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54% dos consumidores consideram difícil contratar empréstimos e 

financiamentos 

 

Diante de uma situação financeira ainda vista como ruim, a apuração douso do crédito por parte dos 

consumidores tem se mantido estável desde janeiro de 2017 quando iniciamos a série histórica. Apurado 

pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o Indicador do Uso do Crédito 

registrou 29,7 pontos em março de 2018, valor próximo da média histórica da série (27,1 pontos), iniciada. 

A escala do indicador varia de zero a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior o uso do crédito. 

Em termos percentuais, 46,2% utilizaram alguma modalidade de crédito em março, ante 53,8% que não 

usaram. A sondagem ainda mostrou que quase oito em cada dez consumidores (78,4%) estavam no 

vermelho ou no limite do orçamento no mês de abril. 

 

 

Fonte: SPC Brasil 

 

Entre as modalidades consideradas, a mais usada em março foi o cartão de crédito, mencionado por 39,8%. 

Em seguida, apareceram os crediários (10,2%); o cheque especial (6,5%); o empréstimo (6,0%) e os 

financiamentos (4,0%). O quadro de acesso ao crédito mostra que 42,6% têm cartão de crédito, 

independemente de terem usado no mês anterior à pesquisa. O crediário foi citado por 18,6%, enquanto o 

cheque especial à disposição foi citado por 16,5%. Empréstimos e financiamentos foram citados por, 

respectivamente, 14,1% e 14,2%.  

Questionados sobre a dificuldade de se obter empréstimos e financiamentos, a maior parte dos 

consumidores (53,9%) disse acreditar que é difícil ou muito difícil conseguir contratar. Na opinião de apenas 

11,4%, é fácil obter crédito. 16,9% avaliam que não é fácil nem difícil. Entre as classes C, D e E, a percepção 

de que é difícil contratar crédito é maior, chegando a 59,1% desses consumidores. Nas classes A e B, esse 

percentual é de 35,6%. Nas lojas, 17,1% dizem que tiveram o crédito negado ao tentar fazer uma compra 



 

parcelada, principalmente pela inadimplência ou nome sujo (7,9%) ou por falta de comprovação ou renda 

insuficiente (4,6%).  

 

 

Fonte: SPC Brasil 

 

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, as concessões de crédito começam a reagir, depois 

do aperto observado durante a crise. “Ao longo da década anterior, o crédito avançou de maneira rápida, 

estimulando o consumo. Nos últimos anos, porém, vimos a inadimplência avançar em razão das dificuldades 

que se abateram sobre a economia. Só agora as concessões de crédito começam a esboçar alguma reação. 

A redução das taxas de juros deve ajudar nesse sentido, mas não dispensa o cuidado que os consumidores 

devem ter ao contratar alguma das modalidades de crédito”, alerta a Kawauti.  

 

 

Cartão de crédito 

Alimentos e remédios lideram entre os itens comprados com cartão de crédito 

Uma vez aprovado, o consumidor recebe o cartão de crédito e pode usa-lo como quiser, até o limite 

contratado. A facilidade e comodidade para usar o cartão explica o fato de ser a modalidade mais citada 

pelos consumidores. De acordo com a sondagem, entre os que usaram cartão de crédito em março, 33,2% 

aumentaram o valor da fatura com relação ao mês anterior, enquanto 26,0% notaram redução e 35,7% 

notaram que o valor permaneceu o mesmo. Questionados sobre o gasto total da fatura, o valor médio foi 

de R$ 955,02.  

 

Ainda de acordo com a sondagem, em março de 2017, 71,5% dos consumidores pagaram o valor integral da 

fatura. Mas 26,0% acabaram entrando no rotativo, sendo que 15,0% pagaram um valor entre o mínimo e o 

total; 7,2% ainda não tinham pagado no período da sondagem; 3,1% pagaram somente o mínimo e 0,6% 

pagaram um valor abaixo do mínimo. “Antes de constatar que não vai conseguir pagar a fatura, o ideal é que 



 

o consumidor controle seus gastos. O pagamento do mínimo é a “solução” encontrada por muita gente para 

continuar gastando. O que se ignora é que, ao faze-lo, o consumidor está contratando um empréstimo com 

taxas que superam os 300%”, alerta Kawauti. A lista de itens comprados com o cartão de crédito é ampla e 

variada. Os Alimentos no supermercado foram os itens mais citados, lembrados por 62,1% desses 

consumidores. Em seguida, vieram os Remédios (47,6%), as Roupas, Calçados e Acessórios (37,9%) e 

Combustível (35,1%).  

 

Itens comprados com cartão de crédito   

Alimentos (Supermercado) 62,1% 

Remédios 47,6% 

Roupas, Calçados, Acessórios 37,9% 

Combustível 35,1% 

Bares e restaurantes 31,0% 

Maquiagem, perfumes, cremes, loções, etc 18,8% 

Crédito, Recarga para telefone celular 17,2% 

Salão de beleza 12,5% 

Eletrônicos  10,3% 

Acessórios para automóveis 10,0% 

Artigos de cama, mesa e banho 9,4% 

Materiais de construção 9,4% 

Eletrodomésticos  8,2% 

Livros 8,2% 

Viagens 7,2% 

Brinquedos 6,6% 

Móveis 6,0% 

Não sei / Prefiro não responder 5,6% 

Outros 5,3% 
 

Fonte: SPC Brasil 

 

Crediário 

Gasto médio com crediário foi de R$ 326,69 

O crediário (carnê, boleto, e cartões exclusivos de determinada loja), pode ser uma opção para quem não 

dispõe de cartão de crédito nem de dinheiro para o pagamento à vista. Em alguns casos, implica o pagamento 

de juros, o que o torna desvantajoso na comparação com o cartão de crédito pago em dia, já que boa parte 

das lojas oferece parcelamento sem juros no cartão. Pela sondagem, o gasto médio no crediário foi de R$ 

326,69 em março. Já os itens mais comprados com essa modalidade foram as Roupas (48,8%); os eletrônicos 



 

(19,5%); os eletrodomésticos (18,3%); artigos de cama, mesa e banho (17,1%) e  alimentos no supermercado 

(14,6%). 

 

 

 

Itens comprados no crediário   

Roupas, Calçados, Acessórios 48,8% 

Eletrônicos  19,5% 

Eletrodomésticos 18,3% 

Artigos de cama, mesa e banho 17,1% 

Alimentos (Supermercado) 14,6% 

Móveis 9,8% 

Recarga para telefone celular 8,5% 

Maquiagem, perfumes, cremes, loções, etc 3,7% 

Não sei / Prefiro não responder 8,5% 

Outros 4,9% 
 

Fonte: SPC Brasil 

 

Propensão ao consumo e situação das finanças  

No limite do orçamento, consumidores intencionam cortar gastos 

Mesmo com a mudanças já observadas no quadro econômico, a maior parte dos consumidores (59,8%) 

disseram querer reduzir os gastos ao longo de abril, com relação aos gastos de março. Apenas 3,4% 

manifestaram a intenção de aumentar, enquanto 34,2% pretendiam manter. As principais motivações para 

cortar os gastos são os preços elevados, citados por 35,9% desses consumidores. Em seguida, aparecem a 

busca constante por economizar (31,5%); o desemprego (21,1%); o endividamento (17,1%); e a redução dos 

ganhos (10,4%).  

Entre os produtos que os consumidores pretendem comprar em maio, excetuando-se os itens de 

supermercado, os remédios lideram a lista, citados por 23,6%. Em seguida, aparecem as roupas, calçados e 

acessórios (22,2%); a recarga para celular (17,9%); e perfumes e cosméticos (17,4%), entre outros, conforme 

a tabela abaixo.  

 

Itens que pretende comprar em maio   

Remédios 23,6% 

Roupas, Calçados, Acessórios 22,2% 

Recarga para telefone celular 17,9% 

Perfumes, cremes, loções, maquiagem, etc 17,4% 

Eletrônicos  10,7% 

Salão de beleza 9,7% 



 

Artigos de cama, mesa e banho 9,5% 

Materiais de construção 9,2% 

Eletrodomésticos  7,2% 

Móveis 6,2% 

Livros 6,0% 

Viagens 5,2% 

Brinquedos 4,2% 

Carro/moto 3,9% 

Casa/apartamento 2,2% 

Outros 1,2% 

Não sei / Prefiro não responder 8,9% 

Nenhum 33,1% 
 

Fonte SPC Brasil 

 

Refletindo sobre a própria situação financeira, a maior parte diz estar no vermelho, sem conseguir pagar 

todas as contas (32,3%) ou no zero a zero, não sobrando e nem faltando dinheiro no orçamento (46,1%). 

Apenas 15,4% diz estar com sobra de dinheiro, sendo que 13,4% pretendiam poupar; e 2,0% pretendiam 

gastar. A principal razão para estar no vermelho, segundo esses entrevistados, é o fato de os itens consumo 

estarem mais caros, mencionado por (47,9%). Além disso, menciona-se a queda da renda (24,3%); a perda 

do emprego (24,3%); e o descontrole dos gastos (14,3%).  

 

 

Fonte: SPC Brasil 

 

Em síntese, os dados do Indicador de Uso do Crédito mostram pouca variação no período que se estende de 

janeiro de 2017  a março de 2018. Neste ínterim, o processo de recuperação econômica ganhou corpo, com 

a economia tendo crescido 1,0% em 2017. Todavia, por mais que a concessões de crédito mostrem uma 

reação, o cenário do crédito é bem diferente daquele observado nos anos 2000, quando avançou de forma 

expressiva. A sondagem também evidencia a importância do cartão de crédito para o consumo, hoje utilizado 



 

inclusive para compras de primeira necessidade, como alimentação e remédios. Isso reforça, para os 

especialistas, a importância de saber usar essa modalidade, que frequentemente vem com um limite que 

pode comprometer o orçamento do usuário. 

 

Metodologia 

A pesquisa abrangeu 12 capitais das cinco regiões brasileira, a saber: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém. Juntas, essas 

cidades somam aproximadamente 80% da população residente nas capitais. A amostra, de 800 casos, foi 

composta por pessoas com idade superior ou igual a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. 

Os dados foram coletados via web e presencialmente no mês de abril. A margem de erro é de 3,5 pontos 

percentuais.  

 


