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O Brasil atualmente possui cerca de 60 milhões de 
consumidores com contas em atraso e registrados em 
cadastros de inadimplentes, o que segundo o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), representa 40% 
da população brasileira, com idade entre 18 e 95 anos. 
Estar negativado na maioria dos casos impõe uma série 
de dificuldades aos consumidores, que podem ficar 
impedidos de abrir conta em banco, fazer compras 
parceladas, alugar imóveis e tomar empréstimos.

Apesar dos atuais índices econômicos sinalizarem 
uma modesta melhora na criação de novos postos 
de trabalho nos últimos meses e da inflação ter se 
mantido em patamares baixos, a diminuição de renda 
e o desemprego ainda são os maiores causadores 
da inadimplência no Brasil. Os apontamentos são da 

pesquisa Inadimplência e Recuperação de Crédito no 
Brasil, conduzida pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL).

Com o intuito de entender a fundo o contexto que levou 
todos esses consumidores à situação de inadimplência, 
o estudo buscou mapear o perfil da dívida, o tempo 
médio que foi ou que será gasto para quitá-las, as 
principais dificuldades enfrentadas pelos consumidores 
para tentar limpar seus nomes e o comportamento 
dessas pessoas durante todo processo de negociação 
dos débitos. Para isso, foram entrevistados 800 
consumidores inadimplentes ou que estiveram nesta 
situação nos últimos 12 meses, em todas as capitais 
brasileiras, entre os dias 9 e 22 de janeiro de 2018.

DIMINUIÇÃO DE RENDA E DESEMPREGO SÃO AS 
PRINCIPAIS CAUSAS DA INADIMPLÊNCIA NO BRASIL
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1. PERFIL DA DÍVIDA

FATURAS ATRASADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO 
RESPONDEM POR MAIS DA METADE DAS 
NEGATIVAÇÕES

O cartão de crédito ainda é o maior vilão da 
inadimplência, respondendo por mais da metade 
(53,0%) das negativações dos entrevistados, 
principalmente entre as mulheres (57,9%). Em seguida 
surgem os empréstimos (21,4%) ― percentual que 
aumenta entre os homens (25,7%) ―, parcelas de 
crediário (20,3%, percentual que caiu 6.2 p.p. em 
relação a 2017), dívidas de cheque especial (17,1%), 
especialmente entre as classes A/B (22,3%), contas 
de telefone fixo ou celular (13,3%) e as mensalidades 

de escola, cursos e faculdade (7,5%). Nota-se que 
contas como condomínio (2,6%), aluguel (2,1%) e água 
(1,7%) são as pendências que menos motivaram a 
inadimplência, aparecendo somente no final da lista. 
“Compromissos como água, luz, condomínio e aluguel 
são de primeira necessidade e o atraso pode facilmente 
resultar no corte do fornecimento do serviço. Por isso, o 
consumidor tende a priorizar esse tipo de pagamento”, 
explica Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC 
Brasil.
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Cartão de crédito (seja de banco, 
loja ou alguma outra instituição)

Empréstimos

Crediário (carnês ou cartões de lojas de 
roupas, calçados, eletroeletrônicos etc)

Cheque especial

Telefone fixo ou celular

Escola, faculdade, cursos

TV por assinatura

Luz

Internet

Financiamento de carro/moto

Plano de saúde

Financiamento de imóvel

Condomínio

Aluguel

Água

Outros

53%

13%

6%

3%

20%

7%

4%

2%

21%

7%

5%

2%

17%

6%

3%

5%

CONTAS QUE DEIXARAM O NOME SUJO

4



De acordo com dados do Banco Central do Brasil de 
dezembro de 2017, o número médio de parcelas feitas 
no momento da compra varia de acordo com o tipo de 
dívida, sendo maior no financiamento imobiliário (346 
parcelas, em média), seguido pelos empréstimos (65 
parcelas), financiamentos de carro/moto (em média, 
42 parcelas) e cartão de crédito (9 parcelas). 

O estudo do SPC também identificou a quantidade média 
de parcelas que os consumidores deixaram de pagar, 
ou seja, do total de parcelas feitas, quantas ficaram 
sem pagamento. Sendo assim, o número médio de 
prestações em atraso foi de 14,0 para o financiamento 
de carros e motos, 7,9 para os empréstimos pessoais, 
4,6 para crediários e 4,0 para o cartão de crédito. A 
pesquisa também mostra que, em muitos casos, os 
entrevistados possuem contas em atraso com mais 
de um credor, sendo que cada consumidor deve em 

média para 2,0 empresas, independente das contas 
atrasadas terem resultado em negativação ou não. 
Dessa forma, 36,3% dos respondentes disseram que 
tinham contas em atraso com uma única empresa, 
24,8% com duas empresas, 13,9% com três empresas 
e 12,8% com quatro ou mais empresas.

Perguntados sobre quantas empresas efetivamente 
inseriram o CPF dos entrevistados em serviços de 
proteção ao crédito, metade (50,3%) revela que teve 
o nome negativado por apenas um credor, enquanto 

que 24,6% por dois credores e 18,0% por três ou mais 
credores ― principalmente entre os respondentes 
de 35 a 49 anos (24,9%). De modo geral, a média 
registrada é de 1,5 empresas.

Financia- 
mento 

imobiliário

Financia-
mentos de
carro/moto

Empréstimos Empréstimos 
pessoais

Financia-
mentos de
carro/moto

CrediáriosCartão
de crédito

Cartão de 
crédito

346

14

65

8

42

59 4

NÚMERO MÉDIO 
DE PARCELAS FEITAS

NÚMERO MÉDIO 
DE PARCELAS EM ATRASO

CADA CONSUMIDOR 
DEVE EM MÉDIA PARA

2 EMPRESAS

Fonte: Banco Central Fonte: SPC Brasil
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De maneira geral, o valor médio total das dívidas 
declarado pelos entrevistados é de R$ 1.512,48, cerca 
de R$ 1.400,00 a menos do que o registrado em 2017. 
Apesar da redução com relação a 2017, a quantia ainda 
é significativa, superando o valor do salário mínimo em 
vigência no Brasil, que é de R$ 954,00. Além disso, o 
tempo médio estimado para a quitação das dívidas é 
de um ano e cinco meses. Na avaliação do educador 
financeiro do SPC Brasil e do Portal Meu Bolso Feliz, 

o cenário da inadimplência apresentado pela pesquisa 
é preocupante, já que o valor médio devido pelos 
consumidores é relevante e o tempo médio de quitação 
perdura por mais de um ano. “Recomenda-se que o 
inadimplente procure logo a empresa ou prestador de 
serviço para negociar o valor devido e não correr o 
risco de a dívida se tornar uma bola de neve por conta 
de eventuais multas e juros”, orienta.

CAI O VALOR MÉDIO DAS DÍVIDAS EM ATRASO NO 
BRASIL. NO ENTANTO, VALOR É SIGNIFICATIVO E 
SUPERA O ATUAL SALÁRIO MÍNIMO
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Perguntados sobre quais atitudes tomaram quando 
souberam que estavam com o nome sujo, 72,2% reagiram 
de alguma forma ao fato ― com menor destaque 
entre aqueles com 50 anos ou mais (64,2%) ―, sendo 
que 26,0% procuraram o credor, 24,3% começaram a 
mudar de hábitos e passaram a economizar ou a fazer 
bicos para poder quitar as dívidas, 18,0% procuraram 
serviços de proteção ao crédito para limpar o nome e 
6,8% procuraram o Procon ― com maior frequência 

entre os homens (9,8%) e os entrevistados das classes 
A e B (10,2%). Por outro lado, quase um terço (27,8%) 
dos entrevistados admite que não tomou qualquer 
atitude quando soube da situação. “O consumidor só 
irá resolver a questão se houver disposição para encarar 
o problema e pensar em soluções. O melhor caminho 
é dialogar com o credor, negociar e procurar prazos e 
condições de pagamento realistas e que caibam no seu 
orçamento mensal”, orienta José Vignoli.

QUASE UM TERÇO DOS ENTREVISTADOS ADMITE 
QUE NÃO TOMOU ATITUDES PARA LIMPAR O NOME

Vários podem ser os motivos que levam uma pessoa 
a atrasar seus compromissos financeiros. Na avaliação 
dos entrevistados, a diminuição da renda (31,3%) foi 
a razão que mais motivou o atraso no pagamento 
das contas que resultaram no nome sujo, seguida da 
perda do emprego (30,6%) - índice que caiu 7.6 p.p. em 
relação a 2017 e obteve destaque principalmente entre 
as mulheres (34,4%) aqueles pertencentes às classes C, 
D e E (34,3%) -, do empréstimo de nome a terceiros 
(16,6%), gastos além do que o orçamento permitia 
(11,4%) e atraso ou não pagamento dos salários (10,6%). 
Para Marcela Kawauti, apesar de os indicadores oficiais 

apontarem que a economia brasileira está criando mais 
vagas de trabalho do que no período de auge da crise, 
os números mostram que grande parte desses postos 
são informais, ou seja, são trabalhos em que a pessoa 
empreende por conta própria ou trabalha sem carteira 
assinada. “São vendedores informais, ambulantes ou 
pessoas que fazem bicos. Na maior parte dos casos, 
não podem contar com a segurança de ter um emprego 
formal, com garantias trabalhistas e renda fixa. Por 
isso, ficam mais suscetíveis a qualquer impacto no 
orçamento e podem acabar atrasando o pagamento 
dos seus compromissos”, explica.
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A pesquisa também revela como os entrevistados 
priorizam o pagamento dos compromissos em atraso. 
Dentre todas as contas que originaram a negativação 
do CPF, os entrevistados inadimplentes junto a mais de 
um credor priorizam principalmente o pagamento das 
dívidas de menor valor (25,2%), enquanto que 19,1% 
optam por aquelas que apresentam as taxas de juros 
mais altas e 18,2% pelas dívidas de cartão de crédito, 
crediário ou cartão de loja para que possam voltar a 
usar o crédito novamente. Marcela Kawauti recomenda 
que o consumidor avalie individualmente o valor de 
cada dívida e opte por negociar e pagar primeiro as 
que possuem as taxas de juros mais altas, já que estas 
crescem mais rapidamente e encarecem o valor total 
da dívida. “Nem sempre as pendências de menor valor 
possuem os juros mais altos, que são justamente os 
responsáveis por encarecer uma dívida. É claro que 
o pagamento das contas de primeira necessidade e 

essenciais para o dia a dia não pode ser negligenciado, 
mas sempre que possível compare as taxas de juros 
para decidir qual pendência priorizar”, orienta.

DENTRE TODAS AS CONTAS QUE 
ORIGINARAM A NEGATIVAÇÃO 

DO CPF, OS ENTREVISTADOS 
INADIMPLENTES JUNTO A MAIS 

DE UM CREDOR PRIORIZAM 
O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS 

DE MENOR VALOR

MOTIVOS QUE IMPOSSIBILITARAM O PAGAMENTO 
DAS CONTAS QUE DEIXARAM O NOME SUJO

Minha renda diminuiu

Perdi o emprego ou alguém da família ficou desempregado

Emprestei o nome para outros realizarem
compras e não foi feito o pagamento

Foi fazendo compras e sem perceber gastou mais do que devia

Salário atrasado ou não pago

A cobrança foi indevida ou injusta e não paguei

Tive problemas de saúde

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

Fez compras mesmo sabendo que
não tinha dinheiro para pagar

Esqueci de realizar o pagamento

Recebi fatura com atraso

Pressão dos filhos para comprar algo que
não tinha condições no momento

Outros

Não sei

31%

11%

9%

5%

31%

11%

8%

4%

5%

17%

10%

6%

2%

1%
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O estudo também mostra que a forma mais utilizada 
para conseguir quitar as contas em atraso é o acordo com 
o credor, parcelando o valor pendente de pagamento 
(35,7%), com menor frequência entre entrevistados de 
18 a 34 anos (29,6%). A estratégia de um quarto dos 
entrevistados (24,2%) é fazer cortes no orçamento e 
economizar, 18,2% optam por gerar alguma renda com 
trabalho extra e 10,9% por usar o 13º salário para pagar 
as dívidas. “Sempre que o consumidor se vê obrigado 
a pagar juros, o mais adequado é recorrer a uma 
reserva financeira. Na falta dela, fazer trabalhos extras 
para aumentar a renda da família e sair dessa situação 
também é uma boa alternativa, sempre acompanhada 
de um arrocho nos gastos, principalmente com os 
supérfluos. De qualquer forma, é imperativo que o 
consumidor tenha suas finanças organizadas, e saiba 

exatamente o valor da sua renda e suas despesas”, 
pondera José Vignoli.

27,3% dos entrevistados afirmam que a maior 
dificuldade para pagar as pendências é o fato de 
a dívida ser muito superior aos ganhos. Negociar 
com a empresa credora também é uma dificuldade 
enfrentada, seja porque as propostas estão acima das 
possibilidades financeiras dos respondentes (26,7%), 
principalmente entre as classes A e B (33,3%), seja 
para conseguir um bom desconto no valor total da 
dívida (24,9%) ou para obter melhores prazos de 
pagamento (19,0%). Outros 17,2% acreditam que a 
maior dificuldade é ter que deixar de comprar coisas 
que gosta para economizar e pagar a dívida, com 
menor frequência entre entrevistados com mais de 50 
anos (8,8%).

ACORDO COM O CREDOR É A PRINCIPAL ESTRATÉGIA 
PARA QUITAR AS CONTAS EM ATRASO
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Onde então esses consumidores que optam por realizar 
cortes no orçamento economizam para poder quitar 
suas dívidas? Dois em cada cinco (40,2%) afirmam 
que economizam no lazer, 39,3% em compras com 
vestuário e calçados, 32,6% na alimentação fora de casa, 
idas a bares e restaurantes, 29,3% com serviços como 
salão de beleza, manicure, massagem, cosméticos e 
maquiagem ― especialmente as mulheres (42,0%) 

― e, na contramão, 9,8% admitem que não estão 
economizando ou não economizaram para poder quitar 
as pendências, uma redução de 9.7 p.p. em relação a 
2017. “De modo geral, esses entrevistados estão em 
um caminho coerente: cortaram os itens supérfluos 
do orçamento numa tentativa de frear os gastos, não 
fazer novas dívidas e conseguir quitar aquelas que já 
possuíam”, analisa Vignoli.

INADIMPLENTES PRIORIZAM CORTES NO LAZER 
E NA COMPRA DE ITENS DE VESTUÁRIO PARA 
ECONOMIZAR E QUITAR AS DÍVIDAS

ONDE ECONOMIZA PARA PODER QUITAR AS DÍVIDAS

Lazer

Vestuário e Calçados

Alimentação fora de casa, idas a bares e restaurantes

Salão de beleza, manicure, massagens, cosméticos, maquiagem

TV por assinatura

Telefonia celular

Supermercado e/ou alimentação dentro de casa

Energia Elétrica

Telefonia fixa

Internet

Água

Outros

Não estou economizando/não economizei

40%

29%

13%

7%

39%

18%

12%

4%

33%

13%

8%

3%

10%
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Entre os entrevistados que não pretendem quitar as 
contas em atraso, a principal justificativa foi a cobrança 
considerara injusta ou excessiva (55,2%), seguido pelo 
fato de o consumidor estar desempregado (21,8%) ou 
porque o entrevistado não possui condições financeiras 
(20,7%). Para Marcela Kawauti, ao ser notificado de 
uma dívida em atraso, é importante que o consumidor 
busque seu histórico de comprovantes para ver se o 
valor é realmente devido. “Caso não seja, a pessoa 
deve entrar em contato diretamente com o credor e se 
necessário, procurar um órgão de defesa do consumidor 
para reverter a situação. Caso a cobrança seja devida, é 
preciso conferir os valores para se certificar de que não 
há incidência de juros ou multas abusivas para então 
dialogar com o credor e buscar a melhor forma e prazo 
de quitação para ambas as partes”, orienta.

A pesquisa também buscou investigar em quais 
momentos da vida os entrevistados consideram 
importante ter o nome limpo. Para 46,8% dos 
respondentes, é sempre importante ter o nome 
limpo, independentemente de qualquer situação ― 
percentual que cresce conforme aumenta a idade dos 
entrevistados e com maior incidência entre as classes 

A e B (55,8%). Outros 50,4% consideram importante 
para algum momento específico, seja para financiar 
uma casa (18,2%), um carro (15,0%), tomar algum 
empréstimo (14,9%) ou abrir conta em banco (12,0%). 
Apesar de a maioria dos entrevistados vincularem 
a credibilidade de ter um nome limpo para alcançar 
determinadas metas de consumo, somente 1,5% 
não enxergam a devida importância ou e 1,3% não 
souberam responder.

A razão que mais motiva o pagamento das dívidas na 
opinião dos próprios devedores é o fato de se tratar 
da atitude correta a se tomar (55,0%). Outros 48,7% 
afirmam que não se sentem confortáveis tendo o nome 
sujo, 32,1% acreditam que quanto mais demoram 

a pagar, maior fica o valor da dívida, 22,5% estão 
incomodados com as cobranças feitas pelos credores 
e 15,4% porque não conseguem fazer novas compras 
parceladas, ou seja, querem consumir ainda mais com 
prazo maior de pagamento.

PARA 47% DOS RESPONDENTES, 
É SEMPRE IMPORTANTE TER O 
NOME LIMPO. OUTROS 50% 

CONSIDERAM IMPORTANTE PARA 
ALGUM MOMENTO ESPECÍFICO
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Na prática, quais são de fatos as limitações impostas 
para quem está com o nome sujo? Sete em cada 
dez entrevistados (72,8%) afirmam terem sofrido 
alguma consequência ― com menor intensidade 
entre consumidores com mais de 50 anos (62,0%) ―, 
sendo que as mais comuns são não conseguir fazer um 
novo cartão de crédito, loja ou crediário (32,2%) ― 
restrição citada mais frequentemente pelas mulheres 
(37,7%) e em menor intensidade entre pessoas com 
mais de 50 anos (23,8%) ―, não conseguir fazer 
compras a prazo (28,1%), não conseguir abrir conta em 
banco e utilizar ferramentas como talões de cheque, 
empréstimo e cheque especial (17,7%), não conseguir 
financiar um carro (13,5%) e ter o nome protestado 
em cartório (11,9%). “De modo geral, o que acontece 

é que essas pessoas não conseguem crédito e ficam 
impossibilitadas de consumir a prazo. Por outro lado, a 
economia fica prejudicada, já que as empresas também 
deixam de receber e sofrem com a estagnação dos 
níveis de consumo”, comenta Kawauti.

De modo geral, a maioria dos consumidores (92,5%) 
ouvidos na pesquisa confessam que mudaram a forma 
de administrar seu orçamento, após a experiência 
de negativação, sendo que destes, 35,0% passaram a 
controlar todos os gastos, 27,8% passaram a pensar 
mais antes de fazer compras ― especialmente as 
classes A e B (33,8%) ―, 22,9% passaram a comprar 
somente quando podem pagar à vista e 22,2% agora 
evitam usar o cartão de crédito, especialmente as 
classes A e B (29,7%).

PRINCIPAIS RESTRIÇÕES PARA NEGATIVADOS É NÃO 
CONSEGUIR CRÉDITO E DEIXAR DE CONSUMIR A 
PRAZO

Sim (Total) 73%

 Sim, não consegui fazer um novo cartão de crédito, cartão de loja, abrir crediário, etc. 32%

 Sim, só consigo fazer compras à vista, não aceitam pagamento parcelado 28%

 Sim, não consegui abrir conta em banco, fazer empréstimo, usar cheque especial, ter talão de cheque, etc. 18%

 Sim, não consegui financiar um carro 13%

 Sim, meu nome foi protestado em cartório 12%

 Sim, não consegui financiar uma casa/apartamento 11%

 Sim, tive algum(ns) bem(s) penhorado(s) 4%

 Sim, fui processado 3%

 Sim, outros 2%

Não, eu consegui fazer tudo o que eu quis até o momento e não tive nenhuma consequência 8%

Não sei, pois não tentei fazer nenhuma compra no crédito desde que meu nome ficou sujo 16%

Não, desde que meu nome ficou sujo, passei a usar o nome de terceiros para compras 3%

CONSEQUÊNCIAS VIVENCIADAS POR TER O NOME SUJO
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2. NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

72% AFIRMAM QUE TENTARAM NEGOCIAR OS 
DÉBITOS EM ATRASO. TELEFONE É O MEIO MAIS 
UTILIZADO PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

A maioria dos entrevistados (72,3%) tentou negociar 
as contas em atraso, sendo que 45,1% adotaram uma 
postura ativa e procuraram o credor para negociar e 
outros 27,2% foram procurados pelo credor para entrar 
em um acordo. Entre os que não tentaram negociar 
(24,0%), 14,7% gostariam de conversar, mas alegam 
que não tiveram tempo, 8,0% também estão abertos 
a negociações, porém não sabem como fazer e nem 
quem procurar e 1,2% não tentou e nem quer negociar 
e pagar.

De modo geral, o telefone é o meio mais utilizado para 
a negociação das dívidas, principalmente quando se 

trata de atrasos na fatura do cartão de crédito (55,4%), 
contas de TV por assinatura (55,3%), financiamento 
de carro/moto (52,7%), contas de telefonia fixa/móvel 
(49,2%), mensalidades de escola, faculdade ou cursos 
(46,0%) e cheque especial (44,7%). A conversa pessoal 
foi bastante citada no caso das mensalidades de 
escolas e cursos (32,6%), dos empréstimos (30,6%) e 
dos crediários (29,6%). O uso do e-mail também ganha 
destaque principalmente junto a contas de internet 
(20,4%) e de TV por assinatura (17,9%).
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RESPOSTAS 
(RM)

Telefone 
fixo ou 
celular

Internet TV por 
assinatura Crediário

Financia-
mento de 

carro/moto

Escola, 
faculdade, 

cursos

Cartão 
de 

crédito

Emprés-
timos

Cheque 
especial

Por telefone, 
conversa com 
cobrador

49% 38% 55% 48% 53% 46% 55% 40% 45%

Pessoalmente, 
nas lojas/
empresas

8% 23% 11% 30% 15% 33% 19% 31% 26%

Por e-mail 8% 20% 18% 14% 8% 11% 14% 13% 15%

No site da 
empresa 
credora, 
via chat ou 
preenchimento 
de formulários/
propostas

11% 4% 7% 9% 19% 11% 12% 18% 11%

Em sites 
especializados 
em negociação 
de dívidas

7% 8% 3% 8% 17% 5% 7% 12% 5%

Em mutirões 
especiais 
e eventos 
promovidos por 
empresas como 
CDL, Serasa, 
SCPC, Boa Vista 
para limpar o 
nome

6% 16% 17% 8% 5% 1% 4,9% 8% 8%

Contratou um 
advogado ou 
uma empresa 
intermediária 
que fez a 
negociação

6% 0% 12% 7% 7% 8% 2% 0% 5%

Por WhatsApp 1% 6% 3% 4% 4% 8% 5% 7% 4%

Por aplicativos 
especializados 
em negociação 
de dívidas

2% 4% 10% 6% 9% 5% 5% 2% 6%

Por aplicativos 
da empresa 
credora

10% 12% 4% 6% 14% 3% 5% 7% 7%

Outro 1% 3% 5% 0% 0% 2% 1% 3% 2%

MEIO UTILIZADO PARA A NEGOCIAÇÃO
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As plataformas tradicionais de negociação ― a exemplo 
da abordagem pessoal ou por meio do telefone ― são 
modelos já consolidados, que oferecem liberdade para 
que credor e inadimplente busquem acordos fora de 
um roteiro e que levem em conta as possibilidades de 
cada um. Por outro lado, os meios digitais são modelos 
de ascendente crescimento, que cada vez mais ganham 
espaço, refletindo a entrada no mercado de consumo 
e crédito dos nativos digitais, gerações já nascidas no 
mundo digital e que oferecem uma gama de facilidades 
e comodidades. Dessa forma buscou-se analisar e 
comparar a forma de funcionamento, as vantagens e 
as desvantagens desses dois tipos de canais: tradicional 

e online.

A pesquisa revela que os mecanismos digitais se 
mostram bastante eficientes na hora de negociar os 
débitos em atraso. Dentre todos os entrevistados 
que tentaram negociar suas dívidas utilizando sites e 
aplicativos, 43,4% iniciaram e finalizaram a negociação 
apenas com o uso dessas plataformas digitais, sem 
intervenção de outro meio tradicional, principalmente 
entre respondentes das classes C, D e E (49,9%). Outros 
35,7% alegam que fizeram parte da negociação pelo site 
e outra parte pelo telefone e para 19,9% a negociação 
foi feita parte pelo site e parte pessoalmente.

FAZER SIMULAÇÕES DOS VALORES E NÚMEROS DE 
PARCELAS É A PRINCIPAL VANTAGEM ENTRE OS QUE 
PREFEREM NEGOCIAR ON LINE
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Na opinião dos próprios entrevistados que já utilizaram 
esse tipo de plataforma, a principal vantagem de 
negociar por site e aplicativos especializados em 
detrimento do modelo tradicional (pessoal ou por 
telefone) é poder fazer simulações do número 
de parcelas e valores que melhor se adequam à 
realidade do inadimplente (25,1%). Já 22,6% apontam 
a agilidade e o fato de não precisarem entrar filas para 
serem atendidos e outros 20,9% enaltecem a rapidez 
e a facilidade do atendimento, já que não precisam 
se deslocar até o credor para poderem negociar. “De 
modo geral, o consumidor encontra uma grande 
comodidade nesse tipo de negociação, já que grande 
parte do processo pode ser feito pela palma da mão 
ou pela tela do computador, com rapidez, segurança e 
a qualquer hora”, comenta Kawauti.

Por outro lado, o estudo também buscou entender 
os gargalos do uso de mecanismos digitais para 
a negociação de dívidas em comparação com as 
negociações presenciais e por telefone. 27,7% dos 
entrevistados que utilizaram as plataformas online 
para a negociação, consideram que a principal 
desvantagem dos meios digitais é não ter tanta 
flexibilidade para fazer contrapropostas como 
acontece nos meios tradicionais ― principalmente 
entrevistados das classes A e B (38,9%). Além disso, 
27,1% dos entrevistados alegam que nem sempre 
podem negociar dívidas na plataforma digital, já que 
não são todas as empresas que possuem este tipo 
de serviço. Outros 24,9% mencionam a falta de uma 
pessoa para poder esclarecer pontos de dúvidas na 
negociação como taxas e juros.

PRINCIPAIS VANTAGENS
Poder fazer simulações de número de 
parcelas e valores que melhor se adequam 
a minha realidade

25%

Agilidade, pois não precisa enfrentar filas 
para ser atendido 23%

Rapidez, pois não precisa se deslocar para 
um local determinado para negociar, pode 
fazer da própria casa ou trabalho

21%

Rapidez, pois não precisa esperar o 
atendimento conferir dados, fazer 
perguntas pessoais, entre outros questões 
para iniciar o atendimento de fato

21%

Comodidade, poder fazer a negociação no 
horário que quiser 20%

Rapidez, pois o atendimento pessoal ou 
telefônico nem sempre é eficiente 18%

Não passar por constrangimento de ter 
que falar com alguém sobre as dívidas 17%

Facilidade para ter as informações do valor 
atual da dívida 16%

Comodidade, poder fazer a negociação 
sem precisar sair de casa 14%

Não precisar falar com ninguém, 
geralmente os atendimentos são ruins e 
tenho até preguiça de entrar em contato

14%

Não sei 1%

PRINCIPAIS DESVANTAGENS

Não ter tanta flexibilidade quanto 
o atendimento pessoal para fazer 
contrapropostas

28%

Não poder negociar dívidas de algumas 
empresas, pois nem todas estão 
disponíveis neste tipo de site

27%

Não ter uma pessoa para explicar alguns 
pontos da negociação como taxas e juros 
que não entendo muito bem

25%

Insegurança, pois não sabe se o nome será 
limpo de fato após a negociação 25%

Dificuldades enfrentadas no site para 
inserir todas as informações necessárias 22%

Insegurança, por não saber se o site é 
confiável 21%

Não tem tanto descontos e abatimentos 
quanto o atendimento pessoal 18%

Outros 1%

Não sei 5%

NEGOCIAR POR MEIO DE SITES OU APLICATIVOS ESPECIALIZADOS
EM COMPARAÇÃO AO MODELO PESSOAL OU POR TELEFONE
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Levando em consideração todos os entrevistados que 
tentaram negociar as dívidas, independente do modo, 
o número médio de tentativas nas negociações de 
forma tradicional (presencialmente ou por telefone) 
foi de 3,06 vezes, sendo que destes, 44,8% tentaram 
de 1 a 2 vezes ― principalmente entrevistados entre 
18 e 34 anos (56,4%) e os das classes C, D e E (49,6%) 

― e outros 25,5% tentaram de 3 a 5 vezes ― com 
menor frequência entre jovens de 18 a 34 anos e maior 
frequência entre pessoas das classes A e B (33,2%). Já 
entre os que optaram pelos meios digitais, o número 
médio de tentativas foi menor: de 2,76 vezes, sendo 
que destes, 41,4% tentaram de 1 a 2 vezes e 32,7% 
tentaram de 3 a 5 vezes.

A pesquisa mostra que o percentual dos inadimplentes 
que fizeram algum tipo de contraproposta para o 
credor durante a negociação é similar nos meios 
tradicionais (84,8%) e online (79,3%). O percentual de 
entrevistados que se prepararam de alguma forma 
para debater as condições de quitação das dívidas 
antes da negociação é maior entre os que utilizaram 
a negociação online (84,5%) do que na negociação 
tradicional (75,6%, percentual que aumenta para 81,0% 
entre os homens). De modo geral, quem se preparou 
pesquisou o valor inicial da dívida e o valor dos juros 
cobrados (24,3% na negociação tradicional ante 29,1% 

na negociação online), analisou o orçamento para 
saber as verdadeiras condições de pagamento (22,1% 
na negociação tradicional ante 20,9% na online), 
pesquisou apenas o valor da dívida atual (12,9% na 
tradicional ante 23,5% na online) e pesquisou apenas o 
valor inicial da dívida (12,9% na negociação tradicional 
ante 20,5% na online). “Independentemente do meio 
de negociação, o consumidor deve conhecer bem 
os limites do próprio orçamento e ser franco com o 
negociador. Caso contrário, corre o risco de fazer um 
acordo fora de suas possibilidades e acabar contraindo 
novas dívidas em atraso”, pondera Kawauti.

RESPOSTAS

TIPO DE NEGOCIAÇÃO*

NEGOCIAÇÃO 
TRADICIONAL

NEGOCIAÇÃO 
ONLINE

Sim (Total) 85% 79%

Sim, sugeri valores menores, diferentes dos propostos 52% 58%

Sim, sugeri um número de parcelas diferente ao proposto 21% 14%

Sim, sugeri valor e número de parcelas diferentes 12% 7%

Não fez contraproposta 15% 21%

FEZ CONTRAPROPOSTA AO CREDOR DURANTE A NEGOCIAÇÃO

* Negociação tradicional (por telefone, pessoalmente) e negociação on line (site da empresa, sites ou aplicativos especializados em 
negociação de dívidas).
** Somente para quem tentou negociar as dívidas
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A pesquisa revela que, em média, os entrevistados 
conseguiram descontos para pagamentos à vista de 
cerca de 30,0%: aqueles que utilizaram os métodos 
tradicionais para negociação declararam ter obtido 
descontos de 36,7%, e aqueles que fizeram uso das 
plataformas online, de 34,9%. Por outro lado, em muitos 
casos os entrevistados relataram que não conseguiram 
descontos (25,3% nos meios tradicionais ante 25,9% 
nas plataformas digitais) e outros alegaram que ainda 
estavam em processo de negociação (13,5% nas formas 
tradicionais ante 8,4% nos modelos digitais).

É expressivo o percentual de entrevistados que 
escolheram formas de pagamento parceladas para 
quitar as dívidas (63,8% nos meios tradicionais e 
65,3% nas plataformas online), sendo que dentre as 
formas de quitação a prazo, as mais utilizadas foram 
parcelas pagas no carnê ou no crediário (30,3% em 
métodos tradicionais ante 24,6% em plataformas 
online), no débito automático (13,8% na forma 
tradicional ante 9,0% na online), parcelas cobradas 
no cartão de crédito (9,1% na forma tradicional ante 

11,2% na online) e parcelas descontadas diretamente 
na folha de pagamento (7,9% e 11,5%). Um terço dos 
entrevistados que utilizou métodos tradicionais de 
negociação optou pelo pagamento à vista (30,1%), 
assim como entre aqueles que utilizaram site ou 
aplicativos (33,1%).

O estudo também avaliou a pontualidade no pagamento 
das prestações negociadas pelos entrevistados. Seis 
em cada dez (59,0%) que negociaram na forma 
tradicional afirmam que já pagaram todas as parcelas 
em dia, enquanto que 68,0% dos que negociaram 
pela internet ainda estão pagando suas parcelas. Já 
o percentual de inadimplência sobre as parcelas 
da negociação é de 32,0% entre os que negociaram 
em plataformas digitais e de 22,2% entre os que 
negociaram nas formas tradicionais . “O consumidor 
deve sempre ter em mente que apesar de a plataforma 
ser virtual, o compromisso firmado junto ao credor em 
uma negociação online implica em valores, parcelas e 
vencimentos reais”, alerta Kawauti.

NA HORA DA NEGOCIAÇÃO, DESCONTOS OFERECIDOS 
PELOS CREDORES SUPERAM 30% PARA PAGAMENTOS 
À VISTA
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Para ambos os perfis de negociação, o aspecto mais 
importante para aceitar a proposta de pagamento 
da dívida foram as condições terem ficado dentro da 
expectativa inicial (27,1% na negociação tradicional 
ante 27,2% na negociação online). Outros fatores 
mencionados como importantes são a prestação 

estar dentro das possibilidades de pagamento do 
consumidor (26,2% nos meios tradicionais ante 23,1% 
nas plataformas digitais) e o fato de haver uma redução 
significativa no valor total da dívida para pagamento 
parcelado (20,8% na negociação tradicional ante 18,8% 
na plataforma virtual).

Qual será a principal fonte de obtenção de dinheiro 
para o pagamento do valor combinado na negociação? 
De acordo com a pesquisa, a maior parte dos 
entrevistados pretende economizar e cortar gastos 
(36,4% na negociação tradicional ante 25,8% na 
forma online). Outras maneiras mencionadas foram 
utilizando dinheiro proveniente do 13º salário (citado 
por 18,4% na negociação tradicional ante 17,4% na 
negociação virtual), recorrendo à poupança (14,3% em 
meios tradicionais ante 18,5% em plataformas virtuais) 
ou utilizando o dinheiro oriundo da venda de algum 
bem (11,0% na negociação tradicional ante 12,7% em 
meios digitais).

RESPOSTAS

TIPO DE NEGOCIAÇÃO**

NEGOCIAÇÃO 
TRADICIONAL

NEGOCIAÇÃO 
VIRTUAL

Ficou dentro da minha expectativa inicial 27% 27%

A prestação ficou em um valor que eu posso pagar, não me 
preocupei muito com o valor total dos juros da dívida 26% 23%

Houve uma redução significativa no valor total da dívida para o 
pagamento parcelado 21% 19%

Houve um desconto significativo para pagamento à vista 17% 27%

Outros 9% 4%

FATORES MAIS IMPORTANTES PARA CONCORDAR COM A PROPOSTA
PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA

* Exceto para quem ainda está negociando as dívidas
** Negociação tradicional (por telefone, pessoalmente) e negociação on line (site da empresa, sites ou aplicativos especializados em 
negociação de dívidas).
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O estudo também sondou se os entrevistados, 
após a quitação da dívida, checaram se os próprios 
nomes realmente foram retirados dos cadastros 
de inadimplentes. De modo geral, 69,0% dos que 
negociaram de forma tradicional verificaram se o 
nome ficou realmente limpo, e 58,2% o fizeram entre 
os que negociaram pelo modelo online, com maior 

frequência entre respondentes do sexo feminino 
(77,1%). Parte considerável não pesquisou (28,1% 
entre os que utilizaram meios tradicionais, ante 41,8% 
entre os que utilizaram canais digitais) e houve quem 
não tivesse qualquer interesse em pesquisar (10,3% 
nos meios tradicionais ante 21,8% nos meios digitais).

APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, MAIORIA DOS 
ENTREVISTADOS CONFERE SE O NOME FOI REALMENTE 
RETIRADO DOS CADASTROS DE DEVEDORES

RESPOSTAS 

TIPO DE NEGOCIAÇÃO**

NEGOCIAÇÃO 
TRADICIONAL

NEGOCIAÇÃO 
ONLINE

Pesquisou (Total) 69% 58%

Pesquisei e de fato meu nome ficou limpo 53% 29%

Pesquisei e meu nome ainda demorou além do combinado 
para ficar limpo 15% 17%

Pesquisei e meu nome não ficou limpo 1% 12%

Não pesquisou (Total) 28% 42%

Não pesquisei, mas como não tive nenhuma restrição ao 
fazer novas compras, acredito que meu nome ficou limpo 13% 9%

Não pesquisei, e passei por constrangimentos quando 
fui fazer uma compra 5% 11%

Não tive interesse em pesquisar 10% 22%

Outro 3% 0%

VERIFICOU SE APÓS A QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS O NOME FICOU LIMPO

* Somente para quem já não está mais com o nome sujo
** Negociação tradicional (por telefone, pessoalmente) e negociação on line (site da empresa, sites ou aplicativos especializados em 
negociação de dívidas).
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Entre os entrevistados que conhecem sites e aplicativos 
de negociação de dívidas, 72,5% ficaram conhecendo 
essas plataformas por meio da internet, 16,3% por 
meio da indicação de amigos e parentes e 16,1% por 
anúncios em jornais, televisão e revistas.

Perguntados sobre quais eram os pontos mais 
relevantes para a escolha de um site ou aplicativo para 
pagamento de dívidas, 31,0% dos entrevistados que 
conhecem essas ferramentas priorizam as opções 
para renegociação - percentual que aumenta entre os 
homens (35,9%) e consumidores com mais de 50 anos 
(42,9%). 27,9% consideram a credibilidade da marca 
da empresa, 22,5% o percentual de desconto sobre a 
dívida e 13,8% os meios de pagamento disponibilizados.

Entre aqueles que não utilizaram sites ou aplicativos 
para negociar as dívidas, mas conhecem alguma 
dessas plataformas, o principal motivo para abrir mão 
dessas ferramentas é o fato desses consumidores 
acreditarem que o contato telefônico é mais fácil para 
esclarecer detalhes e sanar dúvidas (14,5%). Outros 
14,4% consideram que o contato pessoal é mais fácil de 
conseguir descontos melhores e 13,5% afirmam que o 

contato pessoal é mais fácil para sanar as dúvidas com 
relação aos detalhes da dívida.

Os especialistas do SPC Brasil esclarecem que usar 
as ferramentas de crédito de maneira consciente são 
formas de viabilizar sonhos em situações em que não há 
todo o dinheiro disponível para a compra. No entanto, 
quando se atrasa o pagamento de alguma parcela, esta 
inadimplência gera desvantagens para o consumidor, 
que em muitos casos tem o nome negativado e fica 
impossibilitado de comprar a prazo, bem como para 
os credores, que deixam de receber e amargam 
retrações nas vendas. “Além disso, índices altos de 
inadimplência fazem com que os credores tenham que 
aumentar as taxas de juros para poderem equalizar o 
risco do negócio da transação comercial. Dessa forma, 
é importante recuperar o crédito no mercado e rever 
a forma de gestão do próprio orçamento, buscando 
resistir às compras por impulso muitas vezes facilitadas 
pelo crédito, pagar à vista sempre que possível, poupar 
para imprevistos e se comprometer somente com 
parcelamentos que caibam no próprio bolso”, finaliza 
Vignoli. 
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CONCLUSÕES

PERFIL DA DÍVIDA

 » As principais contas que resultaram em nome sujo são as do cartão de crédito (53,0%), empréstimos (21,4%) e 
crediário (20,3%);

 » A média total das parcelas não pagas foi de 14,0 para o financiamento de carro/moto, seguida do empréstimo 
(7,9 parcelas), crediário (4,6 parcelas) e cartão de crédito (4,0 parcelas);

 » Os entrevistados possuem dívidas com duas empresas diferentes, em média, porém tiveram o nome efetivamente 
inseridos em órgão de restrição ao crédito por 1,5 empresas; 

 » O valor médio total das dívidas é de R$1.512,48 e o tempo médio estimado para pagá-las de 17,4 meses (1 ano 
e 5 meses);

 » 72,2% tomaram alguma atitude com a descoberta da negativação do nome, sendo que 26,0% procuraram o 
credor, 24,3% começaram a mudar seus hábitos financeiros para quitar a dívida e 18,0% procuraram órgãos de 
proteção ao crédito para limpar o nome;

 » Os principais motivos que impossibilitaram pagar as contas que deixaram o nome sujo foram a diminuição da 
renda (31,3%), perda do emprego (30,6%) e ter emprestado o nome a terceiros que não quitaram as dívidas 
(16,6%);

 »  25,2% pretendem pagar ou pagaram em primeiro lugar a conta de menor valor, 19,1% a conta com os juros mais 
altos e 18,2% a conta do cartão de crédito, crediário ou loja, para poder utilizar o crédito novamente;

 » As principais estratégias para conseguir quitar as dívidas são o acordo com o credor, parcelando o pagamento 
(35,7%), cortes no orçamento (24,2%) e obter alguma renda extra (18,2%);

 » As maiores dificuldades para quitar as dívidas são o fato de serem superiores aos ganhos (27,3%) e a dificuldade 
em negociar com as empresas que não fazem propostas dentro das possibilidades de pagamento (26,7%);

 » Entre os que realizaram cortes no orçamento para quitar as contas pendentes, as principais formas de economizar 
são cortes no lazer (40,2%), em vestuários e calçados (39,3%) e na alimentação fora de casa (32,6%);

 »  As principais razões para quitar as dívidas são considerar que essa é uma atitude correta (55,0%) e não se sentir 
confortável com o nome sujo (48,7%) 

 »  Os principais motivos para não pagar a dívida são considerar o valor da cobrança injusto ou excessivo (55,2%) e 
estar desempregado (21,8%);

 »  46,8% acreditam que é sempre importante manter o nome limpo independentemente da situação. 50,4% 
consideram importante para algum momento como no financiamento de uma casa (18,2%), de um carro (15,0%) 
ou para fazer algum empréstimo (14,9%). 

 » 72,8% já sofreram ou sofrem alguma consequência por ter o nome sujo, principalmente não conseguir fazer novo 
cartão de crédito, loja ou crediário (32,2%) e não conseguir parcelar as compras (28,1%); 

 »  Após ter o nome sujo, 92,5% consideram que mudaram a forma de administrar o orçamento, principalmente 
pelo controle de todos os gastos (35,0%) e pensando mais antes de fazer uma compra (27,8%).
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NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

 » 72,3% tentaram negociar a(s) dívida(s) em atraso, sendo que 45,1% procuraram o credor para negociar as dívidas 
e 27,2% foram procurados por eles. Outros 22,7% não tentaram negociar, porém gostariam;

 » De forma geral, o telefone é o meio mais utilizado na negociação, com predominância sobre as contas de cartão 
de crédito (55,4%), TV por assinatura (55,3%) e financiamento de carro/moto (52,7%);

 » Considerando os entrevistados que tentaram negociar suas dívidas por meio de plataformas virtuais, 43,4% 
das negociações foram feitas exclusivamente pelo site/aplicativo e 35,7% foram feitas parcialmente pelo site e 
parcialmente pelo telefone;

 » As principais vantagens de negociar por sites e aplicativos são: poder fazer simulações do pagamento (25,1%), 
agilidade e não ter que enfrentar filas (22,6%) e rapidez e facilidade (20,9%); 

 » As principais desvantagens de negociar online são: não ter tanta flexibilidade para fazer contrapropostas (27,7%) 
e a impossibilidade de negociar dívidas com empresas que não oferecem esse tipo de sites e aplicativos (27,1%);

 » Não houve diferença estatística entre a quantidade de tentativas de negociação considerando os que optaram 
pela negociação tradicional (3,0) e online (2,8)

 » O percentual dos que fizeram algum tipo de contraproposta é estatisticamente igual entre os que optaram pela 
negociação tradicional (84,8%) do que na online (79,3%);

 » A maioria se preparou antes da negociação, principalmente os que optaram pela negociação online (84,5%) ante 
a tradicional (75,6%);

 » Entre os que já negociaram a(s) dívida(s) no modelo tradicional, 63,8 optaram pelo pagamento parcelado (63,8%). 
30,1% pagaram à vista. Entre os que negociaram online, 65,3% optaram pelo parcelamento e 33,1% realizaram o 
pagamento à vista;

 » 59,0% dos que negociaram de forma tradicional pagaram todas as parcelas em dia, enquanto 68,0% dos que 
negociaram pela internet estão pagando em dia suas parcelas;

 » Para ambos os perfis de negociação, o aspecto mais importante para aceitar a proposta de pagamento da dívida 
foi ter ficado dentro da expectativa inicial: 27,1% na forma tradicional e 27,2% na forma online;

 » A principal fonte de obtenção do dinheiro para pagamento do valor acordado é o corte de gastos: 36,4% na 
negociação tradicional e 25,8% na negociação pela internet;

 »  69,0% dos que negociaram de forma tradicional verificaram se o nome ficou realmente limpo. Entre os que 
negociaram online, 58,2% verificaram;

 » Entre os que conhecem sites e aplicativos de negociação, 72,5% ficaram sabendo dessas ferramentas pela internet 
e 16,3% por indicação de amigos e parentes;

 » Entre os que conhecem sites para negociação 31,0% consideram as opções para a renegociação como o aspecto 
mais relevante na escolha de um site/aplicativo e outros 27,9% consideram a credibilidade da empresa;

 » Entre os que não utilizam plataformas digitais mas conhecem alguma dessas ferramentas, 14,5% acreditam que 
o telefone é mais fácil para conversar e esclarecer dúvidas e 14,4% consideram que o contato pessoal é mais fácil 
de conseguir descontos melhores.
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Residentes em todas 
as capitais brasileiras, 

com idade igual ou 
superior a 18 anos, 

ambos os sexos, todas 
as classes sociais, 

desempregados e que 
buscam uma nova 
oportunidade de 

trabalho.

Pesquisa realizada 
pessoalmente em 

pontos de fluxo 
considerando todas 

as 27 capitais do país.

600 casos, gerando margem 
de erro no geral de 4,0 

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

24 de novembro 
à 14 de dezembro 

de 2017.
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