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Os instrumentos de crédito podem ser grandes 
aliados do consumidor, desde que utilizados de forma 
planejada e em acordo com os limites do orçamento. 
Ao viabilizar a compra de itens de maior valor, sem que 
seja necessário dispor da quantia total de uma só vez, 
o crédito facilita a aquisição de inúmeros produtos e 
serviços, auxilia na constituição do patrimônio pessoal 
(como na compra da casa própria) e permite que 
milhões de pessoas tenham acesso ao mercado de 
consumo. 

Porém, recorrer ao crédito significa endividar-se, e é 
preciso estar preparado para assumir compromissos 
financeiros que, muitas vezes, podem estender-se por 
longos períodos. De acordo com a pesquisa “Usos do 
Crédito 2019”, feita pelo SPC Brasil e pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em média, 
o consumidor brasileiro que possuía compras 
parceladas em abril tinha 5,2 prestações a pagar nos 
próximos meses. Isso significa que uma parte da renda 
dessas pessoas estará comprometida por praticamente 
metade de 1 ano, até o mês de agosto.

O estudo busca compreender a representação do 
crédito na vida dos brasileiros, ao mapear a posse e 
os hábitos de utilização dessa ferramenta, analisando 
ainda os fatores que o consumidor leva em consideração 
no momento da contratação e as recomendações que 
ele segue quando encontra dificuldades para quitar 
a dívida. Foram ouvidos consumidores de todas as 
capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual 
ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas. 

IMPACTOS DO CRÉDITO: CERCA DE 82,7 MILHÕES DE 
BRASILEIROS POSSUEM COMPRAS PARCELADAS 
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COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR 

NAS COMPRAS 
PARCELADAS

3



O crédito possibilita a aquisição de produtos e a 
contratação de serviços, bem como a obtenção 
de recursos financeiros, por meio da promessa de 
pagamento futuro. Ele pode ser oferecido por bancos, 
financeiras, cooperativas de crédito e administradoras 
de cartões, mediante o acordo de determinadas tarifas 
e taxas de juros. 

As alternativas mais comuns são o cartão de crédito, o 
cheque especial, o crédito consignado, o financiamento 
e os empréstimos. Todas elas, em diferentes contextos, 
podem ajudar na realização de sonhos e no pagamento 
das despesas diárias ou mensais. 

Embora o crédito seja muito utilizado para o consumo 
no dia a dia, a maioria dos brasileiros paga suas 

compras à vista, sobretudo os itens de salão/serviços 
de beleza (75,9%), mantimentos para casa/compras 
de supermercado (72,7%), comida fora de casa/
delivery (71,4%), remédios (66,5%) e roupas, sapatos 
e acessórios (54,3%). Por outro lado, o pagamento 
a prazo é mais comum quando são adquiridos os 
eletroeletrônicos (64,7%). 

No caso do pagamento à vista, sobressai o uso do 
dinheiro, principalmente para as compras de salão/
serviços de beleza (57,6%), remédios (42,2%), 
mantimentos para casa/compras de supermercado 
(38,6%) e comida fora de casa/delivery (38,3%). O 
cartão de crédito, por sua vez, é predominante nas 
aquisições de eletroeletrônicos (54,4%) e roupas, 
sapatos e acessórios (39,2%). 

CONSUMIDOR QUE FEZ EMPRÉSTIMO DEVE TERMINAR 
DE PAGAR PARCELAS APENAS EM JANEIRO DE 2020
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RESPOSTAS – 
RU por item

ROUPAS, 
SAPATOS E 

ACESSÓRIOS

MANTIMENTOS 
PARA CASA/
COMPRAS 
DE SUPER-
MERCADO

REMÉDIOS ELETRO- 
ELETRÔNICOS

SALÃO/ 
SERVIÇOS 
DE BELEZA

COMIDA 
FORA DE 

CASA/ 
DELIVERY

À VISTA 
(TOTAL) 54% 73% 66% 32% 76% 71%

Dinheiro 32% 39% 42% 16% 58% 38%

Cartão de 
débito 18% 24% 23% 12% 17% 29%

Boleto bancário 
a vista 3% 1% 0% 3% 0% 0%

Transferência 
bancária 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Cheque à vista 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Cartão vale 
refeição/
alimentação

0% 8% 0% 0% 0% 2%

À PRAZO 
(TOTAL) 44% 26% 32% 65% 16% 26%

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

39% 25% 29% 54% 15% 26%

Cheque pré-
datado 0% 0% 0% 0% 1% 0%

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

2% 0% 1% 8% 0% 0%

Paypal, Pag 
Seguro, Moip, 
Rappi

2% 0% 1% 3% 0% 0%

NÃO SEI/
PREFIRO NÃO 
RESPONDER

1% 1% 1% 3% 6% 2%

FORMA COM QUE O CONSUMIDOR PAGA SUAS COMPRAS
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A fim de compreender melhor o volume de 
endividamento da população do país, foi feito um 
levantamento a respeito do número de prestações 
pagas pelos consumidores no mês anterior a realização 
da pesquisa. 52,9% dos entrevistados afirmam que 
tinham prestações de compras no cartão de crédito, 
cartão de lojas, crediário ou cheque pré-datado a pagar 
em março, resultando na estimativa de 82,7 milhões de 
brasileiros. O número médio de parcelas era de 3,56, 
mas vale destacar que 31,1% não tinham nenhuma 
parcela (aumentando para 33,8% na Classe C/D/E), e 
16,1% não souberam informar.

Parte dos entrevistados também precisou recorrer 
a empréstimos, sendo 2,2 o número total médio de 
parcelas a serem pagas em março. Contudo, 63,5% 

não tinham parcelas a pagar (aumentando para 67,3% 
entre as mulheres, 68,7% entre os mais jovens e 65,5% 
na Classe C/D/E), e 9,8% não souberam informar. 

No que diz respeito à modalidade do financiamento, o 
número total de prestações a pagar em março foi de 
1,8, em média, sendo que 64,2% não tinham parcelas 
a pagar (aumentando para 66,9% na Classe C/D/E), e 
11,9% não souberam informar. 

Em geral, as modalidades de compra parcelada 
preferidas entre os consumidores ouvidos são o cartão 
de crédito (68,6%, aumentando para 72,7% entre as 
mulheres e 80,6% na Classe A/B), o crediário/carnê 
(9,2%, aumentando para 11,8% entre os homens e 
11,1% na Classe C/D/E) e o cartão de loja (8,6%). 

“O crédito impulsiona a economia e permite que as 
pessoas ampliem seu poder de compra, muitas vezes 
adquirindo bens e serviços que, de outra forma, levariam 
anos para poderem adquirir. Porém, sem planejamento 
e controle sistemático do orçamento essa dívida pode 
ser nociva para a vida financeira do consumidor. Antes 
de comprometer parte de sua renda por vários meses 
ele deve ponderar: preciso mesmo adquirir o item, ou 
é uma compra por impulso? Terei condições de pagar 
essa parcela sem prejudicar meu orçamento mensal? 

As tarifas e taxas de juros são aceitáveis? Ainda 
serei capaz de arcar com o compromisso diante de 
acontecimentos imprevistos, como no caso da perda 
do emprego ou uma doença, por exemplo? Sem refletir 
sobre esses fatores, o consumidor corre o risco de 
não conseguir honrar o pagamento das parcelas e ter 
que pagar mais juros, além de ser negativado, o que 
certamente prejudicará o acesso ao crédito” – alerta o 
presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior. 
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Compras não planejadas, eventualmente, fazem 
parte do contexto de todo consumidor, em maior ou 
menor grau. É comum visitar um supermercado ou um 
shopping-center, por exemplo, e se sentir impactado 
por uma roupa na vitrine, um cosmético, um novo 
produto eletrônico ou qualquer outro item que não 
estava nos planos, mas que acaba por comprar.

Nessas horas, os apelos do marketing e o acesso ao 
crédito podem ser fatores de estímulo decisivos: 
muitas vezes o consumidor não dispõe de todo o valor 
e se vê diante da possiblidade de levar o produto de 
maneira imediata para casa, bastando dividir em 
várias prestações – algumas vezes, até mesmo sem 
juros. Além disso, os próprios vendedores estão 

sempre oferecendo ao consumidor a possiblidade do 
parcelamento, com o intuito de aumentar suas vendas. 

De fato, o estudo indica que dispor de crédito também 
pode fazer com que a pessoa acabe comprando por 
impulso, ou seja, sem necessidade. Assim, devido à 
facilidade de obter crédito, 60,7% dos entrevistados 
adquiriram alguma coisa em março sem planejamento, 
principalmente roupas, calçados e acessórios (21,6%), 
itens de supermercado (18,0%), bares e restaurantes 
(15,2%, aumentando para 23,2% na Classe A/B) e 
perfumes/cosméticos (13,1%). Entretanto, 37,7% 
garantem que não compraram nada sem planejamento 
pela oferta do crédito. 

61% DOS CONSUMIDORES FIZERAM COMPRAS POR 
IMPULSO DEVIDO À FACILIDADE DO CRÉDITO
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Roupas, calçados e acessórios

Compras de supermercado

Ida a bares/restaurantes

Perfumes/cosméticos

Farmácia/remédios

Eletrônicos (Celular/smartphones, TV, DVD, 
aparelho de som, computador, tablete, notebook, etc.)

Jogos, brinquedos em geral

Livros

Salão de beleza/tratamentos estéticos

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

Viagens

Tratamento odontológico

Móveis

Cursos

Reforma da casa/imóvel

Carro/moto e acessórios

Tratamento médico (inclusive cirurgia 
plástica e outros procedimentos)

Outro

Não comprei nada que não estava planejado 
pela facilidade do crédito

Não sei

22%

12%

8%

5%

2%

15%

9%

7%

4%

38%

18%

12%

7%

5%

2%

13%

9%

6%

3%

2%

EM MARÇO COMPROU ALGUMA COISA QUE NÃO PRECISAVA E 
NÃO TINHA PLANEJADO DEVIDO À FACILIDADE DO CRÉDITO?
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Neste sentido, as lojas que mais estimulam a compra 
pelo acesso ao parcelamento são lojas virtuais e 
aplicativos (39,0%), as lojas de departamento (35,8%, 
aumentando para 41,3% entre as mulheres), as lojas 
de shopping (23,5%, aumentando para 27,0% entre as 
mulheres) e os supermercados (22,2%, aumentando 
para 24,0% na Classe C/D/E). 

Segundo o educador financeiro do SPC Brasil e Meu 
Bolso Feliz, José Vignoli, é essencial que o consumidor 
tenha cautela com a combinação entre uso do crédito 
e compras por impulso: “Todo mundo está sujeito a 
adquirir algo de forma não planejada, o problema está 
em comprometer o orçamento com as compras que se 

tornam excessivas. O tema merece ainda mais atenção 
quando se tratam das compras a prazo, já que o 
acúmulo de várias parcelas no mesmo mês costuma ser 
um fator de peso no desequilíbrio orçamentário. Uma 
boa tática é separar um valor fixo para realizar essas 
vontades, uma quantia mensal, por exemplo, e pagar 
por elas à vista. Outra medida importante é manter o 
orçamento pessoal sempre atualizado, para saber, na 
prática, quanto dinheiro a pessoa ainda tem e quais 
são as despesas que ainda precisam ser pagas no mês. 
Além disso, uma boa dica é não frequentar lugares 
que favorecem as compras impulsivas, principalmente 
se a pessoa está vivendo uma situação de aperto 
financeiro”. 

Em maio, 68,6% tinham a intenção de adquirir produtos 
e serviços de forma parcelada, os mais mencionados 
são eletrônicos (24,0%, aumentando para 27,7% 
entre os homens), roupas, calçados e acessórios 
(20,8%), eletrodomésticos e eletroportáteis (16,9%) 

e móveis (13,2%). Ao mesmo tempo, vale mencionar 
que 27,0% não pretendiam adquirir nada por meio 
do parcelamento no mês de maio, sobretudo os mais 
velhos (35,7%). 
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* Cartão de crédito, cartão de loja, crediário, carnê, cheque pré-datado.

Eletrônicos (celular/smartphones, TV, DVD, som,...)

Roupas, calçados e acessórios

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

Móveis

Compras de supermercado

Viagens

Farmácia/remédios

Perfumes/cosméticos

Material de construção

Tratamento odontológico

Cursos

Ida a bares/restaurantes

Salão de beleza/tratamentos estéticos

Livros

Jogos, brinquedos em geral

Tratamento médico (inclusive cirurgia 
plástica e outros procedimentos)

Outro

Não pretendo comprar nada parcelado no próximo mês

Não sei

24%

13%

11%

6%

1%

17%

11%

8%

5%

4%

21%

12%

9%

6%

27%

13%

11%

6%

5%

TIPOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS QUE PRETENDE COMPRAR PARCELADO* 
EM MAIO
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CAPACIDADE DE PAGAR 
A PRESTAÇÃO MENSAL 

É PRINCIPAL FATOR 
OBSERVADO NA HORA 

DE CONTRATAR CRÉDITO

A decisão sobre o número de prestações a serem 
pagas numa compra parcelada é feita, principalmente, 
com base na opção que ofereça o menor número de 
prestações possíveis (38,7%), seguida da possiblidade 
de pagar no maior número possível de parcelas 
quando não há juros, independente do valor da 
compra (34,4%). 

Os resultados mostram que o uso do crédito costuma 
ser um compromisso de médio ou longo prazo, uma 
vez que serão necessários, em média, 5,2 meses para 

pagar todas as prestações de compras parceladas no 
cartão de crédito, cartão de lojas, cheque pré-datado 
ou crediário, sendo que 18,0% não souberam informar 
quanto tempo levarão para terminar de quitar as 
parcelas; além disso, esse tempo mais do que dobra 
quando se trata dos empréstimos (serão necessários 
10,6 meses para pagar todas as parcelas, chegando 
a 13,3 na Classe A/B, e 28,0% dos entrevistados não 
souberam informar) e dos financiamentos (12,4 meses 
para pagar todas as parcelas, sendo que neste caso, 
31,0% não souberam informar ).

Dominar habilidades financeiras básicas é o primeiro 
passo para aprender a gerir o próprio orçamento e ser 
capaz de tomar decisões melhores quanto ao uso do 
próprio dinheiro e do crédito – seja na hora de realizar 
as compras do dia a dia ou adquirir bens de maior valor. 
Muitas pessoas ficam inseguras sem saber avaliar ao 
certo o impacto das tarifas e juros embutidos em uma 
compra parcelada, por exemplo. 

A esse respeito, a pesquisa mostra que na hora de 
decidir sobre a contratação de uma determinada 
modalidade de crédito, 35,5% levam em consideração 
a capacidade de cumprir com as prestações mensais 
dentro do orçamento (aumentando para 43,9% entre 
os mais velhos), enquanto outros 35,4% avaliam 
quanto irão pagar de juros (aumentando para 44,6% 
na faixa etária de 34 a 49 anos) e 28,0% ponderam 
sobre o valor de todas as tarifas cobradas. 

QUANTOS MESES 
IRÁ TERMINAR 
DE PAGAR TODAS 
AS PRESTAÇÕES

Cartão de crédito ou de lojas, 
cheque pré-datado ou crediário

5,2
meses

Empréstimo

10,6
meses

Financiamentos

12,4
meses
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Praticamente seis em cada dez pessoas receberam 
desconto para pagar compras à vista em março 
(59,1%, aumentando para 63,4% entre os homens), 
sendo que 34,0% pediram o desconto e conseguiram 
para o pagamento em dinheiro e em 14,6% dos 
casos o próprio lojista ofereceu o desconto para o 
pagamento em dinheiro. Por outro lado, 28,6% não 
receberam desconto nos pagamentos à vista; nesse 
caso, 19,3% não pediram (aumentando para 21,3% na 
Classe C/D/E) e 9,2% tiveram o pedido negado. Dentre 
os que receberam o desconto, o percentual médio foi 
de 10,9%.

Quase a metade da amostra garante que tem 
sentido mais dificuldades para que as lojas aceitem 
determinadas formas de pagamento (48,4%), 
especialmente o crediário (16,3%, com queda de 
9,2 p. p. em relação a 2018), o cheque pré-datado 
(15,5%, com diminuição de 8,7 p.p. em relação a 2018, 
embora aumente para 23,2% na Classe A/B) e o cheque 
à vista (12,2%, com queda de 4,9 p. p. em relação a 
2018). Em contrapartida, 41,5% não têm sentido mais 
dificuldades nesse sentido. 

A carteira de crédito no país vem mostrando 
crescimento, principalmente devido à expansão da 
concessão para pessoas físicas. “A maior restrição 
econômica vivenciada pelas famílias, que ainda vivem 
um quadro de desemprego elevado e menos renda, 
acaba levando a um maior apetite pelo crédito como 
forma de continuar consumindo. Diante desse cenário 

e dos mais de 62 milhões de inadimplentes que o Brasil 
possui hoje, é importante que o consumidor tenha 
muita cautela ao endividar-se”, argumenta o presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Quando a loja não aceita a forma de pagamento 
escolhida pelo consumidor, a medida mais comum é 
realizar a compra em outro estabelecimento (26,7%), 
enquanto um percentual semelhante opta por outra 
modalidade de pagamento: o crédito oferecido pela 
loja (26,6%); outros 16,6% pagam o valor total à vista 
(aumentando para 21,1% entre as mulheres) e 15,8% 
desistem da compra. 

Seis em cada dez entrevistados tem evitado alguma 
forma de pagamento a crédito nos últimos 3 meses 
(59,6%, aumentando para 65,6% entre os homens), 
sobretudo o cartão de crédito parcelado (27,2%), 
o financiamento (15,9%) e o crediário (15,8%). Ao 
mesmo tempo, 19,9% não têm evitado o pagamento 
a crédito (especialmente as classes A/B) e 14,3% 
costumam pagar as compras à vista (aumentando para 
16,3% na Classe C/D/E).

Finalmente, as principais razões para evitar o 
pagamento a crédito nos últimos três meses são 
o medo de desorganizar-se com o pagamento das 
parcelas e extrapolar o orçamento (53,7%), o fato de 
já ter muitos compromissos a pagar (36,0%) e possuir 
dívidas em atraso (15,1%, aumentando para 18,0% na 
Classe C/D/E). 

MAIS DA METADE DOS CONSUMIDORES RECEBERAM 
DESCONTOS PARA PAGAMENTO À VISTA. DESCONTO 
MÉDIO FOI DE 11%

12



Na eventualidade de se verem diante de uma dívida 
que não estão conseguindo pagar, 38,3% acreditam 
que é recomendável renegociar, seja com relação 
ao valor das parcelas, seja para o pagamento à vista 
(aumentando para 47,8% na faixa etária de 35 a 49 
anos), ao passo em que 35,6% preferem organizar 
o orçamento para encontrar gastos que podem 
ser cortados e redirecionados para o pagamento 
(aumentando para 40,0% entre as mulheres) e 34,2% 
deixam de fazer compras não planejadas (aumentando 
para 42,1% na Classe A/B).

Além desses, 13,3% avaliam os juros da dívida e, se 
for o caso, trocam por outra modalidade que tenha 
juros menores (aumentando para 19,8% na Classe 
A/B), enquanto 8,5% optam pela portabilidade de 
dívida, ou seja, mudar a dívida para outra instituição 
que possui juros menores na mesma modalidade de 
crédito (aumentando para 14,1% na Classe A/B). 

De fato, lidar com uma dívida que está acima da 
capacidade de pagamento envolve várias medidas que 

podem ser adotadas em conjunto; a renegociação pode 
ser o ponto de partida, para que o consumidor veja se é 
possível diminuir o montante e eliminar juros e tarifas, 
por exemplo. Ao mesmo tempo, será necessário rever 
cuidadosamente o orçamento a fim de cortar gastos e 
despesas que não sejam fundamentais. 

O consumidor endividado e sem condições de quitar 
compromissos financeiros não pode ceder às compras 
por impulso. Ao contrário, é preciso ter disciplina para 
ater-se ao planejamento mensal e evitar a todo custo 
as aquisições de produtos e serviços desnecessários, 
ao menos até que se consiga equilibrar as finanças 
novamente.

Por fim, embora ainda sejam estratégias menos 
conhecidas ou utilizadas pelos consumidores, a troca 
por outra modalidade e a portabilidade podem ser 
alternativas interessantes para reduzir o valor final da 
dívida, sobretudo no caso daqueles que não dispõem 
de recursos extras e não obtiveram êxito no processo 
de renegociação. 

RENEGOCIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 
SÃO PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS POR QUEM 
NÃO CONSEGUE PAGAR DÍVIDAS PARCELADAS
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SUMÁRIO GERAL

 » A maioria dos brasileiros paga suas compras à vista, sobretudo para os itens salão/serviços de beleza (75,9%), 
mantimentos para casa/compras de supermercado (72,7%), comida fora de casa/delivery (71,4%) e remédios 
(66,5%). 

 » O pagamento a prazo é mais comum quando são adquiridos eletroeletrônicos (64,7%). 

 » As modalidades de compra parcelada preferidas são o cartão de crédito (68,6%), o crediário/carnê (9,2%) e o 
cartão de loja (8,6%). 

 » Em média, o número total de prestações de compras de no cartão de crédito de lojas, cheque pré-datado ou 
crediário a serem pagas em março foi de 3,56. De empréstimos foi 2,2 e financiamento 1,8.

 » Devido à facilidade de obter crédito, 60,7% dos entrevistados adquiriram alguma coisa em março sem 
planejamento, principalmente roupas, calçados e acessórios (21,6%), itens de supermercado (18,0%), bares e 
restaurantes (15,2%) e perfumes/cosméticos (13,1%). 

 » As lojas que mais estimulam a compra pelo acesso ao parcelamento são lojas virtuais e aplicativos (39,0%), as 
lojas de departamento (35,8%), as lojas de shopping (23,5%) e os supermercados (22,2%). 

 » Em maio, 68,6% tinham a intenção de adquirir produtos e serviços de forma parcelada, sendo os mais mencionados: 
eletrônicos (24,0%), roupas, calçados e acessórios (20,8%), eletrodomésticos e eletroportáteis (16,9%) e móveis 
(13,2%). 

 » 59,1% receberam desconto para pagar compras à vista em março), sendo que 34,0% pediram o desconto e 
conseguiram para o pagamento em dinheiro e 14,6% o próprio lojista ofereceu o desconto para o pagamento em 
dinheiro. 

 » 48,4% garantem que tem sentido mais dificuldades para que as lojas aceitem determinadas formas de pagamento, 
especialmente o crediário (16,3%), o cheque pré-datado (15,5%) e o cheque à vista (12,2%). 

 » 59,6% tem evitado alguma forma de pagamento a crédito nos últimos 3 meses, sobretudo o cartão de crédito 
parcelado (27,2%), o financiamento (15,9%) e o crediário (15,8%). 

 » As principais razões para evitar o pagamento a crédito nos últimos três meses são o medo de desorganizar-se 
com o pagamento das parcelas e extrapolar o orçamento (53,7%), o fato de já ter muitos compromissos a pagar 
(36,0%) e possuir dívidas em atraso (15,1%).
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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 via 
web e pós-ponderada 

considerando sexo, 
idade, escolaridade, 

classe e região do país

805 casos, gerando 
margem de erro no 

geral de 3,4 p. p. 
para um intervalo de 

confiança a 95%.

05 a 15 de abril 
de 2019.
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