
 

4 em cada 10 brasileiros estavam 

negativados em fevereiro, aponta 

levantamento CNDL/SPC Brasil  

Estimativa corresponde a 60,8 milhões de brasileiros adultos. Segundo mês do 

ano registrou aumento de 1,23% na base de inadimplentes; cada negativado 

deve, em média, R$ 3.257,80  

Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) estima que quatro 

em cada dez (38,8%) brasileiros adultos estavam negativados em 

fevereiro – o equivalente a 60,8 milhões de pessoas. No segundo mês de 

2020, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 1,23% 

em relação ao mesmo período do ano anterior, o que representa uma 

desaceleração no crescimento da inadimplência no país – em janeiro, a taxa era 

de 1,38%.  

 

Na mesma direção e com dados ainda mais positivos, o número de dívidas 

ficou 0,30% menor do que em 2019 na comparação anual, dado que 

evidencia queda pelo nono mês consecutivo. Em relação ao mês de janeiro, o 

número de dívidas caiu 0,11% e o de devedores, 0,22%.  

Na visão do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o que se espera 

para os próximos meses é uma incerteza muito grande: “A pandemia do novo 

coronavírus e as medidas de contenção do contágio via isolamento social terão 

forte impacto na demanda interna. Ainda não é clara a extensão deste impacto 

sobre a economia brasileira, mas, sem dúvida, ele vem na direção negativa. É 

provável que a recuperação econômica seja interrompida e que vejamos 



 

aumento de desemprego, queda na renda e consequente piora nos números de 

inadimplência”.  

 

Nordeste foi a única região a apresentar recuo no número de devedores 

De acordo com as estimativas, o Norte é a região que concentra a maior 

porcentagem de negativados entre a população adulta (46,7%), tendo 

apresentado crescimento de 4,91% no número de inadimplentes e 3,17% no de 

dívidas. Enquanto isso, o Sul comporta a menor concentração de devedores 

(36,0%). Mas o Nordeste foi a única região a apresentar queda anual no número 

de negativados, fechando em -0,11% em relação a fevereiro de 2019.  

  
Devedores Dívidas 

Mensal Anual Mensal Anual 

Brasil 
-0,22% 1,23% -0,11% -0,30% 

Norte 
-0,81% 4,91% -0,99% 3,17% 

Nordeste 
-0,19% -0,11% -0,17% -1,47% 

Centro-Oeste 
-0,12% 3,29% 0,08% 2,58% 

Sudeste 
-0,29% 1,13% -0,09% -0,99% 

Sul 
-0,15% 1,19% -0,02% 0,61% 

 

Cada negativado deve, em média, R$ 3.257,80 

Quase quatro em cada dez (36,63%) consumidores tinham, em fevereiro de 

2020, dívidas com valor de até R$ 500, percentual que chega a 52,68% quando 

se fala em pendências de até R$ 1.000. Somando todas as dívidas, cada 

consumidor negativado devia, em média, R$ 3.257,80 em fevereiro.  

Em termos reais, o valor total das dívidas em atraso se mantém estável desde 

2017. Em valores de 2020, o maior patamar do valor total das dívidas foi 

alcançado em novembro de 2011 (R$ 4.669,36), quando cada negativado devia 

cerca de 40% a mais do que em fevereiro de 2020. 



 

 

 

Mais da metade das dívidas dos brasileiros encontra-se nos bancos 

A maior parte das dívidas concentra-se no setor de Bancos (52,69%), seguido 

por Comércio (17,49%) e Comunicações (11,94%). Embora represente apenas 

10% do total das pendências, o setor de Água e Luz apresentou a maior 

evolução no número de dívidas, que cresceu 7,92% em relação ao ano 

anterior. O setor de Comunicação, por sua vez, caiu 9,32%, após ter apresentado 

fortes altas no início da crise econômica.  

“Os impactos da piora na economia em meio ao cenário da pandemia de 

coronavírus devem ser sentidos pelo consumidor. Por isso, o momento requer 

muita cautela na hora de decidir como utilizar o dinheiro, a fim de evitar a 

inadimplência. O ideal é gastar apenas com o necessário e, se possível, buscar 

construir uma reserva de emergência para fazer frente a um eventual 

imprevisto”, aconselha a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

  

Metodologia  

O indicador de inadimplência do consumidor sumariza todas as informações 

disponíveis nas bases de dados às quais o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao 

Crédito) e a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) têm acesso. As 

informações disponíveis referem-se a capitais e interior das 27 unidades da 

federação. Baixe a íntegra do indicador e a série histórica em 

https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos 

https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos


 

 

 
Sobre o SPC Brasil – Há 60 anos no mercado, o SPC Brasil possui um dos mais 

completos bancos de dados da América Latina, com informações de crédito de 

pessoas físicas e jurídicas. É a plataforma de inovação do Sistema CNDL para apoiar 

empresas em conhecimento e inteligência para crédito, identidade digital e soluções 

de negócios. Oferece serviços que geram benefícios compartilhados para sociedade, 

ao auxiliar na tomada de decisão e fomentar o acesso ao crédito. É também 

referência em pesquisas, análises e indicadores que mapeiam o comportamento do 

mercado, de consumidores e empresários brasileiros, contribuindo para o 

desenvolvimento da economia do país. 

Sobre a CNDL – Criada em 1960, a CNDL é formada por Federações de Câmaras de 

Dirigentes Lojistas nos estados (FCDLs), Câmaras de Dirigentes Lojistas nos 

municípios (CDLs), SPC Brasil e CDL Jovem, entidades que, em conjunto, compõem 

o Sistema CNDL. É a principal rede representativa do varejo no país e tem como 

missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Atua institucionalmente em 

nome de 500 mil empresas, que juntas representam mais de 5% do PIB brasileiro, 

geram 4,6 milhões de empregos e movimentam R$ 340 bilhões por ano. 
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