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Comprar o vestido dos sonhos, o celular da moda, 
fazer um tratamento estético ou aproveitar uma super 
promoção do supermercado. Como satisfazer todas 
essas vontades do dia a dia, quando não se dispõe de 
todo o dinheiro necessário para pagar à vista? Uma 
boa opção é poupar até conseguir economizar toda a 
quantia desejada. Outra alternativa é lançar mão das 
ferramentas de crédito para alcançar esses objetivos, 
como por exemplo, dividindo o valor total do bem 
em prestações, pagando-se uma taxa de juros para a 
instituição credora.

Assim, o crédito, se bem utilizado, viabiliza sonhos, 
necessidades e desejos. No entanto, é preciso cautela 
e muito planejamento financeiro para não assumir 
compromissos maiores do que o próprio bolso consegue 

suportar, de modo que o caminho até o que se deseja 
não resulte em uma situação de superendividamento e 
no descontrole total das finanças pessoais. Como será 
visto a seguir, uma pesquisa encomendada pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que a 
maioria dos consumidores brasileiros admite que já 
comprou algo que não precisava devido às facilidades 
proporcionadas pelo crédito. Além disso, os sites de 
lojas na internet foram eleitos os que mais influenciam 
novas compras devido às facilidades para parcelar 
compras. Para levantar essas e outras informações 
sobre o Uso do Crédito, foram entrevistadas 910 
pessoas de todas as capitais brasileiras entre os dias 8 
e 22 de março de 2018.

MAIORIA DOS CONSUMIDORES BRASILEIROS JÁ 
COMPROU ALGO QUE NÃO PRECISAVA DEVIDO ÀS 
FACILIDADES PROPORCIONADAS PELO CRÉDITO
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MAIORIA DOS BRASILEIROS AFIRMA QUE 
COSTUMAM PAGAR SUAS COMPRAS À VISTA, 
SEJA EM DINHEIRO OU NO CARTÃO DE DÉBITO

Perguntados sobre como os consumidores costumam 
pagar suas compras no dia a dia, as formas mais 
mencionadas foram modalidades de pagamentos à 
vista, como dinheiro ― principalmente para gastos 
com salão e serviços de beleza (62,8%), remédios 
(47,3%), alimentação fora de casa (45,5%) e compras 
no supermercado (43,6%) ― e o cartão de débito ― 
sobretudo para alimentação fora de casa (26,2%), 

compras de supermercado (22,8%) e remédios 
(22,1%). O cartão de crédito (seja de banco, loja ou 
de outra instituição) também teve bastante destaque, 
sendo a modalidade de pagamento a prazo mais citada 
― principalmente para gastos com eletroeletrônicos 
(45,6%), roupas sapatos e acessórios (36,8%) e 
remédios (24,9%).
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De modo geral, ao fazerem uma compra, quatro 
em cada dez consumidores entrevistados (40,6%) 
afirmam que geralmente optam por pagar à vista. Um 
terço (33,9%) afirma que também paga à vista, mas 
somente se o desconto for vantajoso ― principalmente 
entrevistados das classes A e B (47,7%). Outros 
13,8% optam por pagar parcelado, analisando se 
têm condições de pagar as prestações e 9,3% sempre 
preferem pagar parcelado. Para Marcela Kawauti, 
economista-chefe do SPC Brasil, se o consumidor tem 
o dinheiro disponível e o parcelamento inclui juros, 
recomenda-se sempre pagar à vista. “Mesmo que 
o lojista não ofereça descontos, é sempre melhor 
evitar parcelamentos, principalmente em momentos 
de incertezas econômicas e de desemprego. Quanto 
menos o consumidor comprometer a renda com dívidas 
no futuro e juros desnecessários, melhor para se ter 
uma vida financeira equilibrada e estar preparado para 
imprevistos”, orienta a economista.

Levando em consideração todos os entrevistados, o 
número médio declarado de compras parceladas 
realizadas no mês anterior à pesquisa ― em fevereiro 
de 2018 ― foi de 3,1 itens. Por outro lado, mais de 
quatro em cada dez consumidores (44,7%) afirmam 
que não dividiram qualquer gasto neste período. Em 
média, serão necessários 5,4 meses para que aqueles 
que compraram parcelado no mês anterior ao estudo 
possam quitar todos os compromissos realizados. 
“Caso o consumidor opte por parcelar compras, 
é imprescindível que tenha total controle sobre o 
orçamento, anotando todos os gastos mensais, bem 
como as prestações previstas ao longo dos meses 
seguintes para que seja possível se organizar e honrar 
os compromissos. Durante este período, o ideal é que 
não se adquiram novas dívidas para evitar descontroles 
no orçamento”, pontua.

RESPOSTAS 
RU por item

Roupas, 
sapatos e 
acessórios

Mantimentos 
para casa/

compras de 
supermercado

Remédios Eletroeletrônicos
Salão/ 

serviços 
 de beleza

Comida fora 
de casa/
Delivery

Dinheiro 36% 44% 47% 19% 63% 45%

Cartão de crédito (seja 
de banco, loja ou alguma 
outra instituição)

37% 19% 25% 46% 12% 20%

Cartão de débito 18% 23% 22% 12% 13% 26%

Cheque à vista 0% 1% 0% 1% 0% 0%

Cheque pré-datado 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Crediário 3% 1% 1% 13% - -

Boleto bancário 
a vista 1% - - 4% - -

Paypal, PagSeguro, Moip 1% - 1% 1% - -

Cartão vale refeição/
alimentação - 11% - - - 3%

DE QUE MANEIRA COSTUMA PAGAR SUAS COMPRAS
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A pesquisa também detectou a influência exercida 
pelas ferramentas de crédito nas compras não 
planejadas dos consumidores. Perguntados se haviam 
consumido, no mês anterior à pesquisa, algo que não 
precisavam devido às facilidades proporcionadas pelo 
crédito, mais da metade dos consumidores (58,9%) 
afirmaram que sim, principalmente roupas, calçados 
e acessórios (18,8%), percentual que é maior entre as 
mulheres (22,6%) e menor entre consumidores com 

55 ou mais anos (8,0%); compras de supermercado 
(17,2%); perfumes e cosméticos (13,6%), sobretudo as 
mulheres (16,9%); idas a bares e restaurantes (13,5%); e 
gastos com farmácia/remédios (12,3%). “Antes de fazer 
uma compra a prazo, o consumidor deve se questionar 
sobre a real importância daquele item e avaliar se é 
possível esperar um ou mais meses para comprar o 
produto à vista e ainda pleitear um desconto”, explica 
Kawauti.

UM TERÇO DOS ENTREVISTADOS ACREDITA QUE 
LOJAS DE INTERNET SÃO AS QUE MAIS INFLUENCIAM 
O CONSUMIDOR A FAZER NOVAS COMPRAS
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Roupas, calçados e acessórios

Compras de supermercado

Perfumes/cosméticos

Ida a bares/restaurantes

Farmácia/remédios

Eletrônicos (celular/smatphones, TV, DVD, 
aparelho de som, computador, tablet, notebook etc)

Salão de beleza/tratamentos estéticos

Livros

Eletrodomésticos e eletroportáteis 
(geladeira, fogão, cafeteira, etc)

Jogos, brinquedos em geral

Viagens

Móveis

Tratamento odontológico

Carro/moto e acessórios

Tratamento médico (inclusive cirurgia 
plástica e outros procedimentos)

Imóvel (aquisição, reforma)

Não comprou nada parcelado influenciado 
pela facilidade do crédito

Não sei

7%

34%

19%

14%

6%

5%

3%

17%

12%

6%

4%

2%

1%

14%

9%

5%

3%

2%

EM FEVEREIRO COMPROU ALGUMA COISA NÃO PLANEJADA, 
DEVIDO À FACILIDADE DO CRÉDITO
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Praticamente um terço dos entrevistados (32,6%) 
acredita que as lojas de internet são as que mais 
estimulam o consumidor a fazer novas compras, 
devido ao fato de oferecerem prazos mais alongados 
e maiores possibilidades de parcelamento ― 
principalmente na opinião dos respondentes das 
classes A e B (42,0%). Em seguida mencionam as 
lojas de departamento (22,9%), sobretudo o público 
feminino (26,4%); os supermercados (13,0%); e as lojas 
de shopping (11,7%). Para Kawauti, as estratégias de 
marketing e venda das empresas estão focadas em 

trabalhar gatilhos e estímulos mentais que façam o 
consumidor comprar cada vez mais. “Neste sentido, 
as facilidades proporcionadas pelo crédito ajudam 
a suavizar o impacto gerado por novas compras e a 
potencializar os apelos das propagandas das lojas ― 
sobretudo na internet que conta com tecnologia e 
dados do perfil dos internautas para oferecer a todo 
momento exatamente o que é de interesse do cliente. 
O consumidor então deve ficar atento às compras 
impulsivas, porque mesmo que parcele, ainda terá que 
pagar pelas compras em excesso”, comenta.

Cerca de três em cada cinco consumidores (65,6%) 
afirmaram que pretendiam fazer compras parceladas 
em abril, sendo que 19,6% iriam adquirir eletrônicos 
― em menor percentual consumidores com mais 
de 55 anos (8,9%) ―; 19,5% planejavam comprar 
roupas, calçados e acessórios; 13,2% compras de 
supermercado; 12,3% eletrodomésticos; 11,2% móveis 
e 9,5% planejavam comprar viagens, principalmente 
os respondentes das classes A e B (17,2%). Para o 

educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, em 
geral, compras do dia a dia como alimentos, produtos 
de limpeza e combustível devem ser sempre feitas 
à vista. “No mês seguinte o consumidor certamente 
terá que comprar todos esses itens novamente e, 
dessa forma, cria-se o efeito bola de neve, quando as 
parcelas do mês atual somam-se às parcelas dos meses 
anteriores, reduzindo o orçamento disponível para os 
gastos no período”, explica.
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Eletrônicos (celular/smatphones, TV, DVD, 
aparelho de som, computador, tablete, notebook etc)

Roupas, calçados e acessórios

Compras de supermercado

Eletrodomésticos e eletroportáteis 
(geladeira, fogão, cafeteira, etc.)

Móveis

Viagens

Farmácia/remédios

Perfumes/cosméticos

Tratamento odontológico

Carro/moto e acessórios

Ida a bares/restaurantes

Imóvel (aquisição, reforma)

Salão de beleza/tratamentos estéticos

Livros

Tratamento médico (inclusive cirurgia 
plástica e outros procedimentos)

Jogos, brinquedos em geral

Não pretendo comprar nada parcelado no próximo mês

Não sei

20%

11%

7%

4%

13%

9%

5%

2%

28%

20%

9%

5%

3%

12%

9%

4%

2%

7%

PRODUTOS/SERVIÇOS QUE PRETENDE COMPRAR PARCELADO EM ABRIL
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Questionados sobre qual o tipo de modalidade de 
crédito preferida para compras a prazo, mesmo que 
os entrevistados não tivessem acesso a ela, a maioria 
(66,3%) mencionou o cartão de crédito. Em seguida 
surge o crediário/carnê (13,2%) ― principalmente entre 
o público feminino (16,0%) e com menor frequência 
entre consumidores com mais de 55 anos (7,1%) ― e o 
financiamento (4,5%) ― sobretudo respondentes com 
mais de 55 anos (9,1%). “Se utilizado com consciência, 
o cartão de crédito ajuda na hora da organização 
das finanças, já que é uma ferramenta prática e que 
permite concentrar todos os pagamentos em um 
único dia, deixando o consumidor livre para aplicar o 
dinheiro como bem entender durante todo restante do 
mês. No entanto, só deve ser utilizado no dia a dia por 
consumidores organizados e que detêm um controle 
rígido dos próprios gastos”, pondera Kawauti.

A pesquisa também buscou entender como os 
consumidores brasileiros decidem o número de 
parcelas na hora de dividir uma compra. Um terço 
(30,9%) afirma que leva em consideração a opção que 
mais se adequa ao seu orçamento. 18,0% optam pelo 
menor número de parcelas possível e, por outro lado, 
12,3% dividem as compras utilizando o maior número 
de prestações possível, contanto que não haja juros. 
Outros 27,2% afirmam que evitam ao máximo compras 
parceladas e sempre que possível pagam à vista. Para 
José Vignoli, mesmo que o consumidor decida parcelar 
uma compra, é recomendável que avalie seu orçamento 
e divida o valor em prestações que se adequem a sua 
realidade financeira. “Em geral, o consumidor não deve 
comprometer mais do que 30% da própria renda com 
prestações. Dependendo da sua realidade financeira e 
do valor de seus gastos fixos, essa porcentagem deve 
ser ainda menor”, orienta.

MAIORIA DOS CONSUMIDORES ELEGE O CARTÃO DE 
CRÉDITO COMO MEIO PREFERIDO PARA DIVIDIR AS 
COMPRAS
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O estudo também sondou se os estabelecimentos 
brasileiros costumam oferecer descontos aos seus 
clientes para pagamentos à vista e em dinheiro. Neste 
sentido, 36,2% dos consumidores entrevistados 
afirmam que, no último mês, receberam ofertas de 
lojistas de descontos caso pagassem em dinheiro ― 
principalmente os homens (41,6%) e respondentes 
das classes A e B (46,7%), sendo que 21,3% afirmam 
ter recebido propostas de descontos quando tentaram 
comprar no débito e 17,5%, quando tentaram comprar 
a prazo. De modo geral, a média de desconto oferecido 

é de 15,7%. Por outro lado, a maior parte (51,9%) 
afirma não recebeu esse tipo de oferta, principalmente 
as mulheres (58,0%). “Se o estabelecimento não 
oferecer desconto, converse com o gerente ou com o 
proprietário e faça uma proposta para o pagamento 
em dinheiro. Explique que é um bom negócio para 
ambos os lados: o consumidor ganha um desconto 
no produto e o estabelecimento recebe o dinheiro na 
hora, o que isenta o lojista de taxas extras e do risco de 
inadimplência”, sugere.

36% 
DOS CONSUMIDORES 
AFIRMAM QUE, EM 

FEVEREIRO, RECEBERAM 
OFERTAS DE LOJISTAS  
E DESCONTOS CASO 

PAGASSEM EM DINHEIRO
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METADE DOS CONSUMIDORES PERCEBEM 
DIFICULDADE DOS ESTABELECIMENTOS EM ACEITAR 
DETERMINADAS FORMAS DE PAGAMENTO

O ano passado marcou o fim da crise econômica iniciada 
em 2014 e o início da recuperação da economia, com 
retomada do PIB, queda da inflação e da taxa básica 
de juros. O cenário de crédito também foi impactado 
positivamente, principalmente o crédito destinado às 
famílias. Dados do Banco Central do Brasil mostram 
retomada da concessão nas principais modalidades 
de crédito à pessoa física, especialmente o crédito 
consignado, financiamento de veículos e no cartão de 
crédito. Apesar disso, a recuperação ainda é discreta, 
o retorno da confiança ainda não foi consolidado e 
alguns efeitos da crise ainda se fazem sentir. Assim, 

a pesquisa constatou que metade dos consumidores 
entrevistados (53,0%) tem percebido dificuldades 
por parte de algumas lojas para aceitarem algumas 
formas de pagamento, principalmente o crediário 
(33,2%), cheques pré-datados (29,3%), cartão de 
crédito (24,5%) e cheque à vista (21,0%). Porém, 36,3% 
dizem não notar esse tipo de dificuldade. Questionados 
sobre qual atitude tomam diante de uma recusa 
em aceitar algum tipo de pagamento, três em cada 
dez entrevistados (30,9%) relatam que desistem da 
compra, 28,9% pagam à vista e 19,7% tentam pagar 
com outra forma pagamento a crédito.

RESPOSTAS – RM GERAL

Sim (total) 53%

Sim, crediário (carnê, boleto a prazo ou cartão para compras exclusivas em uma loja) 33%

Sim, cheque pré-datado 29%

Sim, cartão de crédito (seja de banco, loja ou alguma outra instituição) 24%

Sim, cheque à vista 21%

Sim, financiamento (para gasto específico com automóvel, casa e/ou financiamento estudantil) 15%

Sim, transferência bancária 12%

Não 36%

Não sei 11%

TEM SENTIDO DIFICULDADE POR PARTE DAS LOJAS 
PARA ACEITAREM ALGUMAS FORMAS DE PAGAMENTO
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TEM EVITADO ALGUMA FORMA DE PAGAMENTO 
A CRÉDITO NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES

Perguntados se tem evitado de alguma forma algum tipo de pagamento a crédito nos últimos três meses, a 
maioria (58,4%) afirma que sim, principalmente no cartão de crédito parcelado (28,8%), no crediário (16,3%), 
no cartão de crédito à vista (16,2%), enquanto 12,4% evitaram fazer financiamentos. Por outro lado, 35,1% não 
têm evitado, sendo que 19,3% afirmam que continuam agindo da mesma forma e 15,8% costumam fazer seus 
pagamentos à vista.

RESPOSTAS – RM GERAL

Sim (total) 58%

Sim, cartão de crédito parcelado 29%

Sim, crediário (carnê/cartão exclusivo de loja) 16%

Sim, cartão de crédito à vista 16%

Sim, financiamento 12%

Sim, cheque pré-datado 10%

Sim, outro 0%

Não (total) 35%

Não, continuo agindo da mesma forma 19%

Não, costumo fazer meus pagamentos à vista 16%

Não sei 6%
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Os especialistas em Educação Financeira do SPC Brasil 
explicam que a democratização do crédito no Brasil 
― sobretudo nas classes menos favorecidas ― é um 
fenômeno que ganhou força recentemente, de modo 
que muitos brasileiros ainda estão aprendendo a lidar 
com essas ferramentas e com as consequências de um 
uso pouco consciente.

Dessa forma, consumidores menos atentos podem ser 
iludidos pelos valores baixos das parcelas e pelos prazos 
a perder de vista. “E é justamente aí que mora o perigo, 
já que o consumidor pode se endividar pouco a pouco 
e, sem sequer perceber, acabar comprometendo toda 
sua renda com prestações e juros, adquirindo uma 
dívida impagável”, explica Vignoli.

Sendo assim, alcançar sonhos por meio de 
parcelamentos pode ser uma boa opção, quando o valor 
do bem ou do serviço é muito maior do que a renda 
disponível para pagá-lo. No entanto, a falsa sensação 
de comprar sem pagar nada, gerada em muitas pessoas 
pelo pagamento em prestações ou no cartão de crédito 
― principalmente quando não controlado e gerenciado 
― leva muitos consumidores ao superendividamento, 
podendo inclusive gerar consequências mais graves, 
como a inadimplência.

“O pagamento diluído no longo prazo pode impulsionar 
um volume de compras maior do que o próprio 
orçamento pode suportar. Para que a relação de 
consumo seja sustentável para lojistas e clientes, o 
SPC alerta para que os consumidores paguem sempre 
que possível à vista. Caso decidam fazer compras 
parceladas, planejem seus gastos, evitem a menor 
incidência possível de juros e escolham prestações que 
não comprometam o bolso”, finaliza Kawauti.
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CONCLUSÕES

 » A maior parte das compras são feitas em dinheiro e no cartão de débito para pagamentos à vista e no cartão de 
crédito para compras a prazo;

 » 40,6% sempre compram à vista e 33,9% compram à vista, mas apenas se tiverem um bom desconto. 

 » O número médio de compras parceladas no mês anterior à pesquisa foi de 3,1 itens. Serão necessários, em 
média, 5,4 meses para o pagamento total das parcelas adquiridas. 

 » 58,9% admitem ter realizado alguma compra não planejada no mês anterior à pesquisa pela facilidade do crédito, 
com destaque para roupas, calçados e acessórios (18,8%), supermercado (17,2%) e perfumes e cosméticos 
(13,6%);

 » Segundo a percepção dos entrevistados, as lojas que mais estimulam novas compras por conta das facilidades do 
crédito são as lojas na internet (32,6%), lojas de departamento (22,9%) e os supermercados (13,0%);

 » Os produtos mais visados para compras parceladas em abril são os eletrônicos (19,6%), roupas, calçados e 
acessórios (19,5%) e as compras de supermercado (13,2%);

 » Os meios de pagamento preferidos para compras parceladas são o cartão de crédito (66,3%), o crediário/carnê 
(13,2%) e os financiamentos (4,5%);

 » Os principais fatores levados em consideração na definição do número de parcelas a serem pagas são a adequação 
ao planejamento (30,9%) e a opção com o menor número de parcelas, sempre que possível (18,0%). 

 » 36,2% receberam no mês anterior à pesquisa proposta de lojas para ganhar descontos em pagamentos à vista, no 
dinheiro. O percentual médio de desconto oferecido foi de 15,7%; 

 » 53,0% sentiram alguma dificuldade por parte das lojas em aceitarem determinadas formas de pagamento, 
principalmente crediário (33,2%), cheque pré-datado (29,3%) e cartão de crédito (24,5%);

 »  Diante da dificuldade, 30,9% desistiram da compra, 28,9% pagaram à vista e 19,7% tentaram outra modalidade 
de pagamento no crédito;

 » 58,4% têm evitado algumas formas de pagamento no crédito nos últimos 3 meses, especialmente o crédito 
parcelado (28,8%), crediário (16,3%) e cartão de crédito à vista (16,2%).
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores de todas 
as capitais brasileiras, 
homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas.

Pesquisa realizada 
pela web. Os 
dados foram 

pós-ponderados 
para ficarem 

representativos do 
universo estudado.

910 casos, gerando uma 
margem de erro no geral de 
3,2 p.p. para um intervalo de 

confiança a 95%.

08 a 22 de março 
de 2018.
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