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O consumidor que está inadimplente pode encontrar 
uma série de dificuldades como, por exemplo, fazer 
pagamentos com cheques, abrir contas em banco, 
alugar imóveis, fazer compras a prazo e obter um 
empréstimo. No entanto, não é só o bolso que sai 
prejudicado quando o consumidor deixa de pagar 
as contas. Dívidas em excesso e com pendências de 
pagamento também podem ocasionar problemas 
emocionais e físicos, como ansiedade, angústia, 
alterações no apetite, no sono e até dificuldades no 
relacionamento pessoal.

Os apontamentos são da pesquisa Consequências da 
Inadimplência, realizada pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) com consumidores que têm 
contas em atraso há mais de 90 dias. O estudo busca 
compreender o impacto das dívidas em atraso sobre as 
emoções, relacionamentos e a saúde dos consumidores 
inadimplentes.

Como se verá a seguir, o índice de preocupação com 
as contas em atraso deste ano aumentou 13,7 pontos 
percentuais em relação ao ano passado. Com efeito, 
parte dos devedores estão não apenas restringindo 
o consumo de itens considerados supérfluos, como 
também estão adotando postura mais severa: é 
considerável o número de devedores que admitem 
deixar de comprar itens importantes e de primeira 
necessidade para si ou para a família.

AUMENTA O NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM 
AS DÍVIDAS EM ATRASO. CONSEQUÊNCIAS DA 
INADIMPLÊNCIA INCLUEM ANSIEDADE, ANGÚSTIA, 
ALTERAÇÕES NO APETITE E DISTÚRBIOS DO SONO 
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47% DOS INADIMPLENTES CHEGAM A DEIXAR DE 
COMPRAR ITENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA 
SI OU PARA FAMÍLIA

A inadimplência gera impactos negativos em todo 
o mercado de consumo, uma vez que os devedores 
têm seus orçamentos diminuídos, e também ficam 
impossibilitados de comprar a prazo, se tiverem o 
nome negativado. Dessa forma, o estudo aponta que 
76,0% dos inadimplentes pesquisados colocaram o pé 
no freio e deixaram de comprar parcelado no crédito, 
utilizando cheques, cartões e carnês e 73,8% admitem 
que fizeram cortes ou ajustes no orçamento.

Além das restrições às compras a prazo, o estudo expõe 
mudanças na rotina financeira dos inadimplentes, 
principalmente no que diz respeito à redução do 
consumo de produtos e serviços supérfluos: 71,5% 
tiveram que abrir mão de muitas coisas que compravam 

por não ter mais condições, 64,0% agora evitam comprar 
roupas e calçados, 56,8% deixaram de sair com amigos/
família para bares ou restaurantes e quase a metade 
(48,3%) deixou de comprar alimentos supérfluos como 
iogurtes, congelados, carnes e bebidas.

O estudo revela que é considerável o percentual de 
inadimplentes que adotaram postura mais severa: 
47,3% admitiram que deixaram de comprar coisas 
importantes, de primeira necessidade para si próprio 
ou para própria família. Para o educador financeiro 
do Meu Bolso Feliz, José Vignoli, se o inadimplente 
está cortando itens de primeira necessidade como 
alimentação, produtos de higiene e remédios, muito 
provavelmente a situação já passou do controle. 
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“Neste caso, é fundamental que o consumidor faça 
um detalhamento minucioso de todos os seus gastos e 
priorize o pagamento das contas e compras de primeira 
necessidade, visando uma sobra no orçamento, que 
será utilizada justamente para negociar e quitar a dívida 
em atraso”, orienta Vignoli. O educador também não 
descarta outras alternativas como a procura por fontes 

de renda extras. “São sempre bem-vindas na família. 
O importante é que o consumidor ― mesmo com a 
entrada inesperada de uma nova fonte de renda ― não 
caia na tentação de aumentar as despesas. Controle 
rígido dos gastos neste momento é fundamental”, 
pondera.

Se por um lado as restrições impostas aos inadimplentes 
desaquecem as vendas do comércio, por outro lado 
contribuem para controlar os índices de inadimplência 
no país. Embora observam-se iniciativas dos devedores 
para frear seus hábitos de consumo, os dados da 
pesquisa apontam para uma queda dessas condutas 
na comparação com 2016 ― sugerindo uma postura de 
maior acomodação para quitar suas dívidas em 2017. 
“O primeiro bloco da série de estudos do SPC sobre 
inadimplência mostra justamente um aumento da 
reincidência de inadimplentes, que passou de 26,6%, 
em 2016 para 48,8%, em 2017. É como se ― pelo 
fato de já terem vivenciado e superado a experiência 
de inadimplência uma vez ― esses devedores se 
tornassem menos vigilantes e mais conformados com 
a situação e acabassem retornando para o cadastro de 
negativados”, explica Marcela Kawauti, economista-
chefe do SPC Brasil.

SITUAÇÕES PELAS QUAIS PASSOU OU PASSA 
POR PROBLEMAS COM AS DÍVIDAS EM ATRASO

Deixei de comprar coisas importantes de primeira 
necessidade para mim e/ou minha família

Deixou de comprar alimentos supérfluos que gosta 
(iogurtes, congelados, carne, leite condensado, bebidas etc)

Deixou de sair com amigos/ 
família para bares ou restaurantes

Evita comprar roupas e calçados

Teve que abrir mão de muitas coisas que tinha acesso/
comprava, pois não dá mais para comprar tudo o que quer

Teve que fazer cortes ou ajustes no seu orçamento

Deixou de comprar parcelado no crédito, 
com cheques, cartão, carnês etc

48%

57%

74%

47%

64%

71%

76%
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AUMENTA O NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM AS 
DÍVIDAS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA DIMINUI 
O APETITE E PODE ATÉ ATRAPALHAR O SONO

Dívidas em atraso, serviços cortados, boletos vencidos, 
cobranças e contenção de gastos. O consumidor que 
tem pagamentos de contas pendentes enfrenta uma 
série de situações delicadas e consequentemente 
precisa lidar com as pressões decorrentes da situação. 
Em um momento de recessão econômica, em que o 
poder de compra é reduzido e as taxas de desemprego 
são altas, o temor de não conseguir pagar as dívidas é 
ainda maior. E é exatamente o que os dados mostram: 
houve um crescimento significativo no percentual de 
inadimplentes que estão com nível alto ou muito alto de 
preocupação em relação às dívidas em atraso: passou 
de 42,5% em 2016 para 56,2% em 2017 ― crescendo 
13,7 pontos percentuais. Outros 25,3% classificam a 
preocupação como média, 11,6% como baixa ou muito 
baixa e 5,7% dizem não ter qualquer preocupação com 
as contas vencidas.

HOUVE UM CRESCIMENTO 
SIGNIFICATIVO NO 

PERCENTUAL DE 
INADIMPLENTES QUE ESTÃO 
COM NÍVEL ALTO OU MUITO 

ALTO DE PREOCUPAÇÃO 
EM RELAÇÃO ÀS DÍVIDAS 

EM ATRASO
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Quando questionados sobre seu maior temor em ter 
dívidas em atraso, os inadimplentes entrevistados 
mencionam, em primeiro lugar, o receio de não 
conseguir pagar as dívidas (36,3%), seguido de ser 

considerado desonesto pelas pessoas (11,0%), não 
poder parcelar as compras feitas (9,3%) e não conseguir 
um emprego (9,3%) ― com menor frequência entre 
entrevistados com 55 anos ou mais (2,5%). 

QUAL É O SEU MAIOR TEMOR EM TER DÍVIDAS EM ATRASO?

Não conseguir pagar a(s) dívida(s)

Ser considerado desonesto pelas pessoas

Não poder parcelar as compras feitas

Não conseguir um emprego

Não poder fazer empréstimos

Ter que vender algum bem para pagar a(s) dívida(s)

Ser considerado incompetente para controlar as finanças

Que os colegas de trabalho fiquem sabendo

Que os familiares fiquem sabendo

Outros

Nenhum

Não sabe

11%

9%

5%

36%

9%

7%

4%

1%

1%

2%

10%

3%
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PENSANDO NAS CONTAS QUE VOCÊ ESTÁ SEM PAGAR HÁ MAIS DE 3 MESES, 
APÓS TER FICADO INADIMPLENTE, COMO PASSOU A SENTIR-SE?

Decorrentes do aumento da preocupação, também 
foram observados crescimentos relevantes 
nos sentimentos negativos vivenciados pelos 
inadimplentes em 2017. O número de entrevistados 
que afirmam ter se tornado ansiosos após a dívida 
cresceu 9,4 pontos percentuais em relação ao ano 
passado e assumiu a liderança no ranking de emoções, 
com 69,2%. Na sequência aparecem os sentimentos de 

insegurança de não conseguir pagar as dívidas (65,0%), 
estresse (63,8% ― com alta de 6,2 p.p em relação a 
2016 e com maior intensidade entre as mulheres, 
66,8%), angústia (60,8%), depressão/tristeza/desânimo 
(58,3%), o sentimento de culpa (57,2%, representando 
uma alta de 11,2 p.p em relação a 2016) e a baixa auto 
estima (56,2%).

Ansioso69%

Inseguro de não 
conseguir pagar 
as dívidas

65%

Estressado64%

Com a autoestima baixa56%

Angustiado 61%

Deprimido, triste 
e desanimado58%

Envergonhado 
perante a família e 
amigos próximos

51%

Culpado57%

Desonrado49%

Derrotado/
fracassado44%
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Fica irritado 
facilmente

Procura fazer atividades 
que a ajude a esquecer/
não pensa nos 
problemas da dívidas

Tem dificuldade para 
dormir (insônia)

Tem perda 
de apetite

Fica mal humorado 
facilmente

Tem menos vontade 
de sair e socializar 
com outras pessoas

Tem vontade de dormir 
fora do normal

Tem aumento 
de apetite

COMPORTAMENTOS APÓS A INADIMPLÊNCIA

49%

52%

47%

45%

36%

44%

34%

35%

Como visto, não é só o bolso que sai prejudicado quando 
o consumidor deixa de pagar as contas. Dívidas em 
excesso também podem interferir na rotina, alterar o 
humor e ocasionar desequilíbrios físicos como perda 
de apetite e até prejudicar o sono. Sendo assim, mais 
da metade dos inadimplentes (52,0%) afirmam que 
ficam irritados facilmente (com aumento de 4,8 p.p em 
relação a 2016), 49,2% assumem estar mal humorados 
(49,2%), 47,5% procuram fazer atividades que ajudem 

a não pensar nos problemas das dívidas, 45,5% têm 
menos vontade de socializar com outras pessoas, 
44,3% alegam ter dificuldades para dormir (percentual 
que aumentou 4,6 p.p em relação a 2016), e muitos 
dizem ter alteração no apetite, seja pela perda (35,0%, 
10,1 p.p a mais que o registrado no ano passado) ou 
aumento (33,7%, principalmente entre as mulheres, 
37,4%).
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INADIMPLÊNCIA GERA DESEQUILÍBRIOS SOCIAIS 
E PODE REDUZIR ATENÇÃO E PRODUTIVIDADE 
NO TRABALHO 

O estudo também buscou identificar os possíveis 
impactos da inadimplência no âmbito emocional, social 
e até mesmo no ambiente de trabalho dos devedores 
― que de modo geral, aumentaram em relação ao 
ano passado. Dessa forma, a pesquisa mostra que um 
quarto dos entrevistados (25,0%) admite que ficaram 
mais desatentos e pouco produtivos no trabalho ou 
nos estudos após a situação de inadimplência ― 
percentual que cresceu 9,1 p.p em relação a2016 ― e 
21,2% afirmam que perdem mais a paciência com seus 
colegas de trabalho, com alta de 8,7 p.p em relação 
ao ano passado e especialmente entre as mulheres 
(24,0%). Para a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, em tempos de recessão econômica 
e de altos índices de desemprego, o inadimplente deve 
manter a calma e enxergar o trabalho como uma grande 
oportunidade para sair do aperto. “É muito importante 
que o inadimplente organize a sua vida financeira. E 
quando o desemprego bate à porta, procurar uma 

renda extra pode ser uma solução. Mas caso ela não 
venha, o ajuste do padrão de vida é essencial para não 
piorar o buraco no orçamento”, rebate a economista.

Embora em menor percentual, a pesquisa também traz 
indícios de que a inadimplência altera negativamente 
o estado emocional dos consumidores, tornando-os 
mais suscetíveis a desequilíbrios sociais e afetando 
até mesmo a saúde dos entrevistados: um em cada 
cinco (20,8%) afirma que passou a descontar a 
ansiedade em vícios como cigarro, comida ou álcool. 
Também foi identificado um crescimento de atitudes 
mais agressivas: 18,3% confessam que andam mais 
irritados, agredindo verbalmente familiares e amigos 
― registrando aumento de 5,7 p.p em relação ao ano 
passado ― e 14,5% afirmam que estão mais nervosos, 
chegando a agredir fisicamente familiares e amigos 
― também com crescimento de 6,9 p.p em relação a 
2016.

9



Diante do expressivo crescimento dos impactos 
físicos e emocionais da inadimplência, os educadores 
financeiros do Meu Bolso Feliz, portal de educação 
financeira do SPC Brasil, alertam para que o 
consumidor com dívidas em atraso procure tirar o 
foco do problema em si e se concentre no atingimento 
das metas traçadas para vencer o desafio de sair 
das dívidas. “A postura emocional do devedor já diz 

muito sobre como ele vai lidar com a reorganização 
das finanças. Um consumidor desorientado, ansioso 
e com o sono prejudicado dificilmente vai ter foco e 
energia para traçar uma saída para o problema. O 
primeiro passo nessas horas então é manter a calma, 
a racionalidade, contar com a compreensão da família, 
e se possível, recorrer à ajuda de um profissional para 
resolver a situação”, orienta Vignoli.

ALTERAÇÕES DO COMPORTAMENTO SOCIAL APÓS INADIMPLÊNCIA

Fiquei desatento 
e pouco produtivo 

no trabalho 
e/ou estudos

Perco a paciência 
com os colegas 

de trabalho

25%

21%

21%

18%

14%

Passei a descontar 
minha ansiedade em 
relação ao pagamento 
das dívidas em atraso 
em algum vício, como 
cigarro, comida 
ou álcool

Ando mais irritado, e 
tenho feito agressões 
verbais a familiares 
e/ou amigos

Estou mais nervoso 
e até já fiz agressões 

físicas a familiares 
e/ou amigos

10



CONCLUSÕES

CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS DA INADIMPLÊNCIA
»» 76,0% dos inadimplentes deixaram de comprar parcelado;

»» 73,8% tiveram que fazer cortes ou ajustes no orçamento;

»» 71,5% tiveram que abrir mão de muitas coisas que tinham acesso/compravam;

»» 64,0% evitam comprar roupas e calçados e 56,8% deixaram de sair com amigos/família para bares e 
restaurantes;

»» 48,3% deixaram de comprar alimentos supérfluos que gostam e 47,3% deixaram de comprar itens de primeira 
necessidade para si ou para família.

PREOCUPAÇÕES E TEMORES APÓS AS DÍVIDAS
»» 56,2% dos inadimplentes estão com o nível alto ou muito alto de preocupação em relação às dívidas em atraso, 

25,3% classificam a preocupação como média e 11,6% como baixa ou muito baixa;

»» Os maiores temores em ter dívidas em atraso são não conseguir pagar a dívida (36,3%), ser considerado 
desonesto (11,0%), não poder parcelar as compras feitas (9,3%), não conseguir um emprego (9,3%), não poder 
fazer empréstimos (7,0%), ter que vender algum bem para pagar a dívida (5,2%), ser considerado incompetente 
para controlar as finanças (4,5%), medo que os colegas de trabalho fiquem sabendo (1,2%) e que a família fique 
sabendo (0,7%).
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SENTIMENTOS APÓS TER FICADO INADIMPLENTE
»» 69,2% se declaram ansiosos;

»» 65,0% se sentem inseguros de não conseguir pagar a dívida;

»» 63,8% se assumem estressados e 60,8% angustiados;

»» 58,3% dizem estar deprimidos, tristes e desanimados;

»» 57,2% afirmam que estão com sentimento de culpa e 56,2% com a autoestima baixa;

»» 51,0% se declaram envergonhados perante a família;

»» 48,7% se sentem desonrados e 44,2% derrotados ou fracassados.
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ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO SOCIAL
»» 25,0% ficaram desatentos e pouco produtivos no trabalho;

»» 21,2% perdem a paciência com os colegas de trabalho;

»» 20,8% passaram a descontar a ansiedade em algum vício como cigarro, comida ou álcool;

»» 18,3% andam mais irritados e têm feito agressões verbais a familiares e amigos;

»» 14,5% dizem estar mais nervosos e fizeram agressões físicas a familiares e amigos.

ALTERAÇÕES NO HUMOR E NA ROTINA APÓS 
A INADIMPLÊNCIA
»» 52,0% ficam irritados facilmente;

»» 49,2% ficam mal humorados facilmente;

»» 47,5% procuram fazer atividades que ajudem a esquecer o problema;

»» 45,5% têm menos vontade de sair e socializar com outras pessoas;

»» 44,3% têm dificuldade para dormir (insônia) e 35,8% têm vontade de dormir fora do normal;

»» 35,0% têm perda de apetite e 33,7% tem aumento de apetite.
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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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