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Resumo

Santana, L. B. (2022). Endividamento das famílias brasileiras e resultados financei-
ros de empresas do setor financeiro da Brasil, Bolsa e Balcão (B3) no período de
março de 2011 a março 2022: análise e possíveis correlações (Tese de Bacharelado,
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo).
O presente trabalho se propôs, a partir de modelos de regressão linear múltipla,
verificar a relação entre o percentual de endividamento das famílias e o resultado
contábil de empresas do setor financeiro listadas na Brasil, Bolsa e Balcão (B3),
no período de março de 2011 a março de 2022. A partir da obtenção de dados
da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) e da fer-
ramenta Economática, se obteve modelos de regressão linear que demonstraram
uma correlação positiva entre um maior crescimento do número de famílias endi-
vidadas e a diminuição do lucro líquido em cerca de -0,652%. Neste sentido, um
aumento de famílias com conta em atraso e famílias sem condições de pagamento
da dívida também impactaram o lucro em -0,421% e 0,272%, respectivamente.
O retorno sobre ativos também foi afetado negativamente com o crescimento de
famílias endividadas (-1,820%), famílias com conta em atraso (-1,184%) e famí-
lias sem condições de pagamento (-0,771%). Já o retorno sobre o patrimônio das
empresas estudadas diminui com a crescente de famílias endividadas (-2,666%),
famílias com conta em atraso (-1,320%) e famílias sem condições de pagamento
(-0,832%). Sendo assim, não se rejeita a hipótese pontuada inicialmente, conside-
rando a influência das variáveis de endividamento sobre os indicadores financeiros
de empresas listadas na B3.

Palavras-chave: Endividamento das Famílias Brasileiras, Empresas financeiras, Resul-
tados financeiros.
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Abstract

Santana, L. B. (2022). Indebtedness of Brazilian households and financial results of
companies in the financial sector of Brazil, Stock Exchange and Over-the-Counter
(B3) in the period from March 2011 to March 2022: analysis and possible correla-
tions (Bachelor’s Thesis, Federal University of São Paulo, São Paulo)
The present study was proposed, based on multiple linear regression models, to
verify the relationship between the percentage of indebtedness of families and the
accounting result of financial sector companies listed in B3, from March 2011 to
March 2022. Based on the collection of data from PEIC and the Economática
tool, linear regression models were obtained that demonstrated a positive corre-
lation between a higher growth in the number of indebted households and the
decrease in net income by about -0.652%. In this sense, an increase in overdue
households and households without debt payment conditions also impacted profit
by -0.421% and 0.272%, respectively. Return on assets was also negatively affec-
ted by the growth of indebted households (-1,820%), families with overdue account
(-1,184%) and households without payment terms (-0.771%). On the other hand,
the return on the assets of the companies studied decreases with the growing num-
ber of indebted families (-2,666%), families with overdue account (-1,320%) and
households without payment terms (-0.832%). Therefore, the initially punctuated
hypothesis is not rejected, considering the influence of debt variables on financial
indicators of companies listed in B3.

Keywords: Indebtedness of Brazilian Families, Financial companies, Financial results.
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1 Introdução

O setor financeiro engloba empresas de atividade financeira e abrange diversos subsetores
como o de exploração de imóveis, holdings diversificadas, previdência e seguros, securiti-
zadoras de recebíveis, serviços financeiros diversos e o setor de intermediários financeiros
(B3, 2022).

O período de 2011-2022 foi marcado pelas altas de índices econômicos, como o Indice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que atingiu percentuais recordes,
chegando ao maior patamar de 10,06% ao final de 2021 (IBGE, 2021). O IPCA, por sua
vez, contém medidas de contenção como o aumento da taxa de juros e por consequência
impacta a oferta e demanda por crédito. Segundo o economista Heron de Carmo para a
CNN-Brasil (2021a), o objetivo do aumento de juros é impactar o crédito, e quanto mais
caro o crédito, menor a atividade econômica do país (CNN-Brasil, 2021a).

O endividamento familiar resulta de um conjunto de transformações socioeconômicas que
evidenciam a natureza sistêmica da expansão do setor financeiro na economia e na socie-
dade (Santos, 2015). No Brasil, a falta de informação financeira desde a infância perpetua
a má administração das finanças para a vida adulta, conforme explícita o resultado do
levantamento realizado pela Klapper et al., 2018, que demonstrou que apenas 35% dos
adultos brasileiros são financeiramente alfabetizados.

A Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada no período 2017-2018 pelo IBGE tam-
bém colabora ao demonstrar que no período analisado 58,3% das famílias entrevistadas
possuíam dificuldade para lidar com as despesas mensais e apenas 1,1% dos entrevistados
alegaram facilidade em chegar ao fim do mês com as contas em dia (Revista-Veja, 2021).
Tais dados se refletem também a nível nacional no índice de endividamento das famílias
apurado na PEIC CNN-Brasil, 2021b, que atingiu o maior aumento percentual em dois
anos, chegando ao patamar de 70,9% no ano de 2021.

Perante o exposto, o presente estudo teve como objetivo realizar um aprofundamento no
tema de endividamento das famílias brasileiras, estudando suas implicações e possíveis
repercussões nos resultados de empresas do setor financeiro listadas na B3, uma vez
que, por natureza, as instituições financeiras têm como uma das principais fontes de
recursos a captação através de pessoas físicas e jurídicas por meios variados (cartão de
crédito, empréstimos, dentre outros). Assim, pretende-se investigar a seguinte questão de
pesquisa: existe relação entre o índice de endividamento das famílias brasileiras
e o resultado de empresas financeiras listadas na B3?.

A principal hipótese do trabalho é: um índice alto de endividamento das famílias
provoca alterações nos resultados das empresas financeiras listadas na B3.
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Sendo assim, o estudo se justifica pelo crescimento observado nas médias anuais do índice
de endividamento das famílias (CNN-Brasil, 2021a). O trabalho também pode contribuir
com a literatura, uma vez que esta não dispõe de muitos artigos direcionados ao estudo
desta relação direta.

2 Revisão de Literatura

Fundamentado o problema de pesquisa, o capítulo a seguir traz uma revisão de literatura
acerca do tema endividamento, seus consequentes e repercussões no mercado, economia e
empresas financeiras.

2.1 Endividamento das famílias, empresas financeiras e impac-
tos

O endividamento se caracteriza pelo ato de contrair obrigações, se endividar (Michaelis,
2022). Ao longo dos anos, houve o desenvolvimento de diversas ferramentas para a lida
com as finanças empresariais e governamentais. Tal como destaca Pires, 2006, para ambos
os casos, os estudos e ferramentas desenvolvidos sobre o tema culminaram na criação
de diversas profissões relacionadas. No entanto, para o campo das finanças pessoais a
sentença não é verdadeira. Se observa uma escassez de discussões acerca das finanças
pessoais, o que o torna, aliado a problemas macroeconômicos, um desafio estrutural no
Brasil (Mag, 2020). Como reflexo da falta de aculturamento, se observa altos índices de
endividamento das famílias, sobretudo em períodos de instabilidade econômica (CNN-
Brasil, 2021a).
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Tabela 1: Nível de percepção do grau de endividamento das famílias
Ano Muito endividado Mais ou menos endividado Pouco endividado Não tem dívidas desse tipo NS NR
2011 15,89% 22,42% 23,93% 36,75% 0,84% 0,17%
2012 13,02% 20,77% 24,48% 40,79% 0,84% 0,10%
2013 12,37% 22,94% 27,23% 37,02% 0,39% 0,06%
2014 11,59% 23,78% 26,56% 37,68% 0,33% 0,06%
2015 12,38% 22,56% 26,17% 38,69% 0,17% 0,03%
2016 14,51% 21,32% 24,33% 39,60% 0,22% 0,02%
2017 14,57% 22,47% 23,77% 39,02% 0,16% 0,02%
2018 13,33% 23,05% 23,91% 39,52% 0,17% 0,03%
2019 13,33% 23,26% 27,04% 36,18% 0,15% 0,04%
2020 14,92% 24,07% 27,47% 33,33% 0,12% 0,09%
2021 14,51% 25,48% 30,88% 29,07% 0,02% 0,02%
Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
NS: não sabe; NR: não respondeu
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Os dados de percepção do grau de endividamento das famílias (muito endividado, mais
ou menos endividado, pouco endividado, não tem dívidas desse tipo, não sabe ou não
respondeu) presentes na Tabela 1, demonstraram que em alguns períodos, como o ano
de 2020, um maior número de famílias endividadas (66,50%) alterou também o nível
de percepção do grau de endividamento, refletindo num crescimento do índice de muito
endividado (1,6%), mais ou menos endividado (0,81%) e pouco endividado (0,43%) no
período de 2019 a 2020.

A pesquisa ainda contemplou os principais tipos de dívidas por categoria na tabela a
seguir:
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Tabela 2: Dívida das famílias por categoria
Categoria da dívida 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cartão de crédito 72,68% 73,58% 75,23% 75,29% 76,08% 77,14% 76,72% 76,93% 78,72% 77,99% 82,61%
Cheque especial 6,80% 6,20% 6,17% 5,59% 6,22% 7,25% 6,69% 5,79% 5,92% 5,91% 5,59%

Cheque pré-datado 3,05% 2,71% 2,20% 1,79% 1,66% 1,68% 1,43% 1,12% 1,12% 0,90% 0,98%
Crédito consignado 3,94% 3,96% 5,23% 4,65% 4,65% 5,45% 5,56% 5,59% 5,54% 6,60% 6,49%

Crédito pessoal 10,79% 11,31% 10,52% 9,51% 9,02% 10,31% 10,28% 9,40% 8,19% 8,47% 8,97%
Carnês 22,02% 19,78% 18,73% 17,01% 16,88% 15,41% 15,71% 15,39% 15,32% 16,80% 18,08%

Financiamento de carro 10,00% 11,52% 12,17% 13,77% 13,73% 11,20% 10,21% 10,51% 9,91% 10,73% 11,57%
Financiamento de casa 3,45% 4,53% 6,05% 7,82% 8,26% 7,87% 8,15% 8,67% 8,68% 9,54% 9,06%

Outras dívidas 3,13% 2,22% 2,49% 2,31% 2,17% 2,38% 2,60% 3,02% 2,45% 2,17% 2,27%
NS 0,24% 0,35% 0,17% 0,24% 0,14% 0,12% 0,12% 0,19% 0,11% 0,09% 0,03%
NR 0,47% 0,33% 0,27% 0,31% 0,13% 0,13% 0,12% 0,10% 0,16% 0,18% 0,32%

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
NS: não sabe; NR: não respondeu
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Dentre os principais tipos de dívidas das famílias, o cartão de crédito se destacou como
principal ofensor do orçamento, seguido dos carnês e financiamento de casa, respectiva-
mente, durante todo o período analisado. Entre 2020 e 2021 observou-se o maior pico de
crescimento na variável cartão de crédito, atingindo o patamar de 4,62%.

Por definição, a atividade de crédito implica em risco significativo para as instituições
financeiras, pois se trata de uma modalidade de risco que está presente em qualquer
atividade comercial, caracterizada pela probabilidade de não recebimento dos recursos
emprestados (Rebouças et al., 2017).

Em suas pesquisas, Rebouças et al., 2017 destaca que a maioria dos consumidores se
encontra muito endividada, com perspectiva de quitação das dívidas de forma parcelada
e em prazo superior a trinta dias, sugerindo um impacto nas perspectivas de caixa das
instituições.

2.2 Estudos Empíricos

Lopes, 2012 identificou a relação entre séries macroeconômicas com o endividamento e
inadimplência das famílias brasileiras, por um modelo VAR aplicado a uma base seleci-
onada composta de cinco fatores macroeconômicos (série do endividamento das famílias
no sistema financeiro, do índice de inadimplência das pessoas físicas, do desemprego, do
prazo médio das operações de crédito e dos spreads médios das operações de crédito) para
o período de 2002 a 2011. A pesquisa identificou uma relação positiva entre a série do
prazo médio de operações de crédito e endividamento, bem como a ausência de relação
entre índice de inadimplência e endividamento e uma associação negativa do índice com
a taxa de desemprego. O estudo ainda indica uma relação positiva entre spreads maiores
e um maior endividamento.

Silva et al., 2012 analisaram a influência de variáveis econômicas, demográficas, de perso-
nalidade e de controle do consumidor sobre o endividamento, por meio de um questionário
estruturado aplicado a uma base de duzentos usuários de um terminal rodoviário. A pes-
quisa confirmou a relação entre as variáveis de acesso ao crédito, materialismo, renda e
quantidade de moradores na residência com o endividamento, inadimplência e falência da
pessoa física. O estudo também comprovou a ligação entre endividamento e falência da
pessoa física.

Ruberto et al., 2013 analisaram o impacto de variáveis econômicas sobre o endividamento
das famílias no período de 2005 a 2012, por meio de um modelo de regressão linear
múltiplo aplicado a bases mensais sobre o endividamento das famílias e indicadores ma-
croeconômicos obtidos do Banco Central, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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(IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A pesquisa concluiu que a
maior parte do endividamento das famílias não se explica por fatores macroeconômicos,
mas sim por fatores pessoais. O trabalho ainda identificou uma relação positiva entre as
variáveis Produto Interno Bruto (PIB) e endividamento defasado com o endividamento a
um nível de significância de 10%. A taxa de juros, apesar de não demonstrar impactos
imediatos, também se tornou significante com o passar dos meses. Durante o período ana-
lisado, se manteve um crescimento constante do endividamento, no entanto, observou-se
uma queda no desemprego e na taxa selic.

Zaniboni, 2013 analisou o impacto de variáveis macroeconômicas e da carteira de crédito
no inadimplemento em instituições financeiras, por meio de uma pesquisa quantitativa
aplicada a uma base de dados do Banco Central e Ipea. A pesquisa identificou uma
relação positiva entre as variáveis juros, dívida pública interna e saldo por região da
carteira de crédito com a inadimplência. Outras conclusões foram as de que uma maior
média na taxa de juros, um maior saldo das operações de crédito na região centro-oeste
(dada as características familiares da região) e uma maior dívida interna no setor público
diminuem a inadimplência.

Fernandes e Candido, 2014 buscaram compreender a relação entre os níveis de endivida-
mento e o grau de educação financeira, por meio de uma pesquisa quantitativa descritiva
e questionário estruturado aplicado a 81 alunos dos cursos de pós-graduação de uma ins-
tituição de ensino privada. A pesquisa identificou que o número de entrevistados que se
consideram altamente endividados é maior entre os que iniciaram carreira após 1994. O
resultado da pesquisa também elencou o principal fator para o endividamento: aquisição
de bens e produtos, como carros e imóveis e concluiu que a falta de educação financeira
proveniente da família e da educação básica (fundamental e médio) é uma das principais
causas para endividamento na vida adulta.

P. C. Gonçalves, 2015 analisou o cenário do endividamento das famílias no período de
2010 a 2014, por meio de uma pesquisa bibliográfica com dados sobre o endividamento
extraídos de fontes diversas (Banco Central, Serasa Experian). A pesquisa demonstrou
que os principais fatores que levam ao endividamento são fatos inesperados, falta de
planejamento financeiro e empréstimo para terceiros. Nessa linha, o crédito imobiliário foi
a modalidade mais responsável pela ampliação do crédito no Brasil no período analisado,
e se destaca pela vantagem as instituições financeiras dado a baixa inadimplência. Em
contrapartida, ele se mostrou um grande comprometedor da renda das famílias.

Bortoluzzi et al., 2015 analisaram o nível de endividamento das famílias brasileiras de
2011 a 2014, por meio de uma pesquisa descritiva com dados sobre o endividamento
do período extraídos de fontes diversas (Banco Central, Serviço de Proteção ao Crédito
e Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor). A pesquisa
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identificou um aumento generalizado em todas as modalidades de crédito no período
analisado, demonstrando uma maior busca por crédito. Dentre elas as mais utilizadas
foram o crédito pessoal e o financiamento imobiliário. Outrossim, variáveis como taxa de
juros, inflação elevada, mercado de trabalho e enfraquecimento da atividade econômica
explicaram o aumento do índice de inadimplência no período analisado. Por fim, um
maior nível de escolaridade se relacionou a um menor atraso no pagamento das dívidas.

Malheiros et al., 2016 identificaram os fatores influenciadores do endividamento no estado
de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, por meio de uma pesquisa exploratória-descritiva
e questionário estruturado aplicado a 182 munícipes no período de novembro de 2015 a
março de 2016. A pesquisa identificou que os fatores sobre-endividamento, endividamento
e significados do dinheiro impactam negativamente a dívida a vencer das famílias. Ou-
trossim, os fatores endividamento e má educação financeira impactaram negativamente as
diferentes faixas etárias analisadas. Para dívidas já vencidas, as variáveis planejamento,
endividamento e educação financeira apresentaram impacto significativo no aumento ou
diminuição dessas dívidas. Por fim, a um nível de significância de 95%, a variável significa-
dos do dinheiro apresentou impactos para os grupos residência, estado civil e escolaridade.

Rosa, 2016 analisou a entrada das famílias americanas no sistema financeiro e as impli-
cações do seu endividamento na dinâmica do sistema econômico americano, por meio da
abordagem minskyana aplicada em dados sobre o endividamento das famílias america-
nas do século XX até o século XXI. A pesquisa demonstrou que a fragilidade financeira
das famílias e da economia está associada a hipótese de que as famílias tomam decisões
complexas de longo prazo que não se limitam a grandeza de sua renda, cuja estrutura fi-
nanceira fica exposta ao mercado. Famílias com menor renda também apresentaram maior
fragilidade financeira. No entanto, a fragilidade macroeconômica ocorre apenas quando
há um movimento generalizado, como o que ocorreu de 2001 a 2007, especialmente em
famílias a partir do segundo estrato de renda. Por fim, o endividamento para constituição
de patrimônio e ativos se mostraram os tipos de endividamento mais relevantes.

Tomio et al., 2017 verificaram o papel da inadimplência na mortalidade das empresas
em Santa Catarina, por meio de uma pesquisa quantitativa e bibliográfica aplicada a
dados mensais de 48 meses de empresas de Santa Catarina. A pesquisa demonstrou que
as variáveis de inadimplência do consumidor e de inadimplência das empresas, quando
medidas pelo percentual de operações de crédito de empresas insolventes, tiveram relação
positiva na mortalidade das empresas. Outrossim, o modelo indicou que quanto maior o
número de pessoas endividadas, maior a mortalidade das empresas, além de apresentar
uma relação positiva entre um maior número de pessoas inadimplentes sem condições de
pagar as contas e a mortalidade das empresas.

Rebouças et al., 2017 buscaram identificar os fatores de aumento de inadimplência e os
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respectivos impactos em instituições financeiras, por meio de uma pesquisa descritiva qua-
litativa e questionário estruturado aplicado em 16 funcionários de uma agência bancária
do Banco do Brasil em Mossoró/RN. A pesquisa demonstrou que a maior parte dos clien-
tes da instituição estão muito endividados e pretendem renegociar as dívidas em mais de
30 dias. De modo a conter a alta do inadimplemento, foi observado um movimento para
diminuição nos níveis de concessões de crédito das instituições de modo a evitar perdas.

Tiryaki et al., 2017 analisaram o comportamento da inadimplência e do crédito no Brasil
ao longo dos ciclos econômicos de 2001 a 2013, por meio do modelo VAR aplicado a dados
mensais de 2001 a 2013 extraídos do Banco Central. A pesquisa demonstrou que o au-
mento na concessão de crédito eleva a exposição ao risco de inadimplência nas instituições
financeiras. A análise do curto prazo de crédito demonstrou a sensibilidade da variável
inadimplência quando das variações da renda e taxas de juros. Por fim, temos que as
pessoas se expõem mais ao risco quando de uma renda maior.

Rossato et al., 2019 verificaram o impacto do endividamento nos níveis de inadimplên-
cia e sobre-endividamento das famílias brasileiras no período de 2010 a 2017, por meio
de uma pesquisa quantitativa e de cunho descritivo, por amostragem aplicada a dados
de 96 meses da pesquisa PEIC, de janeiro de 2010 a dezembro de 2017, com munícipes
das capitais brasileiras e do Distrito Federal. A pesquisa demonstrou que a maior parte
das dívidas da população da amostra está concentrada em cartões de crédito, seguido
pelos carnês e financiamentos de carros, respectivamente, dado a facilidade de obtenção
de crédito e parcelamentos atrativos. Houve também uma relação positiva entre endi-
vidamento e inadimplência, confirmando que maiores índices de endividamento geram
maior índice de inadimplência. Não houve relação entre as variáveis endividamento e
sobre-endividamento, sendo a variável inadimplência a única a apresentar significância.

Kretzmann, 2019 buscou identificar as causas do endividamento dos residentes da cidade
de Horizontina/RS e comparar com o cenário do endividamento no Brasil, por meio de
uma pesquisa descritiva e questionário estruturado aplicado a 197 munícipes. A pesquisa
demonstrou que fatores como baixa renda, gastos emergenciais e má administração finan-
ceira são os principais responsáveis pelo endividamento das famílias. Aproximadamente
60,87% das famílias entrevistadas estão endividadas e tem como principais dívidas finan-
ciamentos de casa, outras dívidas, cartão de crédito e carnê. Por fim, um aumento na
oferta de crédito das famílias influenciou no endividamento, dos produtos mais utiliza-
dos destaca-se o cheque especial, crédito pessoal, cartão de crédito, crédito consignado e
crédito direto ao consumidor.

Paraíso e Fernandes, 2019 analisaram o nível de endividamento das famílias e seus fatores
de influência, por meio de uma pesquisa descritiva, bibliográfica e questionário estruturado
aplicado a 260 munícipes dos estados de Sergipe e Bahia. A pesquisa demonstrou que
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diferentes perfis de renda apresentaram aumento no endividamento no período analisado,
sem exceções. Dentre as principais dívidas, destacou-se o cartão, carnês e financiamento
de carro. Já dentre os entrevistados, a média de comprometimento da renda girou em
torno de 6,9 meses, destes, mais de 50% mantém um nível de comprometimento de renda
de 11% a 50%.

Reis, 2020 buscou identificar os fatores influenciadores do endividamento e inadimplência
no Brasil no período de 2010 a 2020, por meio de uma pesquisa descritiva, quantitativa
aplicada a base de dados da PEIC com 18 mil consumidores. A pesquisa identificou um
aumento na inadimplência no período analisado e confirmou a relação entre consumismo,
desemprego, diminuição do poder de compra, atraso do salário e a facilidade no acesso ao
crédito (como cartão de crédito, crediário e financiamento de veículos e moradias) com
maiores índices de endividamento.

Jesus e Besarria, 2020 buscaram analisar como as variáveis taxa de inadimplência, provisão
para devedores duvidosos e taxa de reserva compulsória impactam as altas taxas de spread
e juros nas instituições financeiras, por meio de um modelo VAR e DSGE aplicado a uma
base de dados trimestrais de 2000 a 2018. O modelo VAR indicou que frente a um cenário
de incerteza as famílias tendem a poupar, enquanto as empresas reduzem os investimentos.
Já o modelo DGSE apontou que a taxa de inadimplência é o principal fator responsável
pelas altas taxas de spread, enquanto a incerteza econômica tem fator potencializador
desse cenário. Por fim, foi identificado que quedas nos níveis de inadimplência reduziram
a taxa de juros e spreads bancários, reduzindo a provisão para devedores duvidosos das
instituições financeiras.

Avelar et al., 2021 buscaram verificar os efeitos da COVID-19 sobre a sustentabilidade
econômico-financeira das empresas através de notas explicativas e demonstrativos finan-
ceiros, por meio de uma pesquisa quantitativa e descritiva aplicada a empresas com as
notas financeiras e demonstrativos financeiros listados na B3 e plataforma Economática
no ano de 2020. A pesquisa identificou que dentre os 400 impactos da pandemia reporta-
dos pelas empresas em suas operações, destacou-se: a incerteza nas previsões, a queda da
demanda e a inadimplência, respectivamente. A hipótese de empresas com maiores perdas
serem as que reportaram maiores impactos negativos da pandemia não foi suportada. Por
fim, destaca-se o alto volume de perdas em março de 2020 nas empresas analisados, com
uma queda de valor de mercado de mais de R$800 bilhões.

Andrade, 2021 buscou analisar o impacto de variáveis macroeconômicas em empresas do
setor financeiro da B3 entre 2011 e 2020, por meio de uma pesquisa descritiva, quantitativa
aplicada a uma base de dados do Banco Central de 35 empresas do setor financeiro.
O resultado do modelo demonstrou relação negativa entre a taxa Selic e as ações. Já
a variável PIB demonstrou relação positiva, ou seja, quanto maior a riqueza, maior o
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preço das ações do setor. Por fim, as variáveis taxa de câmbio e desemprego e inflação
apresentaram relação negativa sobre o preço das ações, contradizendo pesquisas anteriores.

S. S. Gonçalves, 2022 buscou analisar as principais causas do endividamento e propor uma
ferramenta eficaz, que sob a luz da educação financeira auxilie no tratamento da causa raiz,
por meio de uma pesquisa descritiva, qualitativa, aplicada em uma base de dados sobre
endividamento extraída do Banco Central do Brasil, Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, Serviço de Proteção ao Crédito e SERASA. A pesquisou
demonstrou que o consumo compulsivo e o descontrole econômico emocional das famílias
estão relacionados à ausência de educação financeira. Sendo assim, uma educação prévia
minimizaria os danos na vida adulta. O consumo se mostrou diretamente relacionado a
liberação desenfreada de crédito e as influências sociais e midiáticas, tendo o cartão de
crédito como um dos principais fatores para o endividamento. Por fim, como ferramenta
para controle do endividamento, a pesquisa sugeriu a educação financeira combinada a
um planejamento financeiro com metas e objetivos, aprendizado sobre os conceitos de
finanças e economia, alteração dos hábitos de consumo, estímulo a poupança de longo de
prazo, dentre outros.
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Tabela 3: Estudos Empíricos

Autores Objeto de pesquisa Metodologia Amostra Conclusões
Lopes,
2012

Identificar se há rela-
ção entre séries ma-
croeconômicas com o
endividamento e ina-
dimplência das famí-
lias brasileiras

Modelo
VAR

Base de dados de cinco variá-
veis macroeconômicas (endivida-
mento no sistema financeiro na-
cional, inadimplência das pes-
soas físicas, desemprego, prazo e
spread médio das operações de
crédito) selecionadas no período
de 2002 a 2011

1) O modelo VAR indicou relação positiva entre a sé-
rie do prazo médio das operações de crédito e o endi-
vidamento; 2) Os resultados não demonstraram relação
entre o índice de inadimplência e o endividamento; 3)
O índice de inadimplência apresentou relação negativa
com a taxa de desemprego e a série do prazo médio das
operações de crédito.

Silva et al.,
2012

Analisar a influência
de variáveis macroe-
conômicas, demográfi-
cas, de personalidade
e de controle do con-
sumidor sobre o endi-
vidamento

Questionário
estrutu-
rado

Dados de 200 usuários de um ter-
minal rodoviário

1) A pesquisa confirmou a relação entre as variáveis de
acesso ao crédito, materialismo, renda, quantidade de
moradores na residência com endividamento, inadim-
plência e falência da pessoa física; 2) Observou-se uma
relação significativa entre endividamento e falência da
pessoa física.
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Ruberto et
al., 2013

Analisar o impacto
das variáveis macroe-
conômicas sobre o en-
dividamento das famí-
lias no período de 2005
a 2012

Modelo
de regres-
são linear
múltiplo

Dados mensais sobre o endivida-
mento das famílias e indicadores
macroeconômicos (taxa de juros,
câmbio, PIB, desemprego, IPCA)
obtidos do Banco Central, IBGE
e Ipea

1) A pesquisa demonstrou que as variáveis PIB e endi-
vidamento defasado tem relação positiva com o endivi-
damento com um nível de significância de 10%. Já a
taxa de juros, apesar de não demonstrar impacto imedi-
ato no endividamento, se mostra significante ao longo do
tempo; 2) Durante o período analisado se manteve um
crescimento constante do endividamento, no entanto,
observou-se uma queda no desemprego e taxa Selic; 3)
A significância das variáveis macroeconômicas analisa-
das foi de 21%, o que demonstra que a maior parte do
endividamento não se explica por fatores macroeconô-
micos, mas sim por atitudes pessoais.

Zaniboni,
2013

Analisar o impacto de
variáveis macroeconô-
micas e da carteira de
crédito no inadimple-
mento em instituições
financeiras

Pesquisa
quantita-
tiva

Base de dados do Banco Central
e Ipea

1) As variáveis juros, dívida pública interna e saldo
por região da carteira de crédito demonstraram rela-
ção positiva com a inadimplência; 2) Uma maior média
na taxa de juros por 3 meses diminui a inadimplência;
3) Um maior saldo das operações de crédito na região
centro-oeste desencadeia uma menor inadimplência, da-
das as caraterísticas rurais das famílias da região; 4)
Uma maior dívida interna no setor público diminui a
inadimplência.
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Fernandes
e Candido,
2014

Compreender a rela-
ção entre os níveis
de endividamento e o
grau de educação fi-
nanceira

Pesquisa
quanti-
tativa
descritiva
e ques-
tionário
estrutu-
rado

81 alunos dos cursos de pós-
graduação de uma instituição de
ensino privada

1) O número de entrevistados que se consideram alta-
mente endividados é maior entre os que iniciaram car-
reira após 1994; 2) A aquisição de bens e produtos,
como carros e imóveis, se mostrou um dos principais
fatores para endividamento entre os entrevistados; 3) A
pesquisa demonstrou que a falta de educação financeira
proveniente da família e educação básica (fundamental e
médio) é uma das principais causas para endividamento
na vida adulta para os entrevistados.

P. C. Gon-
çalves,
2015

Analisar o cenário do
endividamento das fa-
mílias no período de
2010 a 2014

Pesquisa
bibliográ-
fica

Dados de pesquisas realizadas so-
bre o endividamento extraídas de
diferentes fontes (Banco Central,
Serasa Experian).

1) A pesquisa demonstrou que os principais fatores que
levam ao endividamento são fatos inesperados, falta de
planejamento financeiro e empréstimo para terceiros; 2)
O crédito imobiliário foi a modalidade de crédito mais
responsável pela ampliação do crédito no Brasil no pe-
ríodo analisado, e se destaca pela vantagem as institui-
ções financeiras dado a baixa inadimplência. Em contra-
partida, também se mostrou um grande comprometedor
da renda das famílias.
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Bortoluzzi
et al., 2015

Analisar o nível de en-
dividamento das famí-
lias brasileiras de 2011
a 2014

Pesquisa
descritiva

Base de dados do Banco Central,
Serviço de Proteção ao Crédito
e Pesquisa Nacional de Endivida-
mento e Inadimplência do Consu-
midor com dados de 2011 a 2014

1) As formas de crédito mais utilizadas no período anali-
sado foram o crédito pessoal e o financiamento imobiliá-
rio; 2) Um maior nível de escolaridade está relacionado
a um menor atraso; 3) No período analisado houve um
aumento generalizado em todas as modalidades de cré-
dito, demonstrando uma maior busca por crédito; 4)
Variáveis como taxa de juros, inflação elevada, mercado
de trabalho e enfraquecimento da atividade econômica
explicaram o aumento do índice de inadimplência no pe-
ríodo analisado.

Malheiros
et al., 2016

Identificar os fatores
influenciadores do en-
dividamento em Santa
Rosa, no Rio Grande
do Sul

Pesquisa
exploratória-
descritiva,
questi-
onário
estrutu-
rado

Dados de 182 munícipes de Santa
Rosa/RS no período de novembro
de 2015 a março de 2016.

1) A pesquisa identificou que os fatores sobre-
endividamento, endividamento e significados do dinheiro
impactam negativamente a dívida a vencer das famílias;
2) Para dívidas já vencidas, as variáveis planejamento,
endividamento e educação financeira apresentaram im-
pacto significativo no aumento ou diminuição dessas dí-
vidas; 3) A um nível de significância de 95% a variá-
vel significados do dinheiro apresentou impactos para
os grupos residência, estado civil e escolaridade. Assim
como os fatores endividamento e má educação financeira
impactaram negativamente as diferentes faixas etárias
analisadas.
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Rosa, 2016 Analisar a entrada das
famílias americanas
no sistema financeiro
e as implicações do
seu endividamento na
dinâmica do sistema
econômico americano

Abordagem
minskyana

Dados sobre o endividamento das
famílias americanas do século XX
até o século XXI

1) A pesquisa demonstrou que o endividamento para
constituição de patrimônio e ativos são os tipos de en-
dividamento mais relevantes; 2) A fragilidade financeira
das famílias e da economia americana se mostrou asso-
ciada a hipótese de que as famílias tomam decisões com-
plexas de longo prazo que não se limitam a grandeza de
sua renda, cuja estrutura financeira fica exposta ao mer-
cado; 3) Famílias com menor renda apresentaram maior
fragilidade financeira, no entanto, a fragilidade macroe-
conômica ocorre apenas quando há um movimento ge-
neralizado, como o que ocorreu de 2001 a 2007 especial-
mente em famílias a partir do segundo estrato de renda.

Tomio
et al., 2017

Verificar o papel da
inadimplência na mor-
talidade das empresas
em Santa Catarina

Pesquisa
quanti-
tativa e
bibliográ-
fica, por
amostra-
gem

Dados mensais de 48 meses de
empresas de Santa Catarina

1) As variáveis de inadimplência do consumidor e de
inadimplência das empresas, quando medidas pelo per-
centual de operações de crédito de empresas insolventes,
tiveram relação positiva na mortalidade das empresas;
2) O modelo indicou que quanto maior o número de pes-
soas endividadas maior a mortalidade das empresas; 3)
O modelo indicou uma relação positiva entre um maior
número de pessoas inadimplentes sem condições de pa-
gar as contas e a mortalidade das empresas.
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Rebouças
et al., 2017

Identificar os fato-
res de aumento de
inadimplência e os
respectivos impac-
tos em instituições
financeiras

Pesquisa
descritiva
qualitativa
e ques-
tionário
estrutu-
rado

Aplicado em 16 funcionários de
uma agência bancária do Banco
do Brasil em Mossoró/RN

1) A pesquisa demonstrou que a maior parte dos clien-
tes da instituição estão muito endividados e pretendem
renegociar as dívidas em mais de 30 dias; 2) Institui-
ções financeiras estão reduzindo o nível de concessões
de crédito de modo a evitar perdas.

Tiryaki et
al., 2017

Analisar o comporta-
mento da inadimplên-
cia e do crédito no
Brasil ao longo dos
ciclos econômicos de
2001 a 2013

Modelo
VAR

Base do Banco Central com dados
mensais de 2001 a 2013

1) A pesquisa demonstrou que o aumento na concessão
de crédito eleva a exposição ao risco de inadimplência
nas instituições financeiras; 2) A análise do curto prazo
de crédito demonstrou a sensibilidade da variável ina-
dimplência quando das variações da renda e taxas de
juros; 3) A pesquisa demonstrou que as pessoas se ex-
põem mais ao risco quando de uma renda maior.

Rossato et
al., 2019

Verificar o impacto do
endividamento nos ní-
veis de inadimplência
e sobre-endividamento
das famílias brasileiras
de 2010 a 2017

Pesquisa
quanti-
tativa,
de cunho
descritivo,
por amos-
tragem

Dados de 96 meses da pesquisa gls
peic, de janeiro de 2010 a dezem-
bro de 2017, com munícipes das
capitais brasileiras e do Distrito
federal

1) A maior parte das dívidas da população da amos-
tra está concentrada em cartões de crédito, seguido pe-
los carnês e financiamentos de carros, respectivamente,
dado a facilidade de obtenção de crédito e parcelamentos
atrativos; 2) Houve uma relação positiva entre endivida-
mento e inadimplência, confirmando que maiores índices
de endividamento geram maior índice de inadimplência;
3) Não houve relação entre as variáveis endividamento e
sobre-endividamento, sendo a variável inadimplência a
única a apresentar significância.
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Kretzmann,
2019

Identificar as causas
do endividamento dos
residentes da cidade
de Horizontina/RS e
comparar com o cená-
rio do endividamento
no Brasil

Pesquisa
descritiva,
questi-
onário
estrutu-
rado

Dados de 197 munícipes 1) A pesquisa demonstrou que os fatores como baixa
renda, gastos emergenciais e má administração finan-
ceira são os principais responsáveis pelo endividamento
das famílias; 2) 60,87% das famílias entrevistadas estão
endividadas e tem como principais dívidas financiamen-
tos de casa, outras dívidas, cartão de crédito e carnê;
3) Um aumento na oferta de crédito das famílias in-
fluenciou no endividamento. Dos produtos utilizados
destaca-se o cheque especial, crédito pessoal, cartão de
crédito, crédito consignado e crédito direto ao consumi-
dor.

Paraíso e
Fernandes,
2019

Analisar o nível de en-
dividamento das famí-
lias e seus fatores de
influência

Pesquisa
descritiva,
biblio-
gráfica,
questi-
onário
estrutu-
rado

Dados de 260 respondentes dos
estados de Sergipe e Bahia

1) Observou-se que diferentes perfis de renda apresen-
taram aumento no endividamento no período analisado,
sem exceções; 2) Dentre as principais dívidas, destaca-
se as com cartão de crédito, carnês e financiamento de
carro; 3) Dentre os entrevistados, a média de compro-
metimento da renda girou em torno de 6,9 meses, destes
mais de 50% mantém um nível de comprometimento de
renda de 11% a 50%
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Reis, 2020 Identificar os fatores
influenciadores do en-
dividamento e inadim-
plência no Brasil no
período de 2010 a 2020

Pesquisa
descritiva,
quantita-
tiva

Base de dados da Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência do
consumidor com 18 mil consumi-
dores

1) A pesquisa demonstrou um aumento na inadimplên-
cia no período analisado; 2) Observou-se uma relação
entre consumismo, desemprego, diminuição do poder de
compra, atraso do salário e a facilidade no acesso ao cré-
dito (como cartão de crédito, crediário e financiamento
de veículos e moradias) e maiores índices de endivida-
mento.

Jesus e
Besarria,
2020

Analisar como as va-
riáveis taxa de inadim-
plência, provisão para
devedores duvidosos e
taxa de reserva com-
pulsória impactam as
altas taxas de spread
e juros nas instituições
financeiras

Modelo
VAR,
DSGE

Dados trimestrais de 2000 a 2018 1) O modelo VAR indicou que frente a um cenário de
incerteza as famílias tendem a poupar, enquanto as em-
presas reduzem os investimentos; 2) O modelo DGSE
apontou que a taxa de inadimplência é o principal fa-
tor responsável pelas altas taxas de spread, enquanto
a incerteza econômica tem fator potencializador desse
cenário; 3) Quedas nos níveis de inadimplência reduzi-
ram a taxa de juros e spreads bancários e a previsão de
devedores duvidosos das instituições financeiras.

Avelar
et al., 2021

Verificar os efeitos
da COVID-19 sobre
a sustentabilidade
econômico-financeira
das empresas através
de notas explicativas
e demonstrativos
financeiros

Pesquisa
quanti-
tativa e
descritiva,
por amos-
tragem

Empresas com as notas financei-
ras e demonstrativos financeiros
listados na B3 e plataforma Eco-
nomática no ano de 2020

1) Dentre os 400 impactos da pandemia reportados pe-
las empresas em suas operações, destacou-se: a incerteza
nas previsões, a queda da demanda e a inadimplência,
respectivamente; 2) A hipótese de empresas com maiores
perdas serem as que reportaram maiores impactos nega-
tivos da pandemia não foi suportada; 3) Em Março de
2020 as empresas analisadas demonstraram uma perda
em valor de mercado de mais de R$800 bilhões;
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Andrade,
2021

Analisar o impacto de
variáveis macroeconô-
micas em empresas do
setor financeiro da B3
entre 2011 e 2020

Pesquisa
descritiva,
quantita-
tiva

Dados do Banco Central de 35
empresas do setor financeiro

1) O resultado do modelo demonstrou relação negativa
entre a taxa Selic e as ações; 2) A variável PIB demons-
trou relação positiva, ou seja, quanto maior riqueza,
maior o preço das ações do setor; 3) As variáveis taxa
de câmbio e desemprego e inflação apresentaram relação
negativa sobre o preço das ações, contradizendo pesqui-
sas anteriores.

S. S. Gon-
çalves,
2022

Analisar as principais
causas do endivida-
mento e propor uma
ferramenta eficaz, que
sob a luz da educa-
ção financeira auxilie
no tratamento dessas
causas

Pesquisa
descritiva,
qualitativa

Dados sobre endividamento ex-
traídos do Banco Central do Bra-
sil, Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo, Serviço de Proteção ao
Crédito e SERASA

1) A pesquisou identificou que o consumo compulsivo
e o descontrole econômico emocional das famílias estão
relacionados à ausência de educação financeira. Sendo
assim, uma educação prévia minimizaria os danos na
vida adulta; 2) O cartão de crédito se mostrou um dos
principais fatores para o endividamento; 3) O consumo
se mostrou diretamente relacionado a liberação desen-
freada de crédito e as influências sociais e midiáticas;
4) Como ferramenta para controle do endividamento a
pesquisa sugeriu a educação financeira combinada a um
planejamento financeiro com metas e objetivos, aprendi-
zado sobre os conceitos de finanças e economia, alteração
dos hábitos de consumo, estímulo a poupança de longo
de prazo, dentre outros.

Fonte: Dados da pesquisa (2022)
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3 Metodologia

O presente estudo teve como objetivo realizar um aprofundamento no tema de endivida-
mento das famílias brasileiras, estudando suas implicações e possíveis repercussões nos
resultados de empresas do setor financeiro listadas na B3.

Sendo assim, pode-se definir esta pesquisa como quantitativa. Para tanto, se utilizará
o método hipotético-dedutivo, onde se procuram evidências empíricas para confirmar ou
não as hipóteses (Gerhardt & Silveira, 2009).

De modo a analisar as possíveis relações entre as variáveis endividamento e resultado fi-
nanceiro de empresas financeiras, utilizou-se dados secundários obtidos da pesquisa PEIC
executada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens (2022). Realizada em âm-
bito nacional desde 2010, a pesquisa contempla mensalmente dados de todos os estados
brasileiros com cerca de 18 mil entrevistados e proporciona a confecção dos indicadores
percentuais de famílias endividadas, com contas em atraso, que não terão condições de
pagar suas dívidas, bem como tempo de endividamento e nível de comprometimento da
renda (FecomércioPE, 2015). Também foram utilizados dados contábeis com as médias
dos dados de 57 empresas do setor financeiro com ações ON listadas na bolsa de valores en-
tre março de 2011 a março de 2022 coletados na ferramenta Economática (Economática,
2022). Dentre esses, o foco desta pesquisa compreende bancos, sociedades de arrenda-
mento mercantil e crédito e financiamento, que consolidam seu grande papel no mercado
dado o alto poder de impacto econômico (Insper, 2016).

Tabela 4: Empresas por subsetor
Subsetor Quantidade de empresas
Exploração de imóveis 16
Holdings diversificadas 3
Intermediários financeiros 23
Previdência e seguros 9
Serviços financeiros diversos 6
Total Geral 57
Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)

Para a organização do trabalho, dividiu-se a pesquisa em duas partes, sendo a primeira a
análise descritiva e a segunda a modelagem estatística.

Assim, na primeira parte, a estratégia foi calcular as estatísticas descritivas dos dados
contábeis e de endividamento, tanto das variáveis de interesse quanto das variáveis de
controle, bem como a matriz de correlação dos dados.
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Adicionalmente foram feitos gráficos com as médias anuais do índice de endividamento das
famílias, famílias com conta em atraso e famílias sem condições de pagamento das dívidas
em atraso. Além disso, foram incluídas tabelas que destrincham o perfil do endividado,
trazendo a média anual de famílias e seu tempo de comprometimento com dívida (até 3
meses, entre 3 e 6 meses, entre 6 meses e 1 ano e por mais de um ano), bem como a média
anual da parcela da renda comprometida com dívidas das famílias endividadas (menos de
10%, de 11% a 50%, superior a 50%).

Adicionalmente, na segunda parte, foi realizada a modelagem estatística dos dados via
software R, de modo a se testar a hipótese principal do trabalho. Para tanto, foi inicial-
mente realizado o tratamento dos dados, realizando o log das variáveis para padronização,
cálculo de índices financeiros (Retorno sobre Ativos (ROA) e Retorno sobre o Patrimônio
(ROE) e a dummy das variáveis ano. Em seguida, foi realizada a regressão linear dos
dados utilizando-se das variáveis de controle e interesse.

Os modelos utilizados para responder ao objetivo da pesquisa foram os descritos a seguir,
cujos resultados encontram-se nas tabelas 10, 11, e 12, respectivamente:

LLt = αt + βF CAtFCAt + βRLORLOt + βP CPC t + ϵt (1)

No modelo 1 o LLt consiste no lucro líquido do conjunto das empresas da amostra em cada
tempo t; FCAt no número de famílias com conta em atraso no tempo t; RLOt na receita
líquida operacional e PCt no passivo circulante das empresas da amostra em tempo t.

LLt = αt + βF EtFE t + βRLORLOt + βP CPC t + ϵt (2)

No modelo 2 o LLt consiste no lucro líquido do conjunto das empresas da amostra em
cada tempo t; FEt no número de famílias endividadas no tempo t; RLOt na receita líquida
operacional e PCt no passivo circulante das empresas da amostra em tempo t.

LLt = αt + βF SCP tFSCP t + βRLORLOt + βP CPC t + ϵt (3)

No modelo 3 o LLt consiste no lucro líquido do conjunto das empresas da amostra em
cada tempo t; FSCPt no número de famílias sem condições de pagamento da dívida no
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tempo t; RLOt na receita líquida operacional e PCt no passivo circulante das empresas
da amostra em tempo t.

ROAt = αt + βF CAtFCAt + βRLORLOt + βP NCPNC t + ϵt (4)

No modelo 4 o ROAt consiste no retorno sobre os ativos do conjunto das empresas da
amostra em cada tempo t; FCAt no número de famílias com conta em atraso no tempo
t; RLOt na receita líquida operacional e PNCt no passivo não circulante do conjunto das
empresas da amostra em cada tempo t.

ROAt = αt + βF EtFE t + βRLORLOt + βP NCPNC t + ϵt (5)

No modelo 5 o ROAt consiste no retorno sobre os ativos do conjunto das empresas da
amostra em cada tempo t; FEt no número de famílias endividadas no tempo t; RLOt na
receita líquida operacional e PNCt no passivo não circulante das empresas da amostra
em tempo t.

ROAt = αt + βF SCP tFSCP t + βRLORLOt + βP NCPNC t + ϵt (6)

No modelo 6 o ROAt consiste no retorno sobre os ativos do conjunto das empresas da
amostra em cada tempo t; FSCPt no número de famílias sem condições de pagamento da
dívida no tempo t; RLOt na receita líquida operacional e PNCt no passivo não circulante
das empresas da amostra em tempo t.

ROE t = αt + βF CAtFCAt + βRLORLOt + βP NCPNC t + βP CPC t + ϵt (7)

No modelo 7 o ROEt consiste no retorno sobre o patrimônio do conjunto das empresas da
amostra em cada tempo t; FCAt no número de famílias com conta em atraso no tempo
t; RLOt na receita líquida operacional, PNCt no passivo não circulante e PCt no passivo
circulante das empresas da amostra em tempo t.
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ROE t = αt + βF EtFE t + βRLORLOt + βP NCPNC t + βP CPC t + ϵt (8)

No modelo 8 o ROEt consiste no retorno sobre o patrimônio do conjunto das empresas da
amostra em cada tempo t; FEt no número de famílias endividadas no tempo t; RLOt na
receita líquida operacional, PNCt no passivo não circulante e PCt no passivo circulante
das empresas da amostra em tempo t.

ROE t = αt + βF SCP tFSCP t + βRLORLOt + βP NCPNC t + βP CPC t + ϵt (9)

Por fim, para o modelo 9 o ROEt consiste no retorno sobre o patrimônio do conjunto das
empresas da amostra em cada tempo t; FSCPt no número de famílias sem condições de
pagamento da dívida no tempo t; RLOt na receita líquida operacional, PNCt no passivo
não circulante e PCt no passivo circulante das empresas da amostra em tempo t.

4 Resultados

4.1 Análise Descritiva

A análise descritiva foi realizada para as variáveis de endividamento: famílias endividadas,
percentual de famílias endividadas, famílias com conta em atraso, percentual de famílias
em atraso, famílias sem condições de pagamento da dívida e percentual de famílias sem
condições de pagamento.

Os dados sobre famílias endividadas indicam que o número de endividados durante o
período foi de no mínimo 8.325.231 no trimestre de 6/2012, e de no máximo 12.664.196
no trimestre 3/2022, sendo a média de 9.735.376 para todo o período analisado.

Para os dados de famílias com contas em atraso, o número de famílias em atraso foi de
no mínimo 2.657.094 no trimestre 3/2015, e de no máximo 4.508.320 no trimestre 3/2022,
sendo a média de 3.567.008 para todo o período analisado.

Ademais, para os dados de famílias sem condições de pagamento, o número foi de no
mínimo 832.507 no trimestre 9/2014, e de no máximo 1.945.064 no trimestre 9/2020,
sendo a média de 1.370.975 para todo o período analisado.
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Por fim, nota-se que o maior desvio padrão é o da parcela de famílias endividadas
(1.042.338,00) e menor nas famílias com conta em atraso (512.196,30) e sem condições de
pagamento (330.801,30), respectivamente.
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Tabela 5: Estatísticas descritivas dos dados de endividamento de março de 2011 a março de 2022
Estatística Média Desvio Padrão Mediana Máximo Mínimo

Famílias endividadas 9.735.376 1.042.338,00 9.466.808 12.664.196 8.325.231
Percentual de famílias endividadas 63,00% 4,50% 61,70% 77,50% 57,30%
Famílias com conta em atraso 3.567.008 512.196,30 3.687.463 4.508.320 2.657.094
Percentual de famílias com conta em atraso 23,20% 2,40% 23,60% 27,80% 17,90%
Famílias sem condições de pagamento 1.370.975 330.801,30 1.481.207 1.945.064 832.507
Percentual de famílias sem condições de pagamento 8,80% 1,70% 9,20% 12,00% 5,80%

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
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Para os dados contábeis, foram realizadas análises das estatísticas descritivas das variáveis
ativo total, passivo não circulante, passivo circulante, receita líquida operacional, lucro
líquido, patrimônio líquido, retorno sobre ativos e retorno sobre o patrimônio. Os dados
sobre o ativo total indicam que o valor para o período foi de no mínimo R$ 71.358.967,00
no trimestre 3/2011, e de no máximo R$ 143.269.961,00 no trimestre 3/2022, sendo a
média de R$ 105.920.373,00 para todo o período analisado.

Para os dados do passivo não circulante, os resultados indicam que o valor para o período
foi de no mínimo R$ 1.187.105,00 no trimestre 3/2011, e de no máximo R$ 7.137.217,00
no trimestre 9/2012, sendo a média de R$ 2.719.349,00 para todo o período analisado.

Para os dados do passivo circulante, os resultados indicam que o valor para o período foi
de no mínimo R$ 18.182.339,00 no trimestre 3/2022, e de no máximo R$ 75.684.085,00
no trimestre 6/2019, sendo a média de R$ 53.866.275,00 para todo o período analisado.

Para os dados de receita líquida operacional, os resultados indicam que o valor para
o período foi de no mínimo R$ 301.816,00 no trimestre 3/2011, e de no máximo R$
3.012.509,00 no trimestre 12/2021, sendo a média de R$ 1.309.765,00 para todo o período
analisado.

Para os dados de lucro líquido, os resultados indicam que o valor para o período foi de no
mínimo R$ 285.987,00 no trimestre 3/2013, e de no máximo R$ 2.137.102,00 no trimestre
12/2019, sendo a média de R$ 1.007.387,00 para todo o período analisado.

Para os dados de patrimônio líquido, os resultados indicam que o valor para o período foi
de no mínimo R$ 7.127.232,00 no trimestre 3/2011, e de no máximo R$ 13.906.639,00 no
trimestre 3/2022, sendo a média de R$ 10.420.102,00 para todo o período analisado.

Ademais, para os dados do retorno sobre ativos, os resultados indicam que o valor para o
período foi de no mínimo 0,30% no trimestre 3/2012, e de no máximo 1,9% no trimestre
12/2019, sendo a média de 1,0% para todo o período analisado.

Já para os dados do retorno sobre o patrimônio, os resultados indicam que o valor para o
período foi de no mínimo 3,0% no trimestre 3/2020, e de no máximo 18,3% no trimestre
12/2015, sendo a média de 9,7% para todo o período analisado.

Por fim, nota-se que os valores mais relevantes do desvio padrão foram os das variáveis
ativo total (R$ 19.283.231,00), seguido pelos desvios do passivo circulante (R$ 14.668.554,00),
patrimônio líquido (R$ 1.931.335,00) e passivo não circulante (R$ 1.519.724,00), respec-
tivamente.
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Tabela 6: Estatísticas descritivas dos dados contábeis de março de 2011 a março de 2022
Estatística Média Desvio Padrão Mediana Máximo Mínimo

Ativo total 105.920.373,00 19.283.231,00 103.869.431,00 143.269.961,00 71.358.967,00
Passivo não circulante 2.719.349,00 1.519.724,00 2.258.522,00 7.137.217,00 1.187.105,00
Passivo circulante 53.866.275,00 14.668.554,00 54.467.436,00 75.684.085,00 18.182.339,00
Receita líquida operacional 1.309.765,00 687.466,40 1.217.693,00 3.012.509,00 301.816,00
Lucro líquido 1.007.387,00 510.469,80 950.330,80 2.137.102,00 285.987,00
Patrimônio líquido 10.420.102,00 1.931.335,00 10.322.284,00 13.906.639,00 7.127.232,00
ROA 0,010 0,005 0,009 0,019 0,003
ROE 0,097 0,046 0,091 0,183 0,030

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
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Os dados demonstraram através da matriz de correlação, conforme a Tabela 7, os seguintes
resultados:

A variável Famílias com Conta em Atraso (FCA) apresentou correlação positiva com a
variavél Famílias Endividadas (FE) (0,82); Para a variável Famílias sem Condições de
Pagamento da Dívida (FSCP), obtivemos correlação positiva com as variáveis FE (0,79)
e FCA (0,96). Para a variável Ativo Total (AT), obtivemos correlação positiva com as
variáveis FE (0,87), FCA (0,76) e FSCP (0,81). Para a variável Patrimônio Líquido (PL),
obtivemos correlação positiva com as variáveis FE (0,87), FCA (0,82), FSCP (0,87) e AT
(0,97). Para a variável Lucro Líquido (LL), obtivemos correlação positiva com a variável
PL (0,32). Já para as demais obtivemos correlação nula entre as variáveis.

A variável Receita Líquida Operacional (RLO) apresentou correlação positiva com as
variáveis FE (0,34), FCA (0,34), FSCP (0,36), AT (0,37), PL (0,42) e LL (0,96). Para a
variável Passivo Circulante (PC), obtivemos correlação negativa com a variável FE (-0,50).
Já para as demais observamos correlação nula entre as variáveis. Para a variável Passivo
Não Circulante (PNC) obtivemos correlação nula entre as variáveis. Para a variável ROA,
obtivemos correlação positiva com as variáveis LL (0,94) e RLO (0,85). Já para as demais
obtivemos correlação nula entre as variáveis.

Para a variável ROE, obtivemos correlação positiva com as variáveis LL (0,92), RLO
(0,83) e ROA (0,99). Já para as demais obtivemos correlação nula entre as variáveis.
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Tabela 7: Matriz de correlações

FE FCA FSCP AT PL LL RLO PC PNC ROA ROE
FE

FCA 0,82***
FSCP 0,79*** 0,96***

AT 0,87*** 0,76*** 0,81***
PL 0,87*** 0,82*** 0,87*** 0,97***
LL 0,26 0,22 0,23 0,27 0,32*

RLO 0,34* 0,34* 0,36* 0,37* 0,42** 0,96***
PC -0,50*** -0,21 -0,11 -0,29 -0,17 0,11 0,09

PNC -0,11 -0,12 -0,12 -0,04 -0,09 0,00 -0,02 -0,25
ROA -0,04 -0,03 -0,03 -0,05 0,00 0,94*** 0,85*** 0,21 0,04
ROE -0,06 -0,07 -0,08 -0,06 -0,03 0,92*** 0,83*** 0,17 0,06 0,99***

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
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Através das médias anuais do percentual de famílias endividadas pôde ser obtida uma
visão macro do cenário de endividamento no país ao longo do período analisado:

Figura 1: Índice anual de endividamento das famílias

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)

Tomio et al., 2017 em seu estudo indicou que quanto maior o número de famílias endi-
vidadas maior a mortalidade das empresas. Em relação a este dado, durante o período
analisado, observou-se que o percentual de famílias endividadas se manteve constante-
mente com média acima de 60%, com exceção do ano de 2012 que apresentou redução de
3,96% (maior redução inter anos no período).

Ao longo dos últimos quatro anos também foi possível observar um aumento progressivo
dos níveis de endividamento de 3,3%, 2,9% e 4,4%, respectivamente. Uma hipótese para
os aumentos a partir de 2020 é o impacto do cenário pandêmico mundial. Neste ano,
segundo Avelar et al., 2021, a inadimplência foi um dos principais fatores econômicos a
afetar a saúde financeira das empresas.

O percentual de famílias com conta em atraso ou que não teriam condições de pagar as
dívidas variam de forma semelhante quando dos picos de crescimento dos índices, sendo
que o maior crescimento observado para as duas variáveis se deu entre os anos de 2014
e 2017, com alta de 6% para famílias com conta em atraso e 3,90% para famílias sem
condições de pagar a dívida em atraso, quando somado os aumentos de todo o período.

Em sua pesquisa, Fernandes e Candido, 2014 identificaram que a aquisição de bens e
produtos de longa duração, tal como carros e imóveis, foram um dos principais fatores
de endividamento para os entrevistados. Sobre esse assunto, Rebouças et al., 2017 em
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Figura 2: Índice anual de famílias com conta em atraso

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)

Figura 3: Índice anual de famílias sem condições de pagamento das dívidas em atraso

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
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sua pesquisa também demonstrou que o público de sua instituição de estudo pretendia
renegociar as dívidas no longo prazo.

Os dados destacados na Figura 8 sobre o tempo de comprometimento com dívidas das
famílias corrobora com as pesquisas quando destaca que a maioria das famílias está en-
dividada por mais de um ano, seguido das famílias com dívidas de até 3 meses e famílias
com dívidas entre 3 e 6 meses, respectivamente.
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Tabela 8: Tempo de comprometimento com dívida
Tempo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Até 3 meses 27,66% 27,81% 27,33% 26,41% 25,64% 25,86% 25,26% 25,00% 25,49% 23,43% 23,06%
Entre 3 e 6 meses 22,23% 23,95% 22,07% 21,11% 20,29% 20,18% 20,33% 21,67% 22,33% 22,66% 24,19%

Entre 6 meses e 1 ano 17,05% 16,47% 16,18% 16,20% 16,13% 16,03% 16,87% 16,81% 16,66% 17,51% 18,08%
Por mais de um ano 28,83% 27,08% 29,59% 31,23% 33,82% 33,94% 33,16% 31,98% 31,10% 33,01% 32,76%

Não sabe/ Não respondeu 4,23% 4,70% 4,83% 5,05% 4,12% 3,98% 4,38% 4,54% 4,42% 3,39% 1,91%
Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)

41



Paraíso e Fernandes, 2019 em seu estudo, identificaram que mais de 50% de seus entre-
vistados mantinham um nível de comprometimento de renda entre 11% a 50%. Neste
sentido, Rebouças et al., 2017 também demonstrou que a maior parte de seu público es-
tudado se encontra muito endividado. Os dados sobre o tempo de comprometimento com
dívida destacados na Figura 9 corroboram com o estudo quando demonstram, durante
todo o período analisado, que a maior fatia das famílias endividadas possuíam entre 11%
e 50% da renda comprometida, seguido pelas famílias com menos de 10% e superior a
50%, respectivamente.
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Tabela 9: Parcela da renda comprometida com dívidas
Percentual da renda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Menos de 10% 21,07% 20,82% 23,92% 20,97% 21,54% 21,47% 22,95% 24,17% 23,85% 22,60% 20,92%
De 11% a 50% 55,46% 53,07% 49,98% 51,89% 49,80% 49,73% 49,22% 49,99% 50,12% 50,30% 53,97%

Superior a 50% 17,97% 19,42% 19,82% 21,68% 23,04% 22,82% 22,08% 20,27% 20,46% 21,48% 20,73%
NS/ NR 5,50% 6,69% 6,28% 5,46% 5,62% 5,98% 5,74% 5,56% 5,56% 5,62% 4,37%

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
NS: não sabe; NR: não respondeu
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4.2 Modelagem estatística

Para a modelagem, foram utilizados nove modelos de regressão linear múltipla.

Os modelos 1, 2 e 3, conforme Tabela 10 tiveram o Lucro Líquido como variável depen-
dente.

Tabela 10: Regressão Linear: Modelos 1, 2 e 3

Variável Dependente: Lucro Líquido
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

(1) (2) (3)

logFCA −0,421∗∗∗

(0,150)
logFE −0,652∗∗

(0,271)
logFSCP −0,272∗∗∗

(0,084)
logRLO 0,977∗∗∗ 0,981∗∗∗ 0,983∗∗∗

(0,036) (0,038) (0,035)

logPC −0,047 −0,108 −0,034
(0,061) (0,076) (0,058)

Constante 7,242∗∗∗ 12,412∗∗ 4,411∗∗∗

(2,673) (5,120) (1,632)

Observações 45 45 45
R2 0,950 0,948 0,953
R2 Ajustado 0,946 0,944 0,949
Erro padrão residual (GL = 41) 0,133 0,135 0,129
Estatística F (GL = 3; 41) 260,037∗∗∗ 248,256∗∗∗ 275,029∗∗∗

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
Nota: A tabela apresenta os coeficientes estimados por regressão linear múltipla. O número
de observações nas três equações estimadas é de 45. A variável dependente LucroLíquido
corresponde aos resultados trimestrais do lucro líquido das empresas da amostra. As variá-
veis de endividamento foram obtidas através da base de dados da pesquisa PEIC, enquanto
as variáveis contábeis foram obtidas através do Economática. As variáveis de controle fo-
ram: FCA, famílias com conta em atraso; FE, famílias endividadas; FSCP , famílias sem
condições de pagamento da dívida; RLO, receita líquida operacional e PC, passivo circulante
de cada empresa da amostra.
Significâncias: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01.

Para o modelo 1, conforme Tabela 10, foi estudado o efeito das variáveis famílias com
conta em atraso, receita líquida operacional e passivo circulante, sobre o lucro líquido das
empresas da amostra. A variável independente FCA se mostrou significativa a um nível de
significância de 1%, demonstrando que para um aumento adicional de 1 unidade, a variável
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dependente lucro líquido diminui, em média, ceteris paribus, -0,421%. Já para a variável
independente RLO observamos significância a um nível de 1%, demonstrando que caso
a variável aumente em 1 unidade, a dependente em estudo aumenta, em média, ceteris
paribus, 0,977%. Por fim, a variável PC não se mostrou estatisticamente significativa.

Para o modelo 2, conforme Tabela 10, foi estudado o efeito das variáveis famílias endivida-
das, receita líquida operacional e passivo circulante, sobre o lucro líquido das empresas da
amostra. A variável independente FE se mostrou significativa a um nível de significância
de 5%, demonstrando que para um aumento adicional de 1 unidade, a variável dependente
lucro líquido diminui, em média, ceteris paribus, -0,652%. Para a variável independente
RLO observamos significância a um nível de 1%, demonstrando que para cada aumento
de 1 unidade, a dependente em estudo aumenta, em média, ceteris paribus, 0,981%. Para
a variável PC o valor beta estimado não se mostrou estatisticamente significativo para o
modelo.

Já para o modelo 3, conforme Tabela 10, foi estudado o efeito das variáveis famílias sem
condições de pagamento, receita líquida operacional e passivo circulante, sobre o lucro
líquido das empresas da amostra. A variável independente FSCP se mostrou significa-
tiva a um nível de significância de 1%, demonstrando que para um aumento adicional
de 1 unidade, a variável dependente lucro líquido diminui, em média, ceteris paribus, -
0,272%. Para a variável independente RLO observamos significância a um nível de 1%,
demonstrando que para cada aumento de 1 unidade, a dependente em estudo aumenta,
em média, ceteris paribus, 0,983%. Para a variável PC o valor beta estimado não se
mostrou estatisticamente significativo para o modelo.

Sendo assim, os modelos 1,2 e 3, conforme Tabela 10, através do número de famílias en-
dividadas, famílias com conta em atraso e famílias sem condições de pagamento, provam
um efeito de diminuição no lucro líquido, em média e ceteris paribus, das empresas ana-
lisadas, enquanto a receita líquida operacional apresenta o efeito inverso sobre o lucro.
Sobre o tema, o estudo de Malheiros et al., 2016 identificou que o endividamento impacta
negativamente a dívida a vencer das famílias, já Tomio et al., 2017 indicou que quanto
maior o número de pessoas endividadas maior a mortalidade das empresas, corroborando
com o resultado obtido pelo modelo. O estudo de Tiryaki et al., 2017 também destaca
que um aumento na concessão de crédito eleva a exposição ao risco de inadimplência por
parte das instituições financeiras.

Os modelos 4, 5 e 6, conforme Tabela 11, tiveram o Retorno sobre Ativos como variável
dependente.

Para o modelo 4, conforme Tabela 11, foi estudado o efeito das variáveis famílias com conta
em atraso, receita líquida operacional e passivo não circulante, sobre o retorno sobre ativos
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Tabela 11: Regressão Linear: Modelos 4, 5 e 6

Variável Dependente: Retorno sobre Ativos
Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

(1) (2) (3)

logFCA −1,184∗∗∗

(0,224)
logFE −1,820∗∗∗

(0,308)
logFSCP −0,771∗∗∗

(0,122)
logRLO 0,914∗∗∗ 0,916∗∗∗ 0,933∗∗∗

(0,057) (0,054) (0,053)
logPNC −0,064 −0,069 −0,060

(0,073) (0,070) (0,068)
Constante 1,288 12,737∗∗ −6,040∗∗∗

(3,365) (4,887) (1,858)

Observações 45 45 45
R2 0,864 0,877 0,884
R2 Ajustado 0,855 0,868 0,876
Erro padrão residual (GL = 41) 0,209 0,200 0,193
Estatística F (GL = 3; 41) 87,181∗∗∗ 97,220∗∗∗ 104,573∗∗∗

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
Nota: A tabela apresenta os coeficientes estimados por regressão linear múltipla. O número
de observações nas três equações estimadas é 45. A variável dependente RetornosobreAtivos
corresponde a rentabilidade dos ativos das empresas da amostra. As variáveis de endivida-
mento foram obtidas através da base de dados da pesquisa PEIC, enquanto as variáveis
contábeis foram obtidas através do Economática. As variáveis de controle foram: FCA,
famílias com conta em atraso; FE, famílias endividadas; FSCP , famílias sem condições de
pagamento da dívida; RLO, receita líquida operacional e PNC, passivo não circulante de
cada empresa da amostra.
Significâncias: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01.
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das empresas da amostra. A variável independente FCA se mostrou significativa a um
nível de significância de 1%, demonstrando que para um aumento adicional de 1 unidade,
a variável dependente ROA diminui, em média, ceteris paribus, -1,184%. Para a variável
independente RLO observamos significância a um nível de 1%, demonstrando que para
cada aumento de 1 unidade, a dependente em estudo aumenta, em média, ceteris paribus,
0,914%. Por fim, a variável PNC não se mostrou estatisticamente significativa.

Para o modelo 5, conforme Tabela 11, foi estudado o efeito das variáveis famílias endivi-
dadas, receita líquida operacional e passivo não circulante, sobre o retorno sobre ativos
das empresas da amostra. A variável independente FE se mostrou significativa a um nível
de significância de 1%, demonstrando que para um aumento adicional de 1 unidade, a
variável dependente ROA diminui em média, ceteris paribus, -1,820%. Para a variável
independente RLO observamos significância a um nível de 1%, demonstrando que para
cada aumento de 1 unidade, a dependente em estudo aumenta, em média, ceteris pari-
bus, 0,916%. Para a variável PNC o valor beta estimado não se mostrou estatisticamente
significativo para o modelo.

Já para o modelo 6, conforme Tabela 11, foi estudado o efeito das variáveis famílias sem
condições de pagamento, receita líquida operacional e passivo não circulante, sobre o
retorno sobre ativos das empresas da amostra. A variável independente FSCP se mostrou
significativa a um nível de significância de 1%, demonstrando que para um aumento
adicional de 1 unidade, a variável dependente ROA diminui, em média, ceteris paribus,
-0,771%. Para a variável independente RLO observamos significância a um nível de 1%,
demonstrando que para cada aumento de 1 unidade, a dependente em estudo aumenta,
em média, ceteris paribus, 0,933%. Para a variável PNC o valor beta estimado não se
mostrou estatisticamente significativo para o modelo.

Sendo assim, os modelos 4,5 e 6, conforme Tabela 11, através do número de famílias
endividadas, famílias com conta em atraso e famílias sem condições de pagamento da
dívida, provam um efeito de diminuição no retorno sobre ativos, em média e ceteris paribus,
das empresas analisadas, enquanto a receita líquida operacional apresenta o efeito inverso
sobre o retorno. Sobre o tema, o estudo de Jesus e Besarria, 2020 indicou que frente a
um cenário de incerteza, as famílias tendem a poupar, enquanto as empresas reduzem
os investimentos. Silva et al., 2012 em seu estudo também comprovou a ligação entre
endividamento e falência da pessoa física.

Os modelos 7, 8 e 9, conforme Tabela 12, tiveram o Retorno sobre o Patrimônio como
variável dependente.

Para o modelo 7, conforme Tabela 12, foi estudado o efeito das variáveis famílias com
conta em atraso, receita líquida operacional, passivo não circulante e passivo circulante,
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Tabela 12: Regressão Linear: Modelos 7, 8 e 9

Variável Dependente: Retorno sobre o Patrimônio
Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9

(1) (2) (3)

logFCA −1,320∗∗∗

(0,230)

logFE −2,666∗∗∗

(0,373)

logFSCP −0,832∗∗∗

(0,119)

logRLO 0,910∗∗∗ 0,967∗∗∗ 0,925∗∗∗

(0,056) (0,053) (0,051)

logPNC −0,048 −0,126∗ −0,033
(0,074) (0,068) (0,067)

logPC −0,028 −0,357∗∗∗ 0,022
(0,097) (0,109) (0,085)

Constante 5,958 35,133∗∗∗ −3,528
(4,449) (7,465) (2,699)

Observações 45 45 45
R2 0,874 0,899 0,896
R2 Ajustado 0,861 0,889 0,886
Erro Padrão Residual (GL = 40) 0,202 0,181 0,183
Estatística F (GL = 4; 40) 69,288∗∗∗ 88,770∗∗∗ 86,560∗∗∗

Fonte: Adaptação dos dados da pesquisa (2022)
Nota: A tabela apresenta os coeficientes estimados por regressão linear múltipla. O
número de observações nas três equações estimadas é 45. A variável dependente
RetornosobreoPatrimônio corresponde a capacidade de gerar valor ao negócio com recursos
próprios das empresas da amostra. As variáveis de endividamento foram obtidas através da
base de dados da pesquisa PEIC, enquanto as variáveis contábeis foram obtidas através do
Economática. As variáveis de controle foram: FCA, famílias com conta em atraso; FE,
famílias endividadas; FSCP , famílias sem condições de pagamento da dívida; RLO, receita
líquida operacional; PNC, passivo não circulante e PC, passivo circulante de cada empresa
da amostra.
Significâncias: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01.
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sobre o retorno sobre o patrimônio das empresas da amostra. A variável independente
FCA se mostrou significativa a um nível de significância de 1%, demonstrando que para
um aumento adicional de 1 unidade, a variável dependente ROE diminui, em média,
ceteris paribus, -1,320%. Para a variável independente RLO observamos significância a
um nível de 1%, demonstrando que para cada aumento de 1 unidade, a dependente em
estudo aumenta, em média, ceteris paribus, 0,910%. Por fim, as variáveis PNC e PC não
se mostraram estatisticamente significativas.

Para o modelo 8, conforme Tabela 12, foi estudado o efeito das variáveis famílias endi-
vidadas, receita líquida operacional, passivo não circulante e passivo circulante, sobre o
retorno sobre o patrimônio das empresas da amostra. A variável independente FE se mos-
trou significativa a um nível de significância de 1%, demonstrando que para um aumento
adicional de 1 unidade, a variável dependente ROE diminui, em média, ceteris paribus,
-2,666%. Para a variável independente RLO observamos significância a um nível de 1%,
demonstrando que para cada aumento de 1 unidade, a dependente em estudo aumenta, em
média, ceteris paribus, 0,967%. Para a variável independente PNC observamos significân-
cia a um nível de 10%, demonstrando que para cada aumento de 1 unidade, a dependente
em estudo diminui, em média, ceteris paribus, -0,126%. Já para a variável independente
PC observamos significância a um nível de 1%, demonstrando que para cada aumento de
1 unidade, a dependente em estudo diminui, em média, ceteris paribus, -0,357%.

Por fim, para o modelo 9, conforme Tabela 12, foi estudado o efeito das variáveis famílias
sem condições de pagamento, receita líquida operacional, passivo não circulante e passivo
circulante, sobre o retorno sobre o patrimônio das empresas da amostra. A variável inde-
pendente FSCP se mostrou significativa a um nível de significância de 1%, demonstrando
que para um aumento adicional de 1 unidade, a variável dependente ROE diminui, em
média, ceteris paribus, -0,832%. Para a variável independente RLO observamos significân-
cia a um nível de 1%, demonstrando que para cada aumento de 1 unidade, a dependente
em estudo aumenta em média 0,925%. Por fim, as variáveis PNC e PC não se mostraram
estatisticamente significativas.

Sendo assim, os modelos 7,8 e 9, conforme Tabela 12, através do número de famílias
endividadas, famílias com conta em atraso e famílias sem condições de pagamento, passivo
não circulante (modelo 8) e passivo circulante (modelos 7 e 8) provam um efeito de
diminuição no retorno sobre o patrimônio, em média e ceteris paribus, das empresas
analisadas, enquanto a receita líquida operacional (modelo 8) apresenta o efeito inverso
sobre o retorno. Sobre o tema, o estudo de Lopes, 2012 identificou a relação entre séries
macroeconômicas com o endividamento e inadimplência das famílias brasileiras. Rebouças
et al., 2017 também destaca um movimento de redução das instituições financeiras nos
níveis de concessões de crédito de modo a evitar perdas. Neste sentido, o estudo de
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Kretzmann, 2019 corrobora com o autor, ao destacar que um aumento na oferta de crédito
das famílias influenciou no endividamento das famílias.

5 Considerações finais

O endividamento das famílias no Brasil se mostrou um problema em ascensão, anterior
ao cenário econômico adverso recente causado pela Covid 19, e refletido na crescente dos
índices de endividamento.

Os principais resultados dos modelos estudados durante o período analisado apresenta-
ram um efeito estatisticamente significativo de diminuição do lucro líquido (Tabela 10),
quando afetado pelas variáveis de endividamento, famílias endividadas (-0,652%), famílias
com conta em atraso (-0,421%) e famílias sem condições de pagamento das dívidas em
atraso (-0,272%). O retorno sobre os ativos (ROA) também foi afetado pelas variáveis de
endividamento em estudo (Tabela 11), famílias endividadas (-1,820%), famílias com conta
em atraso (-1,184%) e famílias sem condições de pagamento (-0,771%). Já o retorno sobre
o patrimônio das empresas (ROE) apresenta relação semelhante quando estudado com as
mesmas variáveis independentes (Tabela 12), famílias endividadas (-2,666%), famílias com
conta em atraso (-1,320%) e famílias sem condições de pagamento (-0,832%). A revisão
de literatura corrobora com os resultados encontrados, dos quais podemos destacar os
estudos de Tomio et al., 2017, Ruberto et al., 2013 e Rebouças et al., 2017.

Neste sentido não se rejeita a hipótese pontuada inicialmente, considerando a influência
negativa do crescimento das variáveis de endividamento sobre os indicadores financeiros
de empresas listadas na B3. O estudo, no entanto, foi realizado com um grupo controlado
de empresas e poderia ser escalado através do uso de outras variáveis e por fontes de dados
com uma maior gama de informações contábeis.
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