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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral fazer um levantamento do perfil geral de 

aposentados e pensionistas do INSS usuários do crédito consignado no município de 

Alexandria/RN. Para tanto, é necessário traçar o perfil geral do público alvo da pesquisa e 

analisar quais os motivos que levaram a optarem pelo crédito consignado. Para realização desse 

trabalho foi apresentada, inicialmente conceituações sobre o crédito em geral, crédito para 

pessoa física e por último o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Para 

tanto, utilizou-se dos trabalhos de Souza e Moretto (2014), Doll e Cavallazzi (2016), Boniatti 

(2014), Lopes (2014), dentre outros, que serviram de base para o desenvolvimento deste 

trabalho. Dessa forma, foi utilizada uma pesquisa de abordagem quantitativa aplicada por meio 

de questionários para capturar os dados necessários para a análise. Foram percebidas como 

vantagens do crédito consignado as taxas de juros, a facilidade no momento da contratação, e 

o débito em folha. Como desvantagem, destacaram-se os juros altos e o longo período para 

pagamento da dívida. Os resultados obtidos negam a hipótese inicial de endividamento dos 

aposentados e pensionistas, concluiu-se que no município de Alexandria/RN os aposentados e 

pensionistas adquirem o empréstimo tanto para pagamento de dívidas como para a aquisição de 

bens. 

 

Palavras-chave: Crédito consignado. Endividamento. Aposentados/pensionistas do INSS. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as general objective to make a survey of the general profile of retirees 

and pensioners of the INSS users of consigned credit in the municipality of Alexandria / RN. 

Thereforethis, it is necessary to outline the general profile of the target public of the research 

and to analyze the reasons that led to opting for payroll loans. In order to carry out this work, it 

was presented, initially, conceptualizations on credit in general, credit for individuals and, 

lastly, payroll loans for INSS, for that it was used the works of Souza and Moretto (2014), Doll 

and Cavallazzi (2016), Boniatti (2014), Lopes (2014), among others, how they served as the 

basis for the development of this work. Thus, a quantitative approach applied through 

questionnaires was used to capture the data needed for the analysis. Interest rates, the facility at 

the time of hiring, and the paper debit were perceived as advantages of payroll loans. As a 

disadvantage, the high interest rates and the long period of the debt repaymentout. The results 

obtained deny the initial hypothesis of indebtedness of retirees and pensioners, it was concluded 

that in the municipality of Alexandria / RN, retirees and pensioners acquire the loan both for 

payment of debts and for the acquisition of assets. 

 

Keywords: Payroll loans. Indebtedness. Retirees / pensioners of the INSS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As operações de crédito consignado foram postas ao mercado a partir da Lei nº 

10.820/03, que permitiu o desconto de prestações na folha de pagamento com o objetivo de 

facilitar o crédito aos trabalhadores regidos pela CLT, como também aos aposentados e 

pensionistas do INSS. Esse tipo de modalidade de crédito deu origem à modalidade de crédito 

consignado, que é o crédito destinado para pessoa física, com prestações descontadas 

diretamente na folha de pagamento das aposentadorias ou pensões.  

Foi a partir desta lei que houve expansão do crédito consignado no Brasil nos anos 

seguintes e permanece até hoje. Essa modalidade de crédito recebeu incentivos do governo 

federal e apoio das centrais sindicais. Logo de início a aprovação desta lei causou uma certa 

concorrência entre as outras modalidades de crédito para pessoa física, devido as baixas taxas 

de juros cobradas por essa modalidade de crédito. A medida que essa modalidade foi evoluindo 

no Brasil, contribuiu também para impulsionar o consumo. De certa forma, aumentou a 

capacidade de compra do indivíduo quanto a aquisição de bens de consumo duráveis e não 

duráveis, já que normalmente as concessões de crédito recaem mais para compra de bens que 

possuem maior valor agregado. Entretanto, a possibilidade de endividamento da população 

quanto ao consumo excessivo e comprometimento dos rendimentos mensais com outras 

despesas também aumentaram. 

Alguns autores defendem a ideia de que a globalização provocou mudanças 

significativas na vida das pessoas, principalmente no quesito consumo. A publicidade e a 

propaganda influenciam muito o consumo exagerado, com isso, os indivíduos não compram 

apenas para suprir sua necessidade, mas pelo simples fato de consumir produtos que estão na 

mídia. Isso tem gerado orçamentos incompatíveis com o nível de renda das pessoas, o que 

posteriormente pode ocasionar um endividamento ou inadimplência do indivíduo. 

As facilidades que as instituições financeiras têm oferecido para a concessão de crédito, 

mais especificamente o crédito consignado, apresentam aspectos positivos e aspectos negativos 

para a economia. Quanto aos aspectos positivos, o crédito consignado possui as menores taxas 

de juros do mercado, parcelas pré-fixadas, sem consulta ao SPC/SERASA, sendo muito 

adquirido para amortizar outras dívidas. Agora, tratando dos aspectos negativos, o crédito 

consignado é liberado para alguns grupos de pessoas que são os aposentados e pensionistas do 

INSS, servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada1, outro ponto negativo é que 

                                            
1 Para esse grupo, são cobradas taxas de juros mais elevadas. 
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as parcelas têm data fixa, portanto, não podem ser adiados os pagamentos.  

Se por um lado o crédito facilita o consumo das pessoas, por outro pode trazer 

complicações quando não usado de forma consciente. 

O crédito consignado, apesar de ser descontado na folha de pagamento e com baixas 

taxas de juros de forma a não comprometer parte considerável do salário do indivíduo, pode 

também deixá-lo com mais liberdade para contrair dívidas em outras modalidades de crédito, 

como financiamentos não descontados em folha de pagamento, cartão de crédito e outras 

despesas relacionadas que possam vir a comprometer seus rendimentos. 

O acesso ao crédito facilitado pelas instituições financeiras, adicionado das várias 

oportunidades de consumo que são oferecidos diariamente pela mídia e pelo comércio, 

acarretam situações indesejadas em que as famílias acabam comprometendo uma parte 

significativa do seu salário, ocasionando possíveis endividamentos. 

O presente trabalho tem como objetivo geral fazer um levantamento do perfil geral dos 

aposentados e pensionistas do INSS usuários do crédito consignado no munícipio de 

Alexandria/RN. Como objetivos específicos têm-se: Traçar o perfil geral dos aposentados e 

pensionistas do INSS; e analisar os motivos que levaram aposentados e pensionistas a optarem 

pelo crédito consignado. Uma vez que acreditamos que os indivíduos pediram o empréstimo 

para o pagamento de dívidas contraídas, e os mesmos não conseguiram pagar sem o recurso do 

crédito consignado. 

 Para tal análise, foi aplicado um questionário para capturar o perfil geral deste indivíduo 

e verificar sua situação de endividamento após a realização desta operação de crédito.  

A importância do estudo se apresenta à medida que é explorado o perfil dos aposentados 

com relação ao acesso ao crédito consignado e os motivos que causam o endividamento destes. 

Para a execução do trabalho foi escolhido o município de Alexandria/RN, esta escolha partiu 

do interesse em descobrir como se encontra no município a situação de endividamento do 

público alvo da pesquisa, e por não haver trabalhos com essa temática desenvolvidos 

recentemente no município.  

Para desenvolvimento desta pesquisa, além desta introdução, o presente trabalho é 

constituído por mais quatro capítulos. O capítulo dois trata do referencial teórico contendo a 

fundamentação necessária para a realização da pesquisa. O capítulo três consiste na revisão de 

literatura que é constituído por discussões de outros autores com trabalhos semelhantes a este, 

que abordam questões similares às discutidas neste trabalho. No quarto capítulo, são 

apresentados os procedimentos metodológicos para a realização da pesquisa. E no quinto 

capítulo a análise dos dados coletados na pesquisa de campo. 
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Para tanto, reportamo-nos aos estudos de Souza e Moreto (2014), Doll e Cavallazzi 

(2016), Boniatti (2014) para dar a fundamentação teórica necessária ao nosso estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

  Neste capítulo, faremos uma caraterização geral do crédito consignado. Em primeiro 

lugar, faz-se uma breve definição do crédito, que nada mais é que uma relação de confiança 

entre a instituição financeira (credora) e o cliente (devedor). O segundo tópico, trata das 

principais modalidades de crédito para pessoa física. O terceiro tópico, discorre sobre a 

modalidade de crédito consignado em si, e por último, é apresentado o tópico que trata do 

crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS.     

 

2.1 CRÉDITO: DEFINIÇÕES GERAIS 

 

A palavra crédito vem do latim creditus e traduz uma relação de confiança, derivação 

da palavra “crer” acreditar em algo. Com ênfase no aspecto econômico, significa dispor de 

recursos financeiros posteriormente para investimentos ou para o consumo. Nesse caso, 

compreendemos que haja uma relação de confiança entre o credor e o tomador do empréstimo, 

sendo que este irá honrar seu compromisso. 

Em uma maior amplitude, o crédito na economia global é conhecido como um 

instrumento que transforma o mercado, a partir do momento que oferece uma gama de 

oportunidades para aquisição de bens de consumo. A oferta pelas diversas modalidades do 

crédito sustenta o crescimento das atividades econômicas. (LOPES ET AL, 2014). 

Então, conceder crédito é acreditar, confiar, crer em contrapartida com o tomador do 

crédito, com base em conhecimentos sobre o passado e o presente e, principalmente, em 

interpretações sobre o futuro, sendo que este último carrega consigo o componente de risco e 

incerteza.  (CAVALCANTE, 2015). 

O crédito em sua conjuntura abrange dois lados, por um lado a instituição financeira 

(credora), e por outro lado o cliente (devedor). Normalmente, é estabelecida uma relação 

contratual entre ambos os lados. Neste caso, é proposto que a instituição financeira conceda 

para o tomador do empréstimo prêmio de risco ou liquidez, conhecido usualmente como juro. 

Schrickel (2000) complementa alegando que crédito pode ser todo ato de concessão temporária 

de parte do patrimônio a um terceiro com a espera de que esta parcela volte a sua posse 

integralmente, depois de decorrido o tempo estipulado. 

Seguindo essa concepção, a conceituação esclarece um pouco do que já sabemos, 

cotidianamente lidamos com situações que exigem confiança entre duas partes, seja na tomada 

de empréstimos ou até mesmo efetuando compras a prazo em uma loja. Sendo assim, crédito é 
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basicamente a relação de confiança entre devedor e credor.  

 

2.2 MODALIDADES DO CRÉDITO 

 

Tratando no geral, são várias as modalidades do crédito. Essas se dividem em duas 

categorias: o crédito para pessoa jurídica, para as empresas que possuem o cadastro nacional 

para pessoa jurídica (CNPJ), e o crédito destinado à pessoa física (CPF).  

Para Neto (2011) as modalidades de crédito para a pessoa jurídica são: os descontos 

bancários de títulos2, contas garantidas3, créditos rotativos4, hot money5, empréstimos para 

capital de giro6 e vendas7. Essas são algumas das que mais se destacam no mercado financeiro.   

Pela relevância do assunto a ser discutido, adentraremos apenas as linhas de 

financiamento para pessoa física. Tratando do crédito destinado à pessoa física, notamos uma 

variedade de modalidades que estão ao dispor desse grupo de pessoas. Para Tosi (2007) essas 

modalidades se classificam em: Financiamento para compra de veículos, Crédito direto ao 

Consumidor, Financiamento imobiliário, Cartões de Crédito, Cheque especial, Empréstimo 

Pessoal e Crédito Consignado. 

O financiamento para compra de veículos são operações realizadas por bancos públicos, 

a esse financiamento destaca-se o CDC (crédito direto ao consumidor), o consórcio e o leasing, 

essas são formas de financiamentos nesta modalidade, que funcionam com taxas de juros pré-

fixadas.  

O crédito direto ao consumidor (CDC) é uma operação de crédito destinado a aquisição 

de bens ou serviços em que o interessado pode procurar a instituição financeira e fazer o seu 

financiamento. 

Outra modalidade de crédito que atualmente tem se destacado bastante é o 

financiamento imobiliário. É ofertado por instituições financeiras para compra de imóveis 

novos ou usados, ou ainda para construção ou reforma do imóvel. 

Sendo bastante utilizado pela sociedade, o cartão de crédito é um tipo de credito pré-

aprovado, definido a partir da renda do cliente.  

                                            
2 Consiste em adiantamentos de recursos para operações baseadas em fluxo de caixa. 
3 Define-se como operação de crédito rotativo, onde o tomador tem um limite de crédito estabelecido, quando 

existe a movimentação da conta corrente do tomador do crédito. 
4 Linha de crédito onde a empresa pode conceder recursos conforme a demanda do negócio. 
5 São empréstimos de curto prazo, para cobrir despesas inesperadas. 
6 Linha de crédito para financiar as operações diárias de capital de giro. 
7 Financiamento de vendas a prazo de uma empresa, onde a instituição financeira faz o pagamento à vista, e depois 

a empresa a grande empresa tomadora do empréstimo fará o pagamento a prazo a instituição. 
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Para Abrão: 

 

 
Instrumento de crédito contratual que possibilita a livre aquisição de bens ou 

serviços, obedecido a determinado teto do limite concedido, e dentro do 

âmbito dos fornecedores conveniados, o instituto se alardeia com força 

inalcançável e supera as demais diretrizes que fomentaram o nascimento da 

relação creditícia. [...] de posse do magnético e liberado para ser usado, 

obedece aos limites de concessão do crédito, e somente tem curso naqueles 

estabelecimentos que foram credenciados pela bandeira. Forçoso realçar o 

espírito pessoal e intransferível que cerca o cartão de crédito, a demonstrar 

que somente o beneficiário-usuário, devidamente identificado, pode fazer seu 

uso, eis que a contratação se formou com base em dados próprios e qualquer 

alteração precisa ser comunicada à entidade emissora do magnético. 

(ABRÃO, 2011, p. 9) 

  

 

E, por último, destacando agora o cheque especial, também se trata de uma modalidade 

de crédito pré-aprovado, onde o cliente tem um limite de crédito que servirá para pagamentos 

debitados diretamente em conta, caso o cliente não tenha saldo em conta para esse fim. 

 

 
O cheque é especial quando concede ao seu titular um limite de crédito para 

saque utilizável quando não apresentar fundos em sua conta. O cheque 

especial é concedido mediante assinatura de um contrato e abertura do crédito, 

em que são definidos o limite de crédito, prazo do contrato, taxas de juros 

cobradas sobre o saldo devedor etc. (NETO, 2011, p. 72).  

 

 

Diferentemente do crédito consignado, o empréstimo pessoal é outro tipo de crédito 

oferecido pelas instituições financeiras que não possui garantias, portanto, oferece maiores 

riscos para os bancos, além de também apresentar um maior risco de inadimplência para os 

clientes. Tratando do crédito consignado, o pagamento do empréstimo é debitado diretamente 

na folha de pagamentos, portanto apresenta menor risco para as instituições credoras.  

 

 

2.3 A MODALIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO 

 

O crédito consignado no Brasil é regido pela lei 10.820/03, pode ser contratado por 

empregados no regime CLT como também pessoas titulares de benefícios (aposentados e 

pensionistas) do regime geral do INSS. 

O comprometimento máximo da parcela pode ser de até 30% do seu rendimento. 

Qualquer cobrança acima desse valor pode ser considerada ilegal.  

A taxa de juro cobrada é uma das menores no mercado por ser uma modalidade de 
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crédito que oferece maior confiança dos bancos, e porque a capacidade de pagamento do cliente 

é muito grande, possibilitando um índice de inadimplência inferior quanto a outros clientes. 

Basicamente um risco quase inexistente para a instituição financeira.  

Segundo Gouveia,   

 

Somente Instituições Financeiras conveniadas com o INSS podem oferecer 

essa modalidade de crédito consignado. As condições em que os aposentados 

e pensionistas podem tomar esse crédito são regulamentadas pelo INSS por 

meio de Instruções Normativas. Observa-se uma política por parte do INSS e 

do Ministério da Previdência Social de redução do limite máximo que pode 

ser cobrado pelas instituições financeiras cobrado a título de juros sobre as 

operações de crédito consignado, além de uma redução do valor de cada 

parcela, flexibilizada pelo aumento do prazo para amortização, o que aumenta 

o valor da renda disponível dos aposentados e pensionistas no período de 

amortização.  (GOUVEIA, 2010, p. 72-73). 

   

 

Com base no artigo 13, capitulo V da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, 

DE 16 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 19/05/2008, segue principais critérios para aquisição do 

empréstimo: 

 

 
Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, 

observado o disposto no art.56 desta Instrução Normativa: 

I - O número de prestações não poderá exceder a sessenta parcelas mensais e 

sucessivas; 

II - A taxa de juros não poderá ser superior a 2,5%(dois inteiros e meio por 

cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; 

III - É vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer 

outras taxas administrativas; e 

IV - É vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do 

pagamento das parcelas. 

 

 

O crédito consignado é uma modalidade de fácil acesso para aposentados, pensionistas, 

servidores públicos e demais categorias conveniadas com o INSS, e tem como uma das suas 

principais características o desconto de suas prestações diretamente na folha de pagamento. 

Atrelada a essa facilidade no acesso de contratação do crédito, as baixas taxas de juros em 

relação à outras modalidades de crédito têm atraído cada vez mais o público para essa 

modalidade.  

Entretanto, quando o tomador de crédito não faz um planejamento coerente com sua 

realidade financeira, a tomada de crédito via empréstimo consignado pode ocasionar em um 

endividamento excessivo, comprometendo seus rendimentos com outras parcelas ou despesas 
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imprevisíveis.  

Para Doll e Cavallazzi: 

 

 
Certamente é normal fazer certas restrições para pagar um crédito, mas quando 

esta economia atinge necessidades fundamentais, como alimentação ou saúde, 

isso se torna problemático. E se for necessário tomar um outro crédito para 

pagar um crédito, o caminho para um superendividamento é quase certo. 

(DOLL e CAVALLAZZI, 2016, p. 14). 

 

 

Em consonância com o autor, no geral o que leva as pessoas ao endividamento é a má 

organização dos seus orçamentos, e quando isso vem implicar em corte de gastos das 

necessidades básicas torna-se um problema. Daí pode surgir a necessidade de um crédito para 

quitar outro, o que acaba tornando uma “bola de neve” e o endividamento estará em um futuro 

bem próximo.   

Confirma Schneider et al. (2013) que planejar-se financeiramente é a melhor saída para 

prevenir-se de dívidas que não possam pagar, é a partir daí que se determina o quanto se pode 

gastar e descartar o que não é necessário.  

Ainda tratando do endividamento, Souza e Moretto afirmam que: 

 

 
Por fim, a categoria que irá determinar a causalidade entre a tomada de crédito 

e a situação de endividamento dos aposentados é a finalidade do crédito. Com 

essa categoria, a intenção é identificar quais são as causas e para aonde vai o 

recurso financeiro, se é para o próprio consumo ou se é para auxiliar outros 

membros da família. (SOUZA e MORETTO 2014, p. 78). 

 

 

Gouveia et al. (2010) conclui que no final de 2004 no Brasil as concessões de crédito 

consignado para aposentados e pensionistas teve uma elevação bastante significativa. Isso 

porque o Banco Central do Brasil (BACEN) juntamente com o governo federal tem elaborado 

políticas para redução dos custos com operações de financiamentos e empréstimos, 

proporcionando um aumento da demanda de crédito. 

 

2.4 O CRÉDITO CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS 

 

As aposentadorias e pensões foram criadas em 1923, tendo como ponto de partida a lei 

Eloy Chaves que instituiu a CAPS (Caixa de Aposentadorias e Pensões), dentro do sistema 

previdenciário brasileiro. Essa lei mudou praticamente a história do sistema previdenciário 
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brasileiro, e se tornou o marco da previdência social brasileira, uma vez que, ampliou os 

benefícios e garantias aos trabalhadores e assegurados do INSS (Instituto Nacional de 

Seguridade Social). 

Segundo Boniatti et al (2014), desde a inserção da Lei Eloy Chaves que em 1923 se 

tornou a base da Previdência Social brasileira, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se 

dedica ao suporte financeiro de indivíduos que passam a ter um grau de necessidade recorrente, 

que por consequência estas restrições se agregam ao recebimento de uma aposentadoria pensão. 

Por conta de diversos fatores é possível formar essas duas categorias, dentre eles os mais 

comuns são: a incapacidade de proceder com as atividades do trabalho (seja por tempo dedicado 

suficiente, deficiência, idade avançada, acidente, invalidez, etc.) ou sendo beneficiário de um 

trabalhador que conduziu a óbito (trabalhador que em curso do seu tempo de serviço, contribuiu 

o suficiente conforme as leis e normas aplicadas pela Previdência Social). Essa base de 

indivíduos que recebem o auxílio financeiro do INSS tem atingido um número cada vez maior 

e significativo no decorrer dos anos e a demanda por crédito se equipara a mesma proporção 

deste crescimento elevado.  

Em consonância com o autor, o INSS desde essa época destina recursos financeiros aos 

indivíduos que recorrem a previdência por benefícios, pensão ou aposentadoria, pelo fato de 

passarem por necessidades que os restringem de ter uma vida normal. 

Gouveia et al (2010) afirma que houve uma expansão significativa do crédito 

consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Isso aconteceu porque desde meados de 

1999, o banco central em conjunto com o governo federal tem trabalhado para expandir a oferta 

de crédito no cenário nacional de tal forma a reduzir custos dos empréstimos e financiamentos. 

 Como citado anteriormente, passados alguns anos com a vigência da lei n° 10.820 em 

2003, que concedeu autonomia às instituições financeiras para realização de desconto de 

prestações na folha de pagamento, contribuiu para a alavancada do crédito consignado no 

Brasil. 

Pela regularidade da lei, não há limites para o montante do empréstimo nem prazo 

estabelecido. No entanto, para proteger o aposentado, pensionista ou servidor de um 

endividamento excessivo, o indivíduo só poderá comprometer com a parcela 35% de seu salário 

líquido com consignações.  

Em linhas gerais, o sistema de crédito consignado tem se mostrado bastante relevante 

para o desenvolvimento econômico no tocante aos investimentos que se realizam no mercado, 

sejam para aquisição de imóveis ou bens de consumo, gerando uma transferência de renda para 

os outros setores da economia.  
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No que tange às instituições financeiras, tem sido interessante, uma vez que não 

incorrem em riscos a amortização do empréstimo. Mas, por outro lado a oferta e a demanda de 

crédito geram concorrência entre as instituições.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Souza e Moretto (2014) buscaram analisar os motivos que levaram os idosos a pedirem 

o crédito consignado no município de Não-Me-Toque no estado do Rio Grande do Sul (RS). 

Para tanto, analisaram a influência das características comportamentais dos idosos para a 

tomada de crédito consignado, recorreram ao modelo de tomada de decisão de Katona (1976), 

para definir os aspectos psicológicos e econômicos que levaram a concessão do crédito e o 

endividamento dos idosos. A esse respeito, destaca-se também que os processos motivacionais 

e informacionais determinam o comportamento do indivíduo no âmbito das decisões. Logo, 

constatou-se que a situação financeira da família e problemas de saúde considerados como 

imprevisíveis influenciam na decisão quando se pensa em pedir um empréstimo consignado. O 

autor considera as operações frequentes de tomada de crédito com riscos ao endividamento.  

Segundo o autor, várias pesquisas já foram realizadas a respeito desse tema buscando 

analisar as motivações dos empréstimos, e os resultados demostraram que a principal finalidade 

desses empréstimos era o de pagamento de dívidas, e para o consumo. Assim como qualquer 

outra modalidade de crédito, o crédito consignado pode gerar endividamento sucedendo em 

efeitos adversos até mesmo risco moral. 

Para Tolotti (2007), os riscos ao endividamento e superendividamento estão 

relacionados tanto com fatores externos como desemprego, inflação e políticas públicas, como 

também às políticas internas ligadas a gestão de finanças pessoais. No Brasil, as causas mais 

frequentes de endividamento têm relação com a falta de educação financeira, com o nível de 

renda baixa, consumo excessivo e sobretudo à inversão de valores. Diante disso, para Tolotti 

(2007, p. 25) “muitas pessoas assumem uma posição que não podem sustentar, interpretam 

papéis para serem aceitas socialmente e, como estão parecendo ter, mas na realidade não têm, 

acabam entrando no circuito do endividamento”.  

São vários os autores que tratam do endividamento como resultado de uma ineficiente 

administração das finanças pessoais. Neste caso, segundo Medeiros (2014, p. 6) “A organização 

do dinheiro não é apenas para a pessoa não entrar no nível de endividamento, mas para saber 

destinar recursos pessoais em ocasiões como um momento de crise”. Ressalta-se que o fator 

confiança impulsiona as pessoas a consumirem sem preocupar-se com as consequências deste 

consumo para o seu orçamento. Com o acesso ao crédito mais fácil, e a falta de conscientização 

das pessoas no tocante ao planejamento de suas finanças, tornam-se mais vulneráveis ao 

endividamento e seguidamente à inadimplência. 

Lopes et al. (2014) fizeram um levantamento do perfil dos aposentados e pensionistas 
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do INSS tomadores do crédito consignado no município de Barra do Piraí/RJ, no mês de abril 

de 2014. Com o uso da abordagem quantitativa e utilização de questionários aplicados aos 

idosos acima de 60 anos, afim de coletar as informações necessárias a análise, conclui-se que 

os idosos deste município adquirem o crédito para compra de bens materiais.  

Segundo Lopes et al. (2014) alguns idosos não conseguem adquirir os bens necessários 

para a sobrevivência, e acabam recorrendo ao crédito, para complementação da renda. Antes 

mesmo, do término da quitação de um empréstimo, fazem um novo contrato e já renegociam a 

dívida, diante disso o idoso aposentado ou pensionista entra num ciclo vicioso, que pode 

ocasionar em um endividamento. 

Recentemente, Santos et al. (2015) em sua pesquisa analisaram o nível de 

endividamento dos aposentados e pensionistas da Previdência Social brasileira com relação a 

desigualdade na distribuição de renda na região do Distrito Federal (DF). Para verificação da 

desigualdade de renda foi utilizado o modelo de Lorenz, conciliando com o índice de Gini, para 

tanto o resultado foi inverso a curva de Lorenz, concluindo que a teoria da má distribuição de 

renda não explica os índices de endividamento dos aposentados e pensionistas do DF.  O autor 

ainda destaca a importância da família no âmbito da tomada de decisões, uma vez que, as 

maiores probabilidades dos recursos adquiridos são destinadas para o consumo entre eles. 

Ressalta a importância de enxergar o orçamento familiar como prioridade para não entrar em 

situação de endividamento. 

As ferramentas de acesso fácil ao crédito, como atualmente, o cartão de crédito e a 

adesão ao crédito pessoal, influenciam as pessoas a consumirem sem pensarem no orçamento 

mensal. O autor conclui sua dissertação afirmando que o endividamento dos aposentados e 

pensionistas pode ser classificado como uma situação adquirida independentemente da renda, 

ocasionado por outros fatores propositais ou comportamentais do indivíduo.   

Mais recentemente, Doll e Cavallazzi (2016), em sua pesquisa sobre o crédito 

consignado e o superendividamento de idosos, destacam a vulnerabilidade como fator 

importante para o endividamento de idosos. Deste modo, o autor elenca quatro pontos principais 

que evidencia fatores de risco a vulnerabilidade dos idosos. O Primeiro fator refere-se a baixa 

escolaridade e o analfabetismo, de modo que os idosos têm dificuldade de leitura e possam 

realmente não entender um contrato bancário e crédito assinado por eles. O segundo fator 

refere-se à situação financeira, mesmo que a situação financeira de idosos se diferencie um 

pouco da população em geral, a renda baixa e o aumento de gastos com remédios, doenças, 

separação e outras situações inesperadas, muitas vezes o único meio é recorrer ao crédito 

consignado, para resolver momentaneamente a situação. O terceiro fator de risco para a 
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vulnerabilidade de idosos se refere a saúde. Na velhice o risco de contrair doenças graves é 

maior, sendo que esta representa uma fase de perda, de limitações e fragilidade. O quarto fator 

refere-se as mudanças rápidas do mundo contemporâneo, uma vez que as suas competências e 

habilidades desenvolvidas há 50 anos atrás, não valem mais no mundo de hoje. Notado como 

consumismo, precarização e pela instabilidade.  

 Do mesmo modo, Boniatti et al (2014) afirma que como os aposentados e pensionistas 

oferecem baixo risco de não pagamento dos empréstimos, exceto em situação de óbito. São 

consumidores disputados no mercado, e possuem acesso privilegiado a oportunidades de renda 

extra. No entanto, as linhas de crédito podem gerar falsas impressões de estabilidade e controle, 

deste modo, a partir do excesso de confiança que os indivíduos se tornam vulneráveis à 

situações indesejadas, como o endividamento.  
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4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo é caracterizado como pesquisa descritiva e explicativa, com 

delineamento de uma pesquisa de campo. Com o objetivo de obter dados a respeito do grau de 

endividamento e outras características dos usuários do crédito consignado, submeteu-se um 

questionário a uma amostra de aposentados e pensionistas da cidade de Alexandria-RN, 

usuários dessa modalidade de crédito. 

Para Prodanov e Freitas (2009, p. 127), a pesquisa descritiva “é aquela que expõe 

características da população ou fenômeno, demandando técnicas padronizadas de coletas de 

dados”.  Prodanov e Freitas (2009) apontam ainda que a pesquisa explicativa busca identificar 

fatores que acarretam a ocorrência de determinado fenômeno. 

Além de ser uma pesquisa descritiva e explicativa, é também uma pesquisa de 

abordagem quantitativa. Segundo Prodanov e Freitas, a pesquisa quantitativa, 

  

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso 

de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc.). 

(PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 69). 

 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo para obter os dados necessários para responder 

aos objetivos traçados neste trabalho. Conforme Marconi e Lakatos (2002) a mesma é definida 

como aquela que busca informações, conhecimentos e respostas para solucionar problemas, 

estabelecer hipóteses ou ainda estabelecer relações entre fenômenos existentes à cerca da 

temática estudada. Foi aplicado um questionário ao público alvo da pesquisa. 

O questionário aqui tido como principal instrumento da pesquisa, foi constituído por 22 

duas questões, de caráter objetiva, uma vez que contribuísse para as respostas dos indivíduos, 

a cerca o assunto estudado. No entanto, o primeiro bloco de questões refere-se a características 

pessoais do entrevistado para contribuir na construção do perfil desses entrevistados. Para tanto, 

os primeiros questionamentos, foram com relação sexo, sobre a faixa etária dos entrevistados, 

a média das idades eram abaixo de 60 e/ou acima de 70 anos. Com relação ao estado civil, qual 

estado se encontravam, se estavam solteiros, casados, separados ou divorciados e/ou viúvos, 

ainda neste bloco, com relação ao tipo de benefício recebido dos entrevistados, se os quais 

estavam na situação de aposentados ou pensionistas. O segundo bloco foi sobre o grau de 

instrução, tinham como alternativas, desde o primeiro estágio da educação escolar, como o 
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primário até o último grau de instrução referente a pós-graduação 

(especialização/mestrado/doutorado). Em seguida, o terceiro bloco tratou de questões com 

relação aos rendimentos dos indivíduos. Para a determinação da renda de cada entrevistado 

tinha as alternativas de até 1 salário mínimo, entre 1 e 2 salários, entre 3 e 4 salários e acima de 

3 salários. E possuíam outra renda. O quarto bloco de questionamento foi a existência de 

membros que dependesse da renda do aposentado ou pensionista. O quinto bloco de questões 

fez-se referência a quantidade de empréstimos, ao percentual de comprometimento em relação 

a renda, qual a finalidade do crédito, o valor do empréstimo, prazo e o conhecimento sobre a 

taxa de juros. O sexto bloco de questões foi sobre a possível utilização de outras modalidades 

de crédito além do consignado, posteriormente o percentual de comprometimento com estas 

modalidades. Seguidamente, o bloco sétimo fez referência da importância do crédito ao 

consumo, dentre essas questões foi pedido aos entrevistados, em uma escala de 0 a 5 como eles 

avaliam a importância do crédito para a aquisição de bens de consumo, considerando 0 a menor 

nota possível e 5 como a maior nota, para esta classificação.  As últimas questões (20, 21 e 22) 

deste questionário ao qual faço referência, são questões distintas, respectivamente, os meios 

pelos quais tomaram conhecimento da modalidade de crédito consignado, sobre a realização de 

poupança/investimento e sobre uma nova contratação do crédito. 

A unidade de análise utilizada para essa pesquisa foi constituída pelos usuários do 

crédito consignado que fazem seus financiamentos no Banco do Brasil, mais precisamente na 

sede de Alexandria/RN. A escolha do local se deu pela facilidade de acesso do pesquisador e 

pela facilidade de encontrar pessoas no perfil desejado para a pesquisa. As pessoas entrevistadas 

são moradores do município onde se encontra a instituição. 

A escolha dos entrevistados se deu de forma aleatória, na qual foram entrevistados 50 

indivíduos, os quais compõem a amostra (sujeitos) da pesquisa, obedecendo aos critérios: 1. 

Que os mesmos tenham sido contratantes do crédito consignado e, 2. Que sejam aposentados 

ou pensionistas do INSS. Considera-se que o número de entrevistados será suficiente para suprir 

as expectativas do pesquisador, uma vez que os contratos realizados pelo Banco do Brasil para 

consignação dos beneficiários do INSS, não se diferenciam muito de um banco para outro, 

geralmente eles seguem um padrão para fazer estes contratos de crédito consignado. 

A realização das entrevistas ocorreu no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019. Os 

questionários foram elaborados de acordo com o plano já mencionado, que possibilitasse a 

coleta de dados úteis para posteriormente testar as hipóteses através dos dados coletados. 

A coleta de dados foi realizada através de um questionário elaborado com base no 

referencial teórico e nos objetivos da pesquisa. Primeiramente, foram realizadas perguntas que 
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abordavam os dados pessoais que caracterizassem o perfil geral dos entrevistados e, em seguida, 

questionou-se sobre os aspectos gerais da modalidade de crédito utilizada pelos indivíduos 

entrevistados (prazo de pagamento, valor e percentual de comprometimento com a renda). 

Depois foram realizadas perguntas relativas à finalidade do crédito, à importância do crédito 

para aquisição de bens e a satisfação pelo uso do crédito. Também foram questionados se 

conseguiam fazer algum tipo de poupança ou investimento, e por fim sobre a solicitação de 

empréstimo futuro. 

A pesquisa foi realizada de acordo com os aspectos metodológicos já referenciados, a 

amostra é constituída por clientes do Banco do Brasil, que eventualmente contraíram o crédito 

consignado e estão em processo de pagamento do empréstimo. A pesquisa se deu de forma 

tranquila, levando em consideração a praticidade e fácil compreensão do questionário, tendo 

em vista que a maioria das perguntas eram de múltipla escolha. Durante a pesquisa observou- 

se certa resistência entre um e outro entrevistado em responder à pesquisa, e consideramos que 

os mesmos entendiam que a pesquisa se relacionava a um novo contrato de venda do produto e 

assim tinham receio em falar de um assunto particular. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

  

5.1 ANÁLISE GERAL  

 

Primeiramente, será apresentado uma análise geral do perfil dos aposentados e 

pensionistas do INSS, depois serão apresentadas as principais análises que interessam para 

alcançar os objetivos traçados deste trabalho. Têm-se em primeiro lugar, os motivos que 

levaram a realização do empréstimo consignado, relacionados com outras variáveis como a 

renda, grau de instrução, prazo do empréstimo, valor emprestado e, em seguida será apresentado 

o nível de conhecimento dos entrevistados sobre as taxas de juros praticada nessa operação de 

crédito, logo após pode-se apresentar se houve satisfação do indivíduo com a  aquisição do 

crédito através do questionamento, que aborda a realização de uma nova contratação do crédito.  

No gráfico a seguir, será exposto a atual situação dos entrevistados quanto ao tipo de 

benefício, se são aposentados e/ou pensionistas. 

 

Gráfico 1: Situação do entrevistado quanto ao tipo de benefício  

 

     Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Neste gráfico apresentou-se a situação quanto ao tipo de benefício, na qual se encontram 

os entrevistados. Foram entrevistadas cinquenta pessoas aleatoriamente, sendo que 84% desses 

entrevistados são aposentados e 16% são pensionistas. Conforme Boniatti (2014)” a pensão é 

um valor que um indivíduo recebe mensalmente ou anualmente de outro indivíduo ou do 

governo, podendo ser vitalício ou não”. Por outra parte, como é de praxe os entrevistados com 
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idades igual ou superior a 60 anos na maioria das vezes são aposentados.     

Segundo Gomes (2006) apud Boniatti (2014, p. 511): 

 

A aposentadoria é um benefício oferecido aos sujeitos que trabalharam por um 

período da vida e tem a oportunidade de serem remunerados sem precisar 

exercer uma profissão. Entende-se por aposentadoria, o ato de afastamento 

remunerado em que o segurado deixa de trabalhar ativamente. Para a obtenção 

de tal remuneração necessitasse cumprir os requisitos estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988. 

 

Gráfico 2: Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

O gráfico 2 apresentou a composição da amostra de acordo com o gênero dos 

entrevistados. Sendo 64% são do sexo feminino e 36% são do sexo masculino.  

Com relação a idade dos entrevistados, o gráfico a seguir mostra que 80% dos 

entrevistados estão na faixa de 60 e/ou mais de 70 anos, e 20% tem idade inferior a 60 anos. 
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Gráfico 3: Faixa etária  

                          

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

 

Como citado anteriormente, a maioria dos entrevistados são aposentados. A partir dos 

dados expostos pode-se afirmar que o baixo percentual de beneficiários com idade inferior a 60 

anos reflete positivamente com o a baixa quantidade de entrevistados na situação de 

pensionistas. 

 

 

Gráfico 4: Estado civil  

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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 Com relação ao estado civil, para que se tenha ideia da composição da renda familiar, 

observa-se que 48% são casados, 32% são viúvos, 12% separados ou divorciados e 8% são 

solteiros. A partir da pesquisa, foi constatado que a maioria dos entrevistados não possuem 

dependentes. No entanto, alguns moram sozinhos e outros têm filhos ou netos que convivem 

com eles. Junto a isso, todos os entrevistados que possuem dependentes tomaram o empréstimo 

para algum fim. Conforme é destacado pelo autor a importância da família na tomada de 

decisões: 

 

 
A família é a primeira base influenciadora do consumidor, sendo por ela que 

o indivíduo obtém a maior probabilidade de certeza para se destinar ao 

consumo [...] pois na medida em que o indivíduo se orienta pelo emocional, 

na referência de família, a atenção destinada ao orçamento familiar é 

substituída, causando um impasse [...]. É necessário enxergar orçamento 

familiar pela ótica de prevenção ao endividamento. (SCHNEIDER et al., 2013 

apud SANTOS et al., 2015, p. 5) 

 

Da amostra, o maior número de beneficiários possui até 2 dependentes, correspondem 

a 16%. Os que possuem 1, 3 até 4 dependentes equivalem a 24%, sendo que cada um deles têm 

o mesmo percentual de 8%.  Por outra parte, maioria dos entrevistados não possuem 

dependentes, equivalendo 60% do total pesquisado. 

Considerando como menor grau de escolaridade o primário ou ensino fundamental 

incompleto e como maior a pós-graduação (especialização/mestrado/doutorado), o gráfico a 

seguir, apresentará o grau de instrução do público alvo da pesquisa. 

 

Gráfico 5: Grau de instrução  
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Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

No que se refere ao grau de escolaridade, nota- se que há uma maior frequência para o 

primário ou ensino fundamental incompleto, que correspondem a 58% dos entrevistados. Em 

segundo, o ensino fundamental com um percentual 32% e por último o ensino médio com 10%. 

As alternativas como “Ensino superior” ou “Pós-graduação” não foram mencionadas pelos 

entrevistados. Percebe-se com isso que o baixo grau de escolaridade dos entrevistados tem 

influência direta sobre o nível de educação financeira dos indivíduos, que pode se refletir em 

endividamento desde que os mesmos não façam o devido acompanhamento de suas contas e 

também das taxas de juros empregadas nessas operações, que encarecem as parcelas do 

empréstimo. Questões relacionadas ao grau de conhecimento em educação financeira e 

conhecimento sobre as taxas de juros empregadas nas operações serão abordadas no decorrer 

desta análise. 

Com relação a renda dos entrevistados, obteve- se os seguintes dados. 

 

Gráfico 6: Renda  

                         

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

 

Considerando o valor atual do salário mínimo no Brasil em 2019 que é de R$ 998,00 

(novecentos e noventa e oito reais), no decorrer da pesquisa foi constatado que a renda dos 

entrevistados, varia de um e/ou dois salários mínimo, sendo que a maioria deles recebem até 

um salário mínimo, o correspondente a 58% da amostra. Além disso, notou-se que são poucos 

os beneficiários que possuem outra fonte de renda. De certa forma, a aposentadoria é a única  
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aposentadoria, reflete a percepção da sociedade em relação ao que seja o adequado para um 

indivíduo viver dignamente quando aposentado. Essa percepção é, como não poderia deixar de 

ser, resultado das diferentes pressões e forças sociais presentes na sociedade. A aposentadoria 

constitui um instrumento de redistribuição de renda em favor dos segmentos menos favorecidos 

da população representa assim a garantia de um benefício que garante uma renda mínima para 

o indivíduo. 

Outra questão a ser considerada é sobre a quantidade de empréstimos que os 

aposentados e/ou pensionistas possuem atualmente.  

 

Gráfico 7: Quantidade de empréstimos  

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

 

 Quando questionados sobre a quantidade de empréstimos contraídos atualmente, o 

resultado foi bastante significativo, sendo que 46% dos entrevistados alegaram possuírem de 

2 a 3 contratos, como também 46% tem apenas 1 contrato, 6% afirmam ter mais de 5 e outros 

2% possuem de 4 a 5 contratos de empréstimos. 

Uma outra questão a ser considerada, a partir de agora a qual será analisada são os 

motivos que levaram aposentados e pensionistas a pedirem o crédito consignado. 
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Gráfico 8:  Finalidade do crédito 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

De acordo com os dados do gráfico 8, constata-se que os principais motivos que levam 

os aposentados e pensionistas a adquirirem o empréstimo consignado são o pagamento de 

dívidas e a aquisição de bens, totalizando 92% da amostra. Por essa ordem, os percentuais são 

40% para outras pagar dívidas, 40% para aquisição de bens (Eletrodomésticos, eletrônicos, 

roupas, etc.), 6% para a compra de veículo e 6% para compra de imóvel. Em seguida 4% dos 

entrevistados pediram o empréstimo para tratar de problemas de saúde. Seguidamente, 2% 

citaram que contraíram o empréstimo a pedido de terceiros e os outros 2% apenas para viagens 

e turismo (lazer). É importante ressaltar que apesar da pesquisa se tratar de dívidas próprias, os 

resultados não condizem com a hipótese inicial desse estudo, quando tratamos de 

endividamento de aposentados e pensionistas usuários do crédito, quando apenas 40% dos 

entrevistados afirmam o pagamento de dívidas a partir do recurso adquirido. 

Lopes et al. (2014) apontou motivos semelhantes para contratação do crédito 

consignado, como solução de problemas financeiros, reforma de imóvel, doença, pagamento de 

dívidas, e para ajudar a familiares. 

Como citado por Souza e Moretto (2014) a categoria que definirá a causa entre a tomada 

de crédito e a situação de endividamentos dos aposentados e pensionistas está diretamente 

relacionada com a finalidade do crédito. Com essa categoria é possível identificar quais as 

causas e o destino do recurso financeiro, se é para o consumo pessoal ou a pedido de terceiros. 
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Desta forma, os entrevistados destacam que adquirem o empréstimo com a finalidade de pagar 

dívidas e adquirirem bens de consumo. 

Não descartando as outras finalidades, e se levando em consideração as que foram mais 

mencionadas pelo público. Desta forma, observou-se que os entrevistados adquiriram o 

empréstimo consignado principalmente para pagamento de outras dívidas como também para a 

aquisição de bens de consumo 

Para Doll e Cavallazzi (2016, p. 34), “é um fator preocupante pedir um crédito para 

cobrir outros gastos”, uma razão que 40% dos participantes indicaram. Segundo eles, quando a 

renda fixa não é suficiente para pagar os gastos com a vida cotidiana, como será quando estiver 

comprometida com as prestações do empréstimo, o que pode chegar a 35%. 

O gráfico 9, mostra o percentual de comprometimento da renda dos beneficiários com 

empréstimos.  

 

Gráfico 9: Percentual de comprometimento em relação a renda 

                            

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Como exposto, o grau de comprometimento da renda dos beneficiários com o crédito 

consignado varia entre os percentuais de 5% a 40%.   

A partir dos gráficos que segue, pode ser observado os resultados são concernentes aos 

valores financiados pelos indivíduos e os prazos que os quais optaram para o pagamento do 

empréstimo. 
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Gráfico 10: Valor do empréstimo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

A média dos empréstimos tomados pelos aposentados e pensionistas, varia até R$ 

5.000,00, e de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00.  Sendo que, 54% (27) optaram por empréstimos 

entre R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00. A partir do exposto, nota-se que não são empréstimos de 

alto valor aquisitivo, mas que são bastante significativos quando é considerada a renda dos 

entrevistados e os prazos de pagamento. Sendo que, o valor do empréstimo consignado é 

determinado pela o valor da margem consignável, que é neste caso de 35%.  

Para Lopes (2018, p. 29), “Após a contratação, a renda fica comprometida pelo período 

estipulado das prestações, tendo o consignatário um menor poder de compra, em função do 

número de parcelas a serem pagas”. 

No entanto, é louvável aos que necessitam do recurso crédito, que façam seus devidos 

planejamentos orçamentários incluindo esses descontos oriundos do crédito para não serem 

pegos de surpresa ao final de cada mês, pelo valor descontado no seu benefício.  

De acordo com os dados, considerando o prazo de pagamento dos empréstimos e o valor 

do montante total financiado, observa-se que quanto maior o valor financiado, maior o prazo 

de pagamento. 
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Gráfico 11: Prazo do empréstimo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

A partir do exposto, pode ser notado que os percentuais para os prazos dos empréstimos 

dos entrevistados variam de 13 a 24 meses a acima de 48 meses. Nota-se que o prazo entre 25 

e 36 corresponde a 30% dos entrevistados. Como também, 13 e 24 meses ocupou 28% desta 

amostra. Para 37 e 48 meses têm-se o correspondente a 26% dos entrevistados, e o prazo 

superior a 48 meses foi o menos escolhido, com um percentual de 16%.  

Os prazos dos empréstimos são considerados ferramentas importantes na hora da 

realização de um crédito, justamente pelos juros que são despendidos a cada parcela a ser paga. 

Tendo em vista que o indivíduo, não tendo esse conhecimento básico sobre a taxa de juros, ele 

pode acabar sendo lesado pelos bancos, porque querendo ou não, no final do financiamento 

estará pagando o equivalente ao dobro ou mais do valor inicial financiado. 

Sendo assim, observou-se que, considerando o prazo de pagamento dos empréstimos e 

o valor do montante total financiado, conclui-se que quanto maior o valor financiado, maior o 

prazo de pagamento. 

O gráfico a seguir mostra os dados sobre o conhecimento dos entrevistados referentes 

as taxas de juros praticadas nos empréstimos consignados. A qual está sendo pagante desses 

juros a partir do momento da realização do empréstimo.  
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Gráfico 12: Conhecimento sobre taxas de juros 

                     

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

A partir do exposto, obteve-se os resultados referente ao grau conhecimento dos 

entrevistados sobre as taxas de juros cobradas nas operações de créditos. No entanto, observou-

se que 84% dos entrevistados afirmam não saberem das taxas de juros praticadas nesse tipo de 

contratação, e 16% afirmam ter conhecimento sobre as taxas. 

Lopes (2018) afirma que essas situações acontecem porque muitas vezes os tomadores 

do crédito só levam em consideração o valor emprestado e o valor da parcela a ser descontada 

no salário, isso muitas vezes sem explicações por parte da instituição e também sem perguntas 

por parte do cliente. 

Segundo Malucceli (2008), é obrigação das instituições financeiras informar e 

aconselhar o consumidor sobre os benefícios e as taxas cobradas quando se adquire um crédito, 

afirma ainda que é necessária uma relação de confiança entre ambas as partes, na pessoa que 

pede o empréstimo e na pessoa que detém os conhecimentos técnicos da operação de crédito 

ofertado. 

A partir do exposto, nota-se que a baixa escolarização pode refletir negativamente na 

vida das pessoas. Tendo em vista que a necessidade de conhecimento sobre esse assunto hoje é 

indispensável. À medida que não conhecem sobre a multiplicidade dos assuntos financeiros e 

seu universo, se possui uma aversão às perdas.  

Quando questionados se utilizavam outras modalidades de crédito, 88% disseram não 

usarem outras modalidades de crédito, sendo que 6% fazem uso do crediário, 4% de cartão de 
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crédito e 2 % disseram usar outros financiamentos, os quais não quiseram especificar.  

No que diz respeito a importância do crédito, pode ser observado que 90% dos 

entrevistados consideram o crédito importante para aquisição de bens, ao contrário 10% 

negaram essa informação. Sem o recurso do crédito para aquisição de bens, 88% afirmaram não 

conseguir adquirir bens sem o crédito, sendo que 12% afirmaram adquirir bens sem o recurso.  

Como mostram os gráficos 13 e 14, respectivamente; 

 

Gráfico 13: Importância para aquisição de bens 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

 

Gráfico 14: Aquisição sem o crédito 
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Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Como pode ser notado esses dois gráficos apresentam resultados distintos, as questões 

referentes a esses dados são complementares, uma vez que é questionado a aquisição de bens 

com o crédito e em, seguida a aquisição sem o recurso do crédito. Os que responderam que o 

crédito seria importante para a aquisição de bens corresponde a 90% dos entrevistados 

praticamente foram os mesmos que afirmaram impossível aquisição de bens sem o recurso do 

crédito, correspondendo a 88% da amostra. Os percentuais de 10% e 8% são respectivamente, 

correspondentes ao inverso dessas questões apresentadas. 

De acordo com o estudo de Meirelles (2006) sobre o crédito versus consumo, a maior 

captação de crédito se traduz no aumento do consumo na economia, segundo Meirelles (2006) 

“evidência recente atesta a correlação entre o crescimento das concessões de crédito e o 

aumento do consumo, especialmente no segmento de bens duráveis e construção”. 

Conforme o autor, existe uma relação positiva entre crédito e consumo. A maioria das 

pessoas adquirem o crédito, e/ou creem na importância do crédito para a aquisição de bens. 

Completando esse pensamento, Cavalcante (2015) em seu trabalho sobre a análise da 

importância do crédito ao consumo, afirma que todos os entrevistados afirmaram que o crédito 

consignado já foi importante na aquisição de bens como também responderam que sem o crédito 

consignado não seria possível a aquisição de tal bem. 

No decorrer das entrevistas, foram também solicitados a fazer uma avaliação sobre 

classificação da importância do crédito para a aquisição de bens, tendo 0 como menor nota a 

ser dada e 5 como nota de maior grau. No entanto, obteve-se o seguinte as maiores notas 

dadas variaram entre 4 e 5, e as menores ficaram entre 2 e 3, sendo que nenhum dos 

entrevistados deram nota mínima, para a importância do crédito 

Muitos são os meios de comunicação em massa, que possibilita uma transparência de 

informações em qualquer local e espaço. Sendo assim, verifica-se os meios pelo qual os 

indivíduos tomaram conhecimento do empréstimo consignado.  
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Gráfico 15: Como tomou conhecimento do crédito 

                       

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

De acordo com os dados 66% tomaram conhecimento pessoalmente, ou seja, indo até 

as instituições ou pelo pessoal que vende o crédito de porta a porta, 24% conheceram através 

de panfletos, 6% por telefone e 4% através de amigos. Lembrando que esses serviços de 

informação ao pessoal sobre a consignação são feitos pelas instituições financeiras, como uma 

forma atrair mais clientes. 

Outra questão a ser considerada, refere-se a realização de poupança ou investimento. A 

seguir, serão apresentados graficamente os dados obtidos referentes a esse questionamento.   

 

Gráfico 16: Consegue fazer poupança ou investimento 
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Fonte: Dados da pesquisa de campo 

Quando foram questionados se realizavam algum tipo de poupança ou investimento, 

82% não conseguem efetuar nenhum investimento, por outro lado, 18% afirmam realizar 

poupança ou investimento. Aqui não pode ser afirmado qual a causa ou efeito que os restringem 

de fazer poupança ou investimento. 

 Como o público alvo da pesquisa são pessoas na situação de aposentado ou pensionista, 

com idade inferior ou acima de 60 anos, que geralmente são pessoas idosas. Para Doll e 

Cavallazzi (2016) não é descartada a hipótese, que a maioria não consegue fazer nenhuma 

dessas realizações citadas anteriormente, devido a gastos com saúde, medicamentos, que nessa 

idade a ocorrência dessas situações são recorrentes.  

Neste caso, também pode ser considerado o grau de instrução como um fator que limite 

o entrevistado a realizar algum tipo de investimento. Junto a isso, destaca-se também a baixa 

escolaridade apresentada pelos entrevistados.  

Sob o âmbito de uma nova contratação do crédito, constata-se que a maioria dos 

entrevistados se mostraram satisfeitos com a aquisição do crédito. Este resultado é observado 

no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 17: Sobre nova contratação 

                    

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

 

Observa-se que 72% dos entrevistados afirmam fazerem outra contratação, os demais 

28% relatam não fazerem uma nova contratação. Acredita-se que os principais motivos que não 

fariam uma nova contratação seriam as altas taxas de juros cobradas pelos bancos e ao 
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comprometimento do salário por muito tempo. De acordo com os resultados obtidos é evidente 

a falta de conhecimento dos entrevistados com relação as taxas de juros praticadas pelas 

instituições financeiras, como citado anteriormente, a taxa de juro do empréstimo consignado 

é uma das menores do mercado, justamente porque os bancos têm mais confiança na quitação 

da dívida. Em evidência, o Banco do Brasil com taxas de juros a partir de 1,92% ao mês 

(referente ao ano 2019.1). 

 

O processo de concessão de crédito muitas vezes ocorre em função de o tomador 

de empréstimo ter suas receitas comprometidas, seja pela má administração de 

sua renda, seja por imprevistos ou por falta de planejamento, levando o 

consignatário a recorrer às instituições financeiras para poder resolver o problema 

financeiro (CESAR, MACHADO e OLIVEIRA JUNIOR, 2006 apud LOPES 

2018, p.37 ).  

 

 

Em um caso parecido, Lopes (2018) cita em sua pesquisa que, dentre os entrevistados, 

33,6% não perceberam desvantagens quanto ao uso do crédito consignado. Já 23,1% disseram 

que os juros altos eram desvantajosos, uma vez que tendo uma taxa de juros mais baixa, se 

tornam altos se comparados aos juros pagos no rendimento da caderneta de poupança. E outros 

21,6% destacaram o longo período da dívida.  

Tendo em vista que a contratação do crédito é recorrente, sobretudo por diversos fatores 

que podem arremeter o tomador do crédito. Em razão disso, a partir dos dados obtidos, 

constatou-se que a maioria dos entrevistados se mostraram satisfeitos com a aquisição do 

crédito. 

 Reforçando essa ideia Moreira (2011) apud Lopes (2018) afirma que, com a 

democratização do crédito, a sua utilização se tornou frequente, proporcionando às famílias a 

antecipação, de uma boa parte de seu rendimento futuro, sempre que precisarem.  

 

5.2 ANÁLISES CRUZADAS 

 

O presente tópico apresentará considerações sobre os principais pontos destacados 

anteriormente, fazendo análises cruzadas entre eles, os quais são o grau de escolaridade, a renda, 

finalidade do crédito, valor emprestado, prazo, dentre outros. .  

De início tratamos de identificar a relação entre a renda e a finalidade do crédito 

adquirido pelos entrevistados. Com o propósito de analisar como o nível de escolaridade pode 

influenciar na decisão de tomada de um empréstimo consignado, tivemos os seguintes 
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resultados.  

Como já foi destacado em várias passagens no texto a finalidade do crédito citadas pelos 

entrevistados desta pesquisa, não obstante, será destacada a relação entre finalidade e grau de 

instrução. Segue os principais dados referentes a essa análise. Logo, foi identificado que a 

finalidade do crédito para indivíduos do primário ou fundamental incompleto, foram de 24% 

para pagar dívidas, em seguida 20% para aquisição de bens, 6% para a compra de imóvel, 4% 

para a compra de veículo, para problemas de saúde 2% como também para simplesmente gastar 

2%. Com relação aos que tem ensino fundamental completo, 16% responderam que o crédito é 

destinado para a aquisição de bens, 12% para o pagamento de dívidas, 2% para compra de 

veículo e 2% para problemas de saúde. Tratando agora do ensino médio, com os menores 

percentuais, para pagar dívidas 4% do total, a pedido de terceiros 2% e para aquisição de bens 

4%.  

  

Tabela 1: Grau de instrução em relação a finalidade do crédito 

  

Primário ou 

ensino 

fundamental 

incompleto   

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino médio 

  N % N % N % 

Aquisição de Bens de Consumo 10 0,2 8 0,16 2 0,04 

Compra de Imóvel 3 0,06     

Compra de Veículo 2 0,04 1 0,02   

Problemas de Saúde 1 0,02 1 0,02   

Para outras dívidas 12 0,24 6 0,12   

A pedido de terceiros  
   2 0,04 

Lazer  1 0,02     1 0,02 

TOTAL 29 0,58 16 0,32 5 0,1 

     Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Nota-se dados bastante significativos quando analisamos a finalidade do crédito com 

relação ao grau de instrução. Constatando novamente a baixa escolaridade dos entrevistados, 

percebe-se que nesta amostra os indivíduos que mais pediram empréstimos foram os com 

primário ou fundamental incompleto, correspondendo a 58% da amostra. Desse modo, pode-se 

concluir que os indivíduos com maior nível de escolaridade têm o maior controle de suas 

finanças pessoais, de modo que o benefício é suficiente para cumprir com seus gastos sendo 

que não é necessário utilização de outros recursos para honrar seus compromissos. 

A partir desses dados pode se concluir que indivíduo com baixa escolaridade são mais 
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vulneráveis ao endividamento, ou até mesmo pelo fato de contratar o crédito consignado, uma 

vez que, não conseguem fazer o controle de seus orçamentos, por não terem conhecimentos 

básicos sobre educação financeira, e acabam recorrendo ao crédito como uma única saída das 

dívidas. Não descartando a hipótese, que esses indivíduos também recorrem a esse tipo de 

crédito para ajudar a familiares financeiramente. 

Tratando agora da relação entre grau de instrução e conhecimento sobre taxas de juros, 

o que pode ser extraído dessa relação é que mais uma vez o nível de escolaridade apresenta-se 

como argumento primordial nas decisões do indivíduo na sociedade, principalmente quando se 

considera o mercado de crédito.  

 

Tabela 2: Grau de instrução em relação ao conhecimento sobre taxas de juros 

  SIM NÃO 

  N % N % 

Primário ou ensino fundamental incompleto 4 0,08 25 0,50 

Ensino fundamental completo 3 0,06 13 0,26 

Ensino médio 1 0,02 4 0,08 

TOTAL 8 0,16 42 0,84 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

O que pode ser notado é que, os indivíduos com menor grau de instrução (primário ou 

fundamental incompleto), que corresponde praticamente a metade dos entrevistados, eles não 

têm conhecimento sobre taxa de juros. Não obstante, os que possuem ensino fundamental 

completo somam 26% dos entrevistados e não tem conhecimento sobre essas taxas de juros. 

Tratando agora do ensino médio, a cada 5 (cinco) entrevistados apenas 1 (um) tem 

conhecimento sobre as taxas de juros cobradas, enquanto 4 (quatro) deles afirmam não terem 

esse conhecimento. Considerando que a maioria dos entrevistados têm baixa escolaridade, ou 

seja, considerando como menor grau de instrução, o ensino fundamental incompleto, 

totalizando 50% dos entrevistados, nota-se que a falta de conhecimento é maior entre eles, 

quando comparados com os outros que compõem a amostra. 

Não tratando especificamente da população idosa, mas com um público alvo que se 

encaixa nesse contexto, desde que seja considerado a idade desses indivíduos. Segundo dados 

do IBGE (2010) a maioria dos idosos brasileiros tem o ensino fundamental como grau de 

instrução mais elevado.  

Agora é analisado como o grau de instrução pode influenciar o indivíduo na hora de 

fazer alguma poupança ou investimento, correspondendo a 14% dos entrevistados. Entre os 
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demais níveis já citados anteriormente 4% afirmam fazer poupança ou investimento. No total 

dos entrevistados 82% relatam não fazerem nenhuma economia.  

 

Tabela 3: Grau de instrução em relação a realização de poupança ou investimento 

  SIM NÃO 

  N % N % 

Primário ou ensino fundamental incompleto 7 0,14 22 0,44 

Ensino fundamental completo 1 0,02 15 0,3 

Ensino médio 1 0,02 4 0,08 

TOTAL 9 18% 41 82% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Tabela 4: Prazo em relação ao valor emprestado 

  VALOR DO EMPRÉSTIMO 

  
 R$              5.000,00  

 R$ 5.001,00 a R$ 

10.000,00  

  N % N % 

Entre 13 e 24 meses 12 24% 2 4% 

Entre 25 e 36 meses 8 16% 7 14% 

Entre 37 e 48 meses 2 4% 11 22% 

Acima de 48 meses 1 2% 7 14% 

TOTAL 23 46% 27 54% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

    De acordo com os dados obtidos foi possível identificar que os empréstimos 

contratados tiveram prazos que variam de 13 meses até mesmo superiores a 48 meses. Tanto 

Para os valores de até R$ 5.000,00 como para os que estavam entre R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00. 

Sendo que os prazos mais escolhidos pelos entrevistados foram de 13 a 36 meses e 37 a 48 

meses. Provavelmente os entrevistados optam pelos prazos que cabem dentro dos seus 

orçamentos, independentemente do valor consignado.        

Segundo Souza e Moretto (2014) em sua pesquisa, afirma que “comparativamente aos 

rendimentos, o grau de comprometimento da renda com o empréstimo consignado é 

significativo, sobretudo pelo prazo em que esse é assumido” 

Conforme o autor, um fator importante a ser considerado é o prazo com relação ao valor 

do empréstimo, ou seja, se o valor emprestado for pequeno e financiado em várias parcelas, 

isso quer dizer que, devido aos juros cobrados em cada parcela o indivíduo estará pagando ao 
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final do parcelamento praticamente o dobro do valor emprestado.  

 Na tabela a seguir, verifica-se a relação entre a renda e a finalidade do crédito 

consignado. Dessa forma, é possível analisar que os beneficiários que possuem renda de até 1 

salário mínimo, tem como finalidade do empréstimo a aquisição de bens (34%), pagamentos de 

dívidas (20%), problemas de saúde (2%) e para lazer (2%). Contudo, para os indivíduos que 

recebem entre 1 e 2 salários, destinam 18% para a aquisição de bens. Posteriormente, 

apresentam resultados iguais quando se trata de pagamento de dívidas, correspondendo também 

a 20%. Do mesmo modo, são destinados para gastos com lazer (2%) e problemas de saúde 

(2%). 

                         Tabela 5 - Renda em relação a finalidade do crédito 

 RENDA 

Até 1 salário 

mínimo 

Entre 1 e 2 

salários  

  N % N % 

 Aquisição de Bens de Consumo 14 0,28 6 0,12 

Compra de Imóvel 2 0,04 1 0,02 

Compra de Veículo 1 0,02 2 0,04 

Problemas de Saúde 1 0,02 1 0,02 

Para pagar outras dívidas 10 0,20 10 0,2 

A pedido de terceiros   1 0,02 

Lazer 1 0,02     

TOTAL 29 0,58 21 0,42 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

No tocante a renda com relação ao prazo dos empréstimos, foi notado que não houve 

uma diferença significativa entre ambas as rendas dos entrevistados. Uma vez que em todas as 

alternativas referentes ao total de parcelas, tanto os indivíduos com renda menor (até 1 salário), 

como os indivíduos com renda maior (1 a 2 salários), em algum momento escolheu essas 

alternativas, exceto para o prazo de 37 a 48 meses que só foi escolhido pelos indivíduos que 

possui menor renda. 

Tabela 6: Renda em relação ao prazo dos empréstimos 

 RENDA: Até 1 salário mínimo Entre 1 e 2 salários  

  N % N % 

Entre 13 e 24 meses 6 0,12 8 0,16 

Entre 25 e 36 meses 9 0,18 6 0,12 

Entre 37 e 48 meses 10 0,20 3 0,06 

Acima de 48 meses 4 0,08 4 0,08 

TOTAL 29 0,58 21 0,42 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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Para análise do valor consignado em relação a renda, observa-se que os beneficiários 

com menores rendas são os que mais adquiriram empréstimos atualmente, cabe ressaltar que 

os mesmos possuem também maior valor consignado. Para renda inferior ou igual a 1 salário 

mínimo, 26% tem empréstimos consignados de até R$ 5.000,00, assim como, 32% com essa 

mesma renda possuem consignação de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00. Como citado 

anteriormente, a destinação desse recurso foi respectivamente para a aquisição de bens (34%), 

pagamentos de dívidas (20%), problemas de saúde (2%) e para lazer (2%).   

 

                              Tabela 7: Renda em relação ao valor empréstimo  

  VALOR DO EMPRÉSTIMO  

  

 R$                        5.000,00  

 R$ 5.001,00 

a R$ 

10.000,00   

  N % N %  
Até 1 salário mínimo 13 0,26 16 0,32  
Entre 1 e 2 salários 10 0,20 11 0,22  

TOTAL 23 0,46 27 0,54  
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Analisando os indivíduos com renda de 1 a 2 salários tivemos 20% para empréstimos 

de até R$ 5.000,00, e para consignação de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 correspondente a 22% 

dos entrevistados. Esses créditos foram respectivamente 20% para pagamento de dívidas, (2%) 

a pedido de terceiros e (2%) para problemas de saúde. 

 Pode ser considerado que os beneficiários com renda menores, referente a 1 salário 

mínimo, adquiriram o empréstimo consignado mais vezes. Principalmente os empréstimos de 

maior valor aquisitivo, de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O crédito consignado em linhas gerais, é uma modalidade de crédito que tem como 

público alvo a pessoa física, seja ela, aposentado, pensionista ou servidor público (civil e 

militar), e uma de suas principais características são as parcelas descontadas automaticamente 

em folha de pagamento. Outro ponto a ser considerado, é que essa modalidade de crédito possui 

uma das menores taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras. Tendo em vista, que 

também há uma maior confiança dos bancos no ato emprestar dinheiro nessa modalidade de 

crédito. 

Quanto a análise do grau de endividamento de aposentados e pensionistas do INSS 
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usuários do crédito consignado, acredita-se que estes usuários adquiriram o crédito para o 

pagamento de outras dívidas contraídas. Em geral, não houve uma resistência considerável do 

público para responder ao questionário, ao mesmo tempo que foram selecionados 

aleatoriamente em frente a instituição, nas datas propícias para o pagamento de aposentados e 

pensionistas. Os indivíduos foram abordados e convidado para responder ao questionário, no 

geral, a maioria aceitaram contribuir com a pesquisa, de modo a responder as questões 

solicitadas.  

A modalidade de crédito consignado é tida como uma das modalidades que tem maior 

facilidade de acesso, principalmente pelo público, que deseja realizar este tipo de investimento. 

As instituições financeiras tem uma confiança maior por esses empréstimos, devido 

principalmente a forma de pagamento. 

Em relação a finalidade do crédito tomado, pode ser comprovado que a maioria dos 

entrevistados adquiriram o crédito para o pagamento de dívidas e a aquisição de bens. Pode-se 

comprovar que o empréstimo consignado traz aspectos positivos e negativos, como aspecto 

positivo, tem-se a capacidade de aumentar o poder de compra e o consumo das pessoas quando 

a finalidade é a aquisição de bens, como também tem aspecto negativo, quando relacionado a 

finalidade do crédito, no tocante ao pagamento de dívidas.  

Os objetivos investigados, nos levam a obter importantes conclusões quanto ao nível de 

escolaridade, renda e principais motivos que fazem com que os beneficiários peçam um 

empréstimo consignado.  Quanto às características pessoais dos aposentados ou pensionistas na 

tomada de crédito, perceber-se que esses indivíduos com diferentes níveis de escolarização 

adquirem o crédito. Em relação à idade, os idosos com idade superior a 60 anos, têm uma 

demanda superior por crédito consignado em relação aos demais. 

Tendo em vista o baixo grau de instrução dos entrevistados, assim pode ser considerado 

um fator que influencia nas tomadas de decisões dos indivíduos. Os mesmos acabam entrando 

em situação de endividamento, porque muitas das vezes não são repassadas as informações 

necessárias e não há uma administração básica das finanças pessoais. 

Quanto à finalidade do crédito, os principais motivos que comportam as maiores 

percentagens dentro da pesquisa foram; o pagamento de dívidas, e a aquisição de bens. Sendo 

o pagamento de dívidas o motivo principal, com um valor de 40%.  Diante disso, percebe-se 

um indício de não organização das finanças pessoais. Segundo alguns autores, é preocupante 

pedir um empréstimo para pagar dívidas, pelo fato de estar sendo realizada uma nova dívida 

para pagar outra. A frequência desses atos acaba tornado as pessoas vulneráveis ao 

endividamento.  
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Embora os motivos para a aquisição de crédito dos contratantes do empréstimo 

consignado junto do INSS estejam relacionados a diversos fatores, a possibilidade de tomar ou 

assumir o crédito parece garantir a sua autonomia. De outra parte, esta possibilidade de acesso 

ao crédito para encurtar os seus problemas financeiros e o processo rotineiro de tomada de 

crédito, deve ser analisado conforme o contexto em relação aos riscos de endividamento.  

Dentre os resultados que mais chamam a atenção, estão o fato de que a maioria dos 

entrevistados afirmaram ser vantajoso contrair o empréstimo. Portanto, não há uma restrição 

significativa dos entrevistados ao crédito consignado. Pois, pelos resultados, há sim vantagem 

em adquirir o empréstimo independentemente do motivo, uma vez que, satisfez a necessidade 

momentânea do indivíduo. 

Com o embasamento teórico das principais obras de Lopes et al. (2014), Santos et al. 

(2015), dentre outros que também trataram do endividamento de usuários do crédito 

consignado, em nenhuma dessas obras foi constatado o endividamento de aposentados e 

pensionistas tendo em vista que as hipóteses inicias destes trabalhos, eram de que a finalidade 

do crédito era o pagamento de outras dívidas.   

Por fim, não diferentemente dos resultados de outras obras que foram estudadas a cerca 

desta temática. A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, não foi verificado um elevado 

grau de endividamento de aposentados e pensionistas do INSS usuários do crédito consignado.  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

CAMPUS AVANÇADO PROFa.  MARIA ELISA DE A. MAIA – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA – DEC 

      

Apêndice  - Questionário da pesquisa 

 

1. Situação: ( ) Aposentado ( ) Pensionista  

2. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino. 

3. Idade: ( ) Menos de 60 anos ( ) 60 a 65 anos ( ) 66 a 70 anos ( ) Acima de 70 anos 

4. Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Separado/divorciado ( ) Viúvo 

5. Grau de instrução:  

( ) Primário ou Fundamental Incompleto, Alfabetizado  

( ) Ensino Fundamental Completo  

( ) Ensino Médio  

( ) Ensino Superior  

( ) Pós-Graduação (Especialização/Mestrado/Doutorado) 

6. Renda total: ( ) Até 1 s.m. ( ) Entre 1 e 2 s.m. ( ) Entre 2 e 3 s.m. ( ) Acima de 3 s.m. 

7. Possui outros rendimentos além da aposentadoria/pensão? ( ) Sim ( ) Não. 

8. Possui dependentes? ( ) Sim. Quantos: ______________.  ( )Não 

9. Quantos empréstimos consignados você possui atualmente? 

( ) Apenas 1 

( ) De 2 a 3 

( ) De 4 a 5 

( ) Mais de 5 

10. Qual o percentual de comprometimento do(s) crédito(s) consignado(s) em relação à sua 

renda? __________. 

11. Qual a finalidade do crédito? 

( ) Aquisição de Bens de Consumo (Eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, etc) 

( ) Compra de Imóvel (casa, apartamento, terreno, etc) 

( ) Compra de Veículo (carro, moto, bicicleta, etc) 

( ) Problemas de Saúde (exames, remédio, internação, etc) 

( ) Para pagar outras dívidas (cheque especial, cartões de crédito, crediários, outros 

empréstimos, etc) 

( ) A pedido de terceiros (esposo (a), pais, filhos, amigos, etc) 
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( ) Viagens e turismo (lazer) 

( ) Outros. Especificar: _________________. 

12. Qual valor você pegou emprestado? 

( ) Até R$ 5.000,00 

( ) De R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00 

( ) De R$ 10.000,00 até R$ 20.000,00 

( ) De R$ 20.000,00 até R$ 30.000,00 

( ) Acima de R$ 30.000,00 

13. Qual foi o prazo do empréstimo consignado? Considerar o prazo do último empréstimo 

consignado, caso possua mais de um. 

( ) Até 12 meses. 

( ) Entre 13 e 24 meses. 

( ) Entre 25 e 36 meses. 

( ) Entre 37 e 48 meses. 

( ) Acima de 48 meses. 

14. Você tem conhecimento da taxa de juros praticada na contratação do empréstimo 

consignado? ( ) Sim   ( ) Não. 

15. Utiliza outras modalidades de crédito, fora o consignado?  

( ) Sim. Quais (Cartão de crédito, outros financiamentos e empréstimos, crediário, etc)? 

______________________________. 

( ) Não. 

16. Qual o percentual de comprometimento com outras modalidades de crédito? _________. 

17. Você considera que o crédito consignado já foi importante na aquisição de bens de 

consumo? ( ) Sim ( ) Não. 

18. Sem o recurso do crédito seria possível à aquisição do bem de consumo que eventualmente 

tenha adquirido com o recurso do crédito? ( ) Sim ( ) Não. 

19. Em uma escala de 0 a 5, como você classifica a importância do crédito para aquisição dos 

bens de consumo? ( ) 0 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

20. Como você tomou conhecimento sobre a modalidade de crédito consignado? 

( ) E-mail/Redes Sociais    ( ) Panfletos   ( ) Telefone   ( ) Correspondência (Correios) 

( ) Pessoalmente   ( ) Outros. Qual: __________________. 

21. Você consegue fazer algum tipo de poupança ou investimento? ( ) Sim  ( ) Não. 

22. Você contrataria crédito consignado novamente? ( ) Sim ( ) Não. Motivo. 

___________________. 


