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Estudo inédito realizado em maio de 2020 com dados do Cadastro Positivo traz visões sobre pontualidade 
no pagamento de empréstimo pessoal com visões sobre idade, distribuição por faixa de renda e regiões do 
Brasil. Informações estratégicas para apoiar decisões seguras e responsáveis na concessão de crédito.

Empréstimo pessoal: população madura 
adere mais, com pontualidade

Fique por dentro:

• O índice de pontualidade no pagamento do empréstimo pessoal dos idosos, acima de
60 anos, é o maior: 91,3%, na comparação com outros grupos etários.

• Quem é mais velho também faz mais uso do empréstimo pessoal: 22,4% no caso dos
acima de 60 anos.

• A turma de 18 a 25 anos é quem menos faz uso da modalidade de crédito: 11,1%
• Média nacional de pontualidade é de 85,8%.
• A modalidade de empréstimo pessoal é democrática: se distribui de forma homogênea

entre as diversas faixas de renda.
• 13,7% é a média de comprometimento da renda do brasileiro com empréstimo pessoal.
• Moradores da região Sul são os que menos comprometem a renda com empréstimo.
• No recorte por estados, a população do DF é quem menos compromete renda: 11,2%.
• De modo geral, a amostra analisada com empréstimo ativo em maio de 2020,

comprometeu pouco a renda com a modalidade, o que pode demonstrar tendência a
melhor planejamento financeiro.

• Empréstimo pessoal e crédito consignado têm médias de comprometimento de renda
próximas no mesmo mês da avaliação: 13,7% no caso do primeiro e 14,2% no segundo.

Quer saber tudo sobre a utilização do crédito consignado por brasileiros durante a 
pandemia? Acesse aqui o nosso estudo com dados do Cadastro Positivo.

https://www.serasaexperian.com.br/blog/estudo-inedito-mostra-uso-consciente-do-emprestimo-consignado-por-brasileiros-acima-de-50-anos
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Com base nas informações do Cadastro Positivo, quem tem acima de 60 anos, lida de forma mais 
responsável com o empréstimo pessoal: a pontualidade no pagamento evita os juros e endividamento. 
A taxa de pontualidade dos cidadãos seniores que contrataram a modalidade e tinham contratos ativos em 
maio deste ano é de 91,3%. Isso posiciona o grupo em primeiro lugar quando comparado às outras divisões 
por idade e fica acima da média geral que é de 85,8%. Os jovens entre 18 a 25 anos são os menos pontuais 
com 76,7%.

Confira abaixo a relação entre idade e pontualidade no pagamento do empréstimo pessoal: 

Mais velhos, mais pontuais

Fonte: Serasa Experian



Os dados apontam que 16,8% da população do país que está no Cadastro Positivo tinha algum empréstimo 
pessoal ativo. E quem mais utiliza é também o grupo dos mais pontuais: as pessoas acima de 60 anos. 
Confira abaixo:

Contratação de empréstimo por idade: 

”O empréstimo pessoal é uma linha de crédito procurada por quem 
precisa, por exemplo, quitar uma dívida, fazer uma compra mais cara 
evitando financiamento a juros mais altos e até mesmo substituir 
dívidas caras, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. 
Os idosos, faixa que concentra também os aposentados, estão em uma 
fase mais madura e experiente, por isso, costumam priorizar melhor o 
pagamento em dia de suas contas para não desequilibrar o orçamento 
e manter uma vida financeira mais saudável”, diz o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi.

O que diz o nosso especialista: 

Taxa de pontualidade (%)

18 a 25 anosFaixa etária 26 a 35 anos36 a 50 anos51 a 60 anosAcima dos 60 anos

22,4% 17,8% 16,4% 14,8% 11,1%



Ao analisar a distribuição do empréstimo pessoal por faixa de renda, percebe-se que ela é homogênea, 
atraindo os mais diferentes tipos de pessoas. 

Quem mais utiliza:

• No topo da lista estão os que ganham até R$ 1 mil: 17,8%
• Na faixa de quem recebe entre R$ 5 mil a R$ 10 mil são 17,5%,
• Quem ganha entre R$ 1 mil a R$ 2 mil representa 17,4% 
• A faixa de renda dos que recebem acima de R$ 10 mil concentra 17,0% dos tomadores de empréstimo
• No intervalo dos que têm renda intermediária - de R$ 2 mil a R$ 5 mil – estão as pessoas que menos 

buscam esse tipo de empréstimo: 15,3%.

Empréstimo pessoal atrai diversas 
faixas de renda



No outro extremo, um estado do Nordeste e dois do Norte, concentram o maior comprometimento:
Confira o top 3 dos estados que mais recorrem ao consignado e os três que menos participam:

Amazonas
16,5%

Maranhão
16,6%

Pará
15,5%

Os brasileiros que tinham essa modalidade de crédito contratada no período do levantamento 
comprometem, em média, 13,7% da sua renda com o pagamento das parcelas de empréstimos.

A visão por estados do país revela que os moradores do Distrito Federal têm a menor taxa de 
comprometimento: 11,2%. Mas no recorte por regiões, a Sul é a única que tem todos os seus estados no 
top 10 de menor comprometimento:

Região Sul: menor comprometimento de renda

Paraná
13,5%

Santa Catarina
12,7%

Rio Grande
do Sul
13,2%



Veja, no mapa abaixo, a distribuição por comprometimento de renda com empréstimo pessoal:

Fonte: Serasa Experian
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“Podemos perceber que a população brasileira como um todo, e neste 
caso todos os estados do Sul em especial, procura não comprometer 
excessivamente sua renda com as parcelas mensais, o que pode 
significar um melhor planejamento e consciência na hora de pedir um 
empréstimo pessoal”, complementa Rabi.

O que diz o nosso especialista: 



O estudo com dados do Cadastro Positivo também indica que a média nacional do comprometimento 
de renda com empréstimo pessoal e o comprometimento de renda com empréstimo consignado têm 
percentuais próximos no mesmo período de pesquisa: 

• Empréstimo pessoal: 13,7%
• Crédito consignado: 14,2%

Utilizadas de forma consciente, as duas modalidades de empréstimo podem ajudar o consumidor a se 
organizar financeiramente, já que ambas têm os menores juros do mercado. Como o consignado só pode 
ser solicitado por quem é assalariado ou aposentado – já que o desconto é direto da fonte o que assegura o 
pagamento –, ele é concedido para uma parcela maior de pessoas.

Empréstimo pessoal e Crédito consignado



A partir das informações da base de dados do Cadastro Positivo da Serasa Experian, o levantamento inédito 
considerou uma fotografia de maio dentro de uma amostra de 1,7 milhão de pessoas que utilizam alguma 
modalidade de crédito financeiro em todo o país para identificar o comportamento dos brasileiros em 
relação ao empréstimo pessoal como: representatividade e comprometimento da renda, com visões por 
faixa de renda, idade, Estados e Regiões do Brasil.

A Serasa Experian disponibiliza um curso online e gratuito para contribuir com a saúde 
financeira e empoderar economicamente a população brasileira em tempos de incertezas 
econômicas. O conteúdo apresenta fundamentos básicos de educação financeira, essenciais 
para ajudar aqueles que precisam organizar as finanças da família e até do próprio micro 
negócio, que pode ter sido criado neste momento para gerar renda extra e vai precisar de 
disciplina financeira pessoal para se manter. 

Para participar, basta acessar o link: www.serasaexperian.com.br/acoes-covid e procurar 
pelo tema: Curso Básico de Orientação Financeira. Ainda nesta página, é possível encontrar 
informações sobre as demais iniciativas da Serasa Experian para ajudar consumidores e 
empresas durante este momento desafiador.

Entenda a nossa Metodologia

Serasa Experian tem curso gratuito para apoiar a 
saúde financeira dos brasileiros



Serasa Experian
A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na 
tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas 
do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as 
melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força 
e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se 
à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, 
auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa 
de negócio.

Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo 
para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua 
dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.

Saiba mais em: www.serasaexperian.com.br

Experian
A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida - 
desde comprar um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o 
negócio se conectando com novos clientes - nós empoderamos consumidores e empresas a 
gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle de 
suas vidas e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteli-
gentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organi-
zações a prevenirem fraude de identidade e crime.

Empregamos cerca de 17.200 pessoas em 44 países e a cada dia estamos investindo em no-
vas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximi-
zarem cada oportunidade. A Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) 
e compõe o índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou visite o nosso hub de conteúdo global para as 
últimas notícias sobre a empresa.     


