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Contratar um empréstimo pode ser a decisão certa 
quando o consumidor tem planos de longo prazo a 
concretizar, não dispõe de todo o dinheiro necessário 
para pagar pelo produto ou serviço à vista e está 
preparado para assumir um compromisso por vários 
meses sem desequilibrar o orçamento pessoal ou 
familiar. 

Essa modalidade de crédito também pode ser muito 
útil em ocasiões específicas, como na quitação de 
dívidas anteriores mais caras, pagando juros mais 
baixos que os do cartão de crédito, por exemplo. Da 
mesma forma, o limite do cheque especial oferecido 
pelos bancos deveria ser usado apenas em emergências 
e por um curto período de tempo, quando ocorrem 
situações inesperadas e a pessoa precisa obter recursos 
financeiros rapidamente. 

Porém, um levantamento feito pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC 

Brasil revela que entre as principais razões para utilizar 
o empréstimo, hoje, está a necessidade de pagar 
as contas do dia a dia, o que sugere um contexto de 
aperto financeiro e renda insuficiente. Além disso, 
dentre aqueles que fizeram uso do cheque especial no 
último ano, quatro em cada dez tiveram de recorrer a 
ele todos os meses – o que é muito arriscado, uma vez 
que os juros nesta modalidade ultrapassam os 300% ao 
ano1.

O objetivo do estudo é mapear a posse e os hábitos 
de utilização do empréstimo e do cheque especial 
pelos brasileiros que fizeram uso destas modalidades 
nos últimos 12 meses, considerando a aquisição, a 
frequência de uso e o conhecimento das taxas e juros no 
momento da utilização. Foram ouvidos consumidores 
de todas as capitais brasileiras, homens e mulheres, 
com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes 
econômicas e escolaridades (excluindo analfabetos).

PRINCIPAL FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO 
É O PAGAMENTO DAS CONTAS DO DIA A DIA

1 https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasmonetariascredito
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EMPRÉSTIMOS
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Por quais razões os brasileiros resolvem buscar um 
empréstimo? A esse respeito, a pesquisa indica que 
o principal motivo tem sido o pagamento das contas 
do dia a dia, como água, luz, telefone, aluguel 
condomínio, escola etc. (20,8%, aumentando para 
25,0% na Classe C/D/E), ao lado da quitação de 

dívidas de outros empréstimos, cartão de crédito ou 
prestações de compras (20,7%). Em seguida aparecem 
a reforma da casa ou o do apartamento (16,2%), 
fazer uma viagem (15,6%) e pagar exames, consultas 
médicas ou remédios (11,6%). 

EM MÉDIA, CONSUMIDOR QUE CONTRATOU 
EMPRÉSTIMO TEM COMPROMISSO ASSUMIDO 
ATÉ SETEMBRO DE 2020

Obtido junto a bancos tradicionais ou digitais, bem 
como em financeiras e cooperativas de crédito, 
o empréstimo é um contrato mediante o qual o 
consumidor tem acesso imediato a recursos financeiros 
e se compromete a quitar o valor integral, acrescido de 
juros, dentro de um prazo estipulado previamente. 

Inicialmente, a pesquisa indica que 18,0% dos 
entrevistados contrataram algum empréstimo pessoal 
em banco e/ou financeira nos últimos 12 meses; 
sendo que 40,1% optaram por um único empréstimo 
pessoal, ao passo em que 22,8% fizeram dois ou mais. 

Outra opção comum no mercado é o empréstimo 
consignado, cujas parcelas são descontadas 
diretamente no salário ou no valor da aposentadoria, 
por exemplo. Por isso mesmo, uma vez que já existe 
a garantia de pagamento, os juros costumam ser 

menores nesta modalidade. Observa-se que 13,7% 
dos consumidores ouvidos contrataram empréstimo 
consignado junto a bancos e/ou financeiras nos 
últimos 12 meses, sendo que 41,3% contrataram 
apenas um, enquanto 23,8% contrataram dois ou 
mais. 

Seis em cada dez entrevistados que utilizaram 
alguma das modalidades de empréstimo recorreram 
aos bancos tradicionais (60,3%), enquanto 16,9% 
optaram pelo cartão de crédito, 13,5% valeram-se das 
financeiras e 11,4% dos bancos digitais (aumentando 
para 21,2% entre os mais jovens). Em média, os 
consumidores possuem dois empréstimos pelos quais 
ainda estão pagando (2,13), mas vale acrescentar que 
28,0% não tinham empréstimos abertos no momento 
da pesquisa. 

* Somente para quem contratou empréstimo nos últimos 12 meses

Bancos 
digitais

11%

Financeira

13%

Cartão 
de crédito

17%

Bancos 
tradicionais

60%

Fintechs

8%

Outros

6%

SEU EMPRÉSTIMO FOI FEITO EM*
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21%

12%

8%

16%

9%

21%

10%

8%

7%

6%

5%

7%

6%

5%

5%

8%

16%

8%

Pagar contas do dia a dia como água, luz, telefone, aluguel, 
condomínio, escola

Pagar dívidas de outros empréstimos, cartão de crédito, 
prestações de compras

Reformar a casa/apartamento

Fazer uma viagem

Pagar exames, remédios ou consultas médicas

Compra de eletroeletrônicos

Comprar mantimentos e comida para casa

Compra de celular

Fazer cursos

Comprar/trocar de carro

Imprevistos com consertos no imóvel

Dar entrada ou comprar imóvel

Abrir um negócio

Comprar móveis

Comprar eletrodomésticos

Comprar roupas/sapatos

Imprevistos com manutenção de automóvel/moto

Outro

FINALIDADE(S) DO DINHEIRO 
QUE CONSEGUIU COM O EMPRÉSTIMO*

* Somente para quem contratou empréstimo nos últimos 12 meses
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“Os dados sugerem que muitos brasileiros estão 
encontrando dificuldade para dar conta dos 
compromissos básicos, talvez por causa do aperto 
financeiro e do achatamento da renda, em virtude 
da baixa atividade da economia, das altas taxas de 
desemprego e dos efeitos ainda presentes da recessão 
vivida no país nos últimos anos. Também pode ser o sinal 
de que a pessoa está extrapolando seu padrão de vida, 
gastando mais do que pode ou simplesmente gerindo 
mal seu orçamento. Nesses casos, o empréstimo não 

é boa alternativa; o certo é buscar uma renda extra 
ou diminuir ao máximo as despesas, cortando gastos 
supérfluos, por exemplo. Agora, se o objetivo for pagar 
outras dívidas, faz sentido recorrer ao empréstimo, 
desde que os juros e as taxas acordadas sejam melhores 
que as da dívida atual. Trocar uma dívida mais cara 
por outras mais barata pode ser uma boa saída para 
reequilibrar as contas” – explica o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior. 

6



52% DOS QUE ANALISARAM TARIFAS COBRADAS 
PELO EMPRÉSTIMO CONSIDERAM ABUSIVA A TAXA 
DE JUROS

Diante da diversidade de opções disponíveis, nem 
sempre é fácil escolher a instituição para contratar um 
empréstimo. Às vezes, o consumidor prefere um credor 
que já conhece e com o qual já possui relacionamento, 
talvez por achar mais seguro proceder desta forma, 
ou por acreditar que as chances de conseguir o valor 
almejado serão maiores. Em outros casos, a escolha 
pode se limitar simplesmente à instituição que tiver 
dado uma resposta positiva.

A esse respeito, 93,8% garantem ter escolhido o 
melhor empréstimo disponível, sendo que 37,9% 
optaram pela instituição na qual já eram clientes, 
22,4% recorreram àquela que oferecia as menores 
taxas e juros e 11,6% escolheram a que emprestou 
o valor total que precisavam. Somente 3,4% não 
escolheram e contrataram naquela que liberou o 

empréstimo independente da taxa de juros. 

Pouco mais da metade dos respondentes fez a 
solicitação do empréstimo junto ao banco/instituição/
cooperativa (55,2%), enquanto 25,4% aceitaram uma 
proposta e 13,4% pediram a um terceiro para contratar 
e fizeram no nome de outra pessoa. 

Para ter uma ideia da diversidade das taxas praticadas 
no mercado, é válido observar que apenas no período 
entre 09 e 15 de maio deste ano os juros na modalidade 
do crédito pessoal não consignado e pré-fixado 
variaram de 14,9% ao ano a 570,1% ao ano, segundo 
o Banco Central2. Como se vê, existe uma diferença 
muito grande nas condições oferecidas, e ainda assim, 
nem todos os consumidores que recorrem ao crédito 
dão a devida atenção às tarifas. 

2 https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros 
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Três em cada quatro analisaram as tarifas e os juros 
cobrados (76,5%), sendo que 47,9% analisaram os 
juros e 42,6% as tarifas. Contudo, uma parte expressiva 
admite não ter dado atenção a essas condições (18,7%), 
sobretudo por que não teve interesse/não pensou 
nisso (11,3%) ou por que precisava do empréstimo, 
independente dos custos (7,4%). 

Embora nove em cada dez julguem ter feito a melhor 
escolha, predomina a sensação de que algumas das 
condições oferecidas são injustas: 52,5% consideram a 
taxa de juros cobrada abusiva ou alta, enquanto 47,5% 
acreditam que a taxa é razoável ou baixa.

“Deixar de observar as tarifas e os juros envolvidos na 
contratação é um erro grave. O empréstimo, geralmente, 
dura vários meses e os custos variam muito entre os 
bancos e instituições. No fim, a diferença pode ser 

enorme, tanto no prazo quanto no valor das parcelas 
e no custo total” – alerta o educador financeiro do SPC 
Brasil, José Vignoli. 
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36% JÁ FICARAM COM O NOME SUJO NOS ÚLTIMOS 
12 MESES DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO

Como as taxas e o número de parcelas em um 
empréstimo podem variar bastante, é fundamental 
pesquisar a fim de encontrar condições compatíveis 
com o objetivo traçado e a real capacidade de 
pagamento. Antes de tomar uma decisão, é importante 
fazer uma revisão completa na vida financeira, para 
saber exatamente qual é a renda disponível e quais 
são as despesas fixas e variáveis do orçamento. Assim 
fica mais fácil entender a real utilidade do empréstimo 
e a quantia que será necessária para atingir a meta 
desejada. Contudo, o que se vê é que nem sempre o 
consumidor faz o planejamento adequado antes de 
contratar um empréstimo. 

78,6% verificaram a real possiblidade de pagamento 
das prestações antes de tomar o empréstimo, mas 
uma parte importante admitiu negligenciar esse fator 
(14,3%). Para a grande maioria dos entrevistados, o 
valor obtido foi suficiente para a realização do objetivo 
que motivou a tomada do empréstimo (79,5%). 

A pesquisa mostra que as garantias de pagamento 
mais solicitadas pelos credores são o comprovante de 
renda (39,7%, aumentando para 56,9% entre os mais 
velhos), o seguro (16,0%), o fiador (12,6%) e o carro ou 
moto (10,7%, aumentando para 22,5% entre os mais 
jovens). 

9



68,0% garantem realizar o controle do pagamento 
das parcelas, principalmente por meio de anotações 
em caderno/agenda/papel (28,8%), planilha de 
computador (20,3%, aumentando para 37,5% na 
Classe A/B) e aplicativos de finanças (18,8%). Em 
contrapartida, 28,4% admitem negligenciar o controle 
– seja por fazer de cabeça (17,5%), seja por não fazer 
a tarefa (10,9%). 

Em média, os entrevistados que fizeram algum 
empréstimo nos últimos 12 meses ainda têm 16,8 
parcelas a pagar, o que significa que parte da renda 
dessas pessoas estará comprometida ao menos até 
setembro de 2020.

* Somente para quem contratou empréstimo nos últimos 12 meses

40%

9%

2%

13%

2%

16%

5%

11%

25%

Comprovante de renda

Seguro

Fiador

Carros/moto

Imóveis

Avalista

Outra

Nenhuma

Não sei, peguei o empréstimo no nome de outra pessoa

GARANTIAS DE 
PAGAMENTO 
SOLICITADAS 
PELO CREDOR 
PARA CONCEDER 
O EMPRÉSTIMO*
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74,4% dizem não ter nenhuma prestação em atraso 
atualmente (com queda de 7,0 p.p. em relação a 2018, 
embora aumente para 85,5% na Classe A/B), enquanto 
9,7% possuem uma parcela em aberto (aumentando 
para 11,3% na Classe C/D/E, 12,3% entre os homens 
e 17,7% entre os mais jovens) e 7,3% possuem duas 
ou mais parcelas em aberto (aumentando para 10,7% 
entre as mulheres e 8,4% na Classe C/D/E). 

Três em cada dez admitem ter ficado com o nome 
sujo devido ao atraso no pagamento de parcelas do 
empréstimo contratado no último ano (36,3%), sendo 
que 28,1% já regularizaram a situação e 8,1% ainda 

estão negativados. Por outro lado, mais da metade 
diz que nunca passou por essa situação (58,4%, 
aumentando para 77,1% entre os mais velhos). 

Um em cada quatro tentou contratar um empréstimo 
nos últimos três meses da data da pesquisa (24,7%), 
sendo que 13,1% conseguiram (com aumento de 4,1 
p. p. em relação a 2018) e 11,6% não tiveram êxito. 
Dentre esses últimos, 42,0% justificam dizendo que 
havia restrições do nome em cadastros de proteção ao 
crédito, enquanto 24,2% não tinham renda suficiente 
que permitisse o empréstimo e 14,9% não tinham as 
garantias solicitadas pelos credores.

Independente de tratar-se de um empréstimo pessoal 
ou consignado, o primeiro passo para tomar uma boa 
decisão é ter em mente o objetivo que se quer alcançar: 
qual valor necessário para cobrir todas as despesas? 
O comprometimento de parte da renda é compatível 
com os benefícios que se espera obter? O consumidor 
conseguirá arcar com as prestações ao longo do tempo, 

sem prejudicar o pagamento das despesas básicas e de 
outros compromissos assumidos anteriormente? Seja 
o investimento na compra de um bem de maior valor 
ou mesmo o pagamento de uma dívida que fugiu ao 
controle, um empréstimo feito de forma responsável, 
consciente e em condições favoráveis – com taxa de 
juros justa e prazo suficiente – pode ser a solução. 

* Somente para quem tentou e não conseguiu contratar um empréstimo nos últimos 3 meses

Documentação 
exigida não foi 
apresentada

10%

Falta de 
garantias/

contrapartida 
para os credores

8%

Valor do 
empréstimo 

solicitado maior 
do que a renda 

permite

21%

Restrição do 
nome em 

cadastros de 
proteção ao 

crédito

45%

Outros

7%

Não sei/ 
Não lembro

8%

POR QUE NÃO CONSEGUIU TOMAR O EMPRÉSTIMO*
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20% DOS CONSUMIDORES FIZERAM USO 
DO CHEQUE ESPECIAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES

O cheque especial é uma linha de crédito pré-aprovada 
e oferecida pelos bancos, geralmente utilizada de 
forma automática pelo cliente, quando não há mais 
saldo suficiente para pagar pelos débitos em sua conta 
corrente. A instituição cobre os gastos e, ao final do 
período, aplica os juros equivalentes sobre o valor total 
que foi emprestado. Trata-se de uma das modalidades 
de crédito mais caras do mercado, ao lado do cartão de 
crédito. De acordo com o Banco Central3, a taxa média 
de juros para o cheque especial no mês de abril foi de 
323,3% ao ano. 

A pesquisa revela que 20,5% dos entrevistados fizeram 
uso do cheque especial nos últimos 12 meses da data 
da pesquisa, sendo que 40,3% dessas pessoas recorrem 
à modalidade frequentemente, principalmente os 

pertencentes à Classe C/D/E (47,9%). Ao lado disso, 
29,8% usam o cheque especial às vezes, a cada dois 
ou três meses, enquanto 26,7% o fazem raramente 
(aumentando para 44,7% na Classe A/B). 

Na maioria das vezes esse tipo de crédito é 
disponibilizado de forma deliberada pelo banco/
instituição/cooperativa (68,4%). O cheque especial foi 
disponibilizado de forma automática, sem a solicitação 
do cliente (35,5%, aumentando para 41,0% na Classe 
C/D/E), ou então o banco/instituição/cooperativa fez 
uma oferta do serviço que foi aceita pelo consumidor 
(32,9%, aumentando para 53,85% na Classe A/B). Além 
desses, 24,4% garantem que eles mesmos fizeram a 
solicitação. 

3 https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasmonetariascredito 
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Considerando as razões para usar o cheque especial, 
um em cada quatro consumidores ouvidos recorreu 
à modalidade devido a imprevistos com doenças e 
medicamentos etc. (24,7%), enquanto 24,6% alegam 

descontrole no pagamento das contas, 23,3% estavam 
com pagamentos de contas a vencer e 18,1% tiveram 
imprevistos com a manutenção de carro/moto. 

Apenas três em cada dez buscaram outras alternativas 
de crédito antes de recorrer ao cheque especial, sem 
terem conseguido (33,0%), ao passo em que 52,9% 
não o fizeram e 14,1% não se lembram. 

Pouco mais da metade analisou as tarifas e os juros 
envolvidos (55,6%), sendo que 36,5% deram atenção 
às tarifas e 31,9% aos juros cobrados. Por outro lado, 

38,4% não analisaram esses fatores – seja por que 
precisavam do valor, independente dos custos (24,9%), 
por que não perceberam que entraram no cheque 
especial (7,3%) ou por que não tiveram interesse/não 
pensaram nisso (6,3%). 56,9% dos usuários sabem qual 
é o percentual de taxas e juros mensais cobradas pelo 
banco para uso do cheque especial, enquanto 43,1% 
admitem não saber.

25%

17%

9%

3%

23%

14%

7%

25%

16%

18%

11%

3%

Imprevistos com doença, medicamentos, etc.

Descontrole no pagamento das contas

Pagamento de contas que estavam com o prazo a vencer

Imprevistos com manutenção de automóvel/moto

Pagamento de dívidas em atraso

Imprevistos com consertos no imóvel

Compra de algo que queria e não tinha o dinheiro disponível 
no momento

Compra de mantimentos para a casa

Usei sem perceber, falta de entendimento das informações 
contidas no extrato bancário entre o saldo real que estava 

disponível em conta e cheque especial

Para ter desconto numa compra com pagamento à vista

Outros

Não sei

MOTIVOS PARA USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL

* Somente para quem utilizou cheque especial nos últimos 12 meses
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Assim como em qualquer outra situação na vida 
financeira, o planejamento é a melhor forma de evitar 
problemas. Constituir uma reserva de dinheiro para 
imprevistos, por exemplo, pode ajudar o consumidor 
a não ter de depender do cheque especial em 
momentos difíceis. Além disso, um erro comum é 
incorporar ao próprio saldo da conta corrente o limite 
extra que é oferecido pelo banco - como se o cheque 
especial fizesse parte da renda da pessoa. Essa ilusão 
pode levar o consumidor a gastar mais do que pode, 

gerando endividamento e desequilibrando as contas 
rapidamente.

Finalmente, a pesquisa mostra que 33,7% já ficaram 
com o nome sujo pela inadimplência do cheque 
especial (aumentando para 55,4% entre os mais 
jovens), sendo que 17,7% já regularizaram a situação 
e 16,0% ainda estão negativados (aumentando para 
31,2% entre os mais jovens).

O cheque especial só deve mesmo ser utilizado em 
ocasiões emergenciais e durante períodos curtos. De 
fato, ele pode ajudar quando surge uma despesa de 
maior valor e a pessoa não dispõe, de forma imediata, 

do suficiente para pagar. O certo, então, é procurar 
resolver a situação o mais rápido possível e cobrir 
o valor para evitar as altas despesas com juros e até 
mesmo a inadimplência.
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SUMÁRIO GERAL

EMPRÉSTIMOS 

 » 18,0% contrataram empréstimo pessoal em banco e/ou financeira nos últimos 12 meses e 13,7% contrataram 
empréstimo consignado.

 » 60,3% recorreram aos bancos tradicionais, enquanto 16,9% optaram pelo cartão de crédito, 13,5% valeram-se 
das financeiras e 11,4% dos bancos digitais. 

 » Em média, os consumidores possuem dois empréstimos pelos quais ainda estão pagando (2,13). 

 » O principal motivo para contratar um empréstimo tem sido o pagamento das contas do dia a dia (20,8%), quitação 
de dívidas de outros empréstimos, cartão de crédito ou prestações de compras (20,7%) e a reforma da casa ou o 
do apartamento (16,2%).

 » 55,2% fizeram a solicitação do empréstimo junto ao banco/instituição/cooperativa, 25,4% aceitaram uma 
proposta e 13,4% pediram a um terceiro para contratar e fizeram no nome de outra pessoa. 

 » 76,5% analisaram as tarifas e os juros cobrados e 18,7% admitem não ter dado atenção a essas condições.

 » 52,5% dos que analisaram as condições do empréstimo consideram a taxa de juros cobrada abusiva ou alta, 
enquanto 47,5% acreditam que a taxa é razoável ou baixa. 

 » 78,6% verificaram a real possiblidade de pagamento das prestações antes de tomar o empréstimo, enquanto 
14,3% negligenciaram esse fator. Para 79,5%, o valor foi suficiente para a realização do objetivo que motivou a 
tomada do empréstimo. 

 » As garantias de pagamento mais solicitadas pelos credores são o comprovante de renda (39,7%), o seguro (16,0%) 
e o fiador (12,6%).

 » 68,0% garantem realizar o controle do pagamento das parcelas, principalmente por meio de anotações em caderno/
agenda/papel (28,8%), planilha de computador (20,3%) e aplicativos de finanças (18,8%). Em contrapartida, 
28,4% admitem negligenciar o controle – seja por fazer de cabeça (17,5%), seja por não fazer a tarefa (10,9%). 
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CHEQUE ESPECIAL 

 » 20,5% fizeram uso do cheque especial nos últimos 12 meses da data da pesquisa, sendo que 40,3% dessas pessoas 
recorrem à modalidade frequentemente. 

 » Em 68,4% dos casos esse tipo de crédito é disponibilizado de forma deliberada pelo banco/instituição/cooperativa. 

 » Considerando as razões para usar o cheque especial, 24,7% recorreram à modalidade devido a imprevistos 
com doenças e medicamentos etc., 24,6% alegam descontrole no pagamento das contas e 23,3% estavam com 
pagamentos de contas a vencer. 

 » 33,0% buscaram outras alternativas de crédito antes de recorrer ao cheque especial, sem terem conseguido, ao 
passo em que 52,9% não o fizeram e 14,1% não se lembram. 

 » 55,6% analisaram as tarifas e os juros envolvidos, e 38,4% não analisaram. 

 » 56,9% sabem qual é o percentual de taxas e juros mensais cobradas pelo banco para uso do cheque especial.

 » 33,7% já ficaram com o nome sujo pela inadimplência do cheque especial.

 » Em média, os entrevistados que fizeram algum empréstimo nos últimos 12 meses ainda têm 16,8 parcelas a 
pagar, o que significa que parte da renda dessas pessoas estará comprometida ao menos até setembro de 2020. 

 » 36,3% admitem ter ficado com o nome sujo nos últimos 12 meses devido ao atraso no pagamento de parcelas 
do empréstimo. 

 » 24,7% tentaram contratar um empréstimo nos últimos três meses da data da pesquisa, sendo que 13,1% 
conseguiram e 11,6% não tiveram êxito. 
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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 
e escolaridades 

(excluindo 
analfabetos).

Pesquisa realizada via 
web e pós-ponderada 

considerando sexo, 
idade, escolaridade, 

classe e região do país.

805 casos, sendo que 
continuaram a ser 

entrevistados somente 
os consumidores que 

disseram ter contratado 
empréstimo ou utilizado 

o limite do cheque 
especial nos doze meses 
anteriores à pesquisa – o 
que corresponde a 18,0% 

e 20,5% da amostra 
inicial, respectivamente. 

A margem de erro da 
amostra total, 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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