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Até o momento, o ano de 2019 frustrou as expectativas 
de que haveria uma consolidação no processo 
de retomada econômica, com impacto positivo 
significativo no dia a dia dos consumidores. Embora os 
juros estejam menores e a inflação se mantenha dentro 
da meta, o desemprego ainda é elevado e impacta 
tanto a capacidade de pagamento das famílias, quanto 
o apetite para as compras.

Apesar disso, dados do SPC Brasil mostram que, após 
atingir crescimento recorde no auge da recessão 
econômica, a inadimplência do consumidor dá sinais de 
desaceleração. Considerando apenas o mês de junho, 
o volume de consumidores com contas em atraso e 
registrados em listas de inadimplentes apresentou alta 
de 1,7% frente a junho de 2018. É o menor avanço na 
base anual de comparação desde dezembro de 2017 
(1,3%).

O fato de a inadimplência apresentar crescimento a 
taxas mais modestas é um fator positivo, mas o estoque 
de pessoas com contas em atraso e que enfrentam 
dificuldades para ter novo acesso ao mercado de 
crédito ainda é muito elevado. Até abril deste ano 
havia 62,6 milhões de pessoas nessa situação, o que 
representa quase 41% da população adulta.

Um dos maiores desafios para quem tem dívidas 

em atraso é o fato de que o pagamento desses 
compromissos normalmente compromete uma 
parte importante dos rendimentos – que, em outras 
circunstâncias, já seria utilizada em diversas áreas 
do orçamento pessoal ou familiar. De acordo com 
a pesquisa “Cenário da inadimplência no Brasil”, 
conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), três em cada dez 
inadimplentes chegam a empregar até metade de sua 
renda mensal com a quitação das contas atrasadas.

Além disso, a inadimplência trata-se de um problema 
que costuma perdurar por longos períodos até que 
seja equacionado, pois a média de tempo em atraso 
de algumas das principais contas em aberto é de quase 
dois anos: 23 meses para o empréstimo em banco 
ou financeira, 22 meses para o cheque especial e 21 
meses para o crediário.

O objetivo da pesquisa é mapear o perfil demográfico 
dos inadimplentes e de suas dívidas e compreender as 
razões que geraram o não pagamento, bem como os 
motivos que impossibilitaram a quitação da pendência e 
a capacidade e intenção de pagamento do consumidor. 
Foram ouvidos consumidores com contas em atraso 
há mais de 3 meses, de todas as capitais brasileiras, 
homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 
anos e de todas as classes econômicas.

TRÊS EM CADA DEZ INADIMPLENTES POSSUEM 
CONTAS EM ATRASO QUE REPRESENTAM ATÉ 50% 
DA SUA RENDA MENSAL
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PERFIL DO 
INADIMPLENTE
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Praticamente seis em cada dez inadimplentes são 
mulheres (58,2%) e quatro são homens (41,8%). A 
média de idade desses brasileiros é de 37,7 anos (com 
aumento de 1,5 anos em relação a 2018), sendo que a 
maioria pertence à faixa etária de 25 a 44 anos (53,6%). 
Vale destacar ainda o crescimento no intervalo de 55 a 
64 anos (9,3%, com alta de 3,1 p.p. em relação a 2018) 
e a queda no número de inadimplentes entre os mais 
jovens (16,7%, com diminuição de 4,8 p.p. em relação 
a 2018).

A divisão socioeconômica, por sua vez, revela que a 
concentração de inadimplentes é expressivamente 
maior entre os brasileiros da Classe C/D/E: 94,2%, 
contra 5,8% na Classe A/B. Um terço desses 
consumidores recebe de um a dois salários/mínimos 
(33,5%, com alta de 5,7 p.p. em relação a 2018) e 
outros 25,8% recebem de dois a três salários mínimos, 

sendo que a média é de 2,34 salários mínimos, o que 
representa uma renda mensal de R$ 2.335,32. 

No que diz respeito à escolaridade, 17,8% cursaram até 
o primeiro grau completo ou incompleto, enquanto 
57,8% possuem até o 2º grau, 19,6% o ensino 
superior completo ou incompleto e somente 0,7% dos 
entrevistados têm pós-graduação.

29,7% vivem em casas com três moradores, outros 
20,0% com quatro moradores e 19,3% com dois 
moradores; a média encontrada é de três pessoas 
por residência. Finalmente, tendo em vista as regiões 
onde estão situados os inadimplentes, 46,3% moram 
no sudeste, a região mais populosa e com maior nível 
de atividade econômica no país, enquanto 24,3% estão 
no Nordeste, 11,5% no Centro-oeste, 9,2% no Norte e 
8,7% nos estados do Sul. 

PERFIL DO INADIMPLENTE NO BRASIL

Dos inadimplentes 
58% são mulheres 
42% são homens

possuem até 
o 2º grau

58%
é a média 
de idade

38 anos

vivem na 
região sudeste

46%

vivem na 
região nordeste

24%
são pertencentes às 
classes C/D/E; tendo 
uma renda média 
de R$ 2.335 (2,3 
salários mínimos)

94%
é a média de 
residentes 
por domicílio

3,2
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PERFIL DA DÍVIDA
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Manter o orçamento mensal em equilíbrio exige 
atenção quanto aos ganhos e às despesas essenciais 
básicas, como a compra de alimentos, conta de água e 
luz, moradia etc. A aquisição de bens e outros serviços, 
sobretudo quando for parcelada, deve sempre levar em 
consideração a disponibilidade de renda e a capacidade 
de pagamento, a fim de garantir que as finanças não 
sairão do controle. 

Para traçar um cenário mais detalhado da 
inadimplência, a pesquisa procurou estabelecer 
quais são os principais compromissos financeiros dos 
entrevistados, independente de o pagamento estar, ou 
não, em dia. Nesse caso, as contas mais mencionadas 
são de água/luz (58,7%), parcelas a pagar no cartão de 
crédito (56,8%), crediário (52,0%), conta de telefone 
(47,8%), TV por assinatura (33,3%), empréstimo em 
banco ou financeira (29,3%) e aluguel (19,0%). 

Em contrapartida, os compromissos menos frequentes 
são o condomínio (9,0%, com aumento de 3,1 p.p. 
em relação a 2018), o financiamento da casa própria 
(7,2%, com aumento de 3,4 p.p. em relação a 2018) e 
as parcelas a pagar em cheques pré-datados (3,3%). 

Na comparação com 2018, nota-se o crescimento do 
número de pessoas que possuem parcelas do cartão 
de crédito (aumento de 8,2 p.p.), cheque especial 
(aumento de 4,0 p.p.), condomínio (aumento de 3,1 
p.p.) e financiamento da casa própria (3,4p.p). Por 
outro lado, o plano de saúde teve queda de 3,8 p.p. 
em relação ao ano anterior.

Segundo a pesquisa, em cada dez inadimplentes, seis 
(57,7%) possuem dívidas em atraso que superam ao 
menos metade dos seus rendimentos mensais e para 
23,2%, as dívidas igualam ou extrapolam o seu salário. 

Considerando o pagamento de contas e prestações 
que não necessariamente estejam em atraso, 
60,4% estão com pelo menos metade da própria 
renda comprometida com o pagamento desses 
compromissos, fato que ilustra a dificuldade que muitos 
enfrentam em colocar a vida financeira em ordem.

O endividamento é uma realidade ainda mais grave 
para 23,2% da amostra. Nesse caso, 13,3% têm dívidas 
que, somadas, representam de 1 a 5 vezes o salário 
mensal, 5,2% de 5 a 10 vezes e 4,7% acima de 10 vezes. 
12,3% dos entrevistados não souberam responder.

PARA 58% DOS INADIMPLENTES, DÍVIDAS ATRASADAS 
SUPERAM METADE DA RENDA
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A escala de prioridades do consumidor sugere que 
muitas pessoas se esforçam para manter em dia as 
despesas consideradas mais importantes para a vida 
diária. Por outro lado, aquelas que dão margem à 
negociação e não impedem o funcionamento da casa, 
por exemplo, acabam ficando com menor prioridade 
de resolução. 

Considerando somente os inadimplentes que possuem 
cada compromisso financeiro, aqueles que mais 
estão em dia são o aluguel (84,2%), o plano de saúde 
(82,0%), o condomínio (77,8%), a TV por assinatura/
internet (73,0%) e a conta de água/luz (71,6%). 

Já as principais despesas com pagamento em atraso 
correspondem aos empréstimos com parentes e/ou 

amigos (33,3%), à conta de escola ou faculdade (26,2%), 
ao cheque especial (24,1%), ao crediário (20,8%), às 
parcelas a pagar no cartão de crédito (17,0%) e ao 
empréstimo em banco ou financeira (15,3%). 

À medida que os valores em aberto vão se acumulando, 
os credores muitas vezes acabam incluindo os nomes 
desses consumidores em cadastros de restrição 
ao crédito, sobretudo quando se trata das dívidas 
bancárias. A esse respeito, a pesquisa indica que 
os compromissos não pagos que mais resultaram 
em negativação são o empréstimo em banco ou 
financeira (68,8%), o crediário (67,9%), as parcelas 
do cartão de crédito (66,6%), o cheque especial 
(51,9%), o financiamento de carro/moto (51,7%) e o 
financiamento da casa própria (34,9%). 

NEGATIVAÇÃO É MAIS FREQUENTE PARA 
EMPRÉSTIMO, CREDIÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO
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“Ao ver as contas mais frequentemente responsáveis 
pela negativação, percebe-se que parte delas diz 
respeito a itens importantes para o dia a dia, como as 
compras de supermercado. Por outro lado, às vezes 
o consumidor se enrola com produtos que possuem 
forte apelo de marketing, como eletrônicos e celulares, 
por exemplo. É claro que podem ser produtos úteis e 
importantes, mas justamente por serem mais caros, 
exigem planejamento. Mesmo que a parcela seja 
acessível, a pessoa precisa refletir bastante antes de 
comprometer parte de sua renda por vários meses” 
– destaca o educador financeiro do SPC Brasil, José 
Vignoli. 

O endividamento costuma ser um processo gradativo, 
em que o descontrole financeiro vai produzindo efeitos 
cumulativos. Quando se dá conta, a pessoa está diante 
de um problema de difícil solução, que exigirá tempo, 

sacrifícios e mudanças de comportamento. 

Tendo em vista o período de atraso no pagamento das 
contas, observa-se que algumas delas se encontram 
em aberto há quase dois anos: 23,3 meses para o 
empréstimo em banco ou financeira, 21,6 meses para 
o cheque especial, 21,4 meses para o crediário e 19,8 
meses para as parcelas do cartão de crédito. Por outro 
lado, entre as despesas com menor tempo de atraso 
estão a TV por assinatura/internet (11,2 meses), a 
conta de água/luz (10,1 meses) e o empréstimo com 
parentes e amigos (9,5 meses). 

Finalmente, os principais produtos/serviços comprados 
a crédito (no cartão ou crediário) e que levaram à 
inadimplência são: roupas, calçados e acessórios 
(45,5%), supermercado (24,9%), eletrodomésticos 
(17,8%), eletrônicos (17,5%) e celular/smartphone 
(16,8%). 

SINTESE COMPROMISSOS FINANCEIROS

* Somente para quem possui o compromisso financeiro

RANKING 
DE CONTAS

COMPROMISSOS 
QUE POSSUI

COMPROMISSOS 
EM DIA*

COMPROMISSOS 
ATRASADOS*

COMPROMISSOS 
NEGATIVADOS*

1º  Conta de água 
e/ou luz Aluguel Empréstimo com 

parentes e/ou amigos
Empréstimo em banco 

ou financeira

2º  Parcelas a pagar no 
cartão de crédito Plano de saúde Escola ou faculdade Crediário

3º  Crediário Condomínio Cheque especial Parcelas a pagar 
no cartão de crédito

4º  Conta de telefone 
(fixo ou celular)

TV por assinatura/
internet Crediário Parcelas a pagar em 

cheques pré-datados

5º  TV por assinatura/
internet Conta de água e/ou luz Parcelas a pagar no 

cartão de crédito Cheque especial

6º  Empréstimo em 
banco ou financeira

Conta de telefone 
(fixo ou celular)

Empréstimo em 
banco ou financeira

Financiamento de 
automóvel (carro, moto)

7º  Aluguel Financiamento 
de casa própria Conta de água e/ou luz Financiamento 

de casa própria

8º  Empréstimo com 
parentes e/ou amigos Escola ou faculdade Conta de telefone 

(fixo ou celular) Escola ou faculdade

9º  Escola ou faculdade Empréstimo com 
parentes e/ou amigos

Financiamento de 
automóvel (carro, moto)

Empréstimo com parentes 
e/ou amigos

10º  Cheque especial Financiamento de 
automóvel (carro, moto)

Financiamento 
de casa própria

Conta de telefone 
(fixo ou celular)
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PRODUTOS E SERVIÇOS COMPRADOS A CRÉDITO* 
QUE GERARAM A INADIMPLÊNCIA

Roupas, calçados e acessórios

Supermercado

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira, etc.)

Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, câmera digital, 
computador, notebook, tablet, etc.)

Celular/Smartphone

Móveis para casa

Remédios

Perfumes/cosméticos

Material de construção

Bares e restaurantes

Combustível

Viagens

Cursos

Tratamentos estéticos/salão de beleza

Outro

Não sei/não me lembro

17%

8%

5%

3%

1%

6%

25%

45%

18%

11%

17%

9%

7%

5%

3%

6%

* Somente para quem tem contas em atraso no cartão de crédito ou crediário
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CAPACIDADE 
E PRETENSÃO 

DE PAGAMENTO 
DAS DÍVIDAS
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Tudo indica que não haverá uma retomada mais 
vigorosa da economia doméstica ainda neste ano e 
que o segundo semestre ainda apresentará alguma 
dificuldade para as finanças do brasileiro. Embora a 
taxa de desemprego tenha ficado estável no trimestre 
encerrado em maio (12,3%, contra 12,4% no trimestre 
anterior), a população desocupada ainda é de 13 
milhões de pessoas1. Ao mesmo tempo, o contingente 
de subutilizados é o maior observado desde 2012, 
alcançando 28,5 milhões de brasileiros2. 

Nesse contexto adverso, com tantos brasileiros 
enfrentando dificuldade para obter renda e lidar com 
as despesas básicas do dia a dia, como proceder a 
fim de quitar as dívidas em atraso? Que arranjos são 
necessários dentro de casa para diminuir as despesas e 
fazer o orçamento dar conta de todos os compromissos 
que ficaram para trás? 

Primeiramente, é válido entender o ranking de 
prioridades de compra e pagamento das contas dos 
inadimplentes. Nesse caso, o mais importante para 
esses consumidores é fazer compras de alimentos, 
produtos de higiene e limpeza para a casa (28,0%), 
seguido da necessidade de pagar as contas que estão 
em atraso para limpar o nome (24,2%, aumentando 
para 27,5% entre as mulheres) e pagar no prazo as 
contas mensais – luz, telefone, etc. – que ainda estão 
em dia (22,7%).

Ao mesmo tempo, a pesquisa revela que muitas pessoas 
não estão conseguindo lidar com as dificuldades, pelo 
menos no curto prazo: 45,3% afirmam que não terão 
condições de pagar as dívidas em atraso que possuem 
nos próximos três meses, enquanto 54,7% garantem 
ter condições (aumentando para 60,7% entre os 
mais jovens) – sendo que 35,5% pretendem pagá-las 
integralmente e 16,0% parcialmente. 

45% NÃO TERÃO CONDIÇÕES DE PAGAR AS DÍVIDAS 
EM ATRASO NOS PRÓXIMOS TRÊS MESES

1 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/24908-pnad-continua-taxa-de-
desocupacao-e-de-12-3-e-taxa-de-subutilizacao-e-25-0-no-trimestre-encerrado-em-maio-de-2019
2 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24909-desemprego-fica-estavel-mas-
populacao-subutilizada-e-a-maior-desde-2012
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Também é possível perceber que o pagamento das 
despesas em aberto colocaria em risco o equilíbrio no 
orçamento mensal de sete em cada dez brasileiros: 
75,3% teriam o pagamento das contas básicas com 
água, luz, telefone, alimentos e aluguel comprometido 
se fossem quitar todas as dívidas em atraso, sendo 
que 40,8% em sua totalidade e 34,5% parcialmente. 
Em contrapartida, 21,2% afirmam que essa situação 
não ocorreria. 

A estratégia para sair das dívidas pendentes exigirá 
um misto de capacidade de diálogo, reordenação nos 
gastos e hábitos de consumo e geração de renda extra: 
para aqueles que pretendem quitar as dívidas em atraso 

nos próximos três meses, parcial ou integralmente, 
35,3% querem negociar com o credor, parcelando o 
valor e 28,5% pretendem fazer corte nos gastos (com 
aumento de 9,7 p.p. em relação a 2018), sobretudo nos 
itens de lazer (33,0%), vestuário e calçados (28,4%), 
alimentação fora de casa (27,3%), produtos de beleza 
(20,5%), salão de beleza/manicure/massagens (20,5%) 
e supermercado (15,9%). Além disto, 24,3% planejam 
exercer alguma atividade que gere renda extra, 11,7% 
esperam receber o pagamento de dívida de terceiros 
e 11,3% vão cobrar o pagamento daqueles a quem 
emprestaram o nome ou algum valor.

COMO PRETENDE QUITAR A(S) CONTA(S) EM ATRASO

Fazer um acordo com credor, parcelando o valor 
que estava em débito

Fazer alguns cortes nos gastos, ou seja, economizar

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

Receber o pagamento de dívidas de terceiros

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

Utilizar dinheiro extra (13º Salário, recebimento de 
comissões, bônus, etc.)

Utilizar aumento de salário

Vender algum bem que possui

Vender as férias

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

Pegar um empréstimo com amigos ou parentes

Utilizar dinheiro da poupança/reserva financeira que possui

Outro

11%

9%

4%

4%

28%

35%

24%

10%

12%

9%

8%

4%

5%

* Somente para quem pretende quitar integral ou parcialmente as dívidas nos próximos 3 meses
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Fica claro que o cenário econômico atual impacta em 
grande medida os inadimplentes, comprometendo 
sua capacidade de pagamento das dívidas em atraso. 
Dentre as maiores dificuldades mencionadas estão a 

falta do dinheiro necessário (28,3%), o desemprego 
(23,3%, aumentando para 24,2% na Classe C/D/E) e a 
queda na renda (19,8%). 

É positivo verificar que a agenda de reformas tem 
avançado no país, mesmo que de forma lenta, o que 
aumenta a chance de que o crescimento da economia 
seja finalmente impulsionado a partir do ano que vem. 
Porém, enquanto o cenário não muda, o consumidor 
precisa ficar muito atento ao controle do orçamento 
e aos gastos, em geral. Para quem está inadimplente, 
a primeira coisa a fazer é traçar um diagnóstico de 
receitas e despesas. 

O segundo passo é cortar todos os compromissos 
desnecessários ou supérfluos, dando atenção às dívidas 
com juros mais pesados, como o cartão de crédito. A 
dica é negociar com o credor e, se for o caso, trocar a 
dívida por uma linha de crédito mais barata, como um 

empréstimo pessoal em outro banco, por exemplo. Em 
se tratando de dívidas bancárias, também vale à pena 
verificar a possibilidade de solicitar a portabilidade 
junto a outras instituições, negociando juros e demais 
taxas mais baratas. 

Depois de tudo isso, é preciso refletir sobre o próprio 
comportamento de consumo, pois, do contrário, o 
ciclo do endividamento tende a não terminar nunca. 
É fundamental reeducar-se e diminuir as compras por 
impulso. Com tudo equacionado, uma boa medida 
é dar início a uma reserva financeira, o que poderá 
ajudar tanto em tempos difíceis quanto no momento 
de realizar planos futuros além de, claro, para 
aposentadoria. 

FALTA DO DINHEIRO, 
DESEMPREGO E 

QUEDA NA RENDA 
SÃO OS MAIORES 
IMPEDIMENTOS 

PARA PAGAMENTO 
DAS DÍVIDAS
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SUMÁRIO GERAL

PERFIL DO INADIMPLENTE

 » 58,2% são mulheres e 41,8% são homens.

 »  A média de idade é de 37,7 anos.

 » 94,2% pertencem à Classe C/D/E e 5,8% à Classe A/B.

 » Renda mensal de R$ 2.335,32.

 » Escolaridade: 17,8% cursaram até o primeiro grau completo ou incompleto, enquanto 57,8% possuem até o 2º 
grau e 19,6% o ensino superior completo ou incompleto.

 » 46,3% residem no Sudeste, 24,3% estão no Nordeste, 11,5% no Centro-oeste, 9,2% no Norte e 8,7% nos estados 
do Sul. 

PERFIL DA DÍVIDA 

 » Os compromissos financeiros mais mencionados, independente de estarem em dia ou não, são as contas de 
água/luz (58,7%), parcelas a pagar no cartão de crédito (56,8%), crediário (52,0%), conta de telefone (47,8%), TV 
por assinatura (33,3%), empréstimo em banco ou financeira (29,3%) e aluguel (19,0%). 

 » Considerando o pagamento de contas e prestações que não necessariamente estejam em atraso, 60,4% estão 
com pelo menos metade da própria renda comprometida com o pagamento desses compromissos.

 » 57,7% possuem dívidas em atraso que superam ao menos metade dos seus rendimentos mensais.

 » Considerando somente os inadimplentes que possuem cada compromisso financeiro, aqueles que mais estão em 
dia são o aluguel (84,2%), o plano de saúde (82,0%), o condomínio (77,8%), a TV por assinatura/internet (73,0%) 
e a conta de água/luz (71,6%). 

 » As principais despesas com pagamento em atraso correspondem aos empréstimos com parentes e/ou amigos 
(33,3%), à conta de escola ou faculdade (26,2%), ao cheque especial (24,1%), ao crediário (20,8%), às parcelas a 
pagar no cartão de crédito (17,0%) e ao empréstimo em banco ou financeira (15,3%). 

 » Os compromissos não pagos que mais resultaram em negativação são o empréstimo em banco ou financeira 
(68,8%), o crediário (67,9%), as parcelas do cartão de crédito (66,6%), o cheque especial (51,9%), o financiamento 
de carro/moto (51,7%) e o financiamento da casa própria (34,9%). 

 » Os principais produtos/serviços comprados a crédito (cartão ou crediário) e que levaram à inadimplência são: 
roupas, calçados e acessórios (45,5%), supermercado (24,9%), eletrodomésticos (17,8%), eletrônicos (17,5%) e 
celular/smartphone (16,8%). 
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CAPACIDADE E PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS

 » Ranking de prioridades de compra e pagamento das contas no dia a dia: fazer compras de alimentos, produtos de 
higiene e limpeza para a casa (28,0%), pagar as contas que estão em atraso para limpar o nome (24,2%) e pagar 
no prazo as contas mensais – luz, telefone, etc. – que ainda estão em dia (22,7%).

 » 45,3% afirmam que não terão condições de pagar as dívidas em atraso que possuem nos próximos três meses, 
enquanto 16,0% garantem ter condições de pagá-las parcialmente. 

 » 75,3% teriam o pagamento das contas básicas com água, luz, telefone, alimentos e aluguel comprometido se 
fossem quitar todas as dívidas em atraso, sendo que 40,8% em sua totalidade e 34,5% parcialmente. 

 » Para aqueles que pretendem quitar as dívidas em atraso nos próximos três meses, parcial ou integralmente: 
35,3% querem negociar com o credor, parcelando o valor e 28,5% pretendem fazer corte nos gastos – sobretudo 
nos itens de lazer (33,0%), vestuário e calçados (28,4%), alimentação fora de casa (27,3%), produtos de beleza 
(20,5%), salão de beleza/manicure/massagens (20,5%) e supermercado (15,9%), 24,3% planejam exercer alguma 
atividade que gere renda extra, 11,7% esperam receber o pagamento de dívida de terceiros e 11,3% vão cobrar o 
pagamento daqueles a quem emprestaram o nome ou algum valor. 

 » Dentre as maiores dificuldades mencionadas para o pagamento estão a falta do dinheiro necessário (28,3%), o 
desemprego (23,3%) e a queda na renda (19,8%). 
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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 capitais 
brasileiras, homens 

e mulheres, com 
idade igual ou maior 

a 18 anos, de todas as 
classes econômicas. 

Pesquisa realizada por 
meio de coleta pessoal 

presencial.

600 casos, gerando 
margem de erro no geral 

de 3,97 p. p. para um 
intervalo de confiança 

a 95%.

13 de junho a 01 de 
julho de 2019.
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