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Resumo:  
 
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) é um 
instrumento de orientação para os empresários do comércio de bens, serviços 
e turismo que valem-se do crédito como ferramenta estratégica, pois que 
permite o acompanhamento do perfil de comprometimento da renda de seus 
potenciais compradores. A importância das consequências do endividamento 
justifica a relevância dada aos aspectos estatísticos e metodológicos do estudo 
deste fenômeno, no sentido de assegurar o rigor científico e a confiabilidade 
dos estudos realizados. Os resultados obtidos no período compreendido entre 
novembro de 2016 e março de 2018 apontam que o nível de comprometimento 
de renda e endividamento da família londrinense está em linha com os 
resultados obtidos nas pesquisas que abrangem o território nacional. 
 
Introdução  
 

O nível de comprometimento da renda, como afirma Ribeiro (2015), além de 
fortes implicações econômicas em termos pessoais e familiares, e dos graves 
problemas psicológicos e sociais que lhe estão associados, afeta de forma 
direta o setor real da economia, seja junto às instituições de crédito, nas 
vendas do varejo e, indiretamente na própria oferta de postos de trabalho. 

Ter informações desta natureza serve como instrumento de orientação para os 
empresários do comércio de bens, serviços e turismo que utilizam o crédito 
como ferramenta estratégica, pois que permite o acompanhamento do perfil de 
comprometimento da renda de seus potenciais compradores. 

No entanto, as dificuldades em obter dados estatísticos que permitam avaliar a 
natureza e a real dimensão do endividamento das famílias londrinenses são 
acompanhadas pela multiplicidade de indicadores, de conceitos e de 
metodologias que acabam por não garantir o rigor científico e a confiabilidade 
dos estudos realizados e quando o fazem, não comtemplam nossa realidade 
local.  
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O objetivo deste trabalho é, por meio de uma pesquisa calcada na liturgia da 
metodologia científica, avaliar o endividamento das famílias, visando entender 
a situação das famílias residentes na cidade de Londrina ao longo do período 
compreendido entre novembro de 2016 e março de 2018. 

 

Materiais e métodos  
 

Esta pesquisa levantou trimestralmente os dados junto às famílias residentes 
no Município de Londrina, e a amostra considerou uma margem de erro de 5% 
com grau de confiabilidade de 95%, dando conta dos seguintes indicadores:  

• Taxa de Famílias Endividadas: refere-se ao número de famílias que 
possuem contas ou dívidas contraídas com cheques pré-datados, 
cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, compra de 
imóvel e prestações de carro e de seguros.  

• Taxa de Famílias com Contas ou Dívidas em Atrasos: refere-se ao 
número de famílias que possuem contas ou dívidas em atrasos com 
relação a cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, 
empréstimo pessoal, compra de imóvel e prestações de carro e de 
seguros.  

• Taxa de Famílias que não terão condições de pagar: diz respeito à 
parcela das famílias endividadas que não terão condições de honrar 
seus compromissos com contas ou dívidas tais como cheques pré-
datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, 
compra de imóvel e prestações de carro e de seguros.  

• Taxa de Famílias que não terão condições de pagar: diz respeito à 
parcela das famílias endividadas que não terão condições de honrar 
seus compromissos com contas ou dívidas tais como cheques pré-
datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, 
compra de imóvel e prestações de carro e de seguros. 

O formulário de coleta de dados é composto por 9 questões, que solicitam ao 
respondente indicar qual opção das apresentadas representa melhor a situação 
familiar em relação ao comprometimento da renda e 3 questões identificando o 
aplicador, data e hora da aplicação e o local da aplicação do questionário.  

A abordagem foi feita em logradouros de grande movimentação de pessoas na 
cidade de Londrina, sempre na última semana de cada trimestre, iniciando-se 
no mês de novembro de 2016.  
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Resultados e Discussão  
 
O endividamento é um indicador que mostra o quanto os consumidores estão 
adquirindo compromissos como financiamento de imóveis, carros, empréstimos 
e cartão de crédito. Já o índice de inadimplência retrata o percentual de 
consumidores que possuem dívidas e não terão condições de cumpri-las. Há 
também uma parcela significativa de famílias que afirmam não ter condições de 
honrar os compromissos assumidos.  

A tabela 1 traz estas informações contemplando os resultados obtidos pela 
pesquisa e a comparação com os mesmos indicadores da pesquisa realizada e 
divulgada pela Confederação Nacional do Comércio - CNC.  

 
Tabela 1: Evolução do endividamento do consumidor em Londrina e no Brasil 

 

Comprometidos % Com contas em atraso % Sem condições de pagar % 

 
Londrina Brasil Londrina Brasil Londrina Brasil 

nov/16 64,4 57,3 29,1 23,5 11,5 9,1 
fev/17 68,2 56,2 30,9 23,0 9,8 9,8 

mai/17 65,7 57,6 34,3 24,2 13,7 9,5 
ago/17 61,5 58,0 29,3 24,6 10,6 10,1 
nov/17 61,9 62,2 28,3 25,8 9,1 10,1 
fev/18 62,6 61,2 36,2 24,9 17,0 9,7 

Fonte: os autores e Pesquisa Nacional da CNC (2018) 

 

Estes indicadores mostram que o nível de comprometimento de renda da 
família londrinense é, na média, superior em 5,3 pontos percentuais em relação 
ao endividamento médio do Brasil. Esta situação é melhor visualizada pelo 
gráfico 1. 

É de se observar que a mesma tendência é acompanhada pelos indicadores de 
inadimplência, que não necessariamente deveria seguir o comportamento do 
nível de endividamento. No entanto, mostra a existência de uma relação direta 
entre a incapacidade de honrar seus compromissos dentro do prazo quando a 
renda apresenta um nível maior de obrigações financeiras. 

Esta mesma constatação pode servir para explicar a razão de um numero 
percentual maior de consumidores declarar incapacidade de pagar seus 
compromissos em dado mês.     
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Gráfico 1: Comprometimento de renda do consumidor londrinense e Brasileiro 
entre novembro 2016 e março de 2018 

 
Fonte: os autores e Pesquisa Nacional da CNC (2018) 

 

Conclusões  
 
Dada a importância das consequências econômicas e sociais do 
endividamento das famílias é crucial acompanhar a tendência do 
endividamento e proceder a um estudo sistemático da natureza e dimensão do 
mesmo a fim de dar os subsídios necessários aos tomadores de decisão, tanto 
do lado privado quanto público, de maneira a que possam agir no sentido de 
mitigar as nefastas implicações de um elevado comprometimento de renda por 
parte das famílias. 
 
Os dados levantados mostraram que o consumidor londrinense possui um 
comprometimento de renda superior a média nacional o que pode encontrar 
explicação na elevada perda de empregos com carteira assinada ocorrida na 
cidade de Londrina e a difícil recuperação por que passa a cidade, muito 
calcada em postos de trabalho oriundas dos setores de prestação de serviços e 
do comércio. 
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Sessão Temática 
 
(  ) Educação na Engenharia de Produção 
(  ) Gestão da Produção 
(X) Pesquisa Operacional 


