

Que produtos/serviços foram comprados no crédito 
(cartão de crédito, crediário, carnê, cartão de loja) 
neste mês e serão pagos no mês que vem

45% 45% 10%

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% 52% 7%

conhecimento e planejamento”, alerta o educador 
financeiro do Meu Bolso Feliz, José Vignoli.

Na contramão desses dados, a pesquisa identifica 
o comportamento oposto: 41,4% tem muito 

conhecimento dos valores que terão que pagar no 
crédito no mês seguinte, 44,8% sabem ao certo os 
produtos comprados no crédito e a 60,3% sabem a 
quantidade de parcelas que dividiu as compras.

BOA PARTE DOS 
INADIMPLENTES SE MOSTRAM 

DESPREPARADOS PARA 
UTILIZAR FERRAMENTAS 

DE CRÉDITO
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APENAS 16% DOS INADIMPLENTES CONSEGUEM 
FECHAR O MÊS NO AZUL

Com boa parte do orçamento comprometido com 
dívidas em atraso, o resultado não poderia ser diferente: 
apenas 16,0% dos inadimplentes sempre fecham o mês 
pagando todas as contas sem ficar devendo ― número 
que caiu 6,6 pontos percentuais em relação a 2016 e 
que é maior entre os homens (20,2%). Por outro lado, 
a maioria (82,0%) apresenta descontrole no orçamento 
e admite que às vezes ou sempre fecha o mês no 
vermelho, sendo que 47,0% conseguem terminar o 
mês no azul na maioria das vezes, 21,7% na minoria das 
vezes ― principalmente as classes C, D e E ― e 13,3% 
nunca conseguem.

O SPC Brasil alerta para que os consumidores tenham 
plena consciência e controlem o valor total dos gastos 
fixos e variados. “O absoluto conhecimento das contas 
permite que ele administre novos gastos, saiba onde 
precisa cortar nas despesas, além de possibilitar a 
adequação do orçamento à realidade financeira”, 
explica Vignoli.

A pesquisa mostra que os inadimplentes pesquisados 
continuam priorizando o pagamento de produtos e 

serviços essenciais à manutenção da vida cotidiana, 
em detrimento de gastos supérfluos e com lazer: em 
primeiro lugar, os inadimplentes pagam as compras de 
alimentos, produtos de higiene e limpeza (30,8%), em 
segundo lugar aparecem contas básicas como água, 
luz e telefone (24,2%), seguidas das dívidas em atraso 
(19,8%, número que aumentou 8,8 pontos percentuais 
em relação a 2016) e do pagamento de contas de 
crediário, cartão de crédito e cheque especial (8,2%). 
Só então aparecem outras prioridades como guardar 
dinheiro para imprevistos (7,7%, percentual o que 
aumenta para 8,1% entre as classes C, D e E), comprar 
produtos supérfluos desejados, mas desnecessários 
(4,7%) e gastos com lazer (4,7%, com aumento de 3,2 
pontos percentuais em relação a 2016). 

“O ideal é que o consumidor consiga poupar pelo menos 
seis vezes o valor de suas despesas básicas. Dessa 
forma, consegue manter o padrão de vida por seis 
meses em situações de emergência como desemprego 
ou problemas de saúde”, orienta Marcela Kawauti.
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ORIGENS DA DÍVIDA: EMOÇÕES, HÁBITOS 
DE COMPRA E COMPORTAMENTO FINANCEIRO 
QUE INFLUENCIAM O ENDIVIDAMENTO

O estudo também buscou identificar padrões 
comportamentais nos inadimplentes pesquisados, ou 
seja, atitudes em comum que possam ter contribuído 
para que os consumidores tivessem o nome negativado. 

Dessa forma, esses padrões foram agrupados em 
três diferentes esferas: comportamento financeiro, 
impulsividade nas compras e influência do ambiente 
familiar.

OS PADRÕES FORAM 
AGRUPADOS EM TRÊS 
DIFERENTES ESFERAS:

COMPORTAMENTO 
FINANCEIRO

IMPULSIVIDADE 
NAS COMPRAS 

INFLUÊNCIA DO 
AMBIENTE FAMILIAR
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A maioria dos entrevistados (64,3%) concorda com 
conceitos importantes para a manutenção de uma vida 
financeiramente saudável, considerando sua forma de 
agir em relação as suas finanças, consumo e às dívidas 
e diz adotar comportamentos adequados em relação 
à gestão das próprias contas: 85,0% admitem que 
ter o nome limpo é um dos bens mais preciosos que 
uma pessoa pode ter, 83,5% consideram importante 
administrar o próprio dinheiro, 79,3% afirmam que 

honrar os compromissos financeiros feitos é uma 
prioridade, 77,7% acreditam que para ficar bem consigo 
mesmo é importante ter controle da vida financeira, 
76,7% fazem pesquisa de preços, 73,8% se preocupam 
com o volume de compromissos financeiros que 
têm e 71,3% costumam se planejar para as compras, 
enquanto outros 71,3% acreditam na importância de 
se preocupar com o amanhã e de pensar muito bem 
antes de realizar uma compra.

1. COMPORTAMENTO FINANCEIRO

30% DOS INADIMPLENTES APRESENTAM COMPORTAMENTO 
FINANCEIRO INADEQUADO
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No entanto, no momento da pesquisa, todos os 
entrevistados (100%) estavam em situação de 
inadimplência, com dívidas em atraso há mais de 
90 dias. Dessa forma, embora a maior parte dos 
entrevistados afirme ter crenças positivas em relação 
à importância de uma vida financeira livre de dívidas, 
a realidade dos fatos aponta para um cenário bem 
diferente, revelando desconhecimento sobre as 
próprias contas, ausência de reserva financeira para 
imprevistos e condutas não conscientes frente aos 

gastos e à própria realidade financeira. Assim, 76,7% 
dizem juntar menos dinheiro do que gostariam, 69,8% 
afirmam não ter uma poupança/reserva para realizar 
sonhos no futuro, 61,7% não costumam guardar 
dinheiro pensando no futuro, 38,3% vivem fora do 
seu padrão de renda, 36,5% garantem que não fazem 
planejamento financeiro mensal, não sabendo quanto 
tem no orçamento para gastar e 28,7% não planejam 
suas compras. 

Para o educador José Vignoli, a principal chave para 
guardar dinheiro reside no esforço de abrir mão de 
satisfações imediatas em detrimento de metas e 
objetivos maiores. Tendo a consciência disso, é possível 

usar mecanismos de compromissos financeiros 
que minimizem os impulsos frente aos gastos 
descontrolados e não planejados. 

COMPORTAMENTO FINANCEIRO

RESPOSTAS/RU (por item) CONCORDO DISCORDO

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

Considero importante administrar o meu dinheiro 83% 16%

Honrar os compromissos financeiros feitos vem sempre em primeiro lugar 79% 21%

Para ficar bem consigo mesmo é importante ter controle da vida financeira 78% 22%

Costumo pesquisar o preço de tudo, mesmo quando compro itens baratos 77% 23%

Me preocupo com o volume de compromissos financeiros que tenho 74% 26%

Planejo antes de fazer alguma compra. 71% 29%
Preocupo-me muito com o amanhã, por isso tudo que eu compro é muito 
bem pensado 71% 29%

Eu faço um planejamento financeiro mensal e sei exatamente quanto eu 
tenho para gastar do meu orçamento 63% 36%

Vivo dentro do meu padrão de renda, não compro além do que consigo pagar 62% 38%

Costumo guardar dinheiro pensando no futuro 38% 62%
Tenho uma poupança/reserva para realizar meus sonhos no futuro 
(carro/casa própria/viagem) 30% 70%

Não junto menos dinheiro do que gostaria* 23% 77%

Média 64% 36%
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De forma geral, percebe-se que 37,7% dos inadimplentes 
têm comportamentos que podem estar relacionados à 
impulsividade e descontrole em relação aos gastos. No 
tocante aos impulsos de compra, a pesquisa buscou 
identificar comportamentos que denotassem a falta de 
controle dos gastos por parte dos inadimplentes que, 
em última análise, os levam a não considerar o próprio 
orçamento quando desejam muito comprar alguma 
coisa, ignorando as consequências de uma compra por 
impulso ― o que não afasta a responsabilidade de terem 
que arcar com seus atos em um momento futuro. Dessa 
forma, 46,2% concordam que gastam dinheiro sem 
perceber, principalmente as mulheres (50,1%), 38,7% 
costumam comprar mais do que o planejado, 37,5% 
não conseguem controlar os próprios gastos, com maior 
frequência entre mulheres (42,1%) e 37,3% ouvem 
de terceiros que compram demais, novamente com 
destaque entre as entrevistadas (41,2%). “É importante 
frisar que o desconhecimento do orçamento reduz 
ainda mais a capacidade de auto-controle do impulso 
de compra”, pondera Vignoli.

2. IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE 
NOS GASTOS

46% GASTAM DINHEIRO SEM PERCEBER

A pesquisa também identificou nos inadimplentes 
traços de inércia para a resolução de problemas 
financeiros, ou seja, postergar importantes decisões, 
que certamente teriam impactos relevantes no 
controle do orçamento do consumidor. Assim, mais de 
um terço dos entrevistados (35,2%) afirma que demora 
para cancelar pacotes de serviços ou assinaturas que 
não usa.

38% DOS INADIMPLENTES 
TÊM COMPORTAMENTOS QUE 
PODEM ESTAR RELACIONADOS 

À IMPULSIVIDADE E 
DESCONTROLE EM RELAÇÃO 

AOS GASTOS
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IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE 
FINANCEIRO

RESPOSTAS/RU (por item) CONCORDO DISCORDO

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

Gasto dinheiro sem perceber 46% 54%

Eu costumo fazer compras para comemorar algo bom que acontece 44% 56%
Quase sempre cedo aos meus desejos e impulsos 
quando quero muito comprar alguma coisa 41% 58%

Costumo comprar mais do que o planejado 39% 61%

Não consigo controlar meus gastos 37% 62%

As pessoas falam que compro demais 37% 63%

Demoro pra cancelar pacotes de serviços ou assinaturas que não uso 35% 65%

Gasto mais dinheiro do que posso para aproveitar a vida 35% 65%
Às vezes perco a noção do quanto posso gastar em um 
balada/saída almoço/jantar e extrapolo o orçamento 35% 65%

Tem dias que não estou muito bem e acabo comprando coisas 
que não havia planejado para me sentir melhor e me valorizar 35% 65%

Às vezes eu deixo de pagar uma conta para comprar 
alguma coisa que estou com muita vontade de ter 32% 68%

Gasto mais dinheiro do que posso para me sentir bonito 31% 69%

Compro algumas coisas para impressionar os outros 22% 78%

Média 38% 62%
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Os pesquisados também transparecem 
comportamentos impulsivos relacionados a auto-
indulgência, ou seja, compra de produtos ou serviços de 
maneira impensada para uma compensação emocional, 
para preencher lacunas e causar sensações de 
merecimento, valorização, pertencimento e bem-estar. 
Sendo assim, 58,0% dos inadimplentes concordam que 

gastam dinheiro consigo mesmos porque merecem, 
34,7% afirmam que acabam comprando coisas fora 
do planejado para se sentirem melhor e valorizados 
quando não estão bem, 30,8% gastam mais dinheiro 
do que podem para se sentirem mais bonitos e 22,2% 
já compraram itens para impressionar os outros.

Para realizar seus desejos, ter prazer imediato 
e satisfação momentânea em detrimento de 
consequências futuras indesejadas – neste caso, o 
endividamento - os inadimplentes muitas vezes agem 
de forma impulsiva, sem ponderar os resultados de 
longo prazo, ignorando o tamanho do próprio bolso 
e a condição financeira para o pagamento das contas. 
Assim, 43,7% costumam fazer compras para comemorar 

algo bom que acontece, 41,5% quase sempre cedem 
aos seus desejos e impulsos quando querem muito 
comprar alguma coisa, mais de um terço (35,2%) gasta 
mais dinheiro do que pode para aproveitar a vida, 35,0% 
confessam perder a noção do quanto podem gastar em 
uma balada ou em uma saída para jantar e 32,2% às 
vezes deixam de pagar uma conta para comprar algo 
que gostariam muito de ter.

35% FAZEM COMPRAS PARA SE VALORIZAR

QUATRO EM DEZ INADIMPLENTES CEDEM AOS SEUS IMPULSOS QUANDO 
QUEREM MUITO COMPRAR ALGO 
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A pesquisa também buscou identificar influências dos 
círculos familiares e de amizades no consumo não 
planejado, e em média, três em cada dez entrevistados 
(30,8%) concordam com as interferências de amigos 
e familiares na forma de consumir e na gestão da 
vida financeira: 39,5% declaram que se sentem 
pressionados por amigos e parentes a gastar mais 
dinheiro do que podem ― principalmente as classes 
A e B (54,8%). O percentual é relevante e coloca em 
evidência a influência de terceiros nas relações de 
consumo dos entrevistados. “Muitos inadimplentes 
ostentam um padrão financeiro além do próprio limite, 
pensando nos outros, mas a primeira regra para uma 

vida financeira confortável é gastar menos do que se 
ganha. Então é essencial rever a influência de terceiros 
na gestão das próprias finanças em favor de objetivos 
maiores”, pontua Marcela Kawauti.

Por outro lado, a forma como estes inadimplentes 
gastam muitas vezes é motivo de discordâncias 
e conflitos familiares: 28,5% dos entrevistados 
escondem compras para evitar brigas em casa ― 
principalmente as mulheres (33,5%) e consumidores 
entre 18 e 34 anos (34,6%) ― e um terço (33,0%) 
concorda que a forma como gasta dinheiro é motivo de 
brigas frequentes entre os pais ou os cônjuges. 

3. INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR

PARA 33% A FORMA COMO GASTAM DINHEIRO É MOTIVO DE BRIGAS EM CASA

Seja por desorganização financeira ou por impulsos de 
compras, a pesquisa revela um cenário preocupante 
para os inadimplentes brasileiros: eles já estão 
endividados, e ainda assim demonstram descontrole 
sobre a situação financeira, sendo extremamente 
vulneráveis a reincidirem na inadimplência. 

Reconhecer o problema é justamente o primeiro 
passo para que o consumidor possa negociar melhor 
as próprias dívidas, buscar recursos para o controle 
do orçamento, e identificar as áreas em que é preciso 
realizar ajustes e cortes para garantir a formação de 
reserva para uma estabilidade financeira.

INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR

RESPOSTAS/RU (por item) CONCORDO DISCORDO

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

Às vezes escondo minhas compras para evitar brigas dentro de casa 28% 71%
A forma como gasto meu dinheiro é motivo para  
frequentes com meus pais e/ou cônjuge 33% 67%

Média 31% 69%
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CONCLUSÕES

CONHECIMENTO DAS CONTAS
»» 47,3% sabem muito pouco ou nada sobre seus rendimentos mensais; 40,7% sabem muito pouco ou nada sobre 

suas contas básicas; 58,6% não têm conhecimento sobre os valores dos produtos e serviços parcelados e nem 
quais são esses produtos (55,1%) e 39,6% dos inadimplentes sabem muito pouco ou nada sobre a quantidade de 
parcelas que dividiram as compras no crédito.

»» 35,0% dos inadimplentes nunca ou na minoria das vezes conseguem fechar o mês com todas as contas pagas 
sem ficar devendo.

»» Compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza (30,8%), seguida pelo pagamento das contas básicas 
mensais (24,2%) e das contas em atraso que geraram a negativação (19,8%) são as prioridades de pagamento 
dos inadimplentes.

COMPORTAMENTO FINANCEIRO
»» Em média, 64,3% dos inadimplentes declaram ter comportamentos considerados adequados à organização da 

vida financeira;

»» 85,0% dos inadimplentes consideram o nome limpo um bem precioso;

»» 83,5% consideram importante administrar o dinheiro;

»» 79,3% consideram que honrar compromissos financeiros assumidos vem sempre em primeiro lugar;

»» 77,7% acreditam que o controle das finanças pessoais é necessário para se sentirem bem;

»» 76,7% costumam pesquisar preço de tudo, mesmo quando compram itens baratos;
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»» 73,8% se preocupam com o volume de compromissos que possuem;

»» 71,3% dos inadimplentes se planejam antes de fazerem compras;

»» 71,3% se preocupam com o amanhã e por isso não compram sem pensar;

»» 63,5% fazem planejamento financeiro mensal e sabem quanto tem para gastar no orçamento.

»» 38,3% vivem fora do padrão de renda, comprando além do que podem pagar.

»» 38,3% guardam dinheiro pensando no futuro e 30,2% têm reservas para a realização de algum sonho futuro.

»» 23,3% conseguem juntar dinheiro na medida que desejam.

IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE 
FINANCEIRO
»» Na média, 38% dos inadimplentes têm comportamentos impulsivos com relação ao consumo.

»» 58,0% gastam consigo por considerarem que merecem.

»» 46,2% gastam dinheiro sem perceber.

»» 43,7% fazem compras para comemorar coisas boas.

»» 41,5% dos inadimplentes costumam ceder aos seus desejos quando querem muito comprar algo.

»» 38,7% costumam comprar mais do que o planejado e 37,5% não conseguem controlar seus gastos.

»» 37,3% são vistas pelos outros como pessoas que compram demais.
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INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR
»» 39,5% declaram que sentem pressionados a gastar mais dinheiro quando estão com amigos e família;

»» 28,5% dos inadimplentes esconderem compras para evitar brigas dentro de casa;

»» 33,0% têm brigas frequentes com pais ou cônjuge pela forma com que gastam seu dinheiro;

»» 35,2% demoram para cancelar pacotes de serviço ou assinaturas não utilizadas;

»» 35,2% gastam mais dinheiro do que podem para aproveitar a vida;

»» 35,0% afirmam às vezes perder o controle dos gastos em baladas ou extrapolar o orçamento em almoços e 
jantares, sobretudo entre as classes A e B (54,8%) e entre consumidores de 18 a 34 anos (42,3%);

»» 34,7% costumam comprar algo não planejado para se sentirem melhor quando não estão bem;

»» 32,2% às vezes deixam de honrar compromissos para comprar algo que desejam muito;

»» 30,8% gastam mais dinheiro do que podem para se sentirem bonitos;

»» 22,2% compram coisas para impressionar terceiros.
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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.

600 casos, gerando margem 
de erro no geral de 4.0 

p.p para um intervalo de 
confiança a 95%.

01 a 26 de 
junho de 2017.
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