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Resumo  

 

O processo de financeirização que atingiu o mundo e também o Brasil expandiu-se a ponto de 

atingir os créditos pessoais e tornar a sociedade cada vez mais endividada. Em países 

subdesenvolvidos, onde o padrão de consumo muitas vezes não corresponde ao padrão de 

acumulação, essa financeirização da vida cotidiana tem aspectos nefastos entre a população 

mais pobre que se vê altamente endividada para suprir suas necessidades de consumo. Diante 

deste contexto, essa monografia aborda o crédito e o endividamento das mulheres no Brasil, 

visto que elas são maioria entre a população de baixa renda, maior tomadora de crédito. A 

pesquisa demonstrou que não há consenso na literatura sobre os fatores explicativos para as 

diferenças na propensão ao consumo e na propensão ao endividamento entre homens e 

mulheres, se bem que há discrepâncias entre as modalidades de crédito tomadas por homens e 

mulheres nas diferentes faixas salariais.   

 

Palavras chave: crédito; endividamento; mulheres. 

 

 

 

 

Abstract 

 

The financialization process that reached the world and also Brazil expanded to the 

point of reaching personal credit and making society increasingly indebted. In 

underdeveloped countries, where the consumption pattern often does not correspond to 

the accumulation pattern, this financialization of everyday life has disastrous aspects 

among the poorest population, which finds itself highly indebted to meet its 

consumption needs. In this context, this monograph addresses the credit and 

indebtedness of women in Brazil, as they are the majority among the low-income 

population, the largest borrower. The research showed that there is no consensus in the 

literature about the explanatory factors for the differences in the propensity to consume 

and in the propensity to indebtedness between men and women, although there are 

discrepancies between the types of credit taken by men and women in different salary 

ranges. 

 

Keywords: credit; indebtedness; women. 
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Introdução 

 

Há algumas décadas o mundo vem passando por um processo de financeirização 

das economias, ou seja, por um processo no qual os mercados financeiros, as 

instituições financeiras e as elites financeiras passam a ter um grande peso sobre as 

políticas econômicas e seus efeitos. (RODRIGUEZ, 2020).  

 Segundo Rodriguez (2020), diante da expansão do capital financeiro, o mesmo, 

a procura de novos espaços de atuação, passou do âmbito macro, das dívidas públicas 

do Estado, para o âmbito micro, ao atingir a ampliação dos créditos pessoais. O capital 

financeirizado cria e estimula a obtenção de crédito ao consumo. Essa financeirização 

da vida cotidiana tem como impacto o crescimento das taxas de endividamento da 

população.  

 No Brasil, a partir dos anos 1990, com a abertura comercial, houve uma 

alteração nos padrões de consumo, exacerbando-se o padrão característico de países 

subdesenvolvidos, já identificado por Furtado (1974) no livro “O mito do 

desenvolvimento”, no qual é destacada a discrepância entre o padrão de consumo das 

elites - assemelhado ao padrão dos países centrais - e a capacidade de acumulação de 

capital dos países subdesenvolvidos.  

A partir dos anos 2000, a política de geração de renda e de emprego, associada 

às políticas de redistribuição de renda e à política de estímulo ao consumo doméstico 

levaram ao significativo aumento do crédito e do endividamento da população. No 

período, mudanças legais também estimularam as inovações das modalidades de 

crédito, tais como alterações no crédito para financiamento e automóveis e a 

possibilidade, desde 2004, da concessão do crédito consignado em folha de pagamento.  

Righi (2012) afirma que a ampliada participação da mulher no mercado de 

trabalho proporcionou uma maior independência financeira e como consequência um 

maior poder na decisão de consumo e grande responsabilidade sobre o gerenciamento 

financeiro e nas decisões de endividamento.  

 Segundo o autor, no Brasil, as mulheres comprometem mais suas rendas do que 

os homens, haja visto o papel da mulher que atua como o principal comprador da 

família, especialmente em itens como alimentação, roupas, acessórios e materiais 

diversos. Outros autores, no entanto, apontam fatores diferentes no uso do crédito pelas 

mulheres.  
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Dentro da perspectiva de Rodruiguez (2020), dado que as mulheres são as 

responsáveis pelas tarefas do cuidado doméstico, as mesmas se veem levadas ao 

endividamento com o objetivo de enfrentar a precaridade vivenciada por suas famílias.  

Assim, visto que ocorreu uma maior participaçao da mulher no mercado de 

trabalho e ampliação do poder de decisão das mulheres,  torna-se necessário uma análise 

do comportamento feminino em relação ao crédito e ao endividamento no país, a fim de 

verificar se a hipótese que norteia este trabalho, de que o endividamento feminino é 

superior ao masculino, se verifica. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o crédito e o 

endividamento feminino no país. Para isso, encontra-se dividido em quatro seções, além 

desta Introdução. Na primeira seção é feita uma análise acerca da financeirização no 

mundo e no Brasil. Em seguida, realiza-se uma análise da evolução do padrão de 

consumo e do endividamento no país. Na terceira sessão, é examinada a propensão e as 

decisões de consumo, crédito e endividamente pela ótica das finanças comportamentais, 

tendo como foco a análise de fatores culturais, demográficos e psicológicos que 

impactam o consumo, o crédito e o endividamento. Por fim, no quarto capítulo, analisa-

se o crédito e o endividamento das mulheres.  
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Capítulo 1: Financeirização mundial e a financeirização da vida 

cotidiana no Brasil 

Cipolla e Pinto (2010) analisam alguns autores a fim de estabelecer um conceito de 

financeirização. Apresentam o conceito de Chesnais (1998), o qual afirma que a financeirização 

ocorre quando o rendimento que é criado no âmbito produtivo é capturado pela esfera financeira 

e dentro desta última, pode acontecer vários processos de valorização, muitas vezes fictícios. Os 

autores expõem também a caracterização de Gontijo (2009), de que o capital fictício se tornou 

capital especulativo parasitário que se fez dominante e, a partir daí, o capital industrial ficou 

subordinado a ele. Além disso, comentam o entendimento de Foster e Magdoff (2009), de que a 

financeirização é a alteração do cerne de gravidade da economia da produção para a finança.  

Os autores afirmam que uma noção mais ampla de financeirização do capital caracteriza-o 

como a dominância financeira em relação ao lado real da economia e que a maioria das 

interpretações sobre este tema utilizam evidências empíricas que mostram que a força 

dominante é o crescimento das finanças, através da comparação das taxas de crescimento dos 

ativos financeiros em relação a dos ativos reais, crescimento das transações com títulos 

financeiros como proporção do produto interno ou do produto nacional bruto; no aumento das 

operações cambiais. (Cipolla e Pinto, 2010, p. 13) 

De acordo com Eleutério Prado (2013, p. 2), financeirização na literatura econômica refere-

se à importância crescente dos mercados financeiros, e todos os fatores envolvidos com este 

mercado, como as instituições e elites financeiras na operação da economia, além de suas 

instituições de governo nacionais e internacionais. Desta forma, para o autor (Prado, 2013, p.4), 

a financeirização abrange um grande conjunto de instituições, procedimentos, reflexões e 

estratégias importantes para o contexto das relações sociais existentes.  

A concepção de Rodriguez (2020, p. 20) sobre financeirização se baseia na ideia de  

Dowbor (2017), ou seja, de que a financeirização corresponde à expansão da acumulação 

capitalista através de mecanismos financeiros que acentuam e multiplicam a produção de valor e 

ampliam a esfera do econômico para penetrar nas múltiplas esferas da vida cotidiana e do 

conhecimento.  

Por outro lado, Silva (2016) estuda a financeirização com base no conceito de Lapavitsas 

(2014), de que a financeirização deve ser entendida, inicialmente, como um resultado das 

mudanças institucionais e históricas das finanças, principalmente a partir do fim de Bretton 

Woods, e de mudanças na base monetária do capitalismo, como a dominação do dinheiro de 

crédito, além da ascensão do dólar como “quase-dinheiro-mundial”. Para Silva (2016), o 

crescimento assimétrico da circulação está relacionada às interações sociais entre os agentes da 

economia, como os bancos, as empresas e as famílias. Com isso, o processo de financeirização 

não se limita à fuga de capitais para as finanças. 
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Cipolla e Pinto (2010, p.8) afirmam que, de acordo com a concepção de Chesnais (1998) em 

meados da década de 1970 formou-se um regime de acumulação financeira que foi denominado 

como ‘modo de acumulação financiarizado mundial’, tendo como principais responsáveis a 

flexibilização do câmbio, o crescimento do mercado de divisas, o crescimento exponencial da 

dívida pública e a liberalização e desregulamentação financeira e a desintermediação bancária 

que ocorreu a partir de então.  

De acordo com Prado (2013), para Chesnais, com o objetivo de entender o capitalismo 

contemporâneo, desenvolveu o que ele denominou de “teoria do regime de acumulação 

financeirizado”, que, ao explicar o desenvolvimento do capitalismo do final do século XX, 

afirma que, já um pouco antes da virada do milênio “o capital-dinheiro, concentrado nas mãos 

de grandes bancos e de fundos de pensão, estava provavelmente em vias de estabelecer sua 

ascendência sobre o capital industrial” (PRADO, 2013, p.1). Assim, o neoliberalismo originou-

se do “reaparecimento e da consolidação de uma forma específica de acumulação de capital” 

(PRADO, 2013, p.1). Em suma, as alterações que ocorreram no funcionamento do capitalismo 

contemporâneo, que favoreceram mais o rentismo do que o industrialismo, foram facilitadas 

pelas políticas de liberalização, desregulamentação e privatização que foram iniciadas nos 

governos neoliberais de Reagan e Thatcher. 

Prado (2014), afirma que Chesnais usa o termo capital financeiro para denominar todas as 

formas do capital que podem ser compreendidas pela categoria capital portador de juros. Ou 

seja, o capital financeiro caracteriza as formas do capital em que este se torna mercadoria. Deste 

modo, a mundialização financeira aconteceu devido às decisões estratégicas das grandes 

potências que objetivavam controlar e dominar a circulação internacional do capital em seu 

próprio proveito.  

De acordo com Rodriguez (2020), o sistema de acumulação do capital alterou-se nas 

últimas décadas, devido à globalização, contudo, avançando sobre esta, no sentido de uma 

economia imaterial, tanto na produção quanto nos recursos monetários. As atividades produtivas 

e o dinheiro vêm se desmaterializando, gerando uma modificação profunda da economia global.  

Silva (2016) apresenta a origem da financeirização e aborda as diferenças de interpretação 

entre regulacionistas e pós-keynesianos. Para os regulacionistas há consenso sobre a origem da 

financeirização na crise do regime de acumulação fordista. Para os pós-keynesianos, a origem 

da financeirização estaria, principalmente, nas mudanças institucionais no capitalismo ocorridas 

nos EUA e no Reino Unido a partir da recessão econômica dos anos:  

    

É consenso entre os regulacionistas que as origens da financeirização 

encontram-se nos desdobramentos da crise do “fordismo”, ou seja, do fim de 

sua principal base institucional, a relação salarial. Este aspecto é central em 

Aglietta (1999a), Orléan (2006), Plihon (2003) e os demais autores, que 

buscam também compreender os desdobramentos da crise e a emergência de 

uma forma institucional alternativa ao “fordismo”. Mais explicito em Plihon, 
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mas também contido em Aglietta, Orléan e Boyer, está o papel central da 

política econômica como resposta à crise na construção da globalização 

financeira e, portanto, da ascensão das finanças liberalizadas. Tal como 

Chesnais (1998; 2005), os autores regulacionistas compreendem a origem do 

poder das finanças não apenas nos fatores políticos, mas principalmente a 

formação e gestão coletiva de uma “poupança concentrada” nas mãos de 

instituições financeiras não-bancárias. 

Na abordagem pós-keynesiana, especialmente na macroeconomia da 

financeirização, as origens da dominância financeira se encontram em um 

desdobramento político e econômico da crise dos anos 1970. Os trabalhos de 

Hein (2012; 2014), Stockhammer (2006; 2007) e Orhangazi (2008; 2011) 

destacam as mudanças institucionais no capitalismo ocorridas a partir da 

recessão econômica nos E.U.A. e Reino Unido, que afetou dramaticamente a 

rentabilidade do capital. (SIVAL, 2016, p. 99) 

 

No grupo dos pós-keynesianos, no entanto, Silva (2016) identifica diferentes 

interpretações quanto à origem e causa da financeirização:  

 
De um lado, Hein e Stockhammer dialogam com a abordagem regulacionista 

ao destacar o fim do “fordismo” e do “contrato social” entre as classes como 

um evento-chave para o surgimento dos mercados liberalizados. E por outro, 

sem negligenciar o aspecto institucional, Orhangazi se aproxima mais da 

análise de Duménil & Levy ao destacar a crise de lucratividade que atingiu a 

economia norte-americana, especialmente a rentabilidade financeira e a 

recuperação das finanças. 
Por fim, para Tymoigne & Wray (2014), as origens da financeirização 

remontam à transição de uma estrutura financeira estável para um regime 

financeiro cada vez mais propenso a instabilidade, e o evento-chave foi a 

crise dos S & L nos E.U.A. em 1982. A causa da financeirização está 

associada essencialmente às transformações na estrutura financeira norte-

americana, onde se observa um comportamento Ponzi do setor bancário, uma 

maior dependência das corporações não-financeiras em relação ao 

financiamento externo e a um maior endividamento das famílias, que 

somados às mudanças políticas (legislação pró- mercado) permitiram o 

surgimento da atual estrutura financeira.” (SILVA, 2016, p. 99). 

 
A financeirização destaca-se por algumas características, como o fato de redirecionar os 

objetivos das corporações, conduzindo-as para a procura por lucros e ganhos nos mercados 

financeiros. O que interessa no capitalismo contemporâneo é a valorização financeira, e é por 

isso que a acumulação de capital pode ser compreendida como uma acumulação de capital sob 

dominância financeira. Destaca-se também a ascensão do rentismo como forma de apropriação 

da riqueza no capitalismo contemporâneo.  

 

O desenvolvimento das finanças ao longo da história do capitalismo 

moderno, dos bancos do início do século XX às instituições financeiras não-

bancárias (fundos de pensão, fundos mútuos) na globalização, do crédito ao 

capital em associação com as grandes corporações às mais diversas inovações 

financeiras, como a securitização e os derivativos, evidencia sua importância 

para a dinâmica de expansão do capital e a sua marca rentista. Se Chesnais 

(2000) está correto ao afirmar que “hoje em dia, a economia domina a 

sociedade e a economia é, por sua vez, dominada pela finança”, então 
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podemos aludir, como destaca Paulani (2012), que o rentismo tornou-se parte 

constitutiva do processo de acumulação, não um “um pecado contra a 

acumulação”, como foi referida pela nascente Economia Política. (SILVA, 

2016, p.108) 

 

Para Cipolla e Pinto (2010), devido à pressão exercida pelos mercados financeiros e 

acentuada pelos fundos de pensão, sobre a esfera produtiva, “os horizontes de valorização de 

muito curto prazo, ditados pelos imperativos financeiros (...) tendem a caracterizar o tipo de 

investimento próprio do regime de acumulação mundial predominantemente financeiro”. 

Prado (2013, p. 4) destaca no trecho a seguir que a financeirização, pelo fato de ter as 

inovações financeiras e os derivativos como precondição de sua existência, faz que o 

capitalismo contemporâneo seja marcado por uma sistemática subavaliação dos riscos: 

 

[...] por um lado, acessar e organizar efetivamente os atores econômicos 

individuais e, por outro, ao mesmo tempo, promover certas formas 

particulares de finança. Os derivativos, assim como todas as inovações e 

opções “exóticas”, são precondições necessárias para que a financeirização 

aconteça. 

As novas racionalidades associadas à financeirização presumem uma atitude de 

observância com relação às leis do sistema capitalista. É estranho apontar, mas essas novas 

racionalidades sistematicamente produzem uma subavaliação dos riscos. O capitalismo 

contemporâneo está prisioneiro de uma tensão exaustiva entre a necessidade de ser “eficiente” e 

de subestimar os riscos.” (PRADO, 2013, p.4). A economia, que precisa da produção para 

realização do valor e do consumo como motor econômico é capturada por um sistema 

intermediado pelo capital financeiro e especulativo.  

Para Rodriguez (2020, p. 28), a ascensão recente da hegemonia do capital financeiro no 

mundo globalizado foi um processo que foi se moldando junto com profundas disputas no 

âmbito internacional e com o passar do tempo vem gerando muitas tendências. A autora destaca 

uma dessas tendências, que corresponde a concentração do capital na ciranda financeira e sua 

capacidade cada vez maior de controlar e submeter os governos nacionais aos seus desígnios. 

Rodriguez considera que este fato explica os processos políticos que vêm sendo vivenciados 

recentemente, apoiados por um ímpeto de viés neoliberal conservador que vigorou por grande 

parte da América Latina e do mundo ocidental.  

 

1.1 – O processo de financeirização da vida cotidiana no Brasil 
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Segundo Paulani (2009), desde o início o Brasil fez parte da história da financeirização 

do capitalismo. Primeiramente o país se tornou uma parte expressiva da demanda por crédito 

que justificou a primeira bolha global de ativos do capitalismo financeirizado, que culminou na 

crise das dívidas latino-americanas da primeira metade dos anos 1980.  

Para Carneiro (2002), durante a década de 1990, na qual a economia brasileira foi 

capturada pelo processo de financeirização que ocorria no mundo de maneira geral, o país 

passou por um acentuado processo de liberalização da economia que ocorreu através da abertura 

financeira e comercial. 

Segundo Carneiro (2002), o modelo alternativo de crescimento que vigorou a partir da 

década de 1990 defendia uma alternativa radical ao desenvolvimento, visto que definia a 

concorrência como o motor principal do processo, o que estimularia a incorporação de novas 

tecnologias que iria sustentar um círculo vicioso de aumento da produtividade e salários reais. 

Assim, com o objetivo de efetivar esta alternativa de desenvolvimento, o governo estabeleceu a 

abertura comercial. Acreditava-se que esta abertura, ao mesmo tempo em que ampliaria a 

concorrência nos mercados locais, permitiria o acesso mais fácil aos mercados externos, ou seja, 

o aumento da produtividade permitiria abrir novos mercados através do aumento da 

competitividade. Supunha-se que este processo levaria à globalização da atividade industrial.  

Como consequência, Tavares e Belluzzo (2002) afirmaram que esta abertura financeira 

e comercial desempenharam um quadro macroeconômico cuja principal característica foi o 

aparecimento de um amplo desequilíbrio na balança de pagamentos, devido ao déficit 

provocado na balança comercial, com o aumento das importações e redução das exportações e 

devido ao aumento de investimento estrangeiro direto. 

Assim, diante de um contexto de liberalização financeira, as flutuações de juros e 

câmbio que acompanhavam o movimento dos capitais, passaram a determinar a trajetória 

macroeconômica de stop and go no país, no qual o crescimento é periodicamente interrompido.  

Para os autores, o Brasil, que até então era submetido às condições de ajustamento 

estabelecidas pela crise da dívida externa, foi capturado, na década de 1990, pelo processo de 

globalização financeira que ocorria.  

Nas palavras de Paulani (2009), o país: 

 

Posicionou-se assim, como plataforma internacional de valorização 

financeira, ou seja, economia emergente na qual era possível obter 

elevadíssimos ganhos em moeda forte, por vezes os mais elevados do mundo. 

Na época do câmbio fixo, isso foi possível graças às enormes taxas de juros 

e, depois da crise de 1999, mais particularmente depois de 2003, graças 

também ao processo recorrente e autorreferenciado de valorização da moeda 

brasileira, alavancado, como não poderia deixar de ser, pelas apostas com 
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derivativos. (PAULANI, 2009. p.34) 

 

De forma complementar, Lourenço (2018) destaca que, neste período, com a 

implementação do Plano Real no país, ocorreu a estabilização da inflação e a inserção do país 

em uma plataforma de valorização financeira internacional, visto que o Brasil foi inserido em 

um processo de globalização financeira que já ocorria no período. Para a autora, ao implementar 

o Plano Real a fim de estabilizar a economia, foi conveniente adequar a economia do país às 

transformações que ocorria num contexto global por meio da abertura comercial e liberalização 

financeira. Em suma, apesar do foco no controle imediato da inflação, as medidas do Plano Real 

conduziram a uma mudança estrutural na economia brasileira.  

Como Rodriguez (2020) ressalta  a década petista também foi marcada pela 

financeirização da vida econômica, contudo, foi determinada por uma intensiva e quase 

imprevisível presença investidora do Estado, que se deu com a ampliação das políticas sociais e 

a distribuição de diversos subsídios que procuraram implementar uma estratégia de inclusão 

social e de acesso ao consumo.  

Conforme Lourenço (2018), no primeiro mandato petista (2002-2006) as medidas de 

política econômica ficaram basicamente inalteradas em relação ao governo anterior. E só 

sofreram uma inflexão com a saída de Antônio Palocci do Ministério da Fazenda, em março de 

2006. A partir de então, as políticas econômicas neoliberais foram mantidas, mas ampliou-se a 

implementação de políticas sociais e medidas de estímulo econômico por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento. Além disso, estabelecida a crise financeira internacional (crise 

financeira de 2008), diversas medidas anticíclicas foram implementadas, cujo sucesso imediato 

alcançado elevaram a popularidade do governo, que conseguiu vencer as eleições presidenciais 

de 2010.  

 Em suma, Paulani (2009) afirma que, ao longo dos últimos 30 anos, alteraram-se os 

meios responsáveis pelo poder da riqueza financeira, entretanto ele cresceu em todas as 

situações. Durante os anos de alta inflação, o fato de existir duas moedas (uma funcionando 

como unidade de conta e meio de troca e outra como reserva de valor) esteve na base da 

acumulação rentista e da financeirização da riqueza. Após estabilização monetária, a inflação é 

substituída pelos elevadíssimos juros reais e pelas maiores diferenças entre juros pagos e 

recebidos pelos setores financeiro e bancário, além do crescimento da dívida pública como 

proporção do PIB (Bruno et al., 2009 p.16-21). 

A autora destaca a importância do crédito, especialmente o crédito consignado, para 

sustentar os níveis de consumo, o que só legitima a ideia de destaque dado para a finança, isto é, 

de uma acumulação produtiva que ocorre através do comando e das manifestações da 

acumulação financeira.  

Para Prado (2013, p.20), este capitalismo de viés curto-prazista, relacionado ao 
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oligopólio bancário, acaba travando tanto a expansão do crédito produtivo por meio dos 

elevados juros cobrados, quanto a demanda das famílias, dado que estas já estão inseridas no 

ciclo vicioso do endividamento, pegando crédito para pagar juros.  

Além disso, no período, o fato de que o Brasil tem mantido elevados níveis de consumo 

tem atraído muitas multinacionais devido ao tamanho do seu mercado interno e “a já famosa 

engorda da classe C”, nossa economia tem sido vista como uma alternativa de obtenção de 

lucros num mundo em retração” (PAULANI, 2009, p 35) 

Contudo, a autora destaca o problema deste contexto. Para Paulani (2009), o consumo 

não possui dinamismo para puxar a economia, assim como o tem o investimento. Além disso, 

afirma que o consumo puxado por crédito não é sustentável no longo prazo. 

Esse arranjo macroeconômico, em que o investimento está novamente 

ameaçado de reversão e em que um consumo puxado por crédito aparece 

como o elemento dinâmico, está de forma evidente completamente invertido, 

mas é um arranjo típico de um processo de acumulação em que a finança está 

no comando, fomentando o crescimento de riqueza fictícia. (PAULANI, 

2009, p. 35) 

Ademais, segundo Rodriguez (2020), o Brasil vem vivenciando uma progressão do 

trabalho informal e do desemprego estrutural durante as décadas anteriores, amplamente 

promovido no Brasil por um processo crescente de desindustrialização, e um acelerado processo 

de financeirização/bancarização da economia. Esse processo é próprio da atual fase do 

neoliberalismo e teve um surgimento precoce no país. De forma complementar, a autora afirma 

que, com o objetivo de expandir, o capital financeiro procura novos espaços de atuação, e, desta 

forma, passou do âmbito macro, através das dívidas públicas dos Estados, para o campo micro, 

por meio da ampliação dos créditos pessoais. Contudo, para que isso ocorresse no Brasil, o 

Estado teve um papel fundamental através da adoção das políticas sociais via bancarização, 

através da prestação de serviços sociais, estabelecido pelas políticas públicas adotadas pelos 

governos Lula e Dilma.  Esse processo facilitou a disseminação da oferta de crédito em amplas 

regiões do país, estimulando também o crescimento das financiadoras que avançaram inclusive 

para espaços considerados até então “marginais” ao mercado:  

Esse aspecto vem sendo discutido por diversos autores, visibilizando de que 

forma o pagamento do Bolsa Família via cartão bancário contribuiu para a 

ampliação do sistema financeiro e para a expansão territorial deste, e 

posteriormente sendo completado pela expansão virtual dos bancos. Esse 

processo, impulsionado pelos subsídios, facilitou e consolidou 

paulatinamente uma expansão do capital por meio da disseminação da oferta 

do crédito em amplas regiões do país e para populações largamente 

distanciadas do acesso aos bancos. Ademais, as financiadoras, que 

começaram a se multiplicar nos municípios, foram avançando sobre os 

territórios suburbanos e até sobre os espaços economicamente “marginais” 

das cidades brasileiras. (RODRIGUEZ, 2020, p.29)  
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Este aumento do crédito através das políticas sociais constituiu uma estratégia que 

possibilitou conciliar os interesses do setor financeiro nacional, através do incentivo do governo 

ao consumo de bens do setor de consumo. 

Desta forma, a autora (RODRIGUEZ, 2020) acrescenta mais um elemento na análise do 

processo de crescimento da financeirização da vida cotidiana: o início da financeirização em 

territórios e setores populares. Com isso, o aumento de pessoas endividadas, tornou-se evidente 

em vários países e isto inclui diversas modalidades de produtos e serviços. A autora destaca 

setores como moradia, saúde, bens de consumo, educação, chegando mais recentemente ao 

cotidiano da alimentação e ao pagamento das tarifas de serviços públicos, como água e energia, 

por meio do sistema dos cartões de crédito:  

 

Atualmente 63,8 milhões de brasileiros se encontram inadimplentes em 

alguma forma de crédito outorgado ao sistema bancário formal. Entretanto, 

fora do sistema bancário tradicional, a expansão recente do crédito nas 

periferias brasileiras vem também se materializando em um fenômeno 

explosivo. 

Ainda que recorrer a empréstimos por fora do sistema bancário seja habitual 

nas camadas populares, essa modalidade teve um auge com a aparição e 

multiplicação de pequenas financeiras – algumas ligadas a bancos conhecidos 

– ou com os crediários de estabelecimentos comerciais. (RODRIGUEZ, 

2020, p. 30) 

 

Para ilustrar o que foi descrito acima, Rodriguez (2020) destaca que o Brasil tinha 183,6 

milhões de cartões de crédito no quarto trimestre de 2018, dos quais 98,7 milhões (53,7%) 

estavam ativos, segundo dados do Banco Central. O uso de cartões no Brasil cresceu 14,5% e 

atingiu R$ 1,55 trilhão em compras em 2018, o equivalente a 22,8% do PIB (Produto Interno 

Bruto). Os números foram divulgados recentemente pela Abecs (Associação Brasileira das 

Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) (TEIXEIRA, 2019). Juntamente com a Argentina, 

na América Latina, o Brasil é um dos países que mais faz uso de cartão de crédito na hora de 

comprar produtos de consumo massivo. (RODRIGUEZ, 2020, p. 30)  

Além disso, os créditos informais, como a agiotagem, têm apresentado uma tendência 

de crescimento nos bairros e comunidades das periferias das cidades do Brasil, atingindo níveis 

de juros muito elevados, criando vários mecanismos de cobrança mafiosa e ampliando o poder 

de milícia em diversas regiões.  

 Segundo Rodriguez, (2020, p. 77), o microcrédito destinado a substratos sociais de 

baixa renda já passou por diferentes fases. A premissa liberal em todas essas fases refere-se ao 

fato de que os sistemas financeiros, ao ofertarem crédito para microempresas e pessoas físicas, 
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construiriam um círculo vicioso “ao conseguirem girar a roda da economia dentro das 

localidades” conseguindo até mesmo reduzir a pobreza.    

 

[...] se a ideologia neoliberal foi capaz de gerar um sem-número de distorções 

no aspecto macroeconômico, conseguiu também causar estragos no micro, 

através do incentivo às micro finanças meramente via mecanismos de 

mercado. Tais mecanismos, dentre outras características, acabam por 

construir um novo caminho de extração de recursos dos mais pobres e de 

potenciais instabilidades, com diversos casos no mundo já documentados. 

(TEIXEIRA, 2020, p. 78) 

 

De acordo com Teixeira (2020, p. 78), foi desta forma que se criou diversos produtos 

financeiros como  microcrédito, micro poupança, micros seguro, micro leasing, entre outros. A 

fase mais recente destacada pelo autor impulsionou um conjunto ainda mais completo de 

serviços financeiros e opções para que os pobres “‘gerenciassem’ sua pobreza”, com a criação 

das Fintechs (acrônimo de Financial Technologies), que aproximou ainda mais o crédito da 

população que o almeja, tornando cada vez mais real a ideia de financeirização local. Os 

defensores desta forma de financeirização acreditam na ideia de “’libertação dos pobres’ como 

empreendedores – e sujeitos individuais para escapar da pobreza. Por essa lógica, se todos 

puderem ter acesso ao crédito e guiar seu próprio destino, serão desenvolvidas engrenagens de 

crescimento econômico.”(TEIXEIRA, 2020, p. 79). Assim, surgiu o termo inclusão financeira, 

que consiste em um conjunto de serviços financeiros disponíveis para os pobres. 

 Contudo, Teixeira (2020) afirma que os maiores alvos dessas políticas são os informais, 

precarizados, que precisam de recurso extra para sobreviver, e que podem acessar facilmente, 

por meio de smartphones, as plataformas de crédito virtual. Para o autor, mulheres são o 

principal alvo, pois as considera como a população mais vulnerável e com a maior participação, 

dentre as 45 milhões de pessoas, nas micro finanças no Brasil atualmente.  
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Capítulo 2 - Evolução do padrão de consumo e 

endividamento no Brasil 
 

 

A abertura comercial e financeira do Brasil na década de 1990 provocou a 

intensificação dos padrões de consumo já identificados por Celso Furtado no livro “O mito do 

desenvolvimento”. Segundo Furtado (1974) as elites locais dos países periféricos são 

caracterizadas por adotar os padrões de consumo e por serem influenciadas pela cultura dos 

países centrais, os quais possuem um nível de acumulação de capital mais elevada e uma cultura 

influenciada pelo progresso técnico. A existência de uma elite com padrões de consumo 

similares aos dos países centrais passou a ser a base da evolução dos países periféricos e refletiu 

o processo de dominação cultural sobre esses países. Desta forma, países latinoamericanos 

subdesenvolvidos têm padrões de consumo incompatíveis com as realidade da acumulação de 

capital locais.  

De acordo com Ferreira et al (2014), a abertura comercial e financeira dos anos 1990 no 

Brasil aprofundou essa caraterística dos países subdesenvolvidos, visto que estabeleceu 

mecanismos para que a classe de baixa renda passasse a ter acesso a bens de consumo típicos 

das classes altas, ou seja, muitos indivíduos passaram a acompanhar o padrão de consumo das 

elites, o que foi permitido pelo capital financeirizado, que passou a criar estímulos para a 

obtenção de crédito ao consumo. Neste contexto, as empresas produtoras de bens de consumo e 

as instituições financeiras passaram a se beneficiam mutuamente do endividamente da 

população. Segundo Ferreira et al (2014), 

 

[...] as instituições financeiras e as empresas que produzem os bens de 

consumo incitam ao endividamento, o qual acaba se tornando um ciclo 

vicioso, tendo em conta que pode ser pago com um novo empréstimo. Essa 

lógica circular cria um mercado altamente rentável às instituições financeiras, 

as quais se dedicam a explorar cada vez mais o limite do endividamento da 

população. (FERREIRA et al, 2014, p. 61) 

 

Além da abertura comercial, outro fator a impactar os padrões de consumo no Brasil foi 

a estabilidade monetária a partir dos anos 1990. Segundo Almeida et al (2006), com a adoção do 

Plano Real em 1994 e a estabilidade da moeda, os indivíduos passaram a vivenciar um novo 

quadro econômico no país. O controle sustentado da inflação possibilitou ao chefe de família 

planejar prazos maiores no seu orçamento doméstico em relação à renda obtida, melhorando o 

bem-estar.  

Contudo, enquanto o controle inflacionário possibilitou um ganho real de poder de 
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compra para as classes menos favorecidas, as reduzidas taxas de crescimento da economia 

brasileira bloqueavam o consumo familiar por representar uma restrição da renda disponível e 

por dificultar uma melhor distribuição de renda. O resultado desses fatores impactou a 

capacidade de consumo dos vários estratos de renda familiar ao longo da década de 1990.  

O panorama se modificou nos anos 2000 e nos anos 2010. Segundo Vaz e Hoffman 

(2021), entre 2004 e 2012, o aumento na renda familiar, somado a redução da desigualdade em 

sua distribuição, possibilitou a expansão do mercado consumidor doméstico, caracterizado por 

muitos autores como um modelo de crescimento de consumo de massas. Até mesmo entre 2011 

e 2014, quando o crescimento econômico foi reduzido, a população de diferentes estratos de 

renda apresentou um padrão de consumo mais diversificado. 

A autora destaca a implementação de políticas de mercado de trabalho, a indução à 

formalização do emprego, a ampliação das transferências governamentais de renda à população 

mais pobre e a forte expansão de crédito à pessoa física como fatores que contribuíram para a 

ampliação do poder de compra das famílias (VAZ e HOFFMANN, 2021) 

A partir de 2014, com a crise econômica no país, esse cenário foi alterado, apresentando 

um aumento do número de trabalhadores desocupados, desalentados e inativos, elevação da  

desigualdade na distribuição da renda domiciliar e uma ampliação da pobreza entre 2015 e 

2017.  

Por meio da comparação entre A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2017-2018 e 

2008-2009, os autores apresentam as transformações recentes no padrão de consumo as 

famílias, através de dados da POF: 

 

Em que pese a desaceleração da economia, as despesas familiares 

conservaram a trajetória ascendente que já havia sido observada entre as 

edições de 2002-2003 e 2008-2009 da POF; sua composição, porém, 

apresentou modificações importantes. A despesa média com o aumento do 

ativo declinou 26,5%, tendo aumentado sua elasticidade-renda e razão de 

concentração em relação à renda. Isso sugere que as famílias foram 

compelidas a reduzir seu dispêndio nessa categoria ante o cenário de crise 

econômica, em lugar de os terem reduzido espontaneamente como resposta à 

saciedade. Os gastos com o pagamento de dívidas e seus encargos, por outro 

lado, aumentaram, em média, 63,6%. (VAZ e HOFFMANN, 2021, p. 183) 
 

A expansão do consumo das famílias que foi verificada a partir de 2004 baseou-se tanto 

no aumento da renda quanto no aumento do crédito à pessoa física. Contudo, devido ao 

comportamento desfavorável do mercado de trabalho a partir de 2015, verificou-se um aumento 

no edividamento das famílias (VAZ e HOFFMANN, 2021) 

Quanto aos itens que compõem as despesas de consumo das famílias brasileiras, os que 

apresentarem maior incremento na média mensal familiar entre 2008-2009 e 2017-2018, da 

ordem de 60,5% foram os gastos com Educação. Os gastos com Higiene e cuidados pessoais 

também apresentarem aumento significativo - aumento monetário médio foi da ordem de 
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58,9%. Em se tratando de gastos de maior valor, como os relacionados à Assistência à saúde, 

não foi observada mudança expressiva de nível ou de elasticidade-renda. (VAZ e HOFFMANN, 

2021, p. 183) 

Ferreira et al (2014) analisa o comprometimento da renda das famílias através de uma 

análise histórico-comparativa utilizando-se dos dados da POF por faixa de rendimento.  É 

interessante destacar que a POF dos anos de 1995 e 1996 não tinham abrangência nacional e que 

só analisavam as regiões metropolitanas. A POF passou a realizar uma abrangência nacional a 

partir da edição de 2002 e 2003. 

Observa-se que no biênio 1995-1996 as famílias que constituíam as cinco primeiras 

faixas de rendimento, representando 52,18% do total das famílias brasileiras, apresentavam 

despesas médias mensais maiores que os rendimentos médios. As despesas acima do 

rendimento eram maiores quanto menores as faixas de renda. A classe mais baixa apresentava 

uma despesa média mensal 66,94% maior do que os rendimentos recebidos  

 

Tabela 1 – Comprometimento da renda familiar com despesas 1995-1996, Regiões 

metropolitanas do Brasil. 

 

FAIXA DE 

RENDIMENT

O (SALÁRIO-

MÍNIMO) 

Rendimento 

médio 

familiar (R$) 

Despesa 

média 

familiar 

(R$) 

% de despesa 

acima do 

rendimento (%) 

Quantidade 

de famílias 

% de 

famílias 

(%) 

TOTAL 1499,54 1395,21 -6,96 12544069 100,00 

ATÉ 2 SMS 147,03 245,45 66,94 1304756 10,40 

2 A 3 SMS 278,62 365,35 31,13 1049593 8,37 

3 A 5 SMS 440,39 494,79 12,35 1911708 15,24 

5 A 6 SMS 608,06 632,89 4,08 891,959 7,11 

6 A 8 SMS 769,96 792,85 2,97 1386995 11,06 

8 A 10 SMS 984021 950,88 -3,39 972,249 7,75 

10 A 15 SMS 1337,71 1276,44 -4,58 1661569 13,25 

15 A 20 SMS 1890,37 1749,44 -7,46 964,128 7,69 

20 A 30 SMS 2562,58 2394,94 -6,54 9945,184 7,53 

30 SMS 5803,59 4939,86 -14,88 1455928 11,61 

Fonte: POF referente ao biênio 1995-1996. Extraído de: Ferreira et al, 2014. p. 82 

 

Já na POF 2002-2003, a parcela da população com despesas acima do rendimento 

aumentou de forma significativa (81,2% da população apresentava despesa mensal média 

superior os rendimentos médios, contra 51,18% do biênio 1995-1996). Agora, as sete primeiras 
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faixas de renda (de até 15 salários mínimos) apresentavam despesas superiores à renda.  

 

 

Tabela 2 – Comprometimento da renda familiar com despesas 2002-2003, Brasil. 

 

FAIXA DE 

RENDIME

NTO 

(SALÁRI

O-

MÍNIMO) 

Rendimen

to médio 

familiar 

(R$) 

Despesa 

média 

familiar  

(R$) 

% de despesa 

acima do 

rendimento 

(%) 

Quantidade de 

famílias 

% de 

famílias 

(%) 

% de famílias com 

dificuldade ou muita 

dificuldade 

orçamentária (%) 

TOTAL 1789,66 1778,03 -0,65 51001901 100,00 50,88 

ATÉ 2 

SMS 

260,21 4540,70 74,74 7949351 15,59 77,11 

2 A 3 SMS 491,25 658,18 33,98 6747421 13,23 65,79 

3 A 5 SMS 770,79 920,69 19,45 10181484 19,96 55,88 

5 A 6 SMS 1086,70 1215,33 11,84 3528908 6,92 48,53 

6 A 8 SMS 1366,31 1494,43 9,38 5086643 9,97 43,45 

8 A 10 

SMS 

1766,63 1914,35 8,36 3349073 6,57 40,03 

10 A 15 

SMS 

2411,04 2450,03 1,62 4571410 8,96 32,29 

15 A 20 

SMS 

3413,65 3270,20 -4,20 2416195 4,74 28,71 

20 A 30 

SMS 

4815,21 4445,42 -7,68 4704154 9,22 24,22 

30 SMS 10897,52 8721,91 -19,96 2467262 4,84 17,71 

 

Fonte: POF referente ao biênio 2002-2003. Extraído de: Ferreira et al, 2014. p. 84 

 

Quanto ao período de  2008-2009 segundo Ferreira et al (2014), observa-se que as 

famílias das três primeiras faixas de rendimento representam 68,4% do total das famílias 

brasileiras e a classe mais baixa possui uma despesa média mensal 37,88% maior do que os 

rendimentos auferidos. Observa-se que 39.544.880 de famílias gastam 16,04% a mais do que 

ganham e somente as três faixas com maiores rendimentos gastaram menos do que receberam.  
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Tabela 3 – Comprometimento da renda familiar com despesas 2008-2009, Brasil. 

 

FAIXA DE 

RENDIME

NTO 

(SALÁRIO-

MÍNIMO) 

Rendimento 

médio 

familiar (R$) 

Despesa 

média 

familiar 

(R$) 

% de 

despesa 

acima do 

rendimento 

Quantidade 

de famílias 

% de 

famílias 

(%) 

% de famílias com 

dificuldade ou 

muita dificuldade 

orçamentária (%) 

TOTAL  2641,63  2626,31  -0,58% 57816604 100 39,30 

ATÉ 2 SMS  540,32 744,98 37,88% 12503385 21,63 63,10 

2 A 3 SMS  1024,27 1124,99 9,83 10069184 17,42 48,70 

3 A 6 SMS  1747,32 1810,69 3,63% 16972311 29,36 37,10 

6 A 10 SMS  3097,27 3133,00  1,15% 8890463 15,38 25,20 

10 A 15 SMS  4843,69 4778,06 -1,35% 4181485 7,23 18,30 

15 A 25 SMS  7508,65 7196,08 -4,16% 2994837 5,18 12,10 

25 SMS  16203,45 14098,40 -12,99% 2204938 3,81 8,50 

 

 
Fonte: POF referente ao biênio 2008-2009. Extraído de: Ferreira et al, 2014. p. 84 

 

Assim, as famílias de mais baixa são aquelas mais atraídas pelas alternativas de crédito 

e, segundo Ferreira et al (2014)  a maior parte dos empréstimos não se destina a complementar 

as necessidades básicas, mas sim, a permitir a aquisição de bens e serviços incompatíveis com 

suas rendas:  

 

 
Esses consumidores, movidos pelo apelo do consumo terminam atraídos 

pelas alternativas de crédito e a artificialidade de sua “renda extra”, míopes às 

consequências dessa ilusão. Isso porque a maior parte dos empréstimos 

obtidos pela população de renda mais baixa, [...] não se destina a 

complementar as necessidades básicas, mas sim para consumir itens de valor 

incompatível com a renda ou para pagar dívidas pré-existentes. (FERREIRA 

et al, 2014, p. 85). 

 
Desta maneira, diante da cultura do consumo no Brasil indicada por Furtado e 

intensificada desde a década de 1990, muitas famílias procuraram ampliar seus padrões de 

consumo a fim de satisfazer suas necessidades e para isso passaram a contar com diversos 

instrumentos de crédito, como o crédito ao consumidor, cartões de crédito, cartões de lojas 

varejistas, crédito junto a fornecedores e outros que não estão diretamente relacionados ao 

sistema financeiro formal, além de novas estratégias estabelecidas pelo mercado financeiro para 

estimular o mercado de crédito no país (FERREIRA et al, 2014). 
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No Brasil, o crescimento econômico dos anos 2000, impulsionado pelo consumo 

doméstico, tornou-se dependente do estímulo dos mecanismos de crédito, comprometendo a 

população com dívidas de longo prazo:  

 

 Portanto, é minimamente aceitável sugerir que a lógica do mercado 

prevalece sobre os interesses coletivos, sendo estes camuflados em razão do 

bem-estar material. Logo, para que produção e consumo não diminuam, é 

preciso estimular o último através dos mecanismos de crédito, 

independentemente de como a população arcará com uma dívida de longo 

prazo. De fato, não é possível negar que o consumo responde por grande 

parcela do crescimento econômico de qualquer país. No entanto, incitar o 

consumo de uma classe influenciada pela satisfação de necessidades 

desproporcionais a sua realidade é insustentável em longo prazo e reforça em 

muito os ganhos de produtores e instituições financeiras. (FERREIRA et al, 

2014, p. 85). 

 

 

2.1 – Panorama do crédito no Brasil  

 

De acordo com o Banco Central do Brasil, existem diversas formas de segmentação das 

modalidades de operação de crédito. Observando-se pela ótica da oferta de crédito, ou seja, pela 

origem dos recursos, eles podem ser classificados em livres ou direcionados.  

O crédito com recursos direcionados é o crédito regulamentado pelo Conselho 

Monetário Nacional ou atrelado a recursos orçamentários destinados principalmente à produção 

e ao investimento de médio e longo prazo para setores como o rural, infraestrutura e imobiliário.  

O crédito com recursos livres corresponde àqueles contratos de financiamento e 

empréstimos com taxas de juros que são livremente pactuadas entre instituições financeiras e o 

recebedor do empréstimo. Nestas operações livres as instituições financeiras possuem 

autonomia em relação à destinação dos recursos captados em mercado. Destacam-se algumas 

modalidades:  

 O cartão de crédito rotativo equivale a operações de financiamento do saldo 

devedor restante após o pagamento parcial de faturas de cartões de crédito. São 

saques em dinheiro com o uso do cartão na função crédito;  

 O crédito pessoal sem consignação, são operações de crédito pessoal sem 

desconto em folha de pagamento;  

 O crédito consignado é o crédito pessoal com consignação em folha de 

pagamento, ou seja, são operações de crédito pessoal com desconto em folha de 

pagamento; 

 A aquisição de bens de veículos automotores são empréstimos concedidos às 

pessoas físicas destinados a financiar a compra de veículos automotores, que 

tenham o bem financiado alienado fiduciariamente como garantia da operação; 

 O Financiamento habitacional – SFH é o financiamento para aquisição ou 
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construção de unidades habitacionais enquadradas no Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH);  

 O cheque especial, refere-se às operações de crédito associada a contas 

correntes por meio da utilização de limite de crédito pré-estabelecido sem 

necessidade de comunicação prévia à instituição financeira.  

 

O crédito no Brasil aumentou contínua e expressivamente nas últimas décadas, apoiado 

por mudanças na legislação (tal como a instituição do crédito consignado) e pela decisão 

deliberada de governos de aumentar os financiamentos em determinados momentos  com  a  

finalidade de sustentar a oferta de crédito (tal como em 2009, após a crise financeira 

internacional).  

Nos anos 1990 o Brasil vivenciou um retrocesso no crédito, o que foi revertido a partir 

dos anos 2000. Após a adoção do Plano Real, em 1994, diversos setores foram contemplados 

com programas de reestruturação - o Programa de Estímulo à Recuperação e ao Fortalecimento 

do Sistema Financeiro Nacional (Proer), o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 

Estadual na Atividade Bancária (Proes) e o Programa de Fortalecimento das Instituições 

Financeiras Federais (PROEF). Esses programas contribuíram para a diminuição do crédito que 

passou de 34% do PIB em 1995 para 26% em 2002, além de provocar uma redução expressiva 

da participação dos bancos públicos na oferta de crédito. (MORA, 2015) 

A partir de 2002, no primeiro governo Lula, essa tendência foi revertida. De acordo com 

Carvalho (2018, p.13), um dos pilares sobre os quais o governo Lula baseou sua estratégia de 

desenvolvimento foi a ampliação do acesso ao crédito. O saldo acumulado de operações de 

crédito, que representava 25,5% do PIB em janeiro de 2002, alcançou 49,2% do PIB em 

dezembro de 2012. 

O aumento da carteira de crédito às famílias foi impulsionado inicialmente pelas 

operações com recursos livres, que reúnem todas as linhas de financiamento ao consumo, e 

depois, em menor escala, pela expansão do crédito direcionado – concedido primordialmente 

principalmente pelos bancos públicos para financiamento habitacional e rural. (CARVALHO, 

2018, p.17) 

Na categoria dos financiamentos pessoais com recursos livres, a introdução do crédito 

consignado a partir de 2004 possibilitou que aposentados, servidores públicos e uma parcela de 

trabalhadores obtivessem acesso a crédito com taxas de juros relativamente mais baixas e prazos 

maiores. (CARVALHO, 2018, p.17) 

O comprometimento da renda das famílias com o pagamento dos juros e a amortização 

do principal, o chamado serviço da dívida, subiu de cerca de 16% em 2005 para 19,4% em 

2010. Esse aumento, segundo Carvalho (2018, p.17) deveu-se muito mais ao aumento no 

número de famílias com acesso ao crédito do que ao endividamento maior de cada família.  
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Para Carvalho (2018, p. 18), a ampliação do crédito ocorreu junto com o aumento da 

renda e do emprego. Desta forma, o maior acesso ao crédito, somado à redução de desigualdade 

e crescimento do emprego corroborou o dinamismo do consumo das famílias e do mercado 

interno durante o período do governo Lula. A partir do governo Dilma, no entanto, o 

endividamento tornou-se motivo de preocupação, com a desaceleração da economia, quando a 

renda menor, a perda de empregos e as elevadas taxas de juros acarretaram no aumento do 

comprometimento da renda das famílias com pagamento de juros e amortizações da dívida, 

agravando a crise econômica na década seguinte. 

No gráfico 1, a seguir, observa-se a evolução da concessão de crédito à pessoa física no 

país de 2011 a 2021. 

 

Gráfico 1 – Operações de Crédito – Concessões – Pessoa Física (R$ milhões) no Brasil, de 

2011 a 2021 

 

Fonte: Banco Central do Brasil.  

 

Com base na Figura 1, nota-se o comportamento ascendente do crédito no período 

recente, o que corrobora a intencionalidade de estimular o mercado de crédito no país. Segundo 

Ferreira et al (2014), em 2012, este mercado correspondeu a 53,48% do PIB brasileiro e o país 

movimentou cerca de R$ 2,36 trilhões em créditos, dos quais R$ 724 bilhões (30,68%) eram 

destinados a pessoas físicas. Isto se deu principalmente a partir da regulamentação da 
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modalidade de crédito consignado em 2003 e sua oferta no mercado em 2004.  

Na modalidade crédito consignado as despesas com juros e amortização são 

descontadas diretamente da folha de pagamento, desta forma, o risco torna-se menor do que o 

observado em empréstimos padrão, e contribui para um menor patamar de taxa de juros ao 

tomador final. Isto faz com que haja um menor risco de inadimplência para a instituição 

ofertante e as taxas praticadas sejam atrativas para os demandantes. Esta modalidade de crédito 

favoreceu os desembolsos destinados à pessoa física e ampliou o consumo no país.  

 

           De acordo com o Gráfico 2 a seguir, elaborada pelo Banco Central, verifica-se que a 

Modalidade de crédito mais utilizada no país em 2017 são o cartão de crédito compra a vista e 

parcelado, o cartão de crédito rotativo e o crédito pessoal principalmente na faixa de renda de 

um a dois salários mínimos 

 

Gráfico 2 - Modalidade de crédito mais utilizadas em cada faixa de renda – número de 

tomadores - 2017 
   

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

 

2.2 – Panorama do endividamento e da inadimplência no Brasil recente  

 

 
O endividamento consiste em obter recursos no presente e assumir uma promessa de 

pagamento no futuro, o que promove uma maior exposição das famílias à possibilidade de 
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ruptura do fluxo de pagamentos. (SARNO, 2020) 

Conforme Sarno (2020), as fases de ascensão do ciclo econômico são acompanhadas de 

um processo de ampliação do endividamento das famílias e empresas. Esta propensão é 

verificada tanto do lado do emprestador quanto do lado do tomador, como fica evidente a 

seguir: 

 
Por parte do credor, o processo de aumento da renda e de redução do nível de 

incerteza tende a acarretar uma maior inclinação para que se afaste de ativos 

mais líquidos do seu balanço e disponibilize seus recursos, a fim de viabilizar 

maiores retornos. O processo recorrente de validação/cumprimento dos 

contratos de dívida existentes, usual em uma economia em crescimento, 

confirma a percepção de queda no risco de não pagamento das dívidas, e 

estimula o emprestador a ceder seus recursos. 
Do ponto de vista das famílias, a elevação na demanda por crédito ocorre em 

decorrência da elevação geral dos recursos disponíveis (aumento no nível de 

emprego, elevação de salários etc.), que permitem, além do aumento do 

consumo direto imediato, que as famílias alavanquem seus gastos por meio 

do crédito para um nível além da renda disponível, que não seria possível a 

partir do nível de renda disponível anterior. Assim, por meio do crédito, é 

viabilizada a aquisição de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, 

automóveis etc. ou financiada a compra da casa própria. Tal processo de 

expansão do endividamento tende a ser estimulado também pela perspectiva 

de valorização dos preços dos ativos reais e financeiros (imóveis, títulos...), 

em virtude do aquecimento da demanda, que podem ser dados em garantia 

das dívidas (SARNO, 2020, p. 62). 
 

De acordo com o autor, isto é verificado no Brasil, cujo saldo do crédito direcionado às 

famílias destaca-se por uma trajetória de expansão no período de maior crescimento da 

economia, aumentando 9% de 2007 para 2015 e mantendo-se neste percentual depois de 

iniciada a crise. 

Observa-se a seguir o comportamento do endividamento das famílias com relação à 

renda acumulada dos últimos 12 meses.  
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Gráfico 3 – Endividamento das famílias com o SFN em relação à renda acumulada 

dos últimos 12 meses Brasil, 2005 a 2021. 

Fonte: Banco Central do Brasil.  

 

Com base na análise do gráfico 3, é flagrante um comportamento ascendente do 

endividamento das famílias entre 2005 e 2020. Segundo Ferreira et al (2014), o cenário de 

endividamento e inadimplência do Brasil apresenta dois comportamentos. O primeiro refere-se 

aos consumidores desorganizados que acabaram acumulando dívidas devido aos amplos prazos 

para quitar seus empréstimos. O segundo corresponde aos consumidores que associaram maior 

prazo à queda da taxa de juros, o qual apresenta grande responsabilidade pelo aumento da 

demanda por crédito consignado. 

De acordo com o gráfico 4, elaborada pelo Relatório de Cidadania Financeira – 2018, 

realizado pelo Banco Central, observa-se que entre 2015 e 2017 existe diferença significativa 

entre os grupos quanto ao comprometimento da renda com os pagamentos decorrentes das 

dívidas por faixa salarial. É notório que quanto mais baixa a faixa salarial maior é a parcela da 

renda comprometida, com exceção da faixa 1 e 2.  
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Gráfico 4 – Endividamento total por faixa de renda, Brasil, 2015 a 2017. 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 
Conforme análise do gráfico 4, no período de 2015 a 2017, ao mesmo tempo em que a 

maior parte das faixas de renda apresentou pequenas oscilações tanto para baixo quanto para 

cima, a primeira faixa – correspondente até 1 salário mínimo, caracterizou-se por uma queda 

acentuada, de 74,3% para 51,8%, correspondendo a uma desalavancagem financeira. 

Endividamento significa contrair dívidas, ou seja, corresponde a um saldo devedor de 

um indivíduo que pode ser resultado de apenas uma dívida, e, caso seja resultado de mais de 

uma dívida, denomina-se multi-endividamento. (Ceretta et al, 2010) 

 O endividamento consiste na relação entre o total das dívidas e a renda anual do 

tomador de crédito. O endividamento aceitável é aquele que não provoca um desequilíbrio 

financeiro nas famílias.  

Além dos conceitos “endividamento” e “multi-endividamento”, outro conceito 

importante é o “sobreendividamento ou superendividamento”, que corresponde a situação na 

qual o devedor encontra-se impossibilitado de cumprir com os seu compromissos financeiros, 

sem colocar em risco a subsistência da família. Segundo Schmidt (2009), o superendividamento 

é uma condição na qual o indivíduo que possui um passivo maior que o ativo e necessita de um 

auxílio para reconstruir sua vida econômico-financeira.  

 Existe ainda o conceito de inadimplência, que segundo o Relatório de Cidadania 

Financeira – 2018, consiste no resultado da divisão do somatório das operações com parcelas 

vencidas acima de noventa dias pelo somatório de todas as operações de crédito.  Quando há 

parcelas atrasadas acima de 90 dias, estas são consideradas inadimplentes. Ou seja, a 
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inadimplência ocorre quando as pessoas endividadas realizam dívidas que comprometem uma 

parcela de sua renda para pagá-las, dificultando-as de quitá-las.   

Segundo o Relatório de Cidadania Financeira – 2018, realizado pelo Banco Central, a 

distribuição do saldo inadimplente por modalidade apresenta a seguinte configuração:   

 

Gráfico 5 – Distribuição do saldo inadimplente por modalidade – Brasil, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira – BCB – 2018, p. 37 

 

Destacam-se, assim, como principais modalidades o cartão de crédito rotativo, o 

crédito pessoal sem consignação e o crédito pessoal com consignação em folha de pagamento. 

Quando observada a inadimplência por faixa de renda para o período 2015-2017 

(Gráfico 6), nota-se que ela diminuiu para todas as faixas, com exceção da primeira, de até um 1 

mínimo.  
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Gráfico 6  - Inadimplência por faixa de renda, Brasil, 2015 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira – BCB – 2018, p. 36 

 

Segundo Ferreira et al (2014), o Serasa - empresa privada referência no Brasil em 

análises e informações para decisões de crédito - divulga todos os meses dados relativos ao seu 

indicador de Inadimplência do Consumidor, que consiste num parâmetro para que o mercado 

possa sentir as ações dos consumidores diante das alternativas creditícias que são 

proporcionadas.  

Este indicador é dividido em algumas categorias, entre elas a categoria PEFIN e a 

REFIN. O primeiro corresponde ao fluxo mensal de anotações de dívidas em atraso com as 

financeiras, cartões de crédito e empresas não financeiras. Já o REFIN consiste no indicador que 

mede o fluxo mensal de anotações de dívidas em atraso junto aos bancos. 

Ferreira et al (2014) analisaram essas duas categorias do indicador de Inadimplência do 

Consumidor entre 1999 e 2012, tendo como ano base 2009 (2009 = 100). Entre 1999 e 2008 a 

média da categoria de inadimplência PEFIN atingiu 91,6 pontos. Entretanto, o comportamento 

mais preocupante passou a ocorrer a partir de 2010, com uma média de 139,7. Segundo os 

autores, este crescimento da inadimplência foi resultado do elevado endividamento, acima da 

expansão da renda pessoal; dos prazos mais longos de financiamento, que favoreceu o acúmulo 

de divisas, além dos estímulos ao consumo. Somado a isso, a elevação da inflação colaborou 

para diminuir o poder aquisitivo, o que prejudicou parcela da renda que era voltada para o 

pagamento de dívidas. Em 2011 a inadimplência atingiu média de 189 pontos e em 2012, 265,5. 

“Para a Serasa, essa alta reflete o maior endividamento do consumidor, com o acúmulo de 

dívidas e o encarecimento do crédito, em decorrência da política monetária para controle da 

inflação.” (FERREIRA et al, 2014, P. 74) 
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Quanto ao REFIN, categoria que mede o fluxo mensal de anotações de dívidas em 

atraso junto aos bancos, entre o período de 1999 e 2008 a média  ficou em 44,5 (lembrando que 

a referência é 2009 = 100). A partir de 2006 as dívidas em atraso com os bancos dobraram e em 

2011, com a alteração da conjuntura do país, este índice registrou 134,9, mantendo-se elevado 

ao longo de 2012. 

Os autores analisam também a evolução histórica dos cheques sem fundo. De acordo 

com eles, a estabilidade econômica parece ter incentivado a população a consumir com 

endividamento, e, desta forma, o número de cheques sem fundo aumentou neste período, 

atingindo o pico em 2009, provavelmente relacionado aos efeitos da crise financeira mundial de 

2008:  

 
[...] o nível de cheques sem fundo aumentou de 1,6 por mil para expressivos 

25,17 por mil em maio de 2009, com média de 21,48 em 2009, 17,61 em 

2010, 19,49 em 2011 e 20,16 ao final de 2012. Por fim, a média da dívida 

contraída com cheques sem fundos foi, em 2012, de R$ 1.526,11, 

representando um aumento de 12,28% sobre os R$ 1.359,19 do ano anterior. 

Importante observar que a variação anual de 2003 a 2008 e de 2010 a 2012 

foi de 12,68% e 13,10% respectivamente, ao passo que em 2009 a variação 

foi de 42,97%. Esta variação, provavelmente relacionada aos efeitos da crise 

mundial iniciada em 2008, elevou as dívidas contraídas para um patamar bem 

superior ao registrado anteriormente.( FERREIRA et al, 2014, p. 77) 
 

 

Ferreira et al (2014) destacam algumas informações relevantes relacionadas ao 

endividamento e inadimplência. Segundo os autores, o índice de consumidores endividados no 

país havia atingido 65% em 2005 e destes, 22% afirmaram não ter condições de quitar as 

dívidas. No mesmo ano, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bancos havia 

observado que 69% dos entrevistados solicitaram crédito consignado para saldar dívidas 

anteriores.  

Os autores analisam também a relação entre uros e o endividamento. Notaram que a 

cada elevação de 1% nos juros, o envididamento aumentava em 0,84%. Na mesma proporção, 

esperava-se que se, caso ocorresse uma redução da taxa de juros, a taxa de inadimplência 

diminuiria, visto que o valor das parcelas, dos empréstimos e financiamentos ficariam 

reduzidos. Entretanto, no período de 2005 a 2008 esta exectativa não se concretizou, haja vista 

que a partir de 2003 a taxa de juros teve um comportamento decrescente enquanto verificou-se 

um aumento da inadimplência: 

 

Contradizendo qualquer expectativa, um dos níveis mais baixos da taxa de 

juros nas últimas décadas foi surpreendido pelo recorde da inadimplência de 

pessoas físicas, o qual atingiu 8,6% em maio e junho de 2009.Apenas no 

segundo semestre de 2009 a taxa de inadimplência começou a cair, 

acompanhando a queda dos juros, até atingir um dos níveis mais baixos da 
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história recente em dezembro de 2010. A partir de 2011 até novembro de 

2012, apesar de a taxa de juros ter oscilado em torno da média de 42,4%, com 

novo recorde histórico de 34,8% em novembro de 2012, a inadimplência 

atingiu 8%, com tendência crescente. (FERREIRA et al, 2014, p. 81) 
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Capítulo 3 - Finanças comportamentais e o endividamento   
 

 
De acordo com a perspectiva de Righi (2012), o contexto de uma economia globalizada, 

no qual o consumo acabou tornando-se uma atitude natural e comum no cotidiano da população, 

o acesso sem limites a todas as formas de bens e serviços fez muitas pessoas contraírem dívidas 

e comprometerem seus rendimentos.  

A autora cita o estudo do Observatório de Endividamento dos Consumidores da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (2002) que entende o endividamento 

como um saldo devedor de uma pessoa, o que pode resultar apenas de uma dívida ou de mais do 

que uma ao mesmo tempo. Neste último caso, denomina-se multiendividamento. (Righi, 2012) 

Trindade (2009) baseando-se no estudo do Observatório de Endividamento dos 

Consumidores da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (2002) analisa o 

sobreendividamento, caracterizando-o como ativo, no qual a pessoa contribui de forma ativa 

para se colocar em situação de impossibilidade de pagamento, ou passivo, resultante de 

circunstâncias não controláveis pelo indivíduo. A autora destaca suas causas:  

 
[...] a marginalização e a exclusão social, os problemas psíquicos, o 

alcoolismo, a dissolução das famílias, as perturbações da saúde física e 

mental dos filhos e das  famílias sobreendividadas. Mas os problemas 

não afetam apenas o indivíduo e seus familiares afetam também a 

economia, já que a proliferação dos casos de incapacidade de realização 

dos compromissos financeiros afetam os volumes de crédito o que 

consequentemente afeta o crescimento da economia. (TRINDADE, 

2009, p. 22) 
 

Com base na análise de alguns autores, Sousa et al (2019) afirmam que há 

consumidores que assumem uma parcela significativa de dívidas por que não possuem um 

controle na sua vida financeira, como consequência, os mesmos acabam fazendo compras sem 

organizar seu ganho mensal. Além disso, muitos consumidores apresentam um comportamento 

compulsivo por coisas caras, como carros de luxo e joias, e esta tendência se acentua quando 

são consumidores de baixa renda, visto que possuem o desejo de se igualar a outros 

consumidores de posse mais elevada, e desta forma, acabam se endividando.  

É importante notar, entretanto, que não são apenas consumidores de baixa renda que 

possuem a capacidade de se endividar, muitos jovens ricos acabam perdendo o controle 

financeiro pois acreditam que tem muito e não correm este risco. Sousa et al (2019) 

Right (2012) chama a atenção para o fato de que para se comprrender o endividamento, 

necessita-se entender a cultura do consumo da sociedade atual.  

O consumo corresponde à criação, compra e uso de produtos e serviços e levanta 

questões de interesses próprios. (GROHMAN et al, 2012) A sociedade do consumo o tem como 

elemento central da vida social, sendo ele cultural, isto é, o consumo envolve valores e 
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significados que são partilhados socialmente  

 
A sociedade do consumo, que tomou forma com os avanços da tecnologia 

nos últimos anos, tem como elemento central da vida social o consumo e a 

insaciabilidade do desejo de posse são uma necessidade à manutenção do 

sistema (Fullerton & Punj, 1998). Para Slater (2002), o consumo relaciona-se 

fortemente com a cultura, visto que o mesmo tornou-se a forma pela qual a 

sociedade passou a assimilar sua própria cultura. Segundo esse mesmo autor, 

todo o consumo é, por consequência, cultural, ao passo que envolve valores e 

significados partilhados socialmente e tudo o que consumimos possui um 

significado cultural específico. (GROHMAN et al., 2012, p. 6) 
 

Na sociedade contemporânea, a identidade social passa a ser construída pelo próprio 

indivíduo que acaba usando produtos e serviços a fim de moldá-la. Para Right (2012), dentro 

desta perspectiva, os consumidores, desprovidos de informações, compelidos pelas urgências 

associadas às promoções e às propagandas, abrem mão de suas economias com o objetivo de 

adquirir bens que lhes proporcione prazeres emocionais e status sociais.  

Neste contexto, os indivíduos acabam tornando-se vulneráveis diante do sistema de 

mercado, e como consequência tem-se o endividamento, que acaba tornando-se crônico ao 

comprometer a renda do indivíduo até o ponto em que ele não consegue mais quitar seus 

compormissos.   

Right (2012) afirma que :  

[...] o endividamento é um dos mecanismos mais importantes para a 

aquisição de bens de consumo, e não deve ser visto como algo indesejável ou 

condenável, quando feito de forma racional e não exagerada, principalmente 

porque, além de possibilitar que o consumidor possa satisfazer necessidades 

imediatas utilizando o crédito de valores futuros que tem a receber, também 

ajuda uma nação a manter uma economia saudável (DICKERSON, 2008). 

Para Guttmann e Plinhon (2008), o endividamento é uma inovação financeira 

que permite aos consumidores separarem o gasto da renda e atuarem em uma 

escala maior que outras modalidades, ou seja, o acesso ao crédito amplia a 

possibilidade de se ajustar os ciclos de rendimentos às necessidades dos 

indivíduos, incluindo-os no mercado financeiro. (RIGHT, 2012, p. 723) 

 
Sousa et al (2019) afirmam que o consumismo acabou criando uma nova característica 

na sociedade ao estimular as pessoas a serem mais individualistas ao procurarem status e poder 

financeiro para que consigam atingir seus objetivos. Acredita-se que a sociedade vem vivendo 

períodos de materialismo compulsivo nos quais nem todos possuem um controle das finanças  

pessoais, o que afeta de forma significativa suas vidas nas esferas econômica e social. Estes 

consumidores se endividam por não conseguirem trabalhar em si uma forma de lidar com o 

capital, visto que vivem sem um planejamento:  

 
Segundo Minella, et al., (2017) apud Piccini e Pinzeta (2014), o 

endividamento não passa de uma consequência que muitos dos consumidores 

passam a adquirir por falta de elaboração e até mesmo a falta de 

responsabilidade do mesmo, por não honrar com os compromissos, assim 

caracterizando um descontrole e instabilidade na vida financeira, o que o leva 

muitas vezes ao fracasso total. O problema do endividamento não é uma 
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adversidade atual e tem atingido diversas famílias. Porém, apesar de seu 

notável crescimento no Brasil, ainda é considerado por muitos como questão 

de descontrole financeiro, ambição e até mesmo prodigalidade. (SOUSA, 

2019, p. 4) 
 

Conforme Trindade (2009), em pesquisa sobre a causa do endividamento em cinco 

países diferentes, o desemprego foi o principal motivo deste problema na França (42%), 

Alemanha (38%) e Bélgica (19%). Já nos  Estados Unidos, o uso do cartão de crédito foi a 

principal causa apontada (63%), e ,  n a  Áustria, a má gestão orçamentária foi a causa mais 

citada atingindo 26% dos entrevistados. 

Ao analisar as causas no Brasil, a autora (Trindade, 2009) afirma que, segundo 

pesquisas de inadimplência realizadas pela Sociedade de Proteção ao Crédito (SPC) e pelo 

Instituto de Economia Gestão Vidigal (IEGV), nos relatórios de 1997 a 2007, o desemprego 

caracterizou-se em todo este recorte temporal como a maior causa da inadimplência.  

Trindade (2009) ressalta que há estudos que examinam os fatores que influenciam o 

aumento do endividamento e, consequentemente, causam o endividamento individual, e desta 

forma, destaca três fatores que explicam o porquê os indivíduos gastarem mais do que ganham:  

 

Segundo Katona (1975) existem três razões que explicam por que uma 

pessoa pode gastar mais do que ela ganha: (i) baixa renda, de modo que nem 

sequer são cobertas as despesas essenciais; (ii) alta renda, combinada com um 

forte desejo de gastar, e (iii) uma falta de vontade para economizar 

(independentemente da renda). Seu estudo é relevante, pois discute a origem 

dos problemas de crédito não somente a partir de fatores econômicos, mas 

também, por motivações psicológicas e comportamentais. (TRINDADE, 

2009, p. 23) 

 

 
Trindade (2009) destaca o estudo de Panchio (2006), que procurou identificar a 

influência do materialismo no endividamento dos consumidores de baixa renda na cidade de 

São Paulo, e constatou que tanto variáveis financeiras quanto variáveis comportamentais 

explicam tal comportamento. O autor analisou uma amostra probabilística de 450 indivíduos 

de baixa renda 

  
[...] utilizando a escala de materialismo de Richins (2004) observou-se 

que os indivíduos mais jovens tendem a ser mais materialistas que os 

mais velhos; que adultos analfabetos tendem a ser menos materialistas 

que adultos tardiamente alfabetizados; e que gênero, renda e raça não se 

associam com materialismo. Entre as demais análises, elaborou um 

modelo de regressão logística para distinguir indivíduos possuidores de 

carnê de crediário dos não possuidores, com base no materialismo, em 

variáveis sócio-demográficas, em hábitos de compra e em hábitos de 

consumo. (TRINDADE, 2009, p. 24) 
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3.1 - Finanças Comportamentais  

 
Conforme destacam Souza et al (2019), o comportamento do consumidor consiste em 

uma área que apresenta muitas vertentes de estudo. O tema comportamento do consumidor em 

geral relaciona-se ao estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos escolhem, 

comparam, utilizam ou descartam produtos, serviços, ideias, experiências para atender 

necessidades e desejos.  

Segundo Rizzotto (2016), Hebert Simon, no fim da década de 1940 propôs novos 

fundamentos comportamentais relacionados à teoria da decisão que procurava explicar 

comportamentos incompreendidos até então, por meio da hipótese de racionalidade substantiva, 

como fica evidente a seguir:  

 

Simon (1957) sugere que o julgamento individual restringe-se pela sua 

racionalidade, isto é, apesar dos indivíduos tentarem tomar decisões 

racionais, a simplificação ou a falta de informações importantes, ou ainda, a 

falta dos critérios relevantes para a solução dos problemas, limitações de 

inteligência e de percepção, restrições de tempo e de custos, e limitações na 

capacidade de retenção das informações na memória humana impedem que 

os indivíduos tomem decisões ótimas ou maximizadas. (TRINDADE, 2009, 

p. 24) 

 

O estudo das finanças comportamentais corresponde a uma nova área de estudos que 

questiona os paradigmas da teoria clássica, através de pesquisas experimentais, de que os 

investidores não são plenamente racionais e que caracterizam-se por cometerem erros 

sistemáticos ao tomarem decisões. Assim, as finanças comportamentais corresponde a um 

programa de pesquisa que ganhou relevância em todo o mundo e se refere à  junção de outras 

áreas, como psicologia, sociologia e economia, para explicar as decisões dos indivíduos no 

mercado financeiro. Este novo modelo apresenta como foco de estudo os aspectos 

comportamentais das decisões financeiras.  

Segundo Trindade (2009), Tversky  e Kahneman (1974) estudaram o comportamento 

humano na hora da tomada de decisões em investimentos e destacaram situações em que o 

indivíduo tomava decisões viesadas que o atrapalhavam a obter uma racionalidade plena.  A 

partir deste contexto  foi criado, dentro das finanças corporativas a Teoria do Prospecto. Esta 

teoria evidencia a possibilidade de reverter uma preferência entre alternativas de uma decisão 

em função de alterações na forma de apresentar o problema.  

Quanto ao endividamento, esta teoria pode ser verificada a partir da relação entre risco e 

consumo quando se parte da hipótese de que as pessoas endividadas possuem maior aptidão ao 
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risco. Isto é, ao assumirem um endividamento, os indivíduos colocam em risco o seu orçamento, 

objetivando um resultado final. Trindade (2009) ressalta que Faag et al (2003), ao avaliarem a 

relação entre consumo e risco, ressaltaram que os investidores ricos poderiam se permitir obter 

perdas com aplicações arriscadas e que a riqueza acumulada que possuem podem ser reflexo da 

grande possibilidade que possuem para correr riscos. Entretanto, já os investidores com um 

reduzido nível de riqueza, arriscam mais ainda, visto que acreditam que não há nada a se perder 

e  podem ganhar muito.  

Assim, para esta teoria, o comportamento humano é persuadido por fatores psicológicos 

e esses viezes das decisões podem ser a dissonôncia cognitiva, que consiste na postergação da 

realização do prejuízo como um modo de defesa psicológica do comportamento humano,  

excesso de confiança,  que é quando os indivíduos tem cereza da realização de uma determinada 

situação, representatividade, que é direcionada à investigação dos investidores como influência 

em suas percepçoes à valorização de um ativo, e ancoragem. A autora sintetiza a Teoria do 

Prospecto: 

 

Em suma, a Teoria do Prospecto mostra como as pessoas decidem 

quando estão diante de probabilidades arriscadas, isto é, apresentam 

aversão ao risco nas escolhas que envolvem ganhos certos, e procuram 

por riscos nas escolhas que envolvem perdas certas. (TRINDADE, 

2009, p. 27) 
 

Trindade (2009) apresenta os três efeitos desta teoria. O primeiro deles refere-se ao 

efeito clareza, que se refere ao fato de que as pessoas tendem a dar maior importância às 

possibilidades que apresentam elevada probabilidade de acontecer. O segundo, corresponde ao 

efeito reflexão, que sustenta que os agentes possuem uma tendência não plenamente racional a 

tomar riscos em situações de perdas e são conservadores em situações de ganho. O terceiro é o 

efeito isolamento, isto é, a fim de simplificar os processos de decisões, os agentes 

desconsideram uma parcela das características de cada uma das opções de escolhas e 

centralizam sua análise em componentes que diferencia as opções de escolha. As finanças 

corportamentais também já estudou a decisão de tomadas de empréstimo e o uso de cartão de 

crédito, e provaram ter influências de decisões limitadas pela racionalidade. 

Segundo Block-Lieb e Janger (2006, citado por TRINDADA, 2009), no pagamento 

em dinheiro, o limite de poder de compra é tangível, diferentemente das modalidades que 

postergam o pgamento. O uso do cartão de crédito, por exemplo, pode causar uma 

dissonância cognitiva nos consumidores, já que estes não sentem o peso de pagar à vista, e 

a fatura só chega em dias ou semanas. Essa dissonância cognitiva pode fazer com que o 

usuário de cartão de crédito gaste mais do que aqueles que pagam à vista. (TRINDADE, 

2009, p.28) 

Como auxílio para este problema, há a recomendação da educação financeira, que ajuda 
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a alterar as preferências do consumidor, monitorando o seu comportamento, modificando 

incentivos e alterando regras. A educação financeira pode ajudar no processo anterior ao 

endividamento, por meio do planejameto orçamentário, e também no processo em andamento, 

quando os indivíduos escolhem alternativas de endividamento mais baratas e formas de controle 

de suas despesas.  

Segundo Rizzoto (2016), no estudo de Tversky e Thaler os autores estabelecem que, de 

início, as pessoas não possuem um grupo pré-definido de preferências para todas as 

circunstâncias. O que acontece, é que as preferências são construídas no processo de se fazer 

uma escolha. Outro ponto, é que o contexto e os procedimentos comprometidos com a tomada 

de decisões ou julgamentos influenciam as preferências que estão implícitas, o que acarreta que 

o comportamento é passível de variar entre situações que os economistas consideram como 

idênticas.  

 Conforme Rizzoto (2016), a economia comportamental consiste em uma área de estudo 

recente que incorpora aspectos sociais, cognitivos e emocionais com o objetivo de entender as 

decisões econômicas tanto dos consumidores quanto dos agentes financeiros e envolve as áreas 

da psicologia e economia.  

Na concepção da economia comportamental, a contabilidade mental é o 

processo por meio do qual os consumidores codificam, categorizam e 

avaliam as transações econômicas e o orçamento doméstico (MIOTTO, 

2012). Esse processo, que nem sempre é explícito e percebido pelos 

consumidores, tem impacto nas suas decisões de compra. Consequentemente, 

para as empresas, o entendimento de como os consumidores tomam suas 

decisões de compra é importante para a produção das suas estratégias de 

marketing e de vendas (MIOTTO, 2012). Nesse sentindo, Henningen (2010), 

exemplifica as mudanças no comportamento do consumidor através de 

estratégias que se dispunham a avaliar o mesmo, ao abordar que, no início do 

século XX, grandes corporações investiram em  pesquisas que visavam 

conhecer o comportamento que levava ao ato da compra e passaram a 

empregar várias estratégias de publicidade e propaganda. Logo, anúncios 

comerciais passaram a denegrir os produtos caseiros e exaltar os 

industrializados. A autora prossegue explicando que concepções 

psicanalíticas - como a teoria da insatisfação, da falta permanente- foram 

utilizadas nesta área, onde se buscava dar forma aos desejos humanos por 

meio da associação via objetos de consumo.(RIZZOTO, 2016, p.3) 
 

Conforme Rizzoto (2016), o marketing foi se adaptando à experiência dos indivíduos de 

modo que os elementos de consumo passassem a ser referências de vida. Por meio da 

propaganda e das várias ferramentas de marketing, consumo passou a ser sinônimo de 

felicidade. Somando-se a isso, o interesse do mercado financeiro com suas inovações de 

produtos (modalidades) de crédito temos um efeito explosivo:  

Nos dias atuais, quando se pensa no modo como os produtos de consumo são 

procurados, nota-se que não há espaço para a espera de uma satisfação futura 

(STACECHEN; BENTO, 2008). O consumidor pós-moderno, ao buscar em 

ritmo frenético novos produtos, não se preocupa com a consequência dos 

gastos, visto que é possível adquirir no momento, e pagar posteriormente 

(STACECHEN; BENTO, 2008).  Strapazzon e Machado (2012), acreditam 
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que, atualmente, o que realmente importa é que se compre, visto que o 

consumismo é difundido como sinônimo de felicidade. Os autores 

acrescentam que a moda é um dos principais artifícios do mercado 

consumista capitalista, visto que em determinado momento, certo número de 

pessoas gostam de tal tipo de música, filmes, vestir-se de certo modo, viajar 

para determinados lugares etc. Com o passar do tempo, a moda muda e as 

pessoas são induzidas a trocarem de gosto ou preferência (STRAPAZZON; 

MACHADO, 2012). Essa ideia vem ao encontro com a de Schmidt Neto 

(2009), que comenta que na sociedade moderna são cada vez mais usuais a 

irresponsabilidade e o imediatismo no que diz  respeito ao consumo de bens e 

serviços. A concessão de crédito sem a verificação necessária perante o 

consumidor, aliada à criação de necessidades por publicidade e marketing, 

tem gerado, frequentemente, a ‘falência’ do consumidor (SCHIMIDT NETO, 

2009, grifos do autor). Diante de uma sociedade consumista e de um 

crescente cenário de endividados, os estudos que se referem ao tema são 

importantes para as finanças comportamentais, para a sociedade e para as 

organizações, explicam Pinto e Coronel (2013). (RIZZOTO, 2016, p.4) 

 

 

3.2 - Fatores comportamentais determinantes na propensão ao endividamento 
 

Segundo Moura (2005, citado por TRINDADE, 2009), a elevação das dívidas dos 

indivíduos ocasionou o aumento de pesquisas relacionadas ao débito em várias áreas. Desta 

forma, verifica-se que o problema do endividamento é uma questão multidisciplinar, 

envolvendo principalmente a Sociologia, a Economia e a Psicologia: “A Sociologia focaliza 

seus estudos nos fatores demográficos, como idade, gênero, circunstâncias familiares e classe 

social. A Economia preocupa-se mais com as relações econômicas e a Psicologia focaliza o 

processo de tomada de decisão e os valores”. (TRINDADE, 2009, p. 29) 

Segundo Trindade (2009), existem fatores comportamentais, cognitivos e emocionais 

que orientam as decisões dos indivíduos e compreendê-las não é simples pelo fato de que 

envolvem muita subjetividade e incerteza. A autora cita o trabalho de Panchio (2006) que 

afirma que, apesar de termos a ideia de razão absoluta, acontece das pessoas tomarem decisões 

baseadas em informaçõe incompletas, o que eleva a propensão ao erro, contudo, isso não 

significa que somos irracionais. Mesmo a racionalidade sendo elevada, esta baseia-se na 

intuição, nos valores, dentre outros fatores comportamentais do indivíduo.  

 Livingstone e Lunt (1992, citado por TRINDADE, 2009), destacam a grande quantidade 

de variáveis que podem explicar o endividamento, por exemplo, sexo, etnia, educação, história 

familiar, renda, números de cartão de crédito, uso do cartão de crédito e de títulos da dívida. 

Além dessas variáveis, destacam-se fatores psicológicos, como locus de controle, autoestima e 

valores. Contudo, apesar de muitos fatores comportamentais terem sido usados para explicar o 

endividamento, nehum modelo específico destacou-se,  devido à falta de dados disponíveis.  

Deste modo, é interessante avaliar como alguns fatores influenciam o processo de 

endividamento. Destaca-se alguns fatores comportamentais que influenciam a propensão 

ao endividamento, como o valor do dinheiro, risco, materialismo.  
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O valor do dinheiro corresponde à importância que as pessoas conferem à posse do 

dinheiro, que pode ser interpretada de um modo positivo ou negativo. A primeira dimensão 

para o significado do dinheiro, a positiva, está relacionada ao desenvolvimento 

sociocultural, prestígio, utilitarismo, estabilidade e prazer, já a dimensão negativa do 

dinheiro inclui desigualdade social, dominação, distanciamento, conflito e preocupação.  

Quanto ao valor do dinheiro, Trindade (2009) destaca o trabalho de Blek e 

Wallendorf (1990) que trata do uso sagrado e profano do dinheiro e sua importância no 

cotidiano das pessoas. Ao mesmo tempo em que a visão econômica dominante ressalta o 

significado profano – meio de troca impessoal, a característica sagrada está relacionada a 

realizar o bem ou o mal, como doações e retenções egoístas. Outro trabalho que a autora 

destaca é o de Furnham (1984) que identificou que algumas crenças como obsessão, 

poder/gastar, retenção, segurança/conservativa, inadequação, esforço e habilidade estão 

relacionadas ao dinheiro.  

Outro ponto associado à propensão a se endividar é o risco, classificado por vários 

autores um fator que influencia a tomada de decisão, como Garling et al (2009) que 

enfatiza a percepção de risco como um componente essencial da tomada de decisão 

financeira e de outros comportamentos relacionados ao risco.  

Grohmann (2014) destaca o materialismo, que consiste em um valor que representa 

a orientação do indivíduo em relação à atribuição que é dada às posses na sua vida. 

Vários autores definiram o materialismo, como é verificado a seguir:  

 
Moschis e Churchill (1978), definiram o materialismo como “orientações 

enfatizando posses e dinheiro para a felicidade pessoal e de progresso social”. 

Posteriormente Hollander e Rassuli (1999) definiram o materialismo como o 

interesse em ganhar e gastar, resultante da percepção das possibilidades de 

aquisição de grandes conjuntos de bens e serviços desejáveis, incluindo ainda 

a percepção e empenho dos outros como uma variável a ser analisada. Belk 

(1984) entende o materialismo como a importância atribuída pelo 

consumidor ao mundo das posses, ao atingir os níveis mais altos de 

materialismo, os bens assumem papel essencial na vida dos indivíduos 

tornando-se fontes de satisfação e insatisfação.  Ainda no campo do 

comportamento do consumidor, Richins e Dawson (1992) definem o 

materialismo como a importância atribuída à posse e aquisição de bens 

materiais que são utilizados pelos indivíduos para demonstrar seus valores à 

sociedade (Richins, 2004). Ao compreender o materialismo como valor 

cultural, os autores constituíram uma escala que surgiu a partir dos conceitos 

de posse e aquisição, incluindo três dimensões fundamentais para a sua 

análise: centralidade (posição das posses e aquisições na vida dos 

indivíduos); felicidade (o grau de esperança de que as posses e aquisições 

trarão felicidade e bem estar aos indivíduos) e ainda sucesso (disposição de 

um indivíduo para julgar a si mesmo e aos demais em função das posses). 

(GROHMANN, 2012, p. 189) 
 

Richins e Dawson (1992, citado por GROHMANN, 2012) assinalaram que os 

indivíduos materialistas apresentam algumas características, como o fato de almejarem maiores 
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níveis de renda, importarem-se com a segurança financeira mais do que com relacionamentos 

interpessoais, gastam mais consigo do que com os outros. Além disto, estão menos envolvidos 

com atitudes altruístas e são menos satisfeitos com suas vidas.   

 De forma complementar, Trindade (2009) também apresenta em seu estudo alguns 

fatores que influenciam o processo de endividamento como a renda, as variáveis demográficas, 

o trabalho e a cultura. 

 No que se refere à renda, a autora apresenta o modelo de Blackwell et a.l (2005), que 

apresenta as variáveis que influenciam o processo de decisão em três grandes grupos: i) as 

diferenças individuais, que se estendem em dados de demografia, psicografia, valores e 

personalidade; ii) a influência ambiental, na qual se compreende a cultura e a classe social; iii) 

os processos psicológicos, que envolvem as experiências e o aprendizado.  

Neste modelo, a renda evidencia-se como uma diferença individual de cada sujeito. Vários 

estudos analisam a influênca da renda nas decisões financeiras e, consequentemente, nas 

decisões de endividamento: , como pode ser visto a seguir:  

 

[...]Brusky e Fortuna (2002) também estudaram a relação da renda e 

do endividamento  nas pessoas físicas e constataram que o acesso, mais 

facilitado ao crédito para as populações de baixa renda leva ao aumento 

da inadimplência e de gastos com bens supérfluos, indicando que o 

endividamento é uma tendência dos indivíduos de baixa renda. Faag, 

Hallahan, Mackenzie (2003) analisaram a influência da renda na 

tolerância ao risco e concluíram que quanto maior for a renda familiar 

da pessoa, maior e sua tolerância ao risco, isto é, maior é sua capacidade 

de ousar nas decisões financeiras. (TRINDADE, 2009, p. 34) 

 A renda é um importante influenciador tanto do ato de poupar quanto de dever. 

Trindade (2009) apresenta o trabalho de Livingstone  e Lunt (1992) que destaca que há dois 

esteriótipos tradicionais: o devedor auto-indugente que é descuidado e impaciente, e o 

poupador econômico, controlado e paciente. Para os autores, embora bem diferentes, estes 

dois perfis apresentam muitas semelhanças. Os dois perfis são correlacionados com a renda 

e refletem variações de necessidades durante a vida e envolvem situações de escolha.  

Um outro fator apontado por Trindade (2009) é o aspecto demográfico. As variáveis 

demográficas são fundamentais para compreender o comportamento dos indivíduos.  A autora 

destaca o trabalho de Zaltman e Wallendorf (1979) que afirmam que tanto as decisões de 

marketing quanto o comportamento do consumidor baseiam-se nas variáveis demográficas. Das 

variáveis demográficas, os autores destacam idade, sexo, escolaridade, situação de residência – 

seja urbana, suburbana e rural -, a raça e a origem nacional, o estado civil e a ocupação.  
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Em relação a idade, percebe-se que as pessoas mais velhas possuem mais preocupação e 

tendem a ser mais autocontidas em relação ao uso do dinheiro. Quanto à educação, verifica-se 

que pessoas com menor grau de escolaridade apresentaram maiores obcessões por dinheiro, 

enquanto as pessoas com elevado nível de escolaridade consideram o dinehiro como sinônimo 

de esforço e habilidade.  

Quanto a influência do gênero, Trindade (2009) cita o trabalho de Christenson et 

al. (1994) no qual compararam 24 consumidores compulsivos com outro grupo de mesmo 

tamanho de consumidores comuns, com mesmo perfil de gênero nos dois grupos. A 

pesquisa concluiu que o comprador compulsivo típico era do gênero feminino e com idade 

média de 36 anos, que tinha desenvolvido a compulsão por compras na idade de 17 anos e 

que as principais compras efetuadas pelo mesmo eram geralmente de roupas, sapatos e 

jóias, que normalmente nem eram usadas. (TRINDADE, 2009, p. 37) 

No que tange ao estado civil, várias pesquisas relacionam as decisões financeiras 

realizadas por sujeitos casados, solteiros, viúvos e separados. Estas pesquisas inferiram que 

os divorciados são menos tolerantes ao risco do que os viúvos. Além disso, concluiu que os 

viúvos são menos propensos ao risco do que os casados, que são menos que os solteiros. 

“Neste caso, pode-se hipotetizar que os indivíduos solteiros apresentam maior nível de 

endividamento”. (TRINDADE, 2009, p. 37). 

Ao sumarizar o trabalho de Panchio (2006) sobre os aspectos demográficos e o 

endividamento, Trindade (2009) afirma que o autor verificou a relação entre gênero, idade e 

escolaridade e concluiu que as mulheres são mais favoráveis ao endividamento do que os 

homens, pessoas mais velhas possuem menor probabilidade de assumir dívidas e quanto menor 

a instrução da pessoa maior a probabilidade de assumir carnês.   

Quanto ao fator trabalho, ele afeta o endividamento por meio dos rendimentos. Por fim, 

a autora destaca a cultura como um fator que influencia a propensão ao endividamento. Para 

analisar este fato, Trindade (2009) cita o trabalho e Lamb. Jr et al (2004), que afirmam que a 

cultura é uma característica fundamental que diferencia uma sociedade de outra, além de 

diferenciar o que as pessoas comem, vestem, falam e sentem. A cultura interfere o 

comportamento do consumidor, visto que se refere a valores, ideias, artefatos e outros símbolos 

significativos que ajudam as pessoas a se comunicar, compreender e reputar um membro da 

sociedade.  

Assim, a cultura é um determinante relevante do comportamento e dos desejos de uma 

pessoa. Uma cultura é subdividida por subculturas que distinguem e socializam de maneira mais 

específica cada um de seus membros, podendo citar as nacionalidades, os grupos raciais, as 

religiões geográficas.  

Vários autores estudaram a influência da cultura nas decisões de consumir e 

poupar.   
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[...] entre eles destacam- se: Jain e Joy (1997), Roca (2006), Reibstein, 

Burgoyne e Edmunds (2007), Falicov (2001) e Ards e Myers (2001). 

Jain e Joy (1997) desenvolveram um estudo etnográfico com imigrantes 

asiáticos residentes no Canadá, com o objetivo de identificar o 

comportamento destes frente às decisões de comprar e poupar, 

destacando a cultura Hindu, presente nos 36 profissionais 

pesquisados. De acordo com o Hinduísmo, os indivíduos devem tomar 

decisões financeiras segundo uma visão de longo prazo, pensando 

sempre no futuro da família e dos filhos, o que os tornam mais 

tolerantes a riscos. Os autores confirmaram a influência da cultura 

Hindu nos entrevistados e reforçaram a teoria de que a cultura é um 

fator determinante no comportamento financeiro dos indivíduos. Os 

estudos de Roca (2006) trazem a relação de dinheiro e religião, que 

durante décadas, foi vista pelos cientistas sociais como coisas 

incompatíveis. Em contrapartida, o autor, mostra que dinheiro sempre 

esteve presente na religião. A partir de um estudo desenvolvido no 

Brasil, o autor mostra a influência do dinheiro na religião, na política e 

na modernização. O autor estudou indivíduos da igreja Neo-

pentencostal brasileira e identificou que o dinheiro, além de ser 

utilizado como forma divina, também e meio de promoção política  e 

forma de gerar mais dinheiro.  

Também há estudos que enfocaram a relação entre raça e dinheiro:  

 

Falicov, assim como Ards e Myers (2001) analisaram as relações entre 

raça e dinheiro, e o mito de que a comunidade negra americana tem 

maiores taxas de poupança e menores acessos ao crédito do que os 

brancos. Ambos os estudos trazem assuntos como a “discriminação do 

crédito”, “a cor do dinheiro”, bem como a relação da “cor nas decisões 

financeiras”. Apesar de não acharem nenhuma significância estatística 

nesse mito, os autores sustentam que as diferenças observadas no 

mercado de crédito entre negros e brancos é atribuída à diferença de 

acumulação de riqueza. Os autores destacam ainda a influência do mito 

na própria comunidade negra na busca do crédito. (TRINDADE, 2009, 

p. 39). 
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Capítulo 4 – Crédito e endividamento das mulheres: alguns aspectos  

 

O Brasil passou por transformações tanto no aspecto demográfico, quanto 

socioeconômico e cultural, desde a década de 1990, que repercutiram de forma significativa nas 

mulheres. Em janeiro de 2008, havia 21,2 milhões de pessoas ocupadas no total das seis regiões 

metropolitanas abordadas na Pesquisa Mensal de Emprego  (PME) do IBGE, sendo que as mulheres 

representavam 44,4% desse contingente, isto é, 9,4 milhões. Em relação à população em idade  ativa, elas 

eram 53,5%, enquanto que na população desocupada, representavam 57,7%. Segundo o último censo 

realizado pelo IBGE (2000) sobre o perfil das mulheres destaca-se que, para cada 100 mulheres, havia no 

Brasil 96,3 homens (TRINDADE, 2009, p. 42) . 

Nesse contexto, as mulheres apresentam uma maior participaçao no mercado de 

trabalho e enfrentam uma marcante desigualdade em relação aos homens em cargos e tarefas 

efetuadas nas organizaçãoes, e em relação aos salários recebidos para exercerem as mesmas 

funções. À medida que a mulher passa a ganhar mais espaço no mercado de trabalho, ela passa a 

participar de forma cada vez mais acentuada nas decisões de consumo, no gerenciamento da 

renda e nas decisões de endividamento. (TRINDADE, 2009) 

No que se refere aos estudos sobre endividamento pessoal, Rizzotto et al (2016) 

apontam que o gênero mostrou-se uma das principais variáveis que condicionam o indivíduo a 

criar dívidas. Com a introdução das mulheres no mercado de trabalho as mesmas passaram a ter 

um maior poder de decisão de consumo e como consequência passaram a ter maiores 

responsabilidades sobre o gerenciamento financeiro e em relação às decisões de endividamento.  

De acordo com Rodriguez (2020), as mulheres, como responsáveis pela reprodução da 

vida, se veem afetadas no seu cotidiano pelas carências familiares e, muitas vezes, recorrem ao 

endividamento na tentativa de minorá-las:  

 

[...] as mulheres, responsáveis em sua maioria pelas tarefas do cuidado 

doméstico, se veem especialmente empurradas e forçadas ao endividamento 

para enfrentar a precariedade da vida e as situações cotidianas de carências 

familiares. 

De maneira geral, nossa sociedade tem deixado na mão das mulheres a 

resolução da reprodução biológica e social da vida e a participação na 

economia como um assunto de caráter privado. Já desde a economia 

feminista sabemos que é justamente a mercantilização da esfera do cuidado 

um elemento central do empobrecimento das populações e de 

aprofundamento das desigualdades. Agora, essa mercantilização, somada à 

falta de políticas públicas de cuidado, extrema a precariedade e joga as 

mulheres no endividamento para garantir a reprodução cotidiana da vida ao 

nível da subsistência. 
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É justamente nesse sentido que temos cunhado a ideia da interpenetração das 

tramas econômico-financeiras das violências que atravessam diariamente os 

corpos e as vidas das mulheres para dar conta das realidades que tecem 

permanentemente nas sociedades as violências físicas com a precariedade 

como forma de vida, e o endividamento como forma de futuro ainda mais 

precarizado (RODRIGUEZ, 2020, p.33). 

 

Segundo Teixeira (2020), com a evolução do sistema financeiro e o avanço da 

tecnologia, a dívida, que historicamente é utilizada como uma arma de domínio moral entre 

classes sociais, ganha novos contornos, principalmente nos últimos tempos. Como 

consequência, alguns grupos se encontram mais vulneráveis do que outros. Para o autor, no caso 

de países desiguais e pouco desenvolvido como o Brasil, o mecanismo da dívida afeta, 

principalmente, as mulheres. 

De acordo com o Relatório de Cidadania Financeira de 2018, do Banco Central do 

Brasil, minorar as diferenças entre homens e mulheres quanto ao uso de serviços financeiros é 

importante para que se possa construir uma sociedade mais inclusiva e também para promover o 

crescimento econômico, ao ponto em que este se tornou pauta de discussão nas agendas de 

diversos governos e instituições internacionais. Assim, a ampliação da inclusão financeira das 

mulheres deve levar em consideração a disponibilidade de produtos que promovam e melhorem 

as atividades produtivas das mulheres e também diminuam sua vulnerabilidade diante de 

eventos adversos, amenizando os riscos financeiros e garantindo seu poder aquisitivo ao longo 

do tempo, através de um comportamento financeiro sustentável. As barreiras que as mulheres 

ainda enfrentam no Brasil são relevantes e analisa-las torna-se fundamental. As diferenças de 

renda e de participação no mercado de trabalho são uma questão importante nas assimetrias 

entre homens e mulheres. Relatório de Inclusão financeira (2018) apontou a correlação positiva 

que existe entre o acesso a serviços financeiros e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Ainda segundo este documento, no que tange à participação econômica feminina, 

segundo o Fórum Econômico Mundial, entre 142 países, o Brasil encontra-se em 90º lugar no 

ranking que mede a desigualdade de gênero, e em relação à dimensão da Participação 

Econômica e Oportunidade, o Brasil ocupa o 83º lugar.  

Quanto à diferença de rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos em 

razão de rendimentos, por sexo, no Brasil, as mulheres receberam, entre 2012 e 2016, 75% do 

que os homens ganharam. Alguns aspectos contribuem para a dependência econômica feminina, 

como o maior nível de desemprego, menor participação na força de trabalho, além do fato das 

mulheres serem as principais responsáveis pelos afazeres domésticos, mesmo quando 

trabalham.  

Um indicador comumente utilizado para se medir o acesso a serviços financeiros é a 
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bancarização. Em relação a esse indicador, o Relatório de Cidadania Financeira de 2018 afirma 

que em 2017, aproximadamente 140 milhões de brasileiros adultos eram bancarizados, e o 

número de mulheres com posse de conta era ligeiramente superior ao dos homens – 86,4% das 

mulheres acima de 15 anos, e 85,9% dos homens.  Observa-se no gráfico 6 a seguir que a partir 

de 2012 o número de mulheres com relacionamento bancário, em termos absolutos, foi superior 

ao dos homens. 

 

Gráfico 7 – Número de pessoas com relacionamento bancário, Brasil, 2005 a 2017. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil.  

Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 69. 
 

Entretanto, conforme tabela a seguir, em termos regionais os valores variam. Verifica-se 

que a região Sul e Sudeste são as que apresentam maior proporção de homens e mulheres com 

relacionamento bancário e maior equidade entre os dois grupos, mesmo apresentando um 

número de homens um pouco maior. Na região Norte, existe uma menor proporção de adultos 

com relacionamento bancário e a quantidade de mulheres com conta é levemente maior que a de 

homens. Já no Nordeste, constata-se uma maior diferença nos números de relacionamento 

bancário entre ambos os sexos na direção das mulheres, que pode ser explicada pela maior 

proporção de famílias inscritas nos programas de transferência de rendas, nos quais os 

recebedores são, geralmente, as mulheres.  
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Tabela 4 – Relacionamento Bancário por região brasileira 

 

 MULHERES HOMENS 

BRASIL 86,4 85,9 

NORDESTE 81,5 78,5 

NORTE 72,7 72,0 

CENTRO-OESTE 85,1 87,7 

SUDESTE 90,6 90,9 

SUL 90,8 91,3 

 

Fonte: Banco Central do Brasil.  
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 70. 
 

Apesar de os dados agregados relacionados à posse de conta bancária não mostrarem 

grandes disparidades em relação a homens e mulheres, ao realizar uma análise preliminar por 

faixa de renda, verifica-se assimetrias que apontam para os desafios enfrentados pelas mulheres 

em relação à renda e à inserção no mercado de trabalho.  Nas faixas de menores rendas – até 

dois salários mínimos – verifica-se um maior número de mulheres. À medida que a renda 

aumenta percebe-se que esta diferença cresce para os homens.  

Os dados da PNAD retratam que, entre os que possuem rendimentos de até 1 salário 

mínimo, 60% são mulheres, e cerca de 40% são homens. Entre os que possuem rendimentos 

superiores a 20 salários mínimos, 75% são homens e 25% são mulheres, que se refletem nos 

números apresentados no gráfico a seguir.  
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Gráfico 8  - Total de adultos com relacionamento bancário por renda 

  
 

Fonte: Banco Central do Brasil.  

Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 71. 
 

De acordo com o Relatório de Cidadania Financeira de 2018, ao analisar o número de 

tomadores de crédito no Brasil, verifica-se que não há uma diferença relevante entre homens e 

mulheres no que tange ao acesso a este produto. Contudo, verifica-se uma desigualdade na 

distribuição dos tomadores quando se observa as faixas salariais vis a vis a modalidade de 

crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Gráfico 9 - Proporção dos tomadores de crédito por sexo, Brasil, 2015 a 2017. 

 
 

 

Fonte: Banco Central do Brasil.  
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 71. 
 

Como se verifica na figura a seguir, as mulheres correspondem a maioria nas faixas e 

renda de até dois salários mínimos, e vão reduzindo a sua participação de acordo com o 

aumento da renda, o que corrobora as diferenças de renda e de inserção no merado de trabalho 

entre homens e mulheres e aponta para o fato de que os maiores tomares de crédito na 

população de mais baixa renda são mulheres
1
.  

 

 

 

 

                                                     
1
 É importante considerar que esses dados não levam em conta o chamado microcrédito, no qual as 

mulheres representam a maioria dos tomadores de empréstimo. Em 2015, elas representavam 60% dos 

clientes dos 39 bancos representados pela Associação Brasileira de Microcrédito.  

Considerando as famílias de baixa renda, existem mais chefes de família do sexo feminino do que do 

masculino. Em 2013, as mulheres comandavam 55% da famílias com renda de até um salário mínimo por 

pessoa, segundo dados compilados pelo IPEA. A necessidade de sustentar a família faz com que muitas 

mulheres, quando não possuem trabalho com carteira assinada, iniciem pequenos negócios, tais como 

salões de cabeleireira, manicure, costureira, revendedoras de cosméticos, entre outros. Essas 

características as tornasm a maior parte do público que se utiliza do microcrédito para iniciar e gerir um 

pequeno negócio. (Associação Brasileira de Microcrédito).  
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Gráfico 10  - Proporção dos tomadores de crédito por faixa de renda no Brasil (Dez/2017) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 72 
 

Apesar de não existir diferença em número de tomadores totais, os homens representam 

a maioria dos tomadores nas faixas mais altas de renda. Como se verifica no gráfico a seguir, 

em 2017, os homens correspondiam por aproximadamente 60% do saldo total das operações da 

carteira ativa de crédito.   
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Gráfico 11 - Participação no saldo de carteira ativa no Brasil, de 2015 a 2017. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil.  
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 72. 
  

Quando se observam os valores da carteira de crédito baseando-se na renda do tomador, 

esta assimetria fica evidente. Na maioria das faixas os homens apresentam saldos maiores, 

enquanto as mulheres possuem saldo maior apenas na faixa de renda de até 1 salário mínimo. 

Esta diferença se destaca de forma relevante na faixa acima de 20 salários mínimos, cujo saldo 

dos homens é de 325% superior ao das mulheres. Desta forma, nota-se que na carteira de 

crédito, a correlação entre a maior renda e menor participação das mulheres em relação aos 

homens também é verificada.  
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Gráfico 12 - Saldo da carteira de crédito por renda no Brasil (Dez. 2017) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil.  
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 73 
 

Quanto à modalidade com maior quantidade de tomadores, tanto as mulheres quanto os 

homens utilizam as mesmas: cartão de crédito, crédito rotativo atrelado a cartão de crédito e 

crédito pessoal com consignação em folha de pagamento, como se verifica a seguir. 

 

Gráfico 13 - Modalidade de crédito mais utilizada no Brasil (quantidade de 

tomadores–dez/17)
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Fonte: Banco Central do Brasil.  
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 73. 

 

Com relação às modalidades cujas operações envolvem montantes maiores, como 

financiamento imobiliário e aquisição de automóveis, que exigem maior renda dos tomadores, a 

participação feminina é inferior, e os homens caracterizam-se pela maior parcela das operações 

totais de crédito. 

  Quanto ao uso do cartão de crédito, os homens também são maioria e as mulheres 

destacam-se na modalidade de crédito consignado.  

 

Gráfico 14 - Total das modalidades de maior saldo no Brasil (dez/ 2017) 

 
 

Fonte: Banco Central do Brasil.  
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 74. 
 
 Segundo dados dibulgados pelo SERASAExperian, em abril de 2020, no que 

tange ao perfil dos devedores no Brasil, caracterizam-se por serem pessoas entre 30 e 39 anos, 

sendo 50,73% mulheres, concentradas, principalmente na região Norte do país. Em relação à 

evolução das dívidas em atraso, em março deste ano (2021), aumentou 0,46% em relação ao 

mesmo período no ano anterior. 

 A análise da tabela a seguir corrobora esta informação. Verifica-se que 

quantitativamente o endividamento da mulher é igual ao do homem.Pode-se analisar o uso 

responsável do crédito sob a ótica da inadimplência através da tabela a seguir: 

 

 



56 
 

 

 

 

Tabela 5 – Taxa de inadimplência de pessoa física por gênero no Brasil,  (%) 2011 – 2020 

 

ANO MASCULINO FEMININO 

2011 5,3 5 

2012 5,2 5 

2013 4 4,1 

2014 3,6 3,7 

2015 4,2 4,2 

2016 4 3,9 

2017 3,5 3,6 

2018 3,2 3,3 

2019 3,5 3,5 

2020 2,8 2,9 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Extraído de: Relatório de economia bancária 2020, 2018, 2017 e 2014 
Elaboração Própria 

 

A inadimplência do gênero feminino exibe pouca mudança de comportamento, quando 

comparada com a do masculino. Entre 2011 e 2012 a taxa de inadimplência feminina é menor 

que a masculina, entretanto, este quadro se reverte em 2013 e 2014, quando passou a ser 

superior ao observado para o sexo masculino, porém, em níveis bastante próximos. Em 2017, 

2018, 2020 as taxas de inadimplência feminina foram superiores a masculina, apesar de serem 

valores próximos.  

No que se refere às faixas de renda, a inadimplência é maior nas faixas mais baixas de 

ambos os sexos, e diminui à medida que aumenta a renda. Em algumas modalidade as mulheres 

apresentam menor inadimplência que os homens, como no crédito pessoal e no financiamento 

de veículos.  
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Gráfico 15  - Inadimplência na carteira de crédito no Brasil 

 

Fonte: Banco Central do Brasil.  
Extraído de: Relatório de Cidadania Financeira de 2018, p. 74 

 
Apesar de pouca diferença no que se refere aos dados quantitativos apresentados em 

relação ao endividamento por gênero, verifica-se discrepância no que se refere aos dados 

qualitativos. O trabalho de Ceretta (2016) corrobora esta afirmativa. O autor citou Levitan e 

Wieler (2008), que argumentaram que as mulheres são mais propensas ao endividamento pois 

possuem elevados gastos com cuidados domésticos e pessoas, os quais não são tão 

representativos para o homem. Além disso, o autor destaca, mesmo atualmente,o fato de o 

salário recebido pelas mulheres ser inferior ao dos homens.  

No ponto acima elencado não há um consenso. Zelizer (1989), citado por Trindade 

(2009), afirma que os ganhos das mulheres casadas sofreu historicamente uma banalisação, ou 

seja, os rendimentos ganhos pelas esposas muitas veze são vistos como acessórios e voltados 

para pagar despesas familiares, como educação das crianças, e principalmente, dispendido com 

gastos superficiais como jóias e roupas. Ao mesmo tempo, o ganho dos homens foram 

utilizados para fins mais essenciais como a compra de alimento e habitação para a família. Desta 

forma, a banalização dos salários das mulheres tem sido uma prática que foi constituída ao 
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longo do tempo e foi enraizada na sociedade e influencia os indivíduos do sexo masculido e 

feminino no que se refere à atitude em relação ao dinheiro.  

 

Moura (2005, citado por TRINDADE, 2009), afirma que existem indicativos de que as 

mulheres apresentam uma atitude mais cuidadosa, são mais tensas e angustiadas em relação ao 

dineheiro, e desta forma, pensam mais em seus gastos do que os homens. A autora cita o 

trabalho de Tang (1995) que apresenta um ponto de vista mais positivo e audacioso dos homens 

em relação ao dinheiro. Segundo a pesquisa deste autor, os homens dão maior importância para 

o dinnheiro do que as mulheres. Há diferenças entre  os sexos quanto ao significado e usos do 

dinheiro, diferença esta que pode ser compreendida pela estrutura da sociedade. Rudmin (1994, 

citado por TRINDADE, 2009) verifica que enquanto para os homens o dinheiro significa poder, 

as mulheres parecem não entender da mesma maneira, visto que historicamente, o poder 

derivado do dinheiro tem ficado restrito aos homens.    

De acordo com Righi et al (2012), no que se refere à questão do consumo, o autor 

destaca o trabalho de Bussiger (2005). Para esta autora, existe um descompasso quanto à 

diferença de gênero para o dinheiro, enquanto o homem vê o dinheiro como poder, a mulher o 

vê como segurança e desta forma, trata o dinheiro como algo da família, utilizado para pagar 

contas, garantir a subsistência da casa e cuidar dos filhos.  

Assim, uma renda menor com a crescente responsabilidade nas despesas do lar são 

variáveis decisivas no endividamento feminino. Segundo o autor: 

São os pequenos gastos, ligados principalmente aos cuidados com a casa e 

com os filhos, que comprometem o orçamento feminino. Já a maioria dos 

homens consome para ele e com coisas grandes, como TV e carros, 

reduzindo, assim, suas chances de endividamento exagerado. (RIGHI et al, 

2012, p. 721).  

 

 
Assim, destaca-se o papel da mulher como a principal compradora da família. Outro 

fato destacado pelo autor é que as mulheres apresentam maiores chances de incorrerem em um 

comportamento compulsivo de compra, o que amplia ainda mais o endividamento.   

A falta de consenso sobre um padrão “tipicamente feminino” na propensão ao 

endividamento fica patente em Flores e Vieira (2016) que apresentam um panorama da 

literatura internacional que analisa a relação entre a variável gênero e a atitude quanto ao 

endividamento:  

 

Davies e Lea (1995), Norvilitis, Szablicky e Wilson (2003) e Norvilitis et al. 

(2006) não encontraram diferença significativa quanto ao endividamento 

entre homens e mulheres. Wang, Lu e Malhotra (2011), por sua vez, afirmam 

que os homens  tendem a endividar-se com maior frequência que as 

mulheres, explicado pelo fato de as mulheres serem mais prudentes em suas 

decisões financeiras, apresentarem melhor organização e planejamento do 

orçamento financeiro (BAEK; HONG, 2004) e serem mais avessas ao risco 

(KEESE, 2010).  
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Por outro lado, Lyons (2004) e Lyons (2007) verificaram que as mulheres são 

mais predispostas a estourar o limite do cartão de crédito e deixar de pagar a 

fatura integral por um período igual ou superior a dois meses. Similarmente, 

D’Astous, Maltais e Roberge (1990), Faber e O’Guinn (1992), Hira e 

Mugenda (2000) e Achtziger et al (2015) argumentam que as mulheres 

tendem a consumir com maior frequência e a endividar-se com mais 

facilidade que os homens pelo fato de serem mais propensas a incorrer em 

um comportamento de compra compulsiva. (FLORES e VIEIRA, 2016, p. 

6) 
 

Flores e Vieira (2016) afirmam que há pesquisas que exibem os homens como mais 

propensos ao endividamento devido ao maior contato deles com serviços financeiros, visto que 

eles costumam usar o crédito rotativo com maior frequência do que as mulheres, usam de forma 

mais extensiva o cartão de crédito, o empréstimo pessoal, o empréstimo consignado, o limite de 

cheque e o limite da conta.  

 

4.1 - Aspectos do endividamento da mulher a partir de alguns estudos regionais 

 

Rizzoto et al (2016) realizaram uma pesquisa cujo objetivo foi identificar e analisar os 

fatores que afetavam a propensão ao endividamento nas mulheres da Mesorregião Centro 

Ocidental Rio-Grandense, na cidade de Passo Fundo.  

O problema foi abordado de forma quantitativa, através de métodos econométricos e 

estatística descritiva. Por meio da coleta de dados primários, através de um questionário 

estruturado aplicado para 442 mulheres. Todas as respondentes moravam na cidade de passo 

fundo e possuíam mais de 18 anos.  

Por meio dos dados coletados, verificou-se constructos de status social, preocupação, 

estabilidade, prazer, poder, orçamento, ilusão, materialismo e endividamento e investigou-se 

qual o impacto no endividamento causado pelos constructos em conjunto com a faixa etária, 

salarial, o estado civil e a escolaridade.  

 Como resultado, constatou-se que as variáveis materialismo, poder e preocupação 

contribuem para o endividamento feminino enquanto as variáveis ilusão, prazer, status e 

estabilidade não foram significativas. Quanto à renda das mulheres, observa-se que as que 

apresentam a faixa bruta salarial entre R$ 1.356,00 a R$ 2.712,00, R$ 2.712,00 a 4.068,00, 0 e 

R$ 6.780,00 a R$ 8.136,00 e as que se enquadram na faixa etária de 25 a 40 anos, apresentam 

maior tendência a contrair uma dívida quando comparadas às demais faixas analisadas na 

pesquisa. Além disso, verificou-se que as mulheres com grau superior em andamento ou já 

concluído e casadas ou em união estável tem menor propensão de contrair dívidas. (RIZZOTO 

et al, 2016) 

O trabalho realizado por Righi et al (2012) analisou a propensão ao endividamento das 

mulheres na Mesorregião Ocidental do Rio Grande do Sul, e levaram em conta variáveis que 

compõem os constructos de Status social, preocupação, estabilidade, prazer, poder, orçamento, 
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ilusão e materialismo. A fim de atingir este objetivo o autor aplicou 2500 questionários que 

foram espalhados estatisticamente nos 31 municípios que compões esta mesorregião. O perfil da 

mulher pesquisaDa é de idade média de 37,22 anos, a maioria é casada e possui pelo menos um 

filho, e 66,2% possuem casa própria. Das entrevistas, 81,8% consideravam-se brancas e de 

ascendência brasileira, a maioria era católicas e 42,8% já haviam concluído o ensino médio. Em 

relação à renda, a maioria das entrevistadas era empregada assalariada e tinha renda individual 

entre R$ 488,00 e R$ 1194,00 e 60,2% assumiram possuir algum tipo de dívida, principalmente 

em crediário e cartão de crédito. Os dados coletados foram analisados com o modelo PLS-PM, o 

que possibilitou observar que a preocupação com o dinheiro das mulheres desta mesorregião 

está vinculada de forma positiva com a estabilidade e de forma negativa com o orçamento. Este 

resultado aponta que quanto maior o controle do orçamento de uma mulher da mesorregião 

estudada, menor sua preocupação com o dinheiro. Esta pesquisa ainda encontrou impactos 

significativos em relação ao materialismo com poder, prazer, status e ilusão, todos positivos. 

Assim, quanto mais uma mulher se preocupa com questões de ordem mais superficiais 

relacionadas aos constructos poder, prazer, status e ilusão, maior será sua incidência em praticar 

atos materialistas e consumistas.  Além disso, a pesquisa contatou que status, preocupação e 

materialismo estão significativamente associados de forma positiva com o endividamento. Em 

suma, esta pesquisa sugere que as decisões que envolvem endividamento vão além da simples 

relação consumo e renda, isto é, há algumas variáveis comportamentais que são relevantes na 

hora do indivíduo contrair dívidas. 

 Sousa et al (2019) realizou uma pesquisa que objetivava analisar a relação de 

endividamento e materialismo no público feminino na cidade de Cajazeiras (PB). No que se 

refere ao sujeito da pesquisa, foram determinados alguns critérios: i) mulheres que residem em 

Cajazeiras (PB); ii) mulheres que realizam gastos consideráveis no mercado; iii) mulheres que 

apresentam propensão ao endividamento. Quanto à coleta de dados, esta foi realizada entre 10 e 

20 de abril de 2018, por meio de um questionário impresso aplicado pessoalmente, com 59 

respondentes.  

 Em relação ao resultado da pesquisa, a maior parte das respondentes são solteiras, 

possui reduzido nível de dependentes e foram atingidas pela situação econômica do mercado do 

período analisado, de maneira que a falta de emprego era grande, ao ponto de que todas 

trabalhavam como vendedoras, pois faltava opção para outras ocupações. Com isso, verificou-se 

que nenhuma das entrevistadas ganhava mais de um salário mínimo. Com base na análise dos 

dados, identificou-se características de consumo por parte das entrevistadas quando passaram a 

comprar no presente e pagar posteriormente (no futuro), de modo que só visualizam aquele 

consumo momentâneo. Além disso, a pesquisa mostrou que as respondentes tinham o hábito de 

comprar marcas conhecidas, o que pode ser considerado como fator que influencia o 

materialismo, entretanto demonstraram ter controle financeiro em relação a este constructo.   
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Nenhuma respondente ficou classificada como materialista e endividada.  

 Flores e Vieira (2016), realizaram um estudo para analisar a influência do gênero nos 

determinantes da propensão ao endividamento, através de uma pesquisa survey no município de 

Santa Maria (RS), com um total de 1.046 respondentes. No que se refere aos determinantes na 

propensão ao endividamento, a pesquisa demonstrou que os homens apresentam coeficientes 

mais elevados e sofrem influências maiores nas emoções, comportamento de risco e valores do 

dinheiro. Estes atribuem o valor do dinheiro ao status de poder e quando estão diante de 

problemas financeiros, refletem emoções negativas em seus relacionamentos pessoais. Quanto 

às mulheres, a única evidência que demonstra comportamento diferenciado refere-se às emoções 

negativas e ao endividamento, e estão mais dispostas a esclarecer os sentimentos diante de um 

cenário de dívidas.  

 

Considerações Finais:  

A análise desenvolvida neste trabalho pautou-se por apurar e investigar o crédito e o 

endividamento feminino no Brasil. Em suma, o que se verifica a partir da análise atenta 

apresentada neste trabalho é que o processo de financeirização que passou a dominar o mundo, e 

também o Brasil acabou influenciando a forma de consumir e a tomada de crédito da populaçao. 

Neste contexto, a mulher passou a ter uma maior participação no mercado de trabalho e também 

nas decisões de consumo, gerenciamento da renda e nas decisões de endividamento.  

Deste modo, observa-se que o elevado endividamento das mulheres ocorre nas classes 

mais baixas de renda, mas isso não se constata nas classes mais altas. O que corrobora esta 

informação é o fato de que a maioria dos tomadores de crédito são as mulheres com faixa de 

renda até dois salários mínimos.  

Este fato nos permite concluir que o elevado endividamento das mulheres não está relacionado a 

uma maior propoensão a consumir, e sim a uma insuficiência de renda pelas mesmas, visto que, 

como apresentam elevados gastos com cuidados domésticos e pessoas, e como forma de 

complementar a renda, acabam tomando empréstimos para arcar com essas despesas 

supracitadas, e muitas vezes tornam-se inadimplentes. 
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