INADIMPLENTES BRASILEIROS 2018:
PERFIL E COMPORTAMENTO
FRENTE ÀS DÍVIDAS
AGOSTO 2018

54% DOS QUE FORAM NEGATIVADOS NOS ÚLTIMOS
CINCOS ANOS NÃO QUITARAM AS DÍVIDAS

Em junho deste ano, o número de brasileiros incluídos

De acordo com a pesquisa “Inadimplentes Brasileiros”,

em cadastros de restrição ao crédito chegou a 63,6

conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes

milhões de indivíduos1, o que corresponde a 41,6% da

Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, as contas com maior

população adulta no país; um retrato da combinação

tempo médio de atraso, hoje, são o empréstimo pessoal

nociva entre atividade econômica em baixa e

em banco ou financeira, o empréstimo consignado em

empresariado sem confiança para voltar a investir e/

banco ou financeira e o cheque especial, sendo que

ou contratar, cenário político conturbado e repleto

o valor médio total das dívidas com pagamento em

de incertezas às vésperas de mais um ciclo eleitoral,

atraso é de R$ 2.616.

altos níveis de desemprego e renda insuficiente de
2

muitos consumidores para arcar com os compromissos
financeiros assumidos.

Além de mapear o perfil demográfico dos inadimplentes
e de suas dívidas, investigando as razões que geraram
o não pagamento, o estudo analisa a capacidade e a

O Banco Central tem mantido a taxa básica de juros

intenção de quitar, ou não, os compromissos em atraso,

em níveis historicamente baixos , sustentando que

bem como a reincidência de registros em entidades de

a economia brasileira segue em processo gradual

proteção ao crédito. Foram ouvidos 609 consumidores,

de recuperação, mas a recente paralisação dos

com contas em atraso há no mínimo 90 dias, em todas

caminhoneiros reforçou a sensação de que ainda há

as 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com

um longo caminho à frente: o ritmo atual da retomada

idade igual ou maior a 18 anos e de todas as classes

está longe de produzir efeitos benéficos diretamente na

econômicas e escolaridades, entre os dias 12 e 26 de

vida financeira de muitas pessoas, que veem as dívidas

junho deste ano.
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se acumulando e pouco podem fazer para alterar esse
quadro.

1
2
3

Estimativa da CNDL/SPC Brasil
De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego foi de 12,4% no segundo trimestre, encerrado em junho de 2018, ante 13,1% no primeiro
trimestre do ano.
No início de agosto o Comitê de Política Monetária do banco Central – Copom – manteve a taxa básica de juros em 6,5% ao ano, menor
patamar desde o início da série histórica.
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PERFIL DO
INADIMPLENTE
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NOVE EM CADA DEZ INADIMPLENTES PERTENCEM
À CLASSE C/D/E E POSSUEM, EM MÉDIA, 36 ANOS

De cada 10

consumidores inadimplentes,
são
são

4 homens 6 mulheres
Mais de quatro
em cada dez
inadimplentes
estão localizados na

região Sudeste

(46%)

24%
12%
9%
8%

Nordeste
Centro-oeste
Norte
Sul

A média de idade
dessas pessoas é de

36 anos

Seis em cada dez

possuem o segundo
grau completo ou
incompleto

De cada dez consumidores inadimplentes, observa-se

com predomínio bastante expressivo de consumidores

que quatro são homens (42,2%) e seis são mulheres

pertencentes à Classe C/D/E: 93,3%, contra apenas

(57,8%). A média de idade dessas pessoas é de 36

6,7% na Classe A/B. Mais de quatro em cada dez

anos, sendo que 28,9% possuem entre 25 e 34 anos e

inadimplentes estão localizados na região Sudeste

23,8% estão na faixa etária de 35 a 44 anos.

(46,0%), a mais populosa e industrializada do país. A

Além disso, seis em cada dez inadimplentes possuem
o segundo grau completo ou incompleto (59,4%),

estes se seguem os consumidores das regiões Nordeste
(24,1%), Centro-oeste (12,3%), Norte (9,0%) e Sul
(8,5%).
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PERFIL
DA DÍVIDA
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ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS, COMPRAS
NO SUPERMERCADO E ELETRÔNICOS SÃO ITENS
ADQUIRIDOS NO CRÉDITO QUE MAIS LEVARAM
À INADIMPLÊNCIA

Quando não se pode arcar financeiramente com

com queda de 7,4 p.p em relação a 2017), a TV por

todos os compromissos financeiros assumidos, o jeito

assinatura/internet (34,2%, com queda de 10,3 p.p em

é priorizar. O estudo indica que muitos brasileiros

relação a 2017), e o aluguel (22,0%).

endividados se veem obrigados a eleger as contas
mais importantes para pagar, aquelas consideradas
indispensáveis para o dia a dia, enquanto outras vão
tendo o pagamento adiado até segunda ordem. O
problema é que essas escolhas, muitas vezes, criam
uma situação em que se torna cada vez mais difícil
superar o endividamento, devido à ocorrência dos
altos juros sobre o valor da dívida.
Os compromissos financeiros mais comuns entre os
inadimplentes hoje, independentemente de estarem
em dia ou não, são a conta de água e luz (57,1%, com
queda de 6,9 p.p em relação a 2017), as parcelas a
pagar no cartão de crédito – banco, loja ou alguma
outra instituição (48,6%), o crediário - carnê, boleto a
prazo ou cartão para compras exclusivas em uma loja
(46,5%), a conta de telefone fixo ou celular (45,6%,

Por outro lado, os compromissos menos frequentes
são o condomínio (5,9%, com queda de 4,4 p.p em
relação a 2017), o financiamento da casa própria
(3,8%, com queda de 4,7 p.p em relação a 2017) e as
parcelas a pagar de cheques pré-datados (2,3%). Vale
destacar ainda que não houve crescimento no número
de nenhum dos compromissos assumidos em relação
a 2017.
Considerando somente as contas que estão em dia,
as mais mencionadas são o plano de saúde (89,4%),
o condomínio (86,1%), o aluguel (82,1%), a despesa
de água e/ou luz (79,0%), TV por assinatura/internet
(75,0%, com queda de 8,1 p.p em relação a 2017) e de
telefone fixo ou celular (65,1%, com queda de 11,9 p.p
em relação a 2017).
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Em contrapartida, as dívidas em atraso mais frequentes

prazo ou cartão para compras exclusivas em uma loja

são o empréstimo com parentes e/ou amigos (37,8%)

(19,8%), o cheque especial (19,6%, com alta de 11,6

e de instituições financeiras: as parcelas a pagar

p.p em relação a 2017) e o empréstimo pessoal em

no cartão de crédito - banco, loja ou alguma outra

banco ou financeira (19,3%).

instituição (19,9%), o crediário – carnê, boleto a

PARENTES, AMIGOS
E INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS SÃO OS
QUE MAIS SOFREM
INADIMPLÊNCIA
VALOR TOTAL MÉDIO
DAS DÍVIDAS EM
ATRASO É DE

R$ 2.616

Com o passar do tempo e as dívidas se acumulando,

de crédito (62,8%), o empréstimo pessoal em banco

aumentam as chances de que as contas atrasadas

ou financeira (61,4%) e o empréstimo consignado

resultem na inclusão do nome do consumidor em

em banco ou financeira (60,5%). Em relação ao ano

cadastros de restrição ao crédito. Neste caso, os

passado, houve aumento significativo no percentual de

compromissos que mais levaram à negativação são

negativação da TV por assinatura/internet, passando

o crediário (65,4%), as parcelas a pagar no cartão

de 9,0% em 2017 para 17,8% em 2018.
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COMPROMISSOS FINANCEIROS EM DIA/EM ATRASO

COMPROMISSOS
QUE POSSUI
Conta de água e/ou luz

57%

Parcelas a pagar no
cartão de crédito
(banco, loja ou alguma
outra instituição)

49%

Crediário (carnê,
boleto a prazo ou cartão
para compras exclusivas
em uma loja)

46%

Conta de telefone
(fixo ou celular)

46%

COMPROMISSOS
EM DIA

COMPROMISSOS
EM ATRASO
Empréstimo com
parentes e/ou amigos

38%

Parcelas a pagar no
cartão de crédito
(banco, loja ou alguma
outra instituição)

20%

Crediário (carnê,
boleto a prazo ou cartão
para compras exclusivas
em uma loja)

20%

65%

Cheque especial

20%

Plano de saúde

89%

Condomínio

86%

Aluguel

82%

Conta de água e/ou luz

79%

TV por assinatura/
internet

75%

Conta de telefone
(fixo ou celular)

TV por assinatura/
internet

34%

Aluguel

22%

Escola ou faculdade

58%

Empréstimo pessoal
em banco ou financeira

19%

Empréstimo pessoal
em banco ou financeira

14%

Financiamento de
automóvel (carro, moto)

38%

Financiamento de
automóvel (carro, moto)

17%

Empréstimo consignado
em banco ou financeira

14%

Empréstimo com
parentes e/ou amigos

31%

Escola ou faculdade

16%

Escola ou faculdade

14%

15%

Plano de saúde
Empréstimo com
parentes e/ou amigos

14%
12%

Cheque especial

9%

Financiamento de
automóvel (carro, moto)

8%

Condomínio

6%

Financiamento
de casa própria

4%

Parcelas a pagar em
cheques pré-datados

2%

Empréstimo consignado
em banco ou financeira

29%

Conta de telefone
(fixo ou celular)

Cheque especial

23%

Empréstimo consignado
em banco ou financeira

10%

Empréstimo pessoal
em banco ou financeira

19%

Conta de água e/ou luz

10%

Parcelas a pagar
no cartão de crédito
(banco, loja ou alguma
outra instituição)
Crediário (carnê,
boleto a prazo ou cartão
para compras exclusivas
em uma loja)

17%

Aluguel

8%

TV por assinatura/
internet

7%

Plano de saúde

7%

Condomínio

6%

15%
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Sugerindo que a inadimplência costuma ser um

mais tempo são o empréstimo pessoal em banco ou

problema de difícil solução, ao menos no curto ou

financeira (34,0 meses), o empréstimo consignado em

médio prazo, observa-se que algumas contas estão

banco ou financeira (26,7 meses), o cheque especial

atrasadas por um período que vai de um ano e meio a

(23,6 meses), as parcelas a pagar no cartão de crédito

quase três anos, em média, sendo que as atrasadas há

(20,3 meses) e o crediário (18,9 meses).

Dentre os produtos e serviços comprados no crédito

aumentando para 26,1% entre os homens), o celular/

que ocasionaram a inadimplência, por sua vez, os mais

smartphone (15,2%) e os eletrodomésticos (15,2%).

comuns são roupas, calçados e acessórios (42,0%, com

A pesquisa revela ainda que o valor total médio das

queda de 17,6 p.p em relação a 2017), as compras

dívidas com pagamento em atraso é de R$ 2.615,98 –

no supermercado (20,5%, com queda de 10,9 p.p em

chegando a R$ 2.934,34 entre os homens e R$ 3.718,48

relação a 2017), as compras de eletrônicos (20,3%,

na Classe A/B.
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PRODUTOS/SERVIÇOS COMPRADOS NO CRÉDITO
QUE GERARAM A INADIMPLÊNCIA
42%

Roupas, Calçados e acessórios
Supermercado

20%

Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, MP3,
câmera digital, computador, notebook, tablet)

20%

Celular/smartphone

15%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira)

15%
9%

Móveis para casa
Remédios

5%

Perfumes/cosméticos

4%

Bares e restaurantes

3%

Combustível

3%

Viagens

1%

Tratamentos estéticos

1%

Cursos diversos

1%

Salão de beleza

1%

Outro
Não sei/não me lembro

10%
6%

“Algumas das contas em atraso há mais tempo são

podem ultrapassar 400% ao ano no caso de algumas

justamente aquelas que costumam estar associadas

linhas de bancos e financeiras. Neste momento em que

aos juros mais altos, como empréstimos e despesas do

o país ainda tenta reerguer sua economia, levando em

cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo. Isso

conta fatores como renda achatada, diminuição dos

cria, para o consumidor, um ciclo muito difícil de ser

postos de trabalho com carteira assinada e elevação da

rompido. É claro que não dá pra deixar de pagar contas

informalidade, a verdade é que o consumidor precisa

de necessidades imediatas como água e luz ou o aluguel,

avaliar suas condições e pensar duas vezes antes de

mas a pessoa não pode simplesmente negligenciar o

fazer novos compromissos financeiros de longo prazo,

pagamento das outras contas, pois a tendência, neste

pois podem trazer desequilíbrios no orçamento e, no

caso, é ficar com uma dívida praticamente impagável

limite, a inadimplência” – explica a economista chefe

devido à sobreposição dos juros a cada mês, que

do SPC Brasil, Marcela Kawauti.
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CAPACIDADE E
PRETENSÃO DE
PAGAMENTO
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46% NÃO TERÃO CONDIÇÕES DE QUITAR AS DÍVIDAS
EM ATRASO NOS PRÓXIMOS TRÊS MESES

Como agir para sair do endividamento e da

Cinco em cada dez pessoas ouvidas acreditam que

inadimplência? Quais são as estratégias mais utilizadas

terão condições para pagar as dívidas nos próximos

pelos brasileiros para lidar com as contas em atraso? A

3 meses (54,0%), sendo que 35,6% pretendem quitar

esse respeito, o estudo indica que a saída vislumbrada

todas as dívidas (com alta de 15,8 p.p em relação a

pelos

principalmente,

2017, chegando a 39,5% entre as mulheres) e 13,3%

negociações, cortes de gastos e fazer atividades

apenas parte delas (com queda de 12,5 p.p. em relação

que possam gerar dinheiro extra. Porém, o cenário

a 2017). No entanto, 46,0% admitem que não terão

econômico atual e a disparidade entre a renda e as

condições de quitar as dívidas neste período.

consumidores

envolve,

dívidas adquiridas constituem obstáculos.

Considerando

apenas

os

consumidores

que

A taxa de desemprego, segundo o IBGE, recuou de

intencionam pagar as despesas em aberto, 37,2% farão

13,0% na média dos três meses encerrados em junho

isso ao realizar um acordo com o credor e parcelar o

do ano passado para 12,4% nos três meses finalizados

valor em débito, enquanto 18,8% planejam fazer cortes

em junho de 2018, em linha com as previsões de uma

nos gastos e 18,1% farão “bicos”. Ao mesmo tempo,

retomada lenta e discreta – tanto no mercado de

dentre aqueles que pretendem economizar para quitar

trabalho quanto nos níveis de consumo doméstico.

as dívidas em atraso, as principais áreas de corte nos

Embora a inflação permaneça controlada e a taxa

gastos são lazer (33,9%), vestuário e calçados (32,1%),

básica de juros esteja em seu menor nível histórico,

salão de beleza, manicure e massagens (30,4%),

o grande número de pessoas desocupadas prova

alimentação fora de casa (28,6%) e produtos de beleza

que os reflexos da crise ainda se fazem presentes do

(25,0%).

dia a dia de milhões de brasileiros. E mesmo aqueles
que trabalham, atualmente, veem sua renda bastante
pressionada.
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COMO PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO
Fazer um acordo com credor, parcelando
o valor que estava em débito

37%

Fazer alguns cortes nos gastos, ou seja, economizar

19%

Gerar alguma renda além da que tem hoje, fazer “bico”

18%

Receber o pagamento de dívidas de terceiros

8%

Utilizar o (13º) Décimo Terceiro Salário

8%

Utilizar dinheiro da poupança/
reserva financeira que possui

7%

Vender as férias

7%

Utilizar aumento de salário

6%

Forçar a pessoa para quem emprestei
dinheiro/meu nome a pagar

4%

Vender algum bem que possui

3%

Pegar um empréstimo com amigos ou parentes

2%

Trocar a dívida através de um empréstimo
com juros menores em banco/financeira

1%

Outro

8%

os

o desemprego e 15,4% argumentam que o valor da

compromissos em atraso, 35,6% dos inadimplentes

dívida é muito superior aos ganhos, ficando sem

alegam renda insuficiente (aumentando para 47,4%

condições de obter o dinheiro.

Considerando

as

dificuldades

para

quitar

entre os mais velhos), enquanto 26,6% mencionam

DIFICULDADES PARA
QUITAR OS COMPROMISSOS
EM ATRASO:

36%

RENDA
INSUFICIENTE

27%

DESEMPREGO
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Diante dessa situação, muitas pessoas são levadas a

produtos de higiene e limpeza da casa (28,9%), pagar

privilegiar compras e pagamento de compromissos

as contas em atraso para limpar o nome (24,5%) e

financeiros, no dia a dia. As prioridades dos

pagar no prazo as contas mensais e que ainda estão

inadimplentes, neste caso, são a compra dos alimentos,

em dia (21,5%).

PRIORIDADES DE COMPRA E PAGAMENTO DE CONTAS NO DIA A DIA
Fazer compras de alimentos,
produtos de higiene e limpeza para a casa

29%

24%

Pagar as contas que estão em atraso para limpar o nome

Pagar no prazo as contas mensais
(luz, telefone, etc) que ainda estão em dia

21%

Guardar dinheiro para algum imprevisto
ou para algum projeto futuro

10%

Pagar no prazo as contas de crediário, cartão de
crédito, cheque especial que ainda estão em dia

Comprar produtos que deseja,
ainda que não sejam necessários

Gastos com lazer

9%

4%

2%

Para o educador financeiro do Meu Bolso Feliz, José

deve considerar a possibilidade de vender algum

Vignoli, um bom diagnóstico financeiro ainda é o

item de seu patrimônio ou desfazer-se de qualquer

meio mais seguro de saber como agir para sair da

aplicação ou reserva financeira que tenha em mãos,

inadimplência: “A primeira medida a ser tomada é saber

pois os juros do endividamento podem ser abusivos,

exatamente qual é a renda e quais são as despesas

em muitos casos. Também é recomendável tentar

mensais da pessoa. Assim fica mais fácil identificar o

renegociar prazos, valores e multas com os credores, a

tamanho do rombo no orçamento. Depois, deve-se

fim de tentar reduzir os danos. Finalmente, vale refletir

fazer uma lista das dívidas e dos juros cobrados em

sobre os gastos e hábitos de consumo, cortando tudo

cada uma, lembrando que o recomendável é priorizar,

que for possível e evitando ao máximo novas despesas,

sempre, o pagamento daquelas com as taxas mais

neste primeiro momento, até que a situação esteja

altas. Com esses detalhes em mãos, o consumidor

controlada novamente”.
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REINCIDÊNCIA
DAS DÍVIDAS
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MÉDIA DE NEGATIVAÇÕES É DE 1,6 VEZES NOS
ÚLTIMOS CINCO ANOS
Conjuntura econômica desfavorável ou descuido com

pagá-las (21,8%). Por outro lado, 75,5% não realizaram

o orçamento? Recessão e desemprego ou compras

compras nessas condições. De forma semelhante,

em excesso? Afinal, de quem é a responsabilidade

20,2% fizeram compras nos últimos três meses sem ao

pela inadimplência? Embora muitos consumidores

menos avaliar se conseguiriam pagar ou não, ao passo

mencionem as condições ruins da economia na hora

em que 78,7% não compraram sem antes pensar.

de justificar suas dificuldades financeiras recentes, a
pesquisa indica que o consumo por impulso e outros
hábitos de compra em descompasso com o próprio
orçamento costumam ocasionar problemas graves.
Além disso, muitas pessoas cometem os mesmos erros
e se tornam inadimplentes mais de uma vez.

Cinco em cada dez pessoas ouvidas estiveram
negativadas uma vez nos últimos cinco anos (52,2%,
com aumento de 6,7 p.p em relação a 2017), enquanto
17,9% estiveram negativadas duas vezes (com queda
de 7,1 p.p em relação a 2017) e 6,2% por mais de três
vezes (com queda de 4,3 p.p. em relação a 2017). A

Assim, por exemplo, dois em cada dez entrevistados

média de negativações, por sua vez, foi de 1,59 vezes

fizeram compras nos últimos 3 meses, mesmo estando

nos últimos cinco anos.

conscientes de que seria difícil ou não conseguiriam

DOIS EM CADA DEZ
ENTREVISTADOS FIZERAM
COMPRAS NOS ÚLTIMOS
3 MESES, MESMO ESTANDO
CONSCIENTES DE QUE
SERIA DIFÍCIL OU NÃO
CONSEGUIRIAM PAGÁ-LAS
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Tendo em vista apenas os que passaram por essa

Finalmente, dentre os que estão com o nome sujo e

situação nos últimos cinco anos, quatro em cada dez

ainda têm dívidas com o pagamento pendente, 48,6%

já pagaram parte ou todas as dívidas (43,7%), sendo

buscaram resolver a situação e 51,4% não buscaram,

que 29,1% quitaram todas elas e 14,6% algumas delas.

sendo que 42,9% não conseguiram e 8,5% não têm

Entretanto, 53,8% não quitaram nenhuma dívida.

interesse na resolução.

Vale ressaltar que a concessão de crédito para pessoas

bom pagador e o nome limpo são importantes para

físicas mostrou crescimento anual real de 1,7% em

adquirir crédito no mercado, seja por tornar mais

junho de 2018, ante 8,0% registrados em junho de

fácil as concessões, seja por viabilizar juros menores

2014. Isso significa que, mesmo com o crescimento, os

e condições mais favoráveis de pagamento. Portanto,

percentuais ainda estão muito abaixo do período pré-

é preciso que o consumidor se organize e busque

crise. Mesmo que, em alguns casos, sair da condição

negociações viáveis para a quitação de suas dívidas,

de inadimplente exija tempo e esforço consideráveis,

avaliando a possibilidade de trocar aquelas mais caras

este é o único caminho para que o consumidor retome

por empréstimos com taxas menores e prazos mais

seu poder de compra e possa fazer planos e conquistar

extensos.

objetivos financeiros e sonhos diversos. O histórico de

17

CONCLUSÕES
PERFIL DO INADIMPLENTE
»» De cada dez consumidores inadimplentes, quatro são homens (42,2%) e seis são mulheres (57,8%). A média de
idade dessas pessoas é de 36 anos, sendo que 28,9% possuem entre 25 e 34 anos e 23,8% estão na faixa etária
de 35 a 44 anos.
»» 59,4% possuem o segundo grau completo ou incompleto, com predomínio bastante expressivo de consumidores
pertencentes à Classe C/D/E: 93,3%, contra apenas 6,7% na Classe A/B.
»» 46,0% estão localizados na região Sudeste (46,0%), a mais populosa e industrializada do país. A estes se seguem
os consumidores das regiões Nordeste (24,1%), Centro-oeste (12,3%), Norte (9,0%) e Sul (8,5%).

PERFIL DA DÍVIDA
»» Os compromissos financeiros mais comuns entre os inadimplentes hoje, independentemente de estarem em dia
ou não, são a conta de água e luz (57,1%), as parcelas a pagar no cartão de crédito – banco, loja ou alguma outra
instituição (48,6%), o crediário - carnê, boleto a prazo ou cartão para compras exclusivas em uma loja (46,5%), a
conta de telefone fixo ou celular (45,6%), a TV por assinatura/internet (34,2%) e o aluguel (22,0%).
»» Os compromissos menos frequentes são o condomínio (5,9%), o financiamento da casa própria (3,8%) e as
parcelas a pagar de cheques pré-datados (2,3%). Vale destacar ainda que não houve crescimento do número de
nenhum dos compromissos assumidos em relação a 2017.
»» Considerando somente as contas que estão em dia, as mais mencionadas são o plano de saúde (89,4%), o
condomínio (86,1%), o aluguel (82,1%), a despesa de água e/ou luz (79,0%), TV por assinatura/internet (75,0%) e
de telefone fixo ou celular (65,1%).
»» As dívidas em atraso mais frequentes são o empréstimo com parentes e/ou amigos (37,8%) e de instituições
financeiras: as parcelas a pagar no cartão de crédito - banco, loja ou alguma outra instituição (19,9%), o crediário
– carnê, boleto a prazo ou cartão para compras exclusivas em uma loja (19,8%), o cheque especial (19,6%) e o
empréstimo pessoal em banco ou financeira (19,3%).
»» Os compromissos que mais levaram à negativação são o crediário (65,4%), as parcelas a pagar no cartão de
crédito (62,8%), o empréstimo pessoal em banco ou financeira (61,4%) e o empréstimo consignado em banco ou
financeira (60,5%). Em relação ao ano passado, houve aumento significativo no percentual de negativação da TV
por assinatura/internet, passando de 9,0% em 2017 para 17,8% em 2018.
»» Contas com maior tempo médio de atraso: empréstimo pessoal em banco ou financeira (34,0 meses), empréstimo
consignado em banco ou financeira (26,7 meses), cheque especial (23,6 meses), parcelas a pagar no cartão de
crédito (20,3 meses) e crediário (18,9 meses).
»» Dentre os produtos e serviços comprados no crédito que ocasionaram a inadimplência, os mais comuns são
roupas, calçados e acessórios (42,0%), as compras no supermercado (20,5%), as compras de eletrônicos (20,3%),
o celular/smartphone (15,2%) e os eletrodomésticos (15,2%).
»» O valor total médio das dívidas com pagamento em atraso é de R$ 2.615,98.

18

CAPACIDADE E PRETENSÃO DE PAGAMENTO
»» 54,0% acreditam que terão condições para pagar as dívidas nos próximos 3 meses, sendo que 35,6% pretendem
quitar todas as dívidas e 13,3% apenas parte delas. No entanto, 46,0% admitem que não terão condições de
quitar as dívidas neste período.
»» Considerando apenas os consumidores que intencionam pagar as despesas em aberto, 37,2% farão isso ao
realizar um acordo com o credor e parcelar o valor em débito, enquanto 18,8% planejam fazer cortes nos gastos
e 18,1% farão “bicos”.
»» Dentre aqueles que pretendem economizar para quitar as dívidas em atraso, as principais áreas de corte nos gastos
são lazer (33,9%), vestuário e calçados (32,1%), salão de beleza, manicure e massagens (30,4%), alimentação fora
de casa (28,6%) e produtos de beleza (25,0%).
»» Considerando as dificuldades para quitar os compromissos em atraso, 35,6% dos inadimplentes alegam renda
insuficiente, enquanto 26,6% mencionam o desemprego e 15,4% argumentam que o valor da dívida é muito
superior aos ganhos, ficando sem condições de obter o dinheiro.
»» As prioridades dos inadimplentes são a compra dos alimentos, produtos de higiene e limpeza da casa (28,9%),
pagar as contas em atraso para limpar o nome (24,5%) e pagar no prazo as contas mensais e que ainda estão em
dia (21,5%).

REINCIDÊNCIA DAS DÍVIDAS
»» 21,8% fizeram compras nos últimos 3 meses, mesmo estando conscientes de que seria difícil ou não conseguiriam
pagá-las. Por outro lado, 75,5% não realizaram compras nessas condições.
»» 20,2% fizeram compras nos últimos três meses sem ao menos avaliar se conseguiriam pagar ou não, ao passo em
que 78,7% não compraram sem antes pensar.
»» 52,2% estiveram negativadas uma vez nos últimos cinco anos, enquanto 17,9% estiveram negativadas duas vezes
e 6,2% por mais de três vezes.
»» A média de negativações foi de 1,6 vezes nos últimos cinco anos.
»» Tendo em vista apenas os que passaram por essa situação nos últimos cinco anos, quatro em cada dez já pagaram
parte ou todas as dívidas (43,7%), sendo que 29,1% quitaram todas elas e 14,6% algumas delas. Entretanto,
53,8% não quitaram nenhuma dívida.
»» Dentre os que estão com o nome sujo e ainda têm dívidas com o pagamento pendente, 48,6% buscaram resolver
a situação e 51,4% não buscaram, sendo que 42,9% não conseguiram e 8,5% não têm interesse na resolução.
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DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada

609 casos, gerando margem

12 a 26 de junho

contas em atraso há

por meio de coleta

de erro no geral de 3,97

de 2018.

mais de três meses,

pessoal presencial.

p.p. para um intervalo de

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores com

de todas as 27 capitais

confiança a 95%.

brasileiras, homens
e mulheres, com
idade igual ou maior
a 18 anos, de todas as
classes econômicas e
escolaridades.
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