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Cartão de crédito foi a modalidade de crédito mais utilizada pelos
consumidores nos últimos 12 meses

Quem recorre ao crédito está em busca de antecipar o

A pesquisa também investigou os financiamentos,

consumo, seja porque não dispõe de recursos imediatos,

instrumentos de crédito voltados para a aquisição de

seja porque prefere aloca-los de outras formas. Embora o

bens específicos; os empréstimos; e o limite de cheque

interesse seja o mesmo, é preciso considerar as diferenças

especial. Para cada modalidade, os entrevistados foram

entre as diversas modalidades de crédito ofertadas ao

questionados sobre a frequência de uso, a postura na hora

consumidor. Elas diferem quanto ao prazo, quanto à

de contratar crédito e a pontualidade no pagamento. As

exigência de garantias e, não menos importante, quanto

instituições financeiras onde se contrata as modalidades

às taxas de juros. O financiamento de um imóvel por

de crédito também foram abordadas. Nesse quesito, o

exemplo, apresenta taxas mais baixas, em média, que

estudo constatou uma perda de participação dos bancos

um empréstimo consignado. O consignado, por sua vez,

tradicionais, embora ainda continuem na liderança. Em

cobra taxas de juros menores que o crédito pessoal não

contrapartida, houve crescimento das “fintechs” e dos

consignado.

bancos 100% digitais.

O cartão de crédito pode servir para compras do dia a

Essa versão da pesquisa atualiza as informações coletadas

dia, concentrando o pagamento na data de vencimento

em 2019 e vem contribuir, mais uma vez, com as discussões

da fatura. O limite é liberado mediante o pagamento dos

sobre educação financeira. Reconhecendo a importância

valores já utilizados, o que reduz a burocracia para os

do mercado de crédito para a economia, o objetivo do

usuários da modalidade. Em caso de atraso, porém, as taxas

estudo é mostrar como as diferentes modalidades podem

de juros costumam ser altas. A pesquisa “Mapeamento do

ser usadas e apontar comportamentos que devem ser

uso das modalidades de crédito no Brasil” investigou o

evitados, de modo que o acesso ao crédito não seja

uso de cinco grandes modalidades, a começar pelo cartão

interditado. A pesquisa ouviu internautas residentes nas

de crédito. Constata-se uma ampla utilização desse meio,

capitais brasileira de ambos os gêneros e maiores de 18

sendo que a maior parte dos usuários possuem mais de

anos entre os dias 30 de junho e 7 de julho.

um cartão.
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1. CARTÃO DE CRÉDITO
75% dos internautas usaram o cartão de crédito nos últimos
12 meses; maioria dos usuários tem mais de um cartão

No momento da abertura de conta corrente, ou mesmo ao

meses, ante 22,5% que não usaram. Entre aqueles que

transitar por grandes redes varejistas, é muito comum que

não usaram, a maioria (31,8%) respondeu que nunca

o consumidor receba propostas de cartão de crédito. Esses

teve e que nem sente falta do serviço. A preferência pelo

cartões permitem o parcelamento de bens, desde que

pagamento à vista, mesmo na ausência de desconto,

respeitado o limite de crédito estabelecido pela instituição

foi outro motivo destacado, mencionado por 23,3%. Já

financeira. Além disso, facilitam as compras do dia a dia,

outros (19,5%) afirmaram que preferem pagar à vista para

concentrando os pagamentos na data de vencimento

obter descontos. O pagamento de taxas e tarifas altas foi

da fatura. Mas é nessa facilidade que, muitas vezes, se

mencionado por 13,0% dos que não usaram a modalidade,

esconde o perigo.

enquanto 11,8% mencionaram o receio de perder o

De acordo com a pesquisa, 74,6% dos internautas

controle e comprar mais do que precisa.

brasileiros usaram o cartão de crédito nos últimos 12
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Por que não usa cartão de crédito?

2019

2021

Nunca tive cartão e não sinto falta

16%

32%

Prefiro pagar minhas compras à vista, mesmo não tendo desconto

24%

23%

Prefiro pagar minhas compras à vista para ganhar desconto

27%

19%

Por causa das taxas e tarifas altas

7%

13%

O cartão de crédito faz com que eu perca o controle e compre mais do que preciso

15%

12%

Prefiro pagar por outra forma de crédito
(crediário, boleto a prazo, cheque pré-datado etc.)

5%

3%

Outros motivos

7%

6%

Não sei/não respondeu

13%

12%

A pesquisa também mostrou que a maioria dos usuários

Em seguida, 41,3% destacaram que gostam de ter mais de

dessa modalidade tem mais de um cartão de crédito no

uma bandeira de cartão, pois alguns estabelecimentos não

bolso, sendo a média geral de 2 cartões: 25,1% afirmaram

aceitam todas. Outra razão destacada foi a possibilidade

ter dois cartões e outros 25,1% afirmaram ter três ou

de poder escolher qual cartão utilizar de acordo com a data

mais. O percentual de usuários com apenas um cartão foi

de fechamento da fatura (35,5%). Além desses destaques,

de 31,0%. Questionados sobre o motivo dessa escolha,

os consumidores citaram as pontuações em programas de

esses usuários citaram principalmente o não pagamento

milhagens (19,6%); o recebimento de cartão sem solicitar

de anuidade foi o mais citado, lembrado por 56,6%

(19,5%); e a possibilidade de pagar as contas do mês e

(crescimento de 28 pontos percentuais em relação a 2019).

seguir comprando (17,0%).
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Por que tem mais de um cartão de crédito?

2019

2021

Porque não pago anuidade

28%

57%

Gosto de ter mais de uma opção de bandeira (Visa, Mastercard, Elo etc.)
porque há lugares que aceitam apenas uma

45%

41%

Para conseguir os melhores prazos, escolher o cartão
de acordo com a data de fechamento da fatura

39%

35%

Dependendo do lugar, a pontuação dada para programas de
milhagens é maior para um determinado cartão

16%

20%

Porque mais de uma instituição me ofereceu/enviou

18%

19%

Para conseguir pagar as contas do mês e continuar comprando

18%

17%

Para eu conseguir comprar caso outros cartões estejam
bloqueados por falta de pagamento

14%

9%

Para eu mostrar aos outros a minha importância, que posso comprar tudo o que quero

2%

2%

Outro motivo

2%

3%

Não sei

2%

2%

É importante observar que a contratação de um novo

das compras irá chegar – e, em caso de atraso, chegará

cartão com a finalidade de aumentar o limite de crédito

com a cobrança de juros. Se o limite excede muito a renda,

deve respeitar a renda. Por mais que seja possível

é o consumidor quem deve ter o autocontrole com relação

continuar comprando no curto prazo, mesmo com o

aos seus gastos, cuidando para não acabar devendo muito

orçamento comprometido, em algum momento a fatura

mais do que os ganhos podem cobrir.
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Percentual de usuários com cartões de bancos digitais e ‘fintechs’
cresce 27 p.p. em relação a 2019

Desde muito tempo se fala sobre a falta de concorrência

(75,8%). Por outro lado, subiu 27 pontos percentuais a

no mercado bancário, praticamente dominado pelas cinco

participação dos que têm cartões de bancos 100% digitais

maiores instituições financeiras. Essa realidade começou

e “fintechs”, passando de 21,5% em 2019 para 48,6%

a mudar com a chegada das “fintechs”, embora esse

em 2021, sobretudo entre os mais jovens. Os cartões

movimento ainda seja incipiente. No caso dos cartões de

de crédito oferecidos por lojas de varejo também foram

crédito, quem são, afinal, os principais fornecedores dos

menos citados (35,8% em 2019 e 25,9% em 2021). Além

serviços? De acordo com a pesquisa, 61,7% têm cartões

desses, 3,8% mencionaram as financeiras e 2,7% citaram

de grandes bancos tradicionais – percentual que caiu 14

as seguradoras.

pontos percentuais com relação ao levantamento de 2019

Tipo de instituição em que o cartão foi contratado

2019

2021

Bancos tradicionais (Banco Do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander)

76%

62%

Fintech ou banco 100% digital (Nubank, Banco Original,
Banco Inter, Banco Neon, Next etc.)

21%

49%

Loja (C&A, Casas Bahia, Americanas, Renner, Extra, Carrefour etc.)

36%

26%

Financeira (Crefisa, Help, Bom Sucesso, Alfa, Bom pra crédito etc.)

5%

4%

Seguradora

3%

3%

Outro

3%

-

Não sei/Não lembro

3%

2%
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Entre aqueles que citaram as “fintechs”, 46,8%

por 58,5%. Além desses motivos, os entrevistados

receberam a indicação de amigos e 40,9% descobriram

destacaram ainda a rápida aprovação do crédito (47,0%);

essas instituições financeiras pesquisando na internet. A

o interesse em testar o novo modelo (35,3%); e o fato de

propaganda foi um meio de descoberta citado por 31,3%,

o limite liberado ser maior (19,2%).

enquanto 23,8% citaram a indicação de parentes. Já os
motivos que levaram esses consumidores a optarem por
essas novas empresas são variados: 62,6% mencionaram
a possibilidade de economizar no pagamento de taxas de
juros e anuidad e, mas outro ponto crucial foi a questão
do atendimento facilitado através de aplicativos e sem
burocracia de atendimento presencial no banco, destacado

O cartão utilizado nos últimos 12 meses foi, na maior
parte dos casos, adquirido mediante solicitação do cliente
em instituições financeiras ou lojas. É o que respondem
42,7%. Já 37,9% receberam a proposta de um cartão e
aceitaram, enquanto 7,0% receberam um cartão em casa
sem que tivessem solicitado.

Como adquiriu os cartões que possui ou possuía
nos últimos 12 meses?

2019

2021

Eu fiz a solicitação no banco/instituição/loja

40%

43%

O banco/instituição/loja me ofereceu e eu aceitei

37%

38%

O banco/instituição/loja enviou um cartão sem que eu tivesse solicitado

10%

7%

Outro

3%

2%

Não sei/Não lembro

9%

10%
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64% afirmam ser isentos de pagamento de anuidade. Maioria
utiliza o cartão todos os meses

O valor médio de pagamento da anuidade, entre os que

todos os meses. O uso menos frequente (a cada 2 ou três

utilizaram cartão de crédito nos últimos 12 meses, foi de

meses) foi citado por 19,3%, enquanto 8,2% responderam

R$ 131,20. Porém, a maior parte (64,1%) afirmou ser isenta

que o uso da modalidade é raro (3 vezes no ano ou

desse pagamento. Outro dado que chama a atenção,

menos). Questionados sobre em quais situações usam o

apesar do percentual menor, é que 16,2% não souberam

cartão, 57,9% mencionaram as compras pela internet e

dizer o valor da anuidade, um gasto que não deve ser

44,2% citaram os momentos em que não têm dinheiro

negligenciado, principalmente com o aumento da oferta

para pagar à vista e precisam parcelar, enquanto 35,7%

de cartões sem cobrança da tarifa.

mencionaram o alto valor da compra. Para 30,9%, o uso

A pesquisa também investigou a frequência do uso de
cartões de crédito. A maioria (68,9%) usa a modalidade

do cartão não se encaixa em situações específicas, e sim
em quase todas as compras.

Situações em que usa o cartão de crédito

2019

2021

Para realizar compras pela internet

46%

58%

Quando não tenho dinheiro para pagar à vista e preciso parcelar

33%

44%

Quando o valor da compra é alto

32%

36%

Em quase todas as minhas compras

27%

31%

Quando o valor a ser pago no cartão é o mesmo do
pagamento em dinheiro ou cheque

16%

20%

Quando o meu orçamento mensal acaba, assim posso continuar comprando

15%

18%

Para pagar contas diversas, como água, luz, telefone fixo
ou móvel, TV/internet paga, condomínio etc.

9%

10%

Outros

2%

-

Não sei

2%

2%
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Roupas, calçados e acessórios lideram a lista de produtos
comprados com cartão de crédito; um quinto dos usuários de cartão
não fizeram análise de custo antes da contratação

E quanto aos produtos acessados através dos cartões de

eletrodomésticos (41,0%); os pagamentos de delivery

crédito? As roupas, calçados e acessórios lideraram a lista,

(36,8%) e os apps de transporte (31,0%). Completam a

lembradas por 56,5%. Os remédios e compras de farmácia

lista os móveis (26,6%); os perfumes (26,3%); idas a bares

apareceram em seguida, citados por 48,5%. Já as compras

e restaurantes (25,5%) e serviços em geral (21,6%), entre

de supermercados foram citadas por 47,9% e os eletrônicos

outros itens menos citados.

foram mencionados por 46,1%. Em seguida, aparecem os
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Itens que compra(va) com o cartão de crédito?

2019

2021

Roupas, Calçados e Acessórios

54%

56%

Farmácia/remédios

47%

48%

Compras de supermercado/mantimentos

46%

48%

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

54%

46%

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

45%

41%

Pagamentos em apps de delivery/entrega*

-

37%

Pagamentos em apps de transporte*

-

31%

Móveis

29%

27%

Perfumes/cosméticos

32%

26%

Ida a Bares/restaurantes

28%

25%

Pagamento de serviços em geral

21%

22%

Viagens

27%

20%

Livros

19%

17%

Salão de beleza/Tratamentos estéticos

18%

16%

Tratamento odontológico

16%

14%

Jogos, brinquedos em geral

13%

13%

Tratamento médico (inclusive cirurgia plástica e outros procedimentos)

9%

9%

Reforma do imóvel

10%

9%

Carro/moto e acessórios

9%

6%

Outro

2%

1%

Não sei

3%

3%
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Na hora de contratar um cartão de crédito, 70,7% fizeram

cartão de crédito, uma modalidade criada em 2019. A

alguma análise dos custos, sendo que 53,5% verificaram

pesquisa também identificou que 19,5% não fizeram

as tarifas e 35,6% verificaram os juros por atraso ou uso

qualquer análise, seja pela falta de interesse (12,6%), seja

do rotativo. No caso do cartão de crédito, os juros são

pela necessidade do limite de crédito, independentemente

cobrados quando há atraso no pagamento ou em algumas

do custo (6,2%).

compras parceladas, através do chamado crediário do

Para quem utiliza o cartão de crédito, uma possibilidade é

do mínimo, enquanto 22,0% não fizeram nos últimos

efetuar o pagamento do valor mínimo da fatura. Em geral,

12 meses, mas sim em outros momentos. Mas há 9,6%

as instituições financeiras estabelecem o valor de 15% como

que fazem uso dessa possibilidade, com maior ou menor

o mínimo de pagamento. O restante do valor da fatura

frequência. Questionados sobre o atraso de faturas,

entra no chamado rotativo e é cobrado na fatura seguinte,

7,2% admitiram ter ao menos uma fatura em atraso no

com acréscimo de juros. A maioria dos entrevistados

momento da pesquisa, sendo a média de 1,6 faturas nessa

(65,0%) respondeu nunca ter feito o pagamento apenas

situação.
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84% desconhecem a taxa de juros paga quando optam por entrar
no rotativo

De acordo com a pesquisa, entre os usuários do próprio

pode expor o consumidor a surpresas desagradáveis com

cartão, a quantidade média de parcelamentos no cartão de

a chegada da fatura, sobretudo quando o limite de crédito

crédito foi de 5,7, sendo que 15,6% relataram um número

supera a renda, mas quando a fatura chega, só resta

igual ou maior que sete parcelas. A taxa mensal média

pagar. Os parcelamentos da fatura, muitas vezes sugerido

reportada pelos usuários do cartão, no caso de entrar no

pelo próprio banco, pode parecer a solução ideal, mas

rotativo, foi de 10,45%. Mas um percentual expressivo

também embute taxas de juros elevadas que podem levar

dos que usaram o próprio cartão nos últimos 12 meses

a inadimplência de uma dívida impagável. De acordo com

(83,8%) afirmou desconhecer essa taxa. De acordo com o

o Banco Central, a média dessa taxa chegou a 164,1% ao

Banco Central do Brasil, a taxa média cobrada no rotativo

ano em junho de 2021.

foi de 12,9% ao mês em junho de 2021, número próximo da
média reportada pelos que afirmaram conhecer os juros
do cartão de crédito. Isso equivale a 327,5% ao ano.

As consequências do mau uso do cartão de crédito
chegam e cobram caro. A pesquisa mostrou que 30,7%
dos internautas que usaram essa modalidade nos

Sete em cada dez (67,6%) alegaram fazer controle dos

últimos 12 meses afirmaram que ficaram inadimplentes

gastos com cartões, sendo que 27,9% acessam o aplicativo

no período devido ao não pagamento do cartão, sendo

com frequência, 18,0% anotam em caderno ou papel, 15,5%

que 15,4% regularizaram a situação e 15,3% ainda estão

fazem uso de planilha de computador e 6,2% registram

com o nome sujo. Por outro lado, 64,3% nunca foram

os gastos em planilha de celular. Há, no entanto, 31,8%

negativados por esse motivo. O bloqueio do limite em

que não fazem controle, sendo que 13,4% somente leem

razão do não pagamento já ocorreu com 27,3%. Esse é

a fatura no final do mês, 8,2% fazem controle de cabeça e

outro mecanismo usado pelas instituições financeiras

7,8% apenas guardam os comprovantes de compras. 2,5%

para reduzir a inadimplência e evitar o aumento da dívida

admitem não controlar. A falta de um controle sistemático

não paga.
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Já ficou com o nome sujo por falta de pagamento da fatura? (2021)

SIM (TOTAL)

31%

Sim, mas já regularizei a situação

15%

Sim e ainda estou nessa situação

15%

NÃO, NUNCA FIQUEI
NÃO SEI/PREFIRO NÃO RESPONDER

64%
5%

A possibilidade de parcelamento e de fazer compras online

(25,4%); o crédito para imprevistos (19,2%); e o maior

foram as principais vantagens identificadas no uso cartão

controle das compras (17,4%), entre outras razões. Dadas

de crédito, citadas por 46,4% e 31,4%, respectivamente.

as vantagens, 32,5% deixaram de comprar em alguma

Outros atributos mencionados foram o prazo para

loja por não aceitar o cartão de crédito como forma de

pagamento (29,9%); a facilitação do pagamento de

pagamento, enquanto 27,6% pagaram através de outras

compras online (27,1%); a segurança, por não precisar

formas e 27,1% relataram que a não aceitação dos cartões

andar com dinheiro ou cheque (26,8%); a possibilidade de

nunca aconteceu, mas que deixariam de comprar caso o

fazer compra, mesmo quando não tem dinheiro disponível

estabelecimento não aceitasse.
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Vantagens de pagar as compras com o cartão de crédito

2019

2021

Poder parcelar o valor das compras

41%

46%

Fazer compras online

39%

31%

Ter prazo para pagar (período entre a data da compra e o pagamento da fatura)

28%

30%

-

27%

Segurança, não precisar andar com dinheiro ou cheque

29%

27%

Poder fazer compras mesmo quando não tem dinheiro disponível

28%

25%

Ter crédito fácil para alguma necessidade ou imprevisto

29%

19%

Ter maior controle dos pagamentos das compras

13%

17%

Ganhar pontos em programas de milhagens

14%

14%

Evitar a burocracia do crediário

12%

13%

Fazer compras no exterior

8%

4%

Poder emprestar o nome para algum amigo ou familiar que possa precisar

3%

2%

Outro

1%

-

Não vejo nenhuma vantagem

1%

2%

Não sei

2%

2%

Maior facilidade para realizar compras online*

Apesar das vantagens, 84,5% dos consumidores

de segurança. A ativação de notificações de compras é uma

identificam alguns riscos na utilização de um cartão de

boa medida para identificar na hora eventuais clonagens.

crédito. O principal risco mencionado foi o da clonagem,

Mas existe também o risco do descontrole de gastos,

citado por 49,9% (crescimento de 12 pontos percentuais

principalmente quando o consumidor acumula em vários

em relação a 2019). Também se destacaram as compras

cartões limites muito superiores à sua renda. Os cartões,

não planejadas (38,8%, aumento de 9 pontos percentuais

assim como os limites de cheque especial, analisados mais

em relação a 2019); a perda do controle dos gastos (37,9%);

adiante, não são extensões da renda, e sim modalidades

o atraso no pagamento de faturas (37,1%); e a compra de

de crédito caras que devem ser usadas com controle e

mais coisas do que necessita (36,1%).

cautela.

A comodidade das compras através de cartões de crédito
tem, como contrapartida, a necessidade de adotar cuidados
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2. CREDIÁRIO
23% usaram crediário nos últimos 12 meses; modalidade
apresentou queda de 24% na comparação com 2019

O crediário é um velho conhecido dos brasileiros. Trata-

Mesmo nas grandes redes de varejo, o crediário ainda

se de um parcelamento concedido pelo estabelecimento

existe, mas se atualizou. Algumas lojas disponibilizam

de venda ou prestação de serviço. O percentual de

cartões que não podem ser usados em outros

internautas que usaram essa modalidade nos últimos 12

estabelecimentos e funcionam como o velho crediário.

meses foi menor do que o percentual dos que usaram

Entre os que usaram o crediário nos últimos 12 meses, o

o cartão: 22,9%. O número também ficou abaixo do

cartão de loja foi a principal forma, mencionada por 61,2%.

observado no levantamento de 2019 (30,3%, queda de 7

Além desses, 48,3% fizeram o conhecido carnê. Lojas

pontos percentuais). Embora menos usado hoje em dia,

de grandes varejistas de roupas e calçados lideraram as

o crediário ainda tem a sua importância, principalmente

citações entre os usuários da modalidade, mencionadas

nos comércios locais, onde o consumidor tem uma relação

por 39,4%. Já o varejo de eletroeletrônicos foi mencionado

mais próxima com o lojista.

por 38,5%, enquanto os supermercados foram citados por
15,0% e as financeiras por 13,2%.
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Onde fez o crediário?

2019

2021

Loja varejista de roupas/sapatos

50%

39%

Loja varejista de eletroeletrônicos

43%

38%

Supermercados

20%

15%

Financeiras

14%

13%

Outros

9%

13%

Os usuários dessa modalidade dividem-se quanto à

foi citada por 20,4%, enquanto 18,2% mencionaram a

frequência de uso: um quarto dos internautas (25,9%)

possibilidade de fazer mais compras. Pedidos de amigos

relatou que usa o crediário frequentemente, enquanto

e familiares foram citados por 9,5%. A pesquisa mostrou

27,3% usam às vezes e 33,3% usam raramente. Para

que a grande maioria (81,2%) dos que usaram essa

36,0%, a razão de ter recorrido ao crediário foi a falta de

modalidade nos últimos 12 meses está em dia com o

condições para pagamento da compra à vista em dinheiro.

pagamento das parcelas, ante 7,2% que relatam atrasos

Já para 22,2%, não houve a possibilidade de parcelar de

de parcelas.

outra forma. Além desses motivos, a falta de burocracia

Por que usou o crediário

2019

2021

Porque eu não tinha condições de realizar a compra pagando à vista em dinheiro

35%

36%

Não conseguia parcelar de outra forma

14%

22%

Porque não tinha muita burocracia para fazer

25%

20%

Para poder fazer mais compras

20%

18%

Porque algum familiar ou amigo pediu para que eu comprasse algo para ele

10%

9%

Outro

3%

1%

Não sei/Não lembro

9%

20%
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3. FINANCIAMENTOS
8% recorreram a financiamentos nos últimos 12 meses; principal
motivo foi a realização de sonho de consumo

Financiamentos são modalidades de crédito voltadas

com o levantamento de 2019 (16,1%). Os principais itens

para a compra de um bem específico de alto valor, como

comprados através do financiamento foram justamente

imóvel ou carro. Nos últimos 12 meses, 8,2% relataram ter

os automóveis, citados por 42,0% e os imóveis (18,3%).

feito algum financiamento, ante 89,2% que não fizeram.

Já a compra de eletrônicos foi citada por 15,8%, enquanto

O percentual dos que recorreram a essa modalidade

os móveis foram citados por 14,9% e os eletrodomésticos

de crédito caiu de 8 pontos percentuais na comparação

foram mencionados por 10,6%.
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Quais as finalidades do financiamento

2019

2021

Compra de carro

49%

42%

Compra de imóvel próprio

15%

18%

Compra de eletrônicos

15%

16%

Compra de móveis

11%

15%

Compra de eletrodomésticos

14%

11%

Compra de motocicleta

7%

10%

Viagens

11%

10%

Pagar cursos em geral

9%

10%

Pagar faculdade

12%

7%

Reforma de imóvel

14%

4%

Outro

2%

3%

A motivação mais citada para fazer um financiamento

qual já era cliente. Outros orientaram-se pelos menores

foi a realização de um sonho de consumo, mencionada

custos (28,4%), pela confiança na instituição (23,3%), e

por 41,9%. As necessidades e os imprevistos também

pela falta de burocracia (22,6%). A escolha de parcelas

se destacaram (33,0%), além do empréstimo de nome a

menores foi considerada na escolha de 9,7%. 9,1% não

algum familiar ou amigo (11,6%). Já a escolha da instituição

escolheram e fizeram na única instituição que liberou o

onde fez o financiamento foi orientada principalmente pelo

financiamento.

relacionamento prévio: 33,3% escolheram a instituição da
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Por que fez o financiamento

2019

2021

Para poder realizar um sonho de consumo

45%

42%

Para alguma necessidade ou imprevisto

28%

33%

Porque algum familiar ou amigo pediu para
eu fazer no meu nome (empréstimo de nome)

16%

12%

Outro

1%

-

Não sei

9%

13%

No processo de análise de crédito, as instituições

assumiram o compromisso do financiamento, com ou sem

financeiras analisam principalmente o perfil do cliente e

análise, 85,1% disseram estar com as parcelas em dia, mas

o comprometimento de renda. Mas isso não quer dizer

13,5% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

que o consumidor não deva fazer sua própria avaliação,

Mesmo com o pagamento do financiamento em dia, a

principalmente quando se considera os financiamentos,

análise do comprometimento de renda é importante

que em geral envolvem bens de elevado valor e longos

porque as parcelas podem comprometer o pagamento de

prazos para o pagamento da dívida. De acordo com a

outros compromissos, ou apertar o orçamento a ponto de

pesquisa, 77,2% analisaram a real possibilidade de pagar as

reduzir o padrão de vida, trazendo dores de cabeça. É a

parcelas, mas 10,0% admitem não ter feito essa avaliação

famosa situação de aperto financeiro.

e 12,8% não se lembraram de ter feito. Entre os que
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23% tentaram fazer financiamento nos últimos 3 meses
anteriores à pesquisa, mas 21% tiveram o crédito negado

Considerando os últimos três meses, 23,0% dos

a 2019. Os mais citados nas tentativas frustradas de

internautas tentaram realizar algum financiamento,

financiamento foram os automóveis (26,4%); os imóveis

sendo que 2,3% conseguiram e 20,7% não conseguiram.

(25,6%); eletrodomésticos (14,8%); eletrônicos (12,4%); e

A maioria (77,0%) não tentou buscar outro financiamento,

a reforma do imóvel (8,9%).

havendo aumento de 8 pontos percentuais em relação
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Produtos e serviços que tentou financiar e não conseguiu

2019

2021

Carro

24%

26%

Compra de imóvel

15%

26%

Eletrodomésticos

19%

15%

Eletrônicos

12%

12%

Reforma de imóvel

3%

9%

Moto

13%

8%

Móveis

10%

7%

Faculdade

12%

4%

Viagens

8%

3%

Outros

5%

-

Prefiro não responder

3%

9%

As principais razões para ter o financiamento negado

e o histórico de relacionamento com a própria instituição.

foram a restrição do nome em cadastros de proteção

Mas essa análise está sujeita à assimetria de informação

ao crédito, citada por 40,2%. Além disso, 36,6%

entre a instituição e o demandante de crédito e, mesmo

mencionaram um valor de financiamento solicitado maior

com aprovação do crédito, algumas operações acabam em

do que a renda permitiria e 19,5% citaram a falta de

inadimplência. Por isso é tão importante que a decisão de

garantia. No caso de 8,8% a documentação exigida não

recorrer a um empréstimo ou financiamento seja avaliada

foi apresentada. Nos procedimentos de análise de crédito

também pelo consumidor, considerando a disponibilidade

das instituições financeiras, os registros de inadimplência

de seu orçamento para assumir novos compromissos, pelo

têm um peso importante, além da análise do nível de

tempo que durarem.

comprometimento de renda, tipo de vínculo empregatício
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4. EMPRÉSTIMOS
15% recorreram a empréstimos pessoais e 12% a empréstimos
consignados nos últimos 12 meses; percentual dos que contrataram
em bancos digitais sobe 17 p.p

A pesquisa Meios de pagamento identificou que 15,5%

Já os empréstimos consignados foram contratados

dos internautas recorreram a empréstimos pessoais não

por 11,6% dos internautas, de acordo com a pesquisa.

consignados em bancos ou financeiras nos últimos 12

Questionados sobre o tipo de instituição onde os

meses. Os empréstimos são quantias antecipadas a um

empréstimos foram feitos, os grandes bancos tradicionais

consumidor, não atreladas a compra de nenhum bem

foram os mais citados, mencionados por 49,7%. Os

específico, mediante a cobrança de juros. Essa modalidade

bancos digitais apareceram em seguida, lembrados por

assume várias formas. Há o empréstimo consignado,

28,5%. Cumpre notar que no caso dos bancos tradicionais

em que as parcelas são descontadas do salário do

houve queda de 11 pontos percentuais com relação a 2019

contratante; há os empréstimos garantidos; e há as linhas

(60,3%) e, no caso dos bancos digitais, houve aumento de

de empréstimos voltadas para empresas. A cada uma

17 pontos percentuais (11,4% em 2019). Esses dados dão

dessas modalidades o banco atribui um risco e, portanto,

uma indicação da importância dessas instituições para a

uma taxa de juros diferente.

ampliação da concorrência no mercado de crédito. Quanto
mais opções estiverem disponíveis ao consumidor, melhor.
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Tipo de instituição em que fez o empréstimo

2019

2021

Bancos tradicionais (Banco Do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander)

60%

50%

Bancos digitais (Banco Neon, Banco Inter, Banco Original, Nubank, Next etc.)

11%

28%

Financeira (Crefisa, Help, Bom Sucesso,
Alfa, Bom pra crédito etc.)

13%

20%

Cartão de crédito

17%

11%

Fintechs, empresas que oferecem crédito por meio da internet sem a necessidade
de intermediação direta com bancos (Lendico, Creditas, Geru, Biva, Nexoos, etc.)

8%

9%

Outros

6%

3%

A maior parte dos que contrataram empréstimos relatam

Outra motivação para contratação de empréstimo foi o

que a finalidade da contratação foi o pagamento de dívidas

pagamento de contas do dia a dia, como água, luz e telefonia

de outros empréstimos ou cartão de crédito (27,6%). Essa

(18,6%). Foram destacadas ainda a reforma da casa

medida é recomendada quando o consumidor acumula

(17,3%); a compra de mantimentos (11,5%); os imprevistos

dívidas caras, tendo a chance de trocar por outra mais

(11,2%) e o pagamento de exames ou consultas médicas

barata e equacionar o orçamento. Mas é importante

(9,5%). Como no caso dos financiamentos, a verificação da

frisar que a dívida não desaparece, e os compromissos

possibilidade real de pagamento das parcelas foi feita pela

com o novo empréstimo terão de ser honrados à frente.

maioria (80,8%) dos que contrataram crédito.
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Quais as finalidades do empréstimo que conseguiu

2019

2021

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

21%

28%

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

21%

19%

Reformar a casa/apartamento

16%

17%

Comprar mantimentos e comida para casa

9%

11%

Imprevistos com consertos no imóvel

7%

11%

Pagar exames, remédios ou consultas médicas

12%

9%

Comprar eletrodomésticos

5%

8%

Fiz empréstimo para outra pessoa

2%

8%

Compra de celular

8%

8%

Comprar móveis

6%

6%

Fazer cursos

8%

6%

Fazer uma viagem

16%

5%

Comprar roupas/sapatos

5%

5%

Comprar/trocar de carro

8%

5%

Compra de eletroeletrônicos

10%

4%

Imprevistos com manutenção de automóvel/moto

5%

4%

Abrir um negócio

6%

4%

Dar entrada ou comprar imóvel

7%

4%

Outro

8%

1%

Prefiro não responder

3%

10%
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27% tentaram fazer empréstimo nos 3 meses anteriores
à pesquisa, mas 18% tiveram o crédito negado

Considerando os últimos três meses da coleta da pesquisa,

empréstimo foram a restrição no nome em cadastros de

27,0% tentaram contratar empréstimos, sendo que 8,8%

proteção ao crédito (41,9%); o valor solicitado muito além

conseguiram e 18,2% não tiveram sucesso – número que

do que a renda permitiria (26,5%); a falta de garantias

apresentou alta de 6,6 pontos percentuais na comparação

(15,9%); e a documentação exigida não apresentada

com 2019. As razões mais citadas para a recusa do

(4,8%).
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5. CHEQUE ESPECIAL
13% usaram o limite de cheque especial nos últimos 12 meses;
pagamento de contas a vencer foi o motivo mais alegado

O cheque especial é um limite pré-aprovado que as

De acordo com a pesquisa, 12,7% dos internautas lançaram

instituições deixam à disposição dos clientes. Caso o saldo

mão do cheque especial nos últimos 12 meses. Entre esses

da conta fique zerado, o consumidor pode usar os recursos

consumidores, 32,5% usaram todos os meses, enquanto

disponibilizados pelo banco como se fosse o próprio saldo.

23,1% usaram às vezes (a cada dois ou três meses) e 37,7%

Mas é como se fosse, pois não é de fato. A disponibilização

usaram em raras ocasiões. A contratação dessa modalidade

desse saldo tem um custo, obviamente. Recentemente, o

(não necessariamente o seu uso) ocorreu principalmente

Conselho Monetário Nacional estabeleceu novas regras

pela oferta da parte das instituições financeiras, com a

para o cheque especial, definindo o valor máximo de

aceitação por parte do consumidor. Foi assim que 36,8%

8% ao mês para a taxa de juros. Em contrapartida, as

dos que usaram o cheque especial conseguiram ter os

instituições foram autorizadas a cobrar tarifa de até 0,25%

recursos à disposição. No caso de 36,5%, o banco liberou

ao mês sobre os recursos disponíveis que excederem R$

o limite sem solicitação do cliente. Além desses, 14,8%

500, mesmo que o cliente não use.

solicitaram essa linha de crédito ao banco.

Como adquiriu o cheque especial?

2019

2021

O banco/instituição/cooperativa me ofereceu e eu aceitei

33%

37%

O banco/instituição/cooperativa me deu sem que eu solicitasse

35%

36%

Eu fiz a solicitação no banco/instituição/cooperativa

24%

15%

7%

12%

Não sei/Não lembro
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O pagamento de contas que estavam por vencer foi

de algo que queriam, mas que não poderiam pagar. O

a principal alegação para o uso do cheque especial,

pagamento de dívidas já atrasadas (16,6%); a compra de

mencionado por 24,1%. Já o descontrole no pagamento das

mantimentos para a casa (16,1%); e o uso despercebido,

contas foi citado por 21,0%, enquanto 17,9% mencionaram

pela falta de entendimento das informações contidas no

imprevistos com doenças. O consumo também foi

extrato bancário entre o saldo real que estava disponível

financiado com cheque especial, o que desvirtua a

em conta e cheque especial (10,6%).

finalidade da modalidade: 17,2% mencionaram a compra

Principais motivos para uso do cheque especial

2019

2021

Pagamento de contas que estavam com o prazo a vencer

23%

24%

Descontrole no pagamento das contas

25%

21%

Imprevistos com doença, medicamentos etc.

25%

18%

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

14%

17%

Pagamento de dívidas em atraso

17%

17%

Compra de mantimentos para a casa

11%

16%

Usei sem perceber, falta de entendimento das informações contidas no extrato
bancário entre o saldo real que estava disponível em conta e cheque especial

9%

11%

Imprevistos com manutenção de automóvel/moto

18%

8%

Imprevistos com consertos no imóvel

16%

6%

Para ter desconto numa compra com pagamento à vista

7%

4%

Outros

3%

2%

Não sei

3%

9%
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Quando o próprio saldo acaba e o limite do cheque especial

média, próximo de 8,5% ao mês, o equivalente a 125,6%

aparece na tela, muitos nem param para pensar no custo.

ao ano, considerando os dados de junho do Banco Central.

57,9% dos que usaram a modalidade não souberam dizer
o quanto os bancos cobram de juros no cheque especial,
ante 42,1% que afirmaram saber. Apesar do nome, a
modalidade não é um cheque, e há quem discorde de que
seja realmente especial. É verdade que a modalidade tem a
sua importância. Por ser de fácil acesso, dá segurança para
casos de imprevisto e cobrem de liquidez quem precisa de
recursos no curtíssimo prazo. No entanto, a decisão de
usar o chamado cheque especial precisa ser consciente dos
seus custos, e pelo menor tempo possível. Afinal, mesmo
o limite estabelecido para cobrança dos juros chega, em

Nos últimos anos, atentas ao interesse crescente pela
educação financeira, as campanhas publicitárias de
instituições financeiras passaram a abordar o tema do uso
consciente do crédito. Essa iniciativa é importante porque
contribui para amadurecimento e crescimento sustentável
desse mercado. A ampliação da concorrência, com o
crescimento das “fintechs”, também tem contribuído
para acelerar mudanças no mercado de crédito brasileiro,
tocando em temas como as tarifas e o atendimento ao
cliente.

A expectativa é de que esse ambiente possa produzir,

empréstimo, do contrato de cartão de crédito, limite de

com o tempo, redução dos spreads bancários – a

cheque especial e financiamentos também devem ser

diferença entre a taxa que os bancos pagam na captação

avaliadas e comparadas com os serviços oferecidos em

de recursos e as taxas cobradas nos empréstimos – e

outras instituições. A atitude oposta pode ser a porta de

das tarifas de serviços. Mas isso não dispensa a análise

entrada para o superendividamento, a inadimplência e

que deve ser feita pelo consumidor sobre a sua própria

todo o desgaste decorrente.

condição, antes de recorrer ao crédito. As condições do
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Metodologia

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

População internauta

Pesquisa realizada

800 casos e pós ponderada

30 de junho a 07 de

residente nas capitais

via web.

considerando as capitais do

julho de 2021.

brasileiras, homens e
mulheres, com idade
igual ou maior
a 18 anos.
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país e perfil.
Margem de erro no geral de
3 p.p. para um intervalo de
confiança a 95%.
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