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Acumular dívidas, perder o controle do pagamento das 
contas e ter o nome incluído em cadastros de proteção 
ao crédito não é algo que acontece da noite para o 
dia. A inadimplência é resultado de várias atitudes e 
padrões de comportamento que se repetem ao longo 
do tempo. É claro que a conjuntura econômica do país 
e fatores como a perda do emprego ou a diminuição 
da renda podem ocasionar dificuldades financeiras, 
mas os hábitos do próprio consumidor também são 
fundamentais para compreender esse processo.

Assim, até que ponto o desconhecimento das contas 
e do orçamento pessoal representa um risco para 
as finanças? A pesquisa “Origens da Inadimplência 

2018”, feita em conjunto pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, 
tem como objetivo avaliar o conhecimento das 
contas e habilidades financeiras dos inadimplentes 
entrevistados, observando as consequências sobre o 
orçamento e a gestão das dívidas existentes, além de 
investigar sua origem comportamental.

Foram ouvidos 609 consumidores com contas em 
atraso há no mínimo 90 dias, em todas as 27 capitais 
brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou 
maior a 18 anos e de todas as classes econômicas e 
escolaridades, entre os dias 12 e 26 de junho deste ano.

45% DOS INADIMPLENTES SABEM POUCO OU NADA 
SOBRE O VALOR DE SUAS CONTAS BÁSICAS
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CONHECIMENTO 
DAS CONTAS E 
HABILIDADES 

FINANCEIRAS DOS 
INADIMPLENTES
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Dirigir de olhos vendados pelas avenidas de uma grande 
cidade seria inconcebível para qualquer motorista, mas 
é assim que muitos consumidores agem em relação 
às finanças pessoais: na maioria do tempo eles estão 
“andando no escuro”, ou seja, não conhecem bem o 
próprio orçamento, não sabem ao certo o quanto 
ganham e nem mesmo o valor real das contas que 
precisam pagar todos os meses. 

A pesquisa indica que seis em cada dez consumidores 
ouvidos praticamente desconhecem sua renda total 
– salários e recebimento de aluguéis, dentre outros 
rendimentos (60,6%). Para muitas pessoas, a falta de 
domínio sobre o aspecto financeiro se estende até 
mesmo aos compromissos mais importantes do dia a 
dia, já que 45,5% admitem saber pouco ou nada sobre 
o valor das contas básicas. 

Dentre essas últimas estão, por exemplo, as 
mensalidades escolares e do plano de saúde, a taxa de 
condomínio, a conta água e luz ou o valor do aluguel. São 
despesas quase sempre fixas ou com pouca margem de 
alteração, permitindo que a pessoa se planeje e saiba 
com antecedência o quanto terá que desembolsar para 
pagá-las ao longo de cada mês. 

De forma semelhante, a maioria dos entrevistados não 
parece estar preparada para utilizar adequadamente 
as ferramentas de crédito mais comuns: 61,0% sabem 

pouco ou nada sobre o número de parcelas das 
compras no crédito - cartão de crédito, crediário, 
carnê e cartão de loja, enquanto 57,4% sabem pouco 
ou nada sobre os valores dos produtos/serviços 
comprados com pagamento parcelado. 

Para a economista chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, o desconhecimento do orçamento pessoal 
deixa o consumidor desprotegido e mais sujeito aos 
imprevistos: “Se eu não sei bem o quanto vou receber 
este mês, como poderei saber quanto posso gastar? 
E se minhas despesas não estão contabilizadas, como 
saberei se vou terminar o mês no azul ou no vermelho? 
Vamos lembrar que no meio do caminho ainda podem 
acontecer problemas inesperados, como o desemprego 
ou uma questão de saúde. Quando a pessoa perde sua 
fonte de renda ou fica impossibilitada de trabalhar, por 
exemplo, a primeira providência é fazer as contas e 
cortar gastos, mas pra isso é preciso saber de quais gastos 
estamos falando. Outra questão é em relação ao uso 
do crédito: simplesmente sair comprando sem anotar 
ou controlar de alguma forma os valores é uma receita 
pronta para o desastre financeiro. Muitas pessoas só 
têm noção de suas compras quando chega a fatura 
do cartão, o que é absolutamente desaconselhável. 
Quem deseja mesmo ficar livre da inadimplência deve, 
primeiramente, planejar com antecedência os gastos 
mensais e controlar regularmente o orçamento”. 

SEIS EM CADA DEZ SABEM POUCO OU NADA SOBRE O 
NÚMERO DE PARCELAS DAS COMPRAS NO CRÉDITO 
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ORIGENS 
COMPORTAMENTAIS 
DA INADIMPLÊNCIA
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Desemprego, perda do poder de compra, uso 
irresponsável do crédito, consumismo, aquisições 
desnecessárias. Há inúmeras razões para explicar a 
inadimplência e uma parte delas está diretamente 
ligada aos hábitos e atitudes do próprio consumidor. 

Assim, neste estudo, foram investigados certos padrões 
de comportamento em relação ao uso do dinheiro a fim 

de compreender a relação que se estabelece entre ações 
cotidianas, as dificuldades, a negativação e os impactos 
na vida familiar. Esses padrões, por sua vez, foram 
agrupados em diferentes esferas: comportamento 
financeiro, impulsividade nas compras e descontrole 
financeiro e influência do ambiente familiar.

PERDA DO EMPREGO, DIMINUIÇÃO DA RENDA E 
DESCONTROLE DO ORÇAMENTO SÃO PRINCIPAIS 
MOTIVOS DA INADIMPLÊNCIA

ESFERAS DO COMPORTAMENTO 
QUE GERAM A INADIMPLÊNCIA

COMPORTAMENTO 
FINANCEIRO

DESCONTROLE 
FINANCEIRO

IMPULSIVIDADE 
NAS COMPRAS

INFLUÊNCIA DO 
AMBIENTE FAMILIAR

Dentre os principais motivos que impossibilitaram 
o pagamento das dívidas em atraso há mais de três 
meses estão a perda do emprego (37,3%, aumentando 
para 38,4% na Classe C/D/E), a diminuição da renda 
(23,6%), a falta de controle financeiro/falta de 

planejamento no orçamento (11,8%), ter emprestado 
o nome para outros realizarem compras (9,0%) e o 
fato de os preços das coisas terem subido muito, não 
conseguem comprar o necessário/básico com o que 
recebem (9,0%).
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MOTIVOS QUE IMPOSSIBILITARAM O PAGAMENTO 
DA DÍVIDA EM ATRASO HÁ MAIS DE 3 MESES

Perdi o emprego

Minha renda diminuiu

Falta de controle financeiro/ 
falta de planejamento no orçamento

Emprestei o nome para outros realizarem compras

Os preços das coisas subiram muito, não consigo 
comprar o necessário/básico com o que recebo

Salário atrasado ou não pago

A cobrança foi indevida/injusta e não paguei

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

Tive problemas de saúde

Consegui crédito fácil e acabei 
gastando mais do que podia

Esqueci de realizar o pagamento

Outro

Não sabe

37%

9%

5%

24%

8%

4%

12%

8%

3%

2%

9%

6%

4%

Considerando apenas os que se endividaram por falta 
de controle financeiro ou porque tiveram crédito fácil 
e gastaram mais do que podiam, 38,6% quiseram 
aproveitar uma promoção, comprando sem avaliar 

o orçamento, enquanto 24,1% não negociaram bem 
no momento da compra e 14,5% costumam comprar 
mais que o necessário para se sentir bem quando 
estão ansiosos.

CRÉDITO FÁCIL E APELOS 
PROMOCIONAIS EXPLICAM O 

DESCONTROLE FINANCEIRO PARA 
A MAIORIA DOS ENTREVISTADOS
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ACONTECIMENTOS DO PONTO DE VISTA EMOCIONAL NO PERÍODO QUE FEZ A 
DÍVIDA E QUE PODEM TER CONTRIBUÍDO PARA DESEQUILIBRAR AS FINANÇAS

Ansiedade

Insatisfação/problemas no trabalho

Estava com o meu emocional abalado 
por causa de problemas financeiros

Problemas de relacionamento familiar

Perda de um ente/pessoa querida

Divórcio/término de um relacionamento estável

Estava com baixa autoestima – 
insatisfação com a minha aparência

Desilusão amorosa

Carência afetiva

Problemas de relacionamento com amigos

TPM – tensão pré-menstrual

Perda de um animal de estimação

Outro

Nada

Não sei

21%

12%

6%

4%

3%

1%

10%

13%

9%

5%

4%

2%

1%

31%

6%

Embora a falta de controle sobre o orçamento e os 
gastos seja um fator relevante, é preciso considerar a 
vulnerabilidade a emoções negativas diversas de muitas 
pessoas diante de determinadas situações, e que 
podem gerar o consumo desordenado em alguns casos. 
Desse modo, ao refletirem sobre acontecimentos que, 
do ponto de vista emocional, podem ter contribuído 

para o desequilíbrio das finanças, 21,2% destacam a 
ansiedade (com aumento de 8,9 p.p em relação a 2017), 
enquanto 13,3% mencionam insatisfação/problemas 
no trabalho (com aumento de 4,5 p.p em relação a 
2017), 11,7% garantem que estavam com o emocional 
abalado por causa de problemas financeiros e 8,9% 
devido a problemas de relacionamento familiar. 
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É razoável imaginar que depois de passar pela 
inadimplência e vivenciar todos os contratempos 
associados a ela, os consumidores estariam dispostos 
a adotar novos hábitos ou outras medidas para evitar 
a reincidência, mas nem sempre é assim: dentre os 
que se endividaram por falta de controle financeiro 
ou compras impulsivas, praticamente seis em cada 
dez não tentaram algum tipo de mudança de atitude 
para resolver seus problemas (57,8%). Metade desses 
entrevistados alega que isto não é um problema tão 
grande (50,0%), 18,8% acreditam que isso faz parte 

do seu jeito de ser e que nunca irá mudar e 16,7% 
garantem que essa situação não incomoda.

Ainda a esse respeito, menos de dois em cada dez 
entrevistados buscaram algum tipo de ajuda para a 
resolução das suas dificuldades (19,3%), enquanto 
80,7% não o fizeram. Nesse último caso, 49,3% 
justificam sua decisão dizendo que são capazes de 
resolver esses problemas sozinhos, ao passo que 
17,9% afirmam não ter dinheiro para contratar ajuda 
profissional.

“Essa dificuldade do consumidor em reavaliar as 
próprias atitudes e buscar meios para uma mudança 
mostra que muitas pessoas acabam reincidindo 
nos mesmos erros, repetindo comportamentos 
inadequados em relação à gestão do próprio orçamento 
e dificultando a saída da inadimplência. Estudos no 
campo da Economia Comportamental denominam de 
Viés do Status Quo essa tendência dos indivíduos de 
preferirem permanecer na mesma situação em que 
estão ao invés de repensar seus comportamentos 

e escolhas, mesmo que sejam mais vantajosas ou 
saudáveis financeiramente” – explica o educador 
financeiro do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli. 

Levando em conta apenas os que tentaram mudar algo 
na sua atitude, 48,6% têm evitado sair com pessoas 
que gostam de gastar e que incentivam as compras, 
34,3% começaram a anotar todos os ganhos e gastos 
e 28,6% têm evitado sair de casa com o cartão de 
crédito. 
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COMPORTAMENTO 
FINANCEIRO
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Em tese, a grande maioria dos consumidores ouvidos 
entende que uma vida financeira saudável depende 
da habilidade para gerir bem os recursos, manter os 
compromissos em dia e estar no controle do próprio 
dinheiro, ao invés de ser controlado pelos desejos e 
impulsos de compra: 92,9% consideram importante 
administrar bem seu dinheiro (com aumento de 9,4 
p.p em relação a 2017) e 92,1% acreditam que para 
ficar bem consigo mesmo é importante ter controle da 
vida financeira (com aumento de 14,4 p.p em relação 
a 2017). 

De forma semelhante, oito em cada dez garantem que 
sempre priorizam o pagamento de suas dívidas, além de 
refletirem sobre a quantidade de gastos feitos: 88,2% 
pensam que honrar os compromissos financeiros 
feitos vem sempre em primeiro lugar (com aumento 
de 8,9 p.p em relação a 2017) e 82,8% se preocupam 
com o volume de compromissos financeiros que 
possuem (com aumento de 9,0 p.p em relação a 2017). 
Além disso, 92,9% concordam que ter o nome limpo é 
um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter 
na vida (com aumento de 7,9 p.p em relação a 2017).

Ao mesmo tempo, sete em cada dez entrevistados 
na pesquisa entendem que é preciso pensar com 
antecedência nos itens que serão adquiridos, assim 
como procurar pelas oportunidades mais vantajosas no 

dia a dia: 77,7% costumam pesquisar o preço de tudo, 
mesmo quando compram itens baratos, ao passo em 
que 72,7% se planejam antes de fazer alguma compra. 

Em contrapartida, 58,3% dos consumidores ouvidos 
admitem que não costumam guardar dinheiro 
pensando no futuro, enquanto 36,0% não fazem 
planejamento financeiro mensal para saber quanto 
podem gastar do orçamento e 31,2% discordam do 
fato de viver dentro do padrão de renda/orçamento e 
não comprar além do que conseguem pagar. 

“Há um descompasso entre as crenças do que é 
necessário para se ter uma vida financeira saudável e 
as atitudes dos consumidores inadimplentes. Embora 
saibam que é importante honrar compromissos e 
manter as finanças em dia, essas pessoas não fazem o 
controle adequado das contas nem reserva financeira: 
seis em cada dez inadimplentes admitem não poupar. 
A isso se junta o momento econômico ruim no país, 
em que houve redução nos postos de trabalho e 
achatamento da renda do trabalhador. Por isso, ficam 
vulneráveis a acontecimentos externos, como gastos 
com saúde ou a perda do emprego, por exemplo. 
Desse jeito, a pessoa fica sem opções na hora de pagar 
as dívidas e acaba tomando empréstimos com juros 
altíssimos” – acrescenta Marcela Kawauti. 

58% NÃO COSTUMAM GUARDAR DINHEIRO 
PENSANDO NO FUTURO
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IMPULSIVIDADE 
NAS COMPRAS 

E DESCONTROLE 
NOS GASTOS
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Além dos aspectos mais tangíveis a respeito das razões 
da inadimplência, as questões emocionais também 
devem ser consideradas. Se por um lado a conjuntura 
econômica prejudica, assim como acontecimentos 
imprevistos, o estado emocional e a personalidade 
também podem atuar sobre o comportamento dos 
indivíduos. 

O autocontrole é uma barreira importante contra 
o consumo exagerado e os riscos do desequilíbrio 
financeiro, mas muitos inadimplentes parecem 
não estar conscientes disso. Boa parte se entrega 
frequentemente diante de seus impulsos de compra 

sem perceber, deixando que suas emoções interfiram 
em seu julgamento; outros, por sua vez, costumam 
adotar uma postura descontrolada e inerte diante de 
gastos desnecessários.

Assim, por exemplo, quatro em cada dez inadimplentes 
ouvidos na pesquisa quase sempre cedem aos desejos e 
impulsos quando querem muito comprar alguma coisa 
(45,6%), enquanto 43,2% não conseguem controlar os 
gastos (com aumento de 5,7 p.p. em relação a 2017) e 
41,9% demoram para cancelar serviços ou assinaturas 
que não usam (com aumento de 6,7 p.p. em relação a 
2017, chegando a 46,7% entre os homens).

37% GASTAM MAIS DINHEIRO DO QUE PODEM 
PARA APROVEITAR A VIDA E 37 % ÀS VEZES DEIXAM 
DE PAGAR UMA CONTA PARA COMPRAR ALGO 
QUE DESEJAM
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A impulsividade e a imprudência financeira de parte 
dos inadimplentes se revelam especialmente quando 
eles respondem sobre sua relação com o dinheiro em 
várias situações: 40,4% às vezes perdem a noção do 
quanto podem gastar em uma balada/saída almoço/
jantar e extrapolam o orçamento, ao passo em que 
37,3% gastam mais dinheiro do que podem para 
aproveitar a vida e 37,1% às vezes deixam de pagar 
uma conta para comprar alguma coisa que estão com 
muita vontade de ter. 

O estado emocional dos entrevistados também 
interfere em sua gestão do orçamento, uma vez que 

36,5% admitem comprar, algumas vezes, coisas que 
não haviam planejado, para se sentirem melhor e 
valorizarem-se nos dias em que não estão muito bem, 
enquanto 26,9% gastam mais dinheiro do que podem 
para se sentirem mais bonitos. Finalmente, percebe-
se que o discurso do círculo de convivência de parte 
dos inadimplentes poderia servir de alerta a esses 
consumidores, a respeito de seu comportamento e 
hábitos financeiros, pois praticamente quatro em cada 
dez afirmam: as pessoas falam que compro demais 
(39,6%, aumentando para na 63,4% Classe A/B).

“O consumo está relacionado a diversas esferas, como 
a satisfação e o bem-estar, a ideia de pertencer a um 
determinado grupo social, de sentir-se aceito e incluído, 
de reafirmar nossa personalidade e expressar nossos 
valores e escolhas pessoais. O problema é o consumo 
impulsivo: quando o autocontrole não é suficiente 

e a pessoa passa a adquirir coisas sem condições 
financeiras para isso, o tempo todo, sem planejamento 
e sem respeitar o próprio orçamento, para se sentir 
melhor a respeito de si mesma ou por subestimar as 
consequências de suas escolhas ” – argumenta José 
Vignoli. 
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PROBLEMAS 
FAMILIARES
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A gestão dos recursos financeiros nem sempre é uma 
decisão meramente individual. Em família, é comum 
que as decisões sobre o uso do dinheiro repercutam 
no dia a dia de todos, afetando a qualidade de vida e 
os planos e projetos traçados, seja no presente, seja no 
longo prazo. 

A esse respeito, 31,2% dos inadimplentes ouvidos na 
pesquisa admitem que a forma com que gastam o 
dinheiro é motivo para brigas frequentes com os pais, 
familiares ou cônjuges. Ao mesmo tempo, quatro em 
cada dez concordam que se sentem pressionados 
a gastar mais dinheiro quando estão com amigos e 
a família (40,1%, aumentando para 44,7% entre os 
homens). 

De qualquer forma, a despeito da influência do ambiente 
familiar, se o consumidor cede frequentemente à 
impulsividade para satisfazer seus desejos de compra, 
se continua gastando sem planejamento e sem 
constituir reserva financeira, mesmo depois de passar 
pela inadimplência, é necessário reconhecer que algo 
precisa mudar. O primeiro passo é reavaliar com calma 
o orçamento, identificando todas as despesas e receitas 
do mês, para então saber onde estão os gastos que 
podem ser cortados, reajustando o padrão de vida de 
acordo com a capacidade de pagamento atual. Depois 
disso, é hora de refletir sobre os hábitos de compra e 
entender que exercitar o autocontrole é fundamental 
para evitar o consumismo e o desequilíbrio nas 
finanças.

PARA 31%, A FORMA COM QUE GASTAM O DINHEIRO 
É MOTIVO PARA BRIGAS FREQUENTES COM OS PAIS 
E FAMILIARES
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CONCLUSÕES

CONHECIMENTO DAS CONTAS E HABILIDADES FINANCEIRAS DOS 
INADIMPLENTES

 » 60,6% praticamente desconhecem sua renda total – salários e recebimento de aluguéis, dentre outros 
rendimentos, enquanto 45,5% admitem saber pouco ou nada sobre o valor das contas básicas. 

 » 61,0% sabem pouco ou nada sobre o número de parcelas das compras no crédito - cartão de crédito, crediário, 
carnê e cartão de loja - enquanto 57,4% sabem pouco ou nada sobre os valores dos produtos/serviços comprados 
com pagamento parcelado. 

ORIGENS COMPORTAMENTAIS DA INADIMPLÊNCIA

 » Dentre os principais motivos que impossibilitaram o pagamento das dívidas em atraso há mais de três meses estão 
a perda do emprego (37,3%), a diminuição da renda (23,6%), a falta de controle financeiro/falta de planejamento 
no orçamento (11,8%), ter emprestado o nome para outros realizarem compras (9,0%) e o fato de os preços das 
coisas terem subido muito, não conseguem comprar o necessário/básico com o que recebem (9,0%). 

 » Considerando apenas os que se endividaram por falta de controle financeiro ou porque tiveram crédito fácil e 
gastaram mais do que podiam, 38,6% quiseram aproveitar uma promoção, comprando sem avaliar o orçamento, 
enquanto 24,1% não negociaram bem no momento da compra e 14,5% costumam comprar mais que o necessário 
para se sentir bem quando estão ansiosos.

 » Ao refletirem sobre acontecimentos que, do ponto de vista emocional, podem ter contribuído para o desequilíbrio 
das finanças, 21,2% destacam a ansiedade, enquanto 13,3% mencionam insatisfação/problemas no trabalho e 
11,7% garantem que estavam com o emocional abalado por causa de problemas financeiros e 8,9% devido a 
problemas de relacionamento familiar.

 » Dentre os que se endividaram por falta de controle financeiro ou compras impulsivas, 57,8% não tentaram algum 
tipo de mudança de atitude para resolver seus problemas. Desses, 50,0% alegam que isto não é um problema 
tão grande, 18,8% acreditam que isso faz parte do seu jeito de ser e que nunca irá mudar e 16,7% garantem que 
essa situação não incomoda.
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COMPORTAMENTO FINANCEIRO

 » 92,9% consideram importante administrar bem seu dinheiro e 92,1% acreditam que para ficar bem consigo 
mesmo é importante ter controle da vida financeira.

 » 88,2% pensam que honrar os compromissos financeiros feitos vem sempre em primeiro lugar e 82,8% se 
preocupam com o volume de compromissos financeiros que possuem.

 » 92,9% concordam que ter o nome limpo é um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter na vida.

 » 77,7% costumam pesquisar o preço de tudo, mesmo quando compram itens baratos, ao passo em que 72,7% 
planejam antes de fazer alguma compra.

 » 58,3% dos consumidores ouvidos admitem que não costumam guardar dinheiro pensando no futuro, enquanto 
36,0% não fazem planejamento financeiro mensal para saber quanto podem gastar do orçamento e 31,2% 
discordam do fato de viver dentro do padrão de renda/orçamento e não comprar além do que conseguem pagar.

IMPULSIVIDADE NAS COMPRAS E DESCONTROLE NOS GASTOS

 » 45,6% quase sempre cedem aos desejos e impulsos quando querem muito comprar alguma coisa, enquanto 
43,2% não conseguem controlar os gastos e 41,9% demoram para cancelar serviços ou assinaturas que não usam.

 » 40,4% às vezes perdem a noção do quanto podem gastar em uma balada/saída almoço/jantar e extrapolam o 
orçamento, ao passo em que 37,3% gastam mais dinheiro do que podem para aproveitar a vida e 37,1% às vezes 
deixam de pagar uma conta para comprar alguma coisa que estão com muita vontade de ter. 

 » 36,5% admitem comprar, algumas vezes, coisas que não haviam planejado, para se sentirem melhor e valorizarem-
se nos dias em que não estão muito bem, enquanto 26,9% gastam mais dinheiro do que podem para se sentirem 
mais bonitos. 

 » 39,6% afirmam: as pessoas falam que compro demais.

 » 40,1% concordam que se sentem pressionados a gastar mais dinheiro quando estão com amigos e a família.
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores com 
contas em atraso há 
mais de 3 meses, de 
todas as 27 capitais 
brasileiras, homens 

e mulheres, com 
idade igual ou maior 

a 18 anos, de todas as 
classes econômicas e 

escolaridades.

Pesquisa realizada 
por meio de coleta 

presencial. 

609 casos, gerando margem 
de erro no geral de 3,97 

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

12 a 26 de junho 
de 2018.
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