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Resumo  
 
O artigo apresenta resultados de estudo sobre a relação entre consumo, 
endividamento e inadimplência no Brasil. O consumismo, resultante, dentre outros 
fatores, da expansão do crédito e da influência dos meios de comunicação de massa 
gerou um cenário econômico marcado pelo alto nível de endividamento dos 
consumidores e consequente ocorrência da inadimplência. O objetivo central é 
analisar os dados sobre o nível de endividamento e os tipos de instrumentos de 
crédito utilizados pelos consumidores vis-à-vis a evolução das taxas de juros 
praticadas pelo mercado, bem como de inadimplência. A partir de dados da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), da Associação Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC) e do Banco Central do Brasil 
(BACEN) foi possível realizar uma análise da dinâmica da conjuntura das variáveis 
no período de janeiro de 2010 a junho de 2014. Como resultado, observa-se que 
uma média de 60% dos consumidores encontram-se endividados, principalmente no 
cartão de crédito, em carnês, no financiamento de automóveis e em operações de 
tomada de crédito pessoal, justamente as operações com as maiores taxas de juros 
praticadas. Além disso, a inadimplência oscila em torno de 7% das operações.  
  
Palavras-chave : Crédito; Endividamento; Inadimplência; Consumismo; Indústria 
Cultural. 
 
 
Introdução 

 

Ao longo dos últimos anos, o governo brasileiro empregou medidas 

econômicas de política fiscal e monetária para aquecer o consumo com o objetivo de 

fomentar a economia, de modo geral, via crescimento da demanda agregada. Entre 

as medidas observadas verifica-se a expansão do crédito financeiro ao consumo, 

tanto em termos de montantes para financiamento de imóveis e automóveis como de 

crédito direto ao consumidor. Tais ações, aliadas ao aumento da renda, permitiram 

um nítido crescimento do consumo das famílias brasileiras, não apenas satisfazendo 

as suas necessidades, como também criando um padrão de consumo excessivo e 

ostentatório. Contudo, essa facilidade para se adquirir bens e serviços resulta no 

endividamento dos consumidores, os quais acabam perdendo o controle financeiro 

sob suas dívidas e consequentemente são submetidos às altas taxas de juros do 

mercado, o que agrava a situação, resultando, em muitos casos, na inadimplência. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os dados históricos sobre 

endividamento e inadimplência da pesquisa conduzida pela Divisão Econômica da 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), desde 

janeiro de 2010, relacionando-a com o histórico das taxas de juros no país, o qual 



vem sendo acompanhado pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 

Administração e Contabilidade (ANEFAC), além das taxas de inadimplência 

específica em cheques emitidos no país, sobre as quais há estatísticas 

disponibilizadas no site do Banco Central do Brasil (BACEN). 

 

Metodologia 

 

O trabalho de pesquisa contempla duas dimensões, uma conceitual-teórica, 

de caráter qualitativo e outra, empírica, de caráter analítico-quantitativo. A parte 

conceitual-teórica está ancorada na abordagem do fenômeno do consumismo na 

sociedade marcada pelos efeitos da chamada indústria cultural, o que se faz através 

das contribuições dos autores vinculados à Escola de Frankfurt ou Teoria Crítica. 

Para o desenvolvimento da análise empírica foram acessados dados secundários de 

fontes fidedignas, particularmente, da “Pesquisa Nacional de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor” (PEIC), sob responsabilidade da Divisão Econômica 

da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), da 

“Pesquisa de Juros”, realizada pela Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC) e também dos indicadores 

econômicos consolidados (indicadores de conjuntura) sobre inadimplência do Banco 

Central do Brasil (BACEN). O recorte histórico da pesquisa compreende o período 

de janeiro de 2010 a junho de 2014. Vale ressaltar que a PEIC é realizada 

mensalmente, com dados coletados com aproximadamente 18 mil consumidores, 

em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal. 

 

Desenvolvimento conceitual-teórico 

 

A política econômica de crédito ao consumidor se deu a partir da década de 

1950, quando se iniciou o desenvolvimento do setor de bens duráveis e fez 

necessária a criação de mecanismos de financiamento ao consumidor, devido a uma 

maior dificuldade de circulação das mercadorias com base na renda (GREMAUD, 

VASCONCELLOS, TONETO JÚNIOR, 2011). 

Nos últimos anos essa política econômica tem se intensificado com o intuito 

de promover o crescimento. O crédito faz com que o setor produtivo e o setor de 

serviços sejam fomentados, pois aquele estimula o consumo, gerando um aumento 



no Produto Interno Bruto (PIB) e aquecendo a economia, como conseqüência teria-

se o crescimento econômico do país. 

De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central do 

Brasil (BACEN, 2014) publicado em março de 2014, no ano de 2013 o saldo da 

carteira doméstica de pessoa física teve um aumento de 16,3%, fechando em 

dezembro deste mesmo ano em R$ 1,25 trilhão. A principal modalidade que 

justificou o aumento desta carteira foi o financiamento imobiliário, o qual teve a maior 

participação no crédito total à pessoa física, com 27,3% de representatividade em 

dezembro de 2013. Outra modalidade significativa para o crescimento foi o 

empréstimo consignado, com uma variação de 17,5% no ano. Tais modalidades 

apresentam menores taxas de inadimplência, pois possuem características que 

diminuem o risco do crédito, como o financiamento fiduciário e amortização 

constante, no caso do financiamento imobiliário; e maior estabilidade de suas fontes 

de renda, no caso do empréstimo consignado, o qual é realizado, em sua maior 

parte, com funcionários públicos, aposentados e pensionistas. As modalidades com 

maior inadimplência foram as que tiveram menor crescimento, no caso empréstimos 

sem consignação, cheque especial, cartão de crédito e financiamento de veículos. 

Atrelada à expansão do crédito, o consumo se intensificou nos últimos anos 

pelo fato de vivermos em uma sociedade capitalista, na qual o consumo crescente 

de mercadorias é uma de suas condições basais. Padilha (2003), em sua tese, 

afirma: 

 
Nas sociedades capitalistas, o homem não produz mais apenas para 
satisfazer as suas necessidades diretas embora a produção seja a 
objetivação das necessidades humanas, em certa medida. Existem outras 
necessidades em jogo que são as necessidades de valorização do capital. 
(PADILHA, 2003, p. 120) 
 

 
De acordo com a autora, a valorização do capital é realizada através de uma 

produção excedente, ou seja, o trabalhador irá produzir a mais do que necessita 

para satisfazer as suas necessidades e este excedente, portanto, é o que 

proporcionará o lucro que tanto é almejado no sistema do capital. 

Consequentemente, para que se obtenha maior lucro é essencial a criação de novas 

necessidades para estimular a demanda e o consumo de novas mercadorias. De 

acordo com Silva, Araújo e Santos (2012) interessa diretamente ao sistema do 

capital, que toda sociedade permaneça consumindo, cada vez mais. Para que essas 



novas necessidades sejam criadas e a população prossiga consumindo as grandes 

corporações atribuídas de forças que controlam o mercado criam modelos, apetites 

e padrões de comportamento fazendo com que toda a sociedade se renda a esse 

estilo de vida.  

Na Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos, de Theodor Adorno e 

Max Horkheimer, publicada em 1947, aparece pela primeira vez o conceito de 

“indústria cultural”. De acordo com os autores, a indústria cultural diz respeito a uma 

cultura formatada pela lógica de mercado, ou seja, a arte passa para a esfera do 

consumo, com características padronizadas que sempre se repetem. A indústria 

cultural representa a mercantilização da arte – na música, no cinema, na pintura etc 

–, ou seja, traz à sua dimensão a lógica econômica e, para tanto, ela deve ser 

convertida em mercadoria. Contudo, a indústria cultural não se restringe apenas a 

isso, é simultaneamente a máquina que passa a comandar a indústria da 

propaganda na sociedade do capitalismo avançado desde inícios do século XX, 

sendo esta sociabilidade marcadamente assentada no consumo. Assim, a indústria 

cultural teria como um de seus papeis “educar” a população para desenvolver um 

estilo de vida consumista, para introduzir a ideologia da autorrealização pessoal 

através do consumo, o qual poderia render ao indivíduo status ou, simplesmente, 

sua identificação a grupos sociais. O consumo se torna, então, um tipo de 

“necessidade cega”, em oposição a uma “necessidade que tenha sentido”, 

empregando termos dessa linha teórica (HORKHEIMER, 1983, p. 145). 

Esse tipo de “indústria”, que corresponde ao cinema, à televisão, à música, à 

internet, tem o poder de atrair a população para uma cultura massificada, na qual 

todos anseiam por aquilo que se prega como sendo “o ideal”. Como consequência 

desse cenário tem-se o desaparecimento do indivíduo, ou seja, cada pessoa perde a 

sua identidade no momento em que se encontra seduzido pelo poder da indústria 

cultural. Dessa forma, os indivíduos são educados a estar cada vez mais submetidos 

à lógica do consumo, incapazes de tomarem consciência da realidade que os cerca 

e das contradições que marcam a sociedade, pois muitos estão excluídos não 

apenas das “oportunidades” de consumo, mas também de trabalho, cultura, 

educação, entre outras. Os estímulos da indústria cultural que dirigem as pessoas 

ao consumo de todas as mercadorias, incluindo-se aí as mercadorias audiovisuais 

presentes na TV, cinema, internet, proporcionam um prazer momentâneo e fugaz – 



que logo precisa ser repetido, renovado – o qual compensa a frustração de uma 

felicidade prometida e não fornecida e nunca cumprida (RAMOS, 2008). 

Adorno e Horkheimer (1986, p.132-133), retratando o poder da indústria 

cultural sobre os indivíduos, afirmam: 

 

O que é decisivo, hoje, [...] [é] a necessidade imanente ao sistema de não 
soltar o consumidor, de não lhe dar em nenhum momento o pressentimento 
da possibilidade da resistência. O princípio impõe que todas as 
necessidades lhe sejam apresentadas como podendo ser satisfeitas pela 
indústria cultural, mas por outro lado, que essas necessidades sejam de 
antemão organizadas de tal sorte que ele se veja nelas unicamente como 
um eterno consumidor, como objeto da indústria cultural.  
 
 

Marcuse (1969), em A Ideologia da Sociedade Industrial, também desenvolve 

a idéia de que a civilização industrial da sociedade sob a égide da razão 

instrumental e de suas mercadorias exerce influência sobre o indivíduo. As 

mercadorias se impõem, manipulam desejos e detêm o poder numa sociedade de 

indivíduos moldados, que não têm plena consciência de quais efetivamente são as 

“suas” necessidades e de como são construídas de forma heterônoma. Ele nomeia 

essas necessidades impostas pelas instituições sociais de “falsas necessidades” e, 

conforme suas observações, a “maioria das necessidades comuns de descansar, 

distrair-se, comportar-se e consumir de acôrdo com os anúncios, amar e odiar o que 

os outros amam e odeiam” (MARCUSE, 1969, p. 26) estariam sob este rótulo. 

Adotando a linha teórica da Escola de Frankfurt, Padilha (2007) argumenta 

que a cultura do consumo transforma a vida das pessoas à medida que as 

mercadorias passam a ter outros valores na sociedade. Os consumidores passam a 

buscar significados nos objetos, atribuindo grande importância a eles e menor 

magnitude à vida social.  

Tendo-se esse embasamento conceitual-teórico sobre o consumismo, parte-

se à análise dos dados recentes sobre endividamento e inadimplência no Brasil. 

 

Resultados – Análise dos dados 

 

 O nível de endividamento da população pode ser medido através do 

percentual de consumidores que responderam afirmativamente sobre a contratação 

de alguma dívida e/ou financiamento. Percebe-se que ao longo do recorte histórico 

pesquisado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) o percentual nunca 



esteve abaixo de 50%, evidenciando assim que nos últimos quatro anos mais da 

metade dos consumidores brasileiros pesquisados tem contraído dívidas para 

consumo de bens, serviços, imóveis e automóveis. Isso pode ser visualizado através 

do gráfico 1. De acordo com os dados obtidos a partir da PEIC, a média geral de 

consumidores endividados no período de jan/2010 a jun/2014 foi de 60,86%. No ano 

de 2010, a média calculada foi de 59,03%, já em 2011 obteve-se uma média de 

62,23%, um aumento de 3,2 pontos percentuais. No ano seguinte, em 2012, houve 

uma redução de 3,96 pontos percentuais, passando para uma média de 58,27%. Em 

2013, houve novamente um aumento, o qual obteve uma a média de 62,94%, uma 

diferença de 4,67 pontos percentuais; e no primeiro semestre de 2014, o percentual 

de consumidores endividados foi de 62,43%. Em fevereiro de 2013, encontramos o 

percentual mais alto dos consumidores endividados, 66,50%, já o menor percentual 

apresenta-se no mês de junho de 2010, 54%.  
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        Gráfico 1 – Percentual de consumidores endividados – Brasil – jan/2010-jun/2014. 

 
Analisando-se os instrumentos utilizados pelo consumidor para a aquisição de 

crédito verifica-se que, ao longo do recorte histórico deste trabalho, os principais, em 

ordem de participação nas dívidas dos consumidores estão assim ordenados: 1º) 

cartão de crédito, 2º) carnê das lojas, 3º) financiamento de automóveis, 4º) crédito 

pessoal, 5º) financiamento de imóveis, 6º) cheque especial e 7º) crédito consignado. 

Como pode ser visto na Tabela 1, em média (1º sem/2014) 75,3% das dívidas dos 

consumidores pesquisados estavam concentradas em cartão de crédito, 16,8% em 



carnês de lojas, além de 9,5% das dívidas serem relacionadas ao crédito pessoal, 

5,4% a cheque especial e 4,8% a crédito consignado.  

 

 

Vale ressaltar que justamente as taxas de juros mais altas do mercado são as 

referentes às operações com cartão de crédito (por volta de 10% ao mês), seguidas 

das taxas médias do cheque especial (pouco superiores a 8% ao mês), pelas taxas 

praticadas pelas financeiras nas operações de empréstimo pessoal (pouco 

superiores a 7% ao mês), das taxas de juros observadas no comércio na forma de 

carnês/financiamentos próprios (que oscilam em torno de 4,5% ao mês), seguidas 

das taxas de empréstimo pessoal por parte dos bancos (3,3% ao mês).  

 Os dados sobre a evolução de algumas taxas de juros praticadas no Brasil ao 

longo do primeiro semestre de 2014 localizam-se na Tabela 2. Verifica-se uma 

média anualizada (excluindo-se a Taxa Básica de Juros – SELIC) que parte de 

93,39% a.a. em janeiro e chega, após sucessivos e ininterruptos aumentos a 

expressivos 101,98% ao ano, ou seja, um aumento de 8,59 pontos percentuais na 

taxa média anualizada, em seis meses. Essa elevação representa uma média 

(geométrica) de 1,7754% ao mês de crescimento do custo de captação de crédito 

para o consumidor ao longo do primeiro semestre de 2014. 

 

 



Há duas formas de estudar a trajetória da inadimplência, uma pelos dados da 

PEIC e outra por dados de cheques não compensados, disponibilizados pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN). A PEIC avalia a hipotética inadimplência dos 

consumidores ao questionar aos pesquisados se terão condições de honrar os 

compromissos assumidos. Dito de outra forma, a pesquisa de inadimplência 

conduzida pela CNC é baseada na percepção do consumidor em termos de sua 

capacidade de pagamento, tratando-se, portanto, de uma medida ex ante de 

inadimplência, dado que ela, de fato, não se concretizou. De acordo com a pesquisa, 

no recorte histórico (jan/2010-jun/2014) a média dos consumidores que declararam 

não ter condições de pagar suas dívidas foi de 7,56%. As médias anuais foram 

8,78% em 2010, 7,98% em 2011, 7,12% em 2012, 6,93% em 2013 e 6,63% no 

primeiro semestre de 2014. Verifica-se, assim, uma trajetória de diminuição da 

possível inadimplência declarada. Em outubro de 2010 observou-se o maior 

percentual (9,50%), já em fevereiro de 2014 o menor (5,90%). 

 Já o BACEN apresenta dados reais (ex post) de inadimplência relativos a 

cheques compensados (Brasil e regiões), presentes na Tabela 3.  

 

 

 

Para efeitos de comparação, foram tomados os dados referentes a 2013 e ao 

primeiro semestre de 2014. As taxas de inadimplência nos cheques emitidos no 

Brasil vêm aumentando no período. A média de cheques devolvidos no Brasil em 

2013 foi de 6,29%, sendo que a média do primeiro semestre de 2014 alcançou 



6,63%. Ao se comparar os dados desagregados em regiões, percebem-se dois fatos 

relevantes; o primeiro refere-se à heterogeneidade das taxas de inadimplência, 

muito mais elevadas nas regiões nordeste e norte do que no restante do país; o 

segundo refere-se à dinâmica das mesmas: com exceção das regiões Norte e 

Centro-Oeste, todas as outras apresentaram aumento da taxa média de 

inadimplência para o primeiro semestre de 2014 em relação ao mesmo período de 

2013. Os dados, portanto, revelam, ao contrário da PEIC, uma dinâmica de aumento 

da inadimplência no país de 2013 para 2014, ao menos no que se refere a cheques. 

 

Considerações Finais 

 

 Entre os principais resultados da pesquisa podem ser enunciados: i) o alto 

endividamento dos consumidores (média de 60,86% no recorte histórico); ii) as 

dívidas estão concentradas nos instrumentos de crédito que apresentam as maiores 

taxas de juros praticadas e iii) a percepção de inadimplência por parte dos próprios 

consumidores (na PEIC) tem apresentado ligeira tendência de diminuição, enquanto 

os dados reais do BACEN em relação a cheques não compensados demonstra uma 

tendência de ligeira alta, de 2013 para 2014. 

   Os dados apresentados evidenciam uma situação preocupante sobre o 

comportamento dos consumidores brasileiros e também sobre os possíveis 

constrangimentos à política de crédito como ferramenta efetivamente eficaz para 

fomentar o desenvolvimento econômico. Guiados pelo desejo de consumo e pelos 

ideais de estilo de vida estimulados pelo conjunto da indústria cultural os 

consumidores se entregam ao consumismo, que os conduzem ao endividamento e à 

indadimplência. Através da abordagem teórica proporcionada pela Escola de 

Frankfurt coloca-se o questionamento sobre a possibilidade de uma real 

conscientização dos indivíduos em direção à ideia do consumo responsável, o que 

exigira uma educação financeira – tanto nas escolas, educação formal, como nas 

práticas sociais – assentada no alcance da emancipação do indivíduo frente aos 

poderosos condicionantes ideológicos da indústria cultural. Assim, talvez, seria 

plausível se pensar em necessidades autonomamente construídas pelos indivíduos.  
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