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RESUMO 

 

Em 2008 o mundo vivenciou uma crise econômica mundial iniciada nos EUA, 

denominada de crise do subprime. Teve início em meados de 2007 e em pouco 

tempo espalhou-se por todo o globo. Para combater o avanço da crise no país, o 

governo brasileiro buscou várias medidas anticíclicas, porém essas medidas não 

surtiram o efeito esperado e o país apresentou recessão e aumento do índice de 

desemprego, que acarretou também na elevação da taxa de inadimplência, pois 

com poucas possibilidades de uma reinserção da população no mercado de 

trabalho, o brasileiro acaba não conseguindo cumprir com suas obrigatoriedades 

de pagamento. A pesquisa foi baseada em uma amostra representada por 

residentes da Grande Vitoria. Primeiramente foi aplicado um pré-teste em uma 

feira de negociação de dívidas da CDL Vitória, após, foi realizada uma pesquisa 

aplicada via Google Documentos, otimizando perguntas da primeira pesquisa 

para um resultado mais coerente e assertivo. Além das relações entre as 

variáveis foram estimadas as razões de chance de um respondente tornar-se 

inadimplente, tendo em vista o seu perfil e o comprometimento da renda com as 

despesas. O crescimento do crédito à pessoa física, nos últimos anos, permitiu 

um aumento do poder de compra da pessoa física e, consequentemente, tornou 

possível o consumo de bens duráveis, assim como a compra de imóveis, por 

parte da população, que até então, era considerada sem sobejo de renda para 

aquisição de um imóvel.  

 

Palavras-chave: Acesso ao crédito, Crédito pessoal, Endividamento e 

Inadimplência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar em que medida o nível de 

inadimplência no crédito pessoal é percebido por residentes da Grande Vitória/ES, 

assim como, identificar o perfil desses residentes. Para chegar-se ao objetivo 

proposto foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo, buscando identificar 

o perfil de compra do consumidor, assim como suas características individuais e 

percepções quanto ao nível de endividamento.  

Em 2007 o Brasil foi marcado por alguns grandes projetos nas áreas pública 

e privada e como o país esperava sofrer uma baixa influência da crise do subprime 

americano, carregou o mesmo otimismo econômico para o ano de 2008, porém ao 

final do período o cenário era diferente do esperado, no qual o país passou a 

apresentar recessão, aumento no índice de desemprego e ameaça de inflação. 

Buscando alternativas para manter o crescimento do país, o governo em 

meados de 2011/2012 implantou a chamada nova matriz econômica, que se 

baseava em uma forte intervenção governamental que englobava redução da taxa 

de juros básica, controle de preços, investimentos direcionados e subsídios fiscais, 

porém a economia do país continuou a apresentar recessão e aumento da inflação, 

além da redução de credibilidade do Banco Central. Mesmo com um ensaio de 

melhora no cenário econômico nacional nos anos seguintes, o índice de 

desemprego do período de 2015/2017 continuou em crescimento chegando a ter 

mais de 900 mil vagas de emprego fechadas, o que desencadeou um aumento 

considerável na elevação do número de inadimplentes em todo o país, uma vez que 

as pessoas, sem trabalhar, não tinham condições de manter suas dívidas 

regularizadas.  

Descritas as informações acima, surge-se o seguinte problema de pesquisa: 

Em que medida o nível de inadimplência do crédito pessoal é percebido por 

residentes da Grande Vitória/ES?  

2. METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizado um estudo descritivo, com 

abordagem quantitativa, utilizando como procedimento técnico o levantamento. 
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O estudo classifica-se como pesquisa descritiva, pois objetivou identificar em 

que medida o nível de inadimplência do crédito pessoal é percebido por residentes 

da Grande Vitória, assim como, tentar medir a relação do acesso ao crédito com a 

inadimplência dos moradores da Grande Vitória/ES.  

Para Malhotra (2012), a pesquisa descritiva é conclusiva, tendo como 

principal objetivo a descrição de algo possibilitando estimar a porcentagem de uma 

população que exibe um determinado comportamento. Vergara (2014) complementa 

que a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno não tendo a obrigatoriedade de explicar os fenômenos que o 

descreve. 

Com relação à abordagem metodológica, a pesquisa classifica-se como 

quantitativa. Marconi e Lakatos (2010) consideram que uma pesquisa do tipo 

quantitativa tem o objetivo de delinear ou analisar características de fatos ou 

fenômenos, avaliar programas ou isolar variáveis principais, utilizando métodos 

formais caracterizados pela precisão e controle estatístico. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Foi aplicado um pré-teste para a pesquisa no dia nove de dezembro de 2017 

em um feirão de recuperação de crédito, organizado pela Câmara de Dirigentes e 

Lojistas (CDL) de Vitória no Espírito Santo.  

Sediada no Edifício dos Lojistas, no centro da capital capixaba, a CDL Vitória 

é uma entidade civil sem fins lucrativos destinada a promover e assistir o comércio 

de Vitória. O feirão foi realizado com o objetivo de recuperar o crédito de pessoas 

inadimplentes.  

O mercado de crédito é um instrumento importante para economia brasileira 
visto que ele estimula o crescimento econômico, pois quando o governo 
quer incentivar a economia muitas vezes ele parte do mercado de crédito 
barateando ou estendendo as linhas de crédito para as famílias fazendo 
com que haja um estímulo para o consumo e consequentemente 
impulsionando a economia. (GONÇALVES, 2015, p. 37) 

Segundo o BCB (Banco Central do Brasil), o crédito à pessoa física teve um 

crescimento notório no passar dos anos, onde sua maioria pode ser atribuída ao 
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comportamento do crédito consignado, ao crédito para financiamento de veículos e 

também, numa menor escala a segmentos diversos. 

No feirão realizado no ano de 2016, foram atendidas cerca de 15 mil 

pessoas, já em 2017 o movimento foi bem abaixo do esperado, totalizando em 

média 6 mil pessoas atendidas, sendo que 45% eram homens e outros 55% eram 

mulheres inadimplentes. Segundo Geraldo Calenzani, gerente operacional da CDL 

Vitória, no feirão realizado em 2017 foi identificado um aumento considerável de 

pessoas acima de 50 anos que apresentaram o quadro de inadimplentes. 

Inadimplência, como define o Banco Central do Brasil, é o montante de 

capital não pago por um consumidor na data estipulada de vencimento de um 

contrato em liquidação.  

“O termo inadimplência é um substantivo feminino que significa o não 

cumprimento de “algo”. Consta também do dicionário Aurélio o termo 

inadimplemento, mas o mais usado e conhecido é inadimplência” (SERASA, 2007). 

Os feirões de recuperação de crédito são feitos nesse período do ano, na 

primeira semana de dezembro por ser um período estratégico, onde o devedor tem 

em mãos a primeira parcela do décimo terceiro salário, ou seja, tem um recurso em 

mãos para usar na negociação, outra coisa é que ele tem mais uns quinze ou vinte 

dias antes do natal para voltar a comprar de forma planejada. (Informação verbal)1.  

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais do 

país, revela que 45% dos brasileiros não fazem um controle efetivo do próprio 

orçamento, esse percentual sobe para 48% entre as pessoas das classes C/D/E, e 

para 51% entre os homens. Entre os que fazem uma administração precária do 

orçamento, 21% confiam na própria memória para gerir os recursos financeiros. 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do 

Espírito Santo (Fecomércio-ES) realizou uma pesquisa onde mostra o histórico de 

endividamento e inadimplência na capital do Espirito Santo, Vitória, no período de 

março/2017 a março/2018.  

                                                           
1 Comentário proferido por Geraldo Calenzani em entrevista por ocasião de um feirão de 
recuperação de crédito realizado em Vitória-ES, no dia 09 de dezembro de 2017. 



                                                   

5 

 

Gráfico 1 – Endividamento e inadimplência em Vitória – ES 

FONTE: Fecomércio - ES (2018). 

Identifica-se no gráfico acima que o número de endividados da capital do 

Espirito Santo (Vitória) em março de 2018 é o menor durante o período analisado, 

onde 64% da população total da cidade estava com algum tipo de dívida, enquanto 

que 42,6% desta população estavam inadimplentes em março de 2018, sendo este 

o menor índice de inadimplência desde junho de 2017 (47,1%), porém se 

comparado ao mesmo período do ano anterior (2017) apresenta 1,4% acima da taxa 

de março/17 que teve 41,2% de inadimplentes.  

Segundo Fecomércio – ES (2018) a maior incidência de dividas em 

março/18 na cidade de Vitória – ES é o crédito pessoal representando 57,9% dos 

endividados seguido de carnês com 56,8% e cartão de crédito com 42,3%. Cheque 

especial ficou na quarta posição com 12,2% dos endividados em março/18. 

Gráfico 2 - Histórico dos principais tipos de dívidas das famílias, mar/17-mar/18 

 

FONTE: Fecomércio - ES (2018).  
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O endividamento por si só não é um problema, conforme diz o portal Dsop 

(2016) o termo significa que o consumidor fez uma compra e postergou o 

pagamento, ou seja, contraiu dívidas para realizar pagamentos futuros por não ter os 

recursos financeiros para pagamento no ato da compra, ou por não querer utiliza-los 

para quitação imediata. 

Sendo assim, segundo o portal Dsop (2016), se o consumidor comprar um 

armário novo e parcelar o pagamento em 10 vezes, ele estará em dívida com a loja, 

ou seja, estará endividado. Porém, se a data de vencimento da parcela chegar e o 

consumidor não dispuser de recursos financeiros suficientes para paga-la e não 

realizar o pagamento, se tornará inadimplente. 

 

4. DESCRIÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capitulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos através 

da aplicação da pesquisa de campo que teve um total de 386 respondentes validos, 

sendo que 51,04% são do sexo feminino e 48,96% são do sexo masculino.   Os 

resultados foram estruturados de modo a compreender o perfil dos respondentes. As 

perguntas foram elaboradas com o objetivo de identificar características 

semelhantes entre os entrevistados a fim de encontrar uma possível resposta para o 

fato de a inadimplência ser algo presente na vida dos consumidores. A pesquisa 

limitou-se a atuar com pessoas residentes na grande Vitória/ES. 

No que diz respeito a situação trabalhista dos respondentes, a tabela abaixo 

demostra que 55,18% possuem um emprego com carteira assinada e 10,10% diziam 

ser estagiários, enquanto que outros 12,95% afirmaram trabalhar como autônomos. 

Contudo, 21,76% dos respondentes informaram estar desempregados. 

Tabela 1 - Situação Trabalhista 

     Respondentes Percentual Porcentagem Acumulada 

Estou desempregado 84 21,76% 21,76% 

Estou Empregado 213 55,18% 76,94% 

Sou autônomo 50 12,95% 89,90% 
Sou estagiário 39 10,10% 100,00% 

Total 386 100,0%   
FONTE: Elaboração própria com base em dados da pesquisa de campo, 2018. 
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Dos 386 respondentes, 41,97% afirmaram já ter feito uso de algum tipo de 

crédito pessoal direto ao consumidor, sendo estes representados por 162 pessoas. 

O perfil dessas pessoas começa a ser traçado pelo sexo, no qual 58,02% são do 

sexo masculino e outros 41,98% são do sexo feminino. A média de faixa etária é de 

33 anos de idade. 

“O crédito direto ao consumidor, conhecido no mercado por CDC, é uma 

operação tipicamente destinada a financiar aquisições de bens e serviços por 

consumidores ou usuários finais. ” (ASSAF NETO, 2012, p.72) 

Ao identificá-los por renda, percebe-se na tabela abaixo que a maior 

concentração de pessoas que já fizeram uso de crédito pessoal está no grupo de 

quem tem renda de um mil a dois mil reais, e de dois mil a quatro mil reais. 

Tabela 2 - Faixa salarial/Crédito Pessoal 

    Frequência Percentual Porcentagem Acumulada 

 Sem renda  15 9,26% 9,26% 

 Até R$1.000,00 16 9,88% 19,14% 

De R$1.000,00 a R$2.000,00 51 31,48% 50,62% 

De R$2.000,00 a R$4.000,00 55 33,95% 84,57% 

De R$4.000,00 a R$6.000,00 13 8,02% 92,59% 

Mais de R$6.000,00 12 7,41% 100,00% 

Total 162 100,00%   
FONTE: Elaboração própria com base em dados da pesquisa de campo, 2018. 

Quanto ao nível educacional destas pessoas, é possível observar abaixo 

que a maior parte delas, representadas por 70,37%, estão acima do ensino médio 

completo. 

Tabela 3 - Nível de Instrução/Crédito Pessoal 

    Frequência Percentual Porcentagem Acumulada 

Abaixo do Ensino Médio Completo 7 4,32% 4,32% 

Ensino Médio Completo 41 25,31% 29,63% 

Acima do Ensino Médio Completo 114 70,37% 100,00% 

Total 162 100,00%   
FONTE: Elaboração própria com base em dados da pesquisa de campo, 2018. 

A próxima fase da pesquisa foi procurou identificar entre os respondentes, 

aqueles que por algum motivo, estiveram com o nome na lista de pessoas 

inadimplentes.  “A inadimplência é o não pagamento de uma conta ou dívida. Assim, 
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o consumidor inadimplente é aquele que está com uma dívida em aberto”. 

(SERASA, 2017) 

 O resultado encontrado é que 153 pessoas, representadas pela 

porcentagem de 39,64% do total de respondentes (386) já estiveram inadimplentes, 

sendo que 54,24% são do sexo masculino e 45,76% são do sexo feminino. A média 

de faixa etária é de 33 anos. 

Ao identifica-los por faixa salarial, percebe-se que a maior parte dos 

respondentes, 36,60% pertence ao grupo de quem possui renda de um mil a dois mil 

reais, seguido por 28,10% do grupo de dois mil a quatro mil reais e 11,76% do grupo 

cuja renda é de até mil reais. 

Tabela 4 - Faixa salarial/Inadimplentes 

    Frequência Percentual Porcentagem Acumulada 

 Sem renda  17 11,11% 11,11% 

 Até R$1.000,00 18 11,76% 22,88% 

De R$1.000,00 a R$2.000,00 56 36,60% 59,48% 

De R$2.000,00 a R$4.000,00 43 28,10% 87,58% 

De R$4.000,00 a R$6.000,00 12 7,84% 95,42% 

Mais de R$6.000,00 7 4,58% 100,00% 

Total 153 100,00%   
FONTE: Elaboração própria com base em dados da pesquisa de campo, 2018. 

Quanto ao nível educacional dessas pessoas, é possível observar na tabela 

abaixo que a maior parte delas, representadas por 68,30%, está acima do ensino 

médio completo. 

Tabela 5 - Nível de Instrução/Inadimplentes 

    Frequência Percentual Porcentagem Acumulada 

Abaixo do Ensino Médio Completo 9 5,88% 5,88% 

Ensino Médio Completo 39 25,49% 31,37% 

Acima do Ensino Médio Completo 105 68,63% 100,00% 

Total 153 100,00%   
FONTE: Elaboração própria com base em dados da pesquisa de campo, 2018. 

Os respondentes quando perguntados sobre o grau de endividamento, 

54,92% afirmaram não ter nenhum tipo de dívida e 22,02% diz estar pouco 

endividado, enquanto que apenas 5,18% do total de respondentes (386) diz estar 

muito endividado e 4,93% diz estar totalmente endividado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aumento do índice de desemprego, aumentou também, a taxa de 

inadimplência, pois com poucas possibilidades de uma reinserção da população no 

mercado de trabalho, ocorre a carência do cumprimento da obrigatoriedade de 

pagamento. 

Os resultados obtidos mostram que quase metade da população 

respondente fez uso do crédito pessoal, somando um total de 162 pessoas que 

representam 41,97% do total de respondentes, sendo que à faixa salarial de dois mil 

a quatro mil reais lidera a pesquisa, sendo ainda que os respondentes com 

escolaridade acima do ensino médio destacam-se por representarem 70,37% do 

total de pessoas que fizeram uso do crédito pessoal.  

O presente estudo mostra um número considerável de pessoas 

inadimplentes, onde 39,64% do total de entrevistados fazem parte desse grupo, 

sendo estas 153 pessoas, com uma faixa de idade igual há 33 anos.  

 Analisando a inadimplência por faixa salarial, destacasse a renda de um mil 

a dois mil reais, com uma representatividade de 36,60% sob o total de pessoas 

tiveram com o nome inadimplente por algum motivo. 

Além das relações entre as variáveis, foram estimadas as razões de chance 

de um respondente tornar-se inadimplente, tendo em vista o seu perfil e o 

comprometimento da renda com as despesas elencadas. As variáveis que se 

mostraram estatisticamente significativas foram: sexo, renda e grau de instrução do 

indivíduo. O nível de renda mostrou ter ligação direta com a importância dada ao 

comprometimento de renda com estudos, notou-se também que essa importância é 

ainda mais evidente entre pessoas do sexo feminino além de verificar que a maioria 

dos respondentes não dão importância para gastos com comunicação, os gastos 

mais elencados foram alimentação, educação e saúde. 

Como sugestão para novos estudos, o pesquisador deve considerar a 

ampliação da pesquisa para uma amostra maior e mais significativa da população, 

ampliando e melhorando a distribuição entre os munícipios do estado do Espirito 

Santo, podendo assim identificar a real situação da população capixaba e até 

mesmo expandir o estudo para outros estados do país. 
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