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Prefácio. 
O Brasileiro e O Mercado 

O Brasileiro é igual ao oposto de O Mercado. Este é adorado por 
seus adeptos como um ser sobrenatural: onipotente, onipresente e 
onisciente. Aquele é impotente, ausente e desinformado. 

O Brasileiro é tratado por seus analistas reducionistas como um 
filho natural, habitante em um território conquistado por alguns 
antecedentes com o extermínio da maioria dos nativos. Misturaram 
três etnias culturais epidérmicas – peles vermelhas, brancas e negras 
– para parir esse filho ilegítimo ou bastardo sem projeto nacional, 
somente com “sonhos” individualistas ou familiares. 

Os antônimos de onipresente são: ausente, inexistente, 
afastado, distante, apartado, retirado, faltoso, limitado, restrito, 
circunscrito. O onipotente é todo-poderoso; não o é O Brasileiro.  O 
antônimo de onisciente é ignorante. 

Demonstrarei com fontes e uso de dados O Brasileiro não existir 
enquanto um ser uniforme. Não há um único agente representativo 
de tamanha desigualdade social entre os habitantes deste território 
chamado Brasil.  

Economistas ao trabalharem com agregados econômicos 
praticam o reducionismo social. Perdem a dispersão da população 
brasileira em diversos segmentos sob qualquer referência econômico-
financeira. 

Em estatística, média é definida como o valor capaz de 
demonstrar a concentração dos dados de uma distribuição. Média 
também é interpretada como um valor significativo de uma lista de 
números. A moda, a média e a mediana são conhecidas como 
medidas de tendências centrais. 

Elas são utilizadas para representar um conjunto de dados com 
um único valor. A moda é o valor com maior frequência absoluta em 
um conjunto. A mediana é o valor posicionado no centro do conjunto. 

As principais referências são a média aritmética simples e a 
média aritmética ponderada pelos pesos dos seus componentes. 
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Infelizmente, na divulgação brasileira de estatística, é raro apresentar 
as medidas de dispersão, aplicadas para determinar o grau de 
variação dos números de uma lista com relação à sua média.  

De certa forma, as medidas de dispersão analisam a distância 
dos números de um conjunto até a média desse conjunto. São elas: 
amplitude, variância e desvio padrão. 

O cérebro humano abomina racionalizar a complexidade 
emergente de interações de múltiplos componentes e/ou agentes. 
Reduz tudo, no âmbito de uma discussão complexa, a duas 
categorias opostas. Ao rejeitar uma das opções, o interlocutor não 
teria alternativa a não aceitar a outra. 

O desafio aqui é, através do uso de fontes de dados, refutar o 
“pensamento preto ou branco”. Este só apresenta um falso dilema 
dicotômico com uma terceira ou mais opções analíticas excluídas. 

A capacidade de processamento mental é muito reduzida frente 
à necessidade de processamento computacional de todos os dados e 
informações disponíveis. Pior, muitos humanos não sabem onde as 
obter e como as processar. 

Para tanto, é preciso do esforço de estudar, de maneira 
compenetrada, para se convencer e conseguir persuadir a outros. O 
professor dá 10% de ajuda-chave aos alunos, enquanto o apoio de 
conversas com colegas é calculado em 20% e o esforço próprio, 70%. 

O professor ensina, isto é, dá senha de acesso ao sabor de 
saber. Qualquer gesto, aceno, sinal ou indício facilita muito ao 
estudante trilhar atalhos mais curtos em lugar de caminhos tortuosos 
por conta própria na base experimental de tentativas-e-erros sem ou 
com parca referência de bibliografia e estatística. 

Um conceito-chave ou uma teoria apropriada, ambos propiciam 
a capacidade analítica de dados empíricos. É melhor obter esse 
“mapa” em vez da tentativa de “abraçar tudo sob o sol” de maneira 
descritiva... 

O economista ao fazer apenas um trabalho descritivo adota 
uma forma degenerada de convencionalismo. Todas as teorias e 
hipóteses científicas, para ele, seriam meras descrições condensadas 
de eventos.  
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Não são verdadeiras nem falsas em si próprias. São simples 
convenções para se ordenar informações empíricas.  

Por vezes incorpora também o instrumentalismo. Este ponto de 
vista metodológico considera teorias e hipóteses científicas apenas 
instrumentos para fazer previsões. Considera as explanações 
científicas como descrições condensadas do passado úteis para 
previsões do futuro caso se mantenha a regularidade dos dados. 

O empirismo bem-orientado depende de experiência, hábito, 
prática, praxe, rotina. Charlatões agem como se tivessem algum 
conhecimento: “os filósofos os consideram estúpidos; os estúpidos os 
consideram filósofos”...  

Aprenderam a se apresentar, aparentemente, como os sábios. 
Mas apenas copiam gestos e retóricas sem saberem pesquisar dados 
e informações para produzir novo conhecimento a respeito de uma 
realidade concreta – e não apenas reproduzir sua ideologia 
apriorística. 

Os sábios tratam de “o que é”. Os ideólogos pregam “o que 
deveria ser”. Suas utopias são críticas à realidade, mas necessitam 
ser embasadas em dados empíricos para ser convincentes. 

Relatórios de pesquisa estatística em lugar de colunas 
opinativas de jornal convencem muito mais. Não deixam lugar para 
dúvida.  

O dado empírico é persuasivo e eloquente. Baseado em boa 
técnica de pesquisa, ele se torna incontestável ou inegável, exceto 
caso seja contraposto por outro dado conclusivo.  

A conclusão final em um debate, para ser categórica, decisiva e 
crível, não pode se basear em palavras retóricas, mas sim em dados 
evidentes à disposição de qualquer cientista para testar a hipótese. 
Obriga o interlocutor aceita-la ou então a “brigar contra os números”. 

A respeito da realidade brasileira, muitos dados importantes 
para a análise existem, mas a maioria dos seres pensantes e leitores 
os desconhecem. Por isso, eu me proponho aqui, neste livro digital, a 
dar dicas de fontes e usos de dados econômico-financeiros sobre 
pessoas físicas, ou seja, não tratarei de pessoas jurídicas e governos. 
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As estatísticas são muitas e o especialista, periodicamente, tem 
de se atualizar com consulta de todas suas fontes habituais – e 
descobrir novas informações –, pois os dados são variáveis ao longo 
do tempo. No caso deste livro, levanto dados recém-publicados sobre 
rendas, despesas, dívidas e aplicações financeiras pessoais. 

Divido esses temas em capítulos onde em cada qual apresento 
uma análise atualizada da sociedade brasileira com base em fontes 
de informações como: IBGE (POF 2017-2018 e SIS 2021), Banco 
Central do Brasil (Relatório de Inflação e Relatório de Inclusão 
Financeira), CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (PEIC - Pesquisa do Endividamento e da 
Inadimplência do Consumidor e ICF – Intenção de Consumo das 
Famílias), Fundo Garantidor de Crédito (FGC), ANBIMA (Varejo 
Tradicional, Varejo de Alta Renda e Private Banking) e B3 (perfis dos 
investidores em bolsa de valores). Não usei os dados SRF (Secretaria 
da Receita Federal com dados obtidos nas DIRPF) neste livro por já 
ter feito isso em outro. 

O objetivo deste livro é ser útil para leitores desejosos de 
conhecer os últimos dados econômico-financeiros sobre as condições 
de vida da população da desigual sociedade brasileira. Servirá, 
igualmente, para meus alunos de Finanças Comportamentais para 
Planejamento da Vida Financeira. Saber onde cada um se insere, 
socialmente, e qual é a mobilidade social desejada, é um ponto-de-
partida para esboçar uma estratégia de Finanças Pessoais. 

Fernando Nogueira da Costa  

Campinas, fevereiro de 2022 
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Capítulo 1. Renda 

Qualidade de Vida: POF 2017-2018  

Uma vida boa, para todos, é a meta social. Deixemos a 
felicidade surgir por si mesma. 

Quais bens básicos possibilitam uma vida boa? Certamente, não 
são gastos destinados apenas a destacar uma posição social. 

Os “bens da moda” são desejados porque outros já os 
possuem. São típicos de inveja infantil: querer ter igual aos outros.  

Os “bens esnobes”, ao contrário, são desejados porque os 
outros não os possuem. Todo “eterno adolescente” tem o desejo de 
ser diferente, exclusivo, de se “destacar da multidão” pelo gosto 
peculiar. 

Finalmente, os “bens de consumo conspícuo” (facilmente 
notados por outros) são desejados apenas porque são reconhecidos 
como caros. São típicos de senilidade. 

Há critérios de inclusão em uma lista de bens básicos para uma 
vida boa.  Eles são sui generis, porque não fazem parte de outro 
bem. 

São também indispensáveis, porque são necessidades ou 
condições sine qua non. Qualquer pessoa caso não os possua tem 
perda ou danos sérios.  

São bens finais, ou seja, são bons em si mesmo e não apenas 
como um meio para alcançar outro bem. Por fim, são universais: 
pertencem à vida boa de maneira geral, não apenas a algum conceito 
particular e local da vida boa. 

Nesse sentido, capacidades humanas fundamentais como 
“proteção contra a discriminação com base na raça, sexo, orientação 
sexual, religião, casta, etnia ou origem nacional” é uma lista 
progressista, mas não é universal. São conquistas civilizatórias ainda 
locais. 

Bens essenciais para uma vida boa são os seguintes: 



  10

1. saúde: sem impedimento do corpo;  

2. segurança: sem sofrer por violência física ou econômica; 

3. personalidade: espaço privado para se assumir;  

4. respeito: mútuo, tolerância, civilidade; 

5. harmonia com a natureza: o animal humano necessita dela;  

6. amizade: afeto desinteressado, com igualdade e solidariedade;  

7. lazer: atividade criativa em lugar de trabalho alienante. 

Bens básicos referem-se à qualidade, não à quantidade. A 
publicidade bombardeia a mensagem de tudo anunciado ser um bem 
essencial, mas a restrição orçamentária obriga critério para as 
decisões de compra. 

Eles, geralmente, não são avaliados por estatística, pois bens 
básicos são objetos de discernimento – e não de medição. Entretanto, 
a Pesquisa de Orçamento Familiar, realizada pelo IBGE durante um 
ano (2017-2018), em casas de famílias, inqueriu a respeito da 
qualidade de vida dos diversos segmentos sociais de “os brasileiros”. 
Vamos analisar as respostas por níveis de escolaridade e faixas de 
renda.  

Grau de Satisfação com a Renda 

Como ponto-de-partida, na análise das condições de vida da 
população brasileira, apresento uma das “linhas-de-chegada” dessa 
última POF. O grau de satisfação da renda – sensação de “boa vida” 
ou não – pode ser influenciado por fatores objetivos e subjetivos.  

Os fatores objetivos como a renda per capita familiar está 
diretamente relacionada com as condições de vida. Quando a renda 
monetária é insuficiente para a aquisição de bens componentes da 
cesta de consumo familiar habitual é provável o “chefe-de-família” 
manifestar níveis baixos de satisfação. 

Outro fator objetivo é o momento de ciclo de vida da família. 
De acordo com cada fase, onde se enquadra cada família, se encontra 
composição da cesta de bens e a preferências são distintas. É o caso 
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de famílias com crianças ou famílias com idosos: elas possuem 
despesas e necessidades diferentes.  

Assim, apesar de possuírem mesma renda per capita, têm 
outras necessidades. Podem ter percepções diferentes de nível de 
satisfação. 

Além disso, a percepção do nível de bem-estar pode ser afetada 
pela posição relativa em relação ao seu grupo de referência. Esta é 
uma percepção por fatores apenas subjetivos.  

Esse grupo pode se caracterizar, por exemplo, por local de 
moradia, etnia ou nível de escolaridade. Desta forma, apesar de 
possuírem a mesma renda per capita, indivíduos podem reportar 
diferentes graus de satisfação com sua renda.  

Eles podem se sentir pertencentes a grupos sociais diferentes. 
Essa percepção é relativa à identificação com gostos e preferências 
de consumo e cultura desse outro grupo. 

A POF, em seu questionário de avaliação de condições de vida 
(POF - Dimensão 6), investigou os graus de dificuldade ou facilidade 
de a renda familiar ser suficiente para as despesas mensais da 
família. Os inquiridos foram perguntados se tiveram: 1- muita 
dificuldade, 2- dificuldade, 3- alguma dificuldade, 4- alguma 
facilidade, 5- facilidade e 6- muita facilidade.  

Para fins de análise, os grupos foram reagrupados da seguinte 
forma: muita dificuldade, alguma dificuldade, alguma facilidade e 
muita facilidade.  

Existem diversas possibilidades para a renda não ser suficiente 
para toda a despesa mensal, tais como:  

1. baixa educação financeira, quando as despesas sempre 
excedem a renda, mesmo em grupos com renda per capita 
mais alta;  

2. perda ou redução da renda de uma ou mais pessoas da família, 
quando as despesas correntes ficam acima da renda;  

3. evento de doença de uma pessoa da família, quando as 
despesas com saúde pressionam o orçamento, por conta de a 
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renda da família se tornar insuficiente para as despesas 
correntes, mesmo aquelas essenciais, como alimentação e 
habitação. 

!  

Dica de leitura dessa tabela (e demais vindouras): some os 
valores de cada linha (horizontal) e depois some os resultados na 
coluna (vertical). O total de cada condicionante dos subgrupos dará 
100% da população – veja o exemplo na última coluna à direita. 

A Tabela 6.7 da POF 2017-18 mostra: no Brasil, 14,1% de 
pessoas viviam em famílias com muita dificuldade, 58,3% dificuldade, 
26,5% facilidade e 1,1% muita facilidade sobre a renda ter 
capacidade de chegar até o final do mês. Alternativamente, 72,4% 
viviam em famílias com relato de algum grau de dificuldade e 27,6% 
de facilidade. 

Percebe-se diferentes avaliações das condições de vida a partir 
das restrições orçamentárias. As famílias com pessoas de referência 
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autodeclaradas preta e parda sentem-se com maiores restrições 
orçamentarias.  

Elas não conseguiriam a cesta de bens de sua preferência com 
a renda disponível para suas famílias. Esta cesta pode ser de bens 
necessários para sobrevivência (alimentação e habitação) ou para 
cesta de itens não essenciais mais desejados, como itens de lazer. 

O nível de instrução da pessoa de referência em cada família 
também demostrou diferenças nos níveis de satisfação com a renda 
familiar. Em famílias com nível de instrução de até o Ensino 
Fundamental completo, 41,6% relataram ter certo nível de 
dificuldade (muita dificuldade ou alguma dificuldade). Enquanto entre 
quem possuía Nível Superior, esta proporção era de 9,0%. Com 
Ensino Médio, era 21,8%. 

Como é menor a renda do grupo com a referência familiar 
tendo cursado só até o Nível Fundamental, ele possui restrição 
orçamentária. Os chefes-de-família com Ensino de Nível Superior 
podem ter um orçamento mais adequado às suas preferências de 
consumo. 

 Um critério objetivo na avaliação da renda ser ou não 
suficiente para as despesas mensais é o próprio grupo de renda ao 
qual a família pertence. Os 40% com menores rendimentos da 
distribuição relataram mais insatisfação com a renda em comparação 
aos 10% com maiores rendimentos.  

Entre os relatos de algum grau de dificuldade (72,4%), 34,4% 
pertenciam aos 40% dos menores rendimentos da distribuição e 
3,8% dos 10% dos maiores rendimentos. Para o grupo de menor 
rendimento da distribuição, o baixo grau de satisfação com a renda 
familiar pode indicar haver necessidades básicas insatisfeitas, como 
alimentação e habitação não serem adequadas.  

Entre os com maiores rendimentos, pode haver insatisfações 
relativas. Trata-se da dificuldade de ter um orçamento de acordo com 
o imaginado ter o grupo ao qual deseja pertencer.  

Quem relatou algum grau de facilidade (27,6%), 5,6% foram 
dos 40% de menores rendimentos e 6,2% de todas as pessoas dos 
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10% de maiores rendimentos. A avaliação de satisfação da renda 
familiar para esses dois grupos deve ser por motivos diferentes. 
  
Lazer e Viagens 

Na POF 2017-18, são captadas despesas com viagens por 
motivo de trabalho, saúde e lazer. Apenas as viagens destinadas 
exclusivamente ao lazer são responsáveis pelo aumento de bem-estar 
das famílias. Portanto, as despesas referentes aos demais motivos 
(saúde e trabalho) não foram consideradas no cálculo desta 
dimensão. 

Lazer e viagens esporádicas a lazer é a última dimensão para 
identificar a qualidade de vida das famílias brasileiras. Das nove 
dimensões analisadas na POF, esta é a única devida a uma escolha 
das famílias puramente voltada para a diversão, entretenimento, 
sendo tão importante para o bem-estar das pessoas quanto a 
alimentação e o consumo de bens e serviços. 

O lazer pode ser definido em termos de tempo ou atividades. 
Em termos de tempo, pode ser visto como o tempo gasto sem 
obrigações e necessidades. Já considerando a definição de atividades 
podem ser listadas ações consideradas como agradáveis e prazerosas 
como assistir televisão, ler, jogar videogame, viajar, praticar esportes 
ou assistir, shows e eventos culturais, em geral. 

A quantidade e a qualidade do tempo de lazer das pessoas são 
fatores importantes para o bem-estar das pessoas, por trazerem 
diretamente satisfação e serem um bom caminho para saúde física e 
mental. Participação em atividades de lazer permitem as pessoas 
construírem relações pessoais, emoções positivas, habilidades e 
conhecimentos adicionais e, portanto, melhorar sua qualidade de 
vida.  

De acordo com a teoria econômica clássica da oferta de 
trabalho, existiria um trade off entre lazer e trabalho, ou seja, mais 
renda e/ou consumo). Isto é, o indivíduo escolhe entre trabalhar mais 
horas e consequentemente aumentar sua remuneração para consumir 
(ou não) mais bens e serviços ou ter mais tempo para o lazer.  

Pressupõe cada indivíduo poder atingir um ponto onde nenhum 
ganho a mais de salário compensará a perda de tempo de lazer. 
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Entretanto, lazer não é apenas quando não se está trabalhando, pois 
existem várias outras atividades obrigatórias ou necessárias não 
geradoras de entretenimento ou prazer. 

Atualmente o estudo das atividades de lazer está mais 
vinculado ao uso do tempo. Busca-se saber como e com qual 
atividade a população ocupa todo o seu tempo: trabalho, atividades 
domésticas, deslocamentos, lazer, entre outros.  

A partir deste tipo de levantamento, é possível identificar não 
só a quantidade de tempo livre classificado por grupos demográficos, 
como também quais as atividades escolhidas para realizar nos 
momentos de lazer. Entretanto, com a POF, a abordagem em relação 
às atividades de lazer só pode ser analisada a partir das despesas das 
famílias e da avaliação subjetiva. 

No âmbito dessa dimensão (9) da POF, os grupos de despesas 
selecionados estão divididos nos grupos lazer e viagens esporádicas a 
lazer. O primeiro grupo, lazer, é composto pelos subgrupos:  

a)  leitura não técnica – jornais, revistas, livros não didáticos; 

b)  entretenimento – ingressos para cinemas, shows, teatros, 
museus, óperas e danças;  

c)  eventos esportivos;  

d)  recreação – atividades e/ou ingressos a parques, jardim 
zoológico, material de pesca, aluguel de bicicleta, cadeira de 
praia entre outros; 

e)  brinquedos e jogos – boneca, bola, vídeo game, drones, etc. 

Já o grupo de viagens esporádicas a lazer inclui as despesas 
realizadas em viagens fora da rotina semanal, tais como:  

a)  alimentação;  

b)  transporte; 

c)  hospedagem;  

d)  passeios e eventos;  
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e)  pacotes turísticos nacionais e  

f)  pacotes turísticos internacionais. 

Observando os condicionantes a grande maioria manteve a 
proporção no intervalo de 30% a 70%, entre viagens esporádicas a 
lazer e lazer, respectivamente. 

A partir dos décimos de rendimento é possível perceber: as 
despesas com lazer tiveram uma participação maior nas famílias nos 
décimos mais baixos da distribuição, sendo até o quinto décimo a 
proporção ter variado de 33,3% a 37,9%. Já nos cinco décimos 
superiores a proporção de despesas com lazer ficou no intervalo de 
23,4% a 33,9%. Portanto, as famílias com maiores rendimentos 
puderam destinar mais recursos com viagens, porque elas requerem 
maiores despesas. 

Despesas com lazer e viagens esporádicas a lazer refletiram 
diferenças de acordo com o nível de instrução da pessoa de 
referência.  

Agregando a participação das despesas das famílias com 
pessoas de referência Sem Instrução, Ensino Fundamental 
Incompleto ou Completo, teve-se 20,7% da despesa total com esta 
categoria.  

Juntando as famílias com pessoas de referência com até o 
Ensino Médio Incompleto ou Completo e Superior Incompleto, a 
participação aumentou para 29,1%.  

Em compensação, apenas as famílias com a pessoa de 
referência com Ensino Superior Completo representaram a metade do 
total do consumo com lazer e viagem, 50,2%. Isto embora apenas 
13,7% (28.335.781) das pessoas tenham chefe-de-família com esse 
nível de escolaridade. 

Os décimos de rendimento demonstraram mais uma vez como 
despesas consideradas não essenciais ou até mesmo supérfluas estão 
atreladas ao rendimento das famílias. O último décimo da distribuição 
correspondeu a 49,0% de todas as despesas com lazer e viagens. Até 
mesmo a diferença do nono (15,5%) para o último décimo foi 
acentuada.  
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Considerando a razão 10/40, ou seja, o valor do último décimo 
sobre a soma dos quatro primeiros, teve-se 5,67. Portanto, as 
pessoas classificadas no último décimo, 20,7 milhões, tiveram uma 
despesa com lazer e viagens mais de cinco vezes superior às 82,8 
milhões de pessoas representantes dos quatro primeiros décimos. 

Ao analisar os condicionantes relativos a características da 
pessoa de referência da família pode-se destacar àquelas com 65 
anos ou mais. Com a maturidade, teve uma distribuição mais 
equilibrada entre as despesas com eventos culturais, esportivos e 
recreação, 54,3%, e leitura, brinquedos e jogos, 45,7%.  

No grupo viagens a lazer, 75,8% dos gastos foram destinados 
para alimentação, transporte e hospedagem e 24,2% para 
entretenimento e pacotes turísticos.  

Em relação ao nível instrucional, conforme aumenta a 
escolarização da pessoa de referência, a participação com 
alimentação, transporte e hospedagem cai. Consequentemente mais 
se gastou com passeios e eventos e pacotes turísticos.  

Até o Ensino Fundamental Completo, gastou-se quase 80% com 
alimentação, transporte e hospedagem e pouco mais de 20% com 
passeios e eventos, pacotes turísticos. Para quem possui o Superior 
Completo foi, respectivamente, 70% e 30%. Até o Superior 
Incompleto ficou entre os dois segmentos: 77% e 23%. 

Avaliação do Padrão de Vida em relação ao Lazer 

A POF também apresenta a proporção de pessoas de acordo 
com a avaliação do padrão de vida da família em relação ao lazer e 
aos condicionantes selecionados. Através do questionário das 
condições de vida (POF 6) são levantadas na pesquisa a opinião da 
família acerca da qualidade dos serviços públicos e privados de lazer 
aos quais os membros da família tiveram acesso. A avaliação é dada 
a partir da classificação em: bom, satisfatório ou ruim. 

No Brasil, o resultado da avaliação subjetiva referente ao lazer 
revelou a proporção de pessoas moradoras em domicílios com 
avaliação do padrão de vida em relação ao lazer foi muito próxima 
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para os três níveis de classificação: bom, 35,1%; satisfatório, 30,7% 
e ruim, 34,1%.  

Deste modo, a análise pelas estratificações através dos 
condicionantes se torna mais necessária, a fim de se compreender 
quais as principais características demográficas e econômicas podem 
traçar o perfil das pessoas contentes ou não com seu padrão de lazer. 

A avaliação positiva em relação ao padrão familiar de lazer 
aumenta conforme cresce o nível de escolaridade da pessoa de 
referência da família. Entre as pessoas em famílias onde a pessoa de 
referência tem até o Ensino Fundamental Completo, 31,9% 
consideram o lazer como bom, quando a pessoa de referência tem 
até o Ensino Superior Incompleto, esta percepção subiu para 35,4% 
das pessoas. Entre as pessoas de famílias onde a pessoa de 
referência completou o Ensino Superior a avaliação positiva do lazer 
aumenta para 46,8%. 

A proporção de pessoas em famílias com 10% de maior 
rendimento avaliadoras de seu padrão de lazer como bom é 54%, isto 
é, 11,2 milhões de pessoas. Em contraponto, apenas 29% das 
pessoas em famílias com 40% de menor rendimento consideram o 
lazer familiar bom, 24,0 milhões.  

Por isso, 42% delas qualificaram o lazer como ruim (34,8 
milhões). É um número muito superior às 2,9 milhões de pessoas 
(14%) pertencentes ao décimo de rendimento mais superior com 
julgamento do padrão de lazer familiar como ruim. 

Rendimentos: Conceitos Básicos da POF 2017-2018  

O orçamento das famílias é composto tanto pelas despesas, 
analisadas como exemplo nos tópicos anteriores, referentes a lazer e 
viagens, quanto pelas receitas, dadas pelos valores dos rendimentos 
e variações patrimoniais recebidos e registrados na pesquisa.  

Os rendimentos representam uma parte importante no 
orçamento familiar. A partir dos rendimentos auferidos por todos os 
membros das famílias, estas decidem quantos bens e serviços serão 
adquiridos e sua forma de aquisição.  
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Além disso, entender a composição do rendimento pode dar 
indicativos da dinâmica econômica.  

O rendimento da POF é composto por dois grupos principais:  

1. no primeiro grupo estão os auferidos de forma monetária,  

2. o segundo grupo é não monetário.  

A parte monetária é formada por rendimentos captados:  

1. no mercado de trabalho,  

2. nas transferências governamentais e intrafamiliares, e  

3. associados ao patrimônio como, por exemplo, os aluguéis de 
imóveis.  

Além do rendimento, fazem parte do orçamento das famílias as 
variações no patrimônio, como saques da poupança, recebimento de 
herança, vendas de imóveis, etc. Elas, obtidas pela disponibilidade de 
estoque de riqueza, também entram no orçamento das famílias.  

A parte não monetária é o valor imputado a partir das 
aquisições não monetárias das famílias. Este valor mostra o quanto 
de renda seria necessário para a aquisição desses bens. É estimativa 
subjetiva não muito precisa e, por isso, questionarei essa opção mais 
adiante. 

Antes de passar para análise de outra fonte de dados 
estatísticos, é necessário precisar os conceitos, de acordo com o 
critério adotado pelo IBGE.  

A análise dos rendimentos e da variação patrimonial é 
determinante para os estudos socioeconômicos e, em particular, com 
o uso da fonte de dados propiciados pela POF, tendo em vista a 
possibilidade de análise conjunta com as despesas. Permitem 
avaliações mais completas ou holistas a partir dos orçamentos 
domésticos. 

O rendimento bruto total da unidade de consumo corresponde 
ao somatório dos rendimentos brutos monetários dos componentes 
das unidades de consumo, exclusive os empregados domésticos e 
seus parentes. É acrescido do total dos rendimentos não monetários 
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das unidades de consumo – e este é um problema, a meu ver, para o 
planejamento das Finanças Pessoais ou Familiares. 

O IBGE considerou como rendimento todo e qualquer tipo de 
ganho monetário, exceto a variação patrimonial, recebido durante o 
período de referência de 12 meses anteriores à data de realização da 
coleta das informações. 

O rendimento foi pesquisado para cada um dos moradores. Ele 
constituiu uma unidade de orçamento/rendimento. 

O rendimento do trabalho refere-se à remuneração monetária 
bruta proveniente do trabalho de empregado (público, privado ou 
doméstico), e de empregador e conta-própria. 

O rendimento do empregado é o bruto da pessoa ao trabalhar 
para um empregador, geralmente obrigando-se ao cumprimento de 
uma jornada de trabalho. Recebe, em contrapartida, remuneração 
total ou parcial em dinheiro.  

São incluídos os valores recebidos de horas extras, 1/3 de 
férias, 13º. salário, participação nos lucros, auxílio-refeição, auxílio-
transporte, auxílio-combustível, indenizações trabalhistas, salário-
educação, auxílio-creche, auxílio-moradia e outros. 

A POF investigou os trabalhos como empregado privado, 
público, doméstico e em ajuda a membro do domicílio ou a parente, 
muito embora esta última categoria seja não remunerada. 

Empregador é a pessoa cujo trabalho é explorar o seu próprio 
empreendimento, tendo pelo menos um empregado remunerado. 

Trabalhador por Conta-própria é a pessoa, individualmente ou 
com sócio, sem ter empregado e contando ou não com ajuda de 
trabalhador não remunerado, membro da unidade de consumo, 
explora uma atividade econômica ou exerce uma profissão ou ofício 
de forma permanente ou eventual. 

Considerou-se como rendimento do empregador ou do por 
conta própria a diferença entre os valores recebidos e as despesas 
necessárias ao exercício da atividade econômica. Entre outras, lista: 
aluguel, matéria-prima, telefone, energia elétrica. No caso de 
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empregador, somam-se também os pagamentos e encargos relativos 
aos empregados. 

Transferência o rendimento monetário bruto proveniente de: 

1. Aposentadoria e pensão de Previdência Pública e INSS 

2. Aposentadoria e pensão de Previdência Pública e INSS, auxílio-
doença, restituição de previdência pública, devolução de 
previdência pública e abonos, assim como os respectivos 13º. 
salários e outros valores. 

Aposentadoria de Previdência Privada é a aposentadoria, 
suplementação e complementação da Previdência Privada, seja 
fundos de pensão abertos, seja fechados. São recebidas pelo 
contribuinte sob a forma de pecúlio e suplementação ou 
complementação de aposentadoria da Previdência Social. 

Transferências de renda incluem os Programas Sociais Federais: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da 
Assistência Social - BPC-LOAS, Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil - PETI, etc. 

Somam-se também a pensão alimentícia, mesada, doação, 
transferência interfamiliar, etc.  

Classificam-se como outras transferências os prêmios 
restituídos e as indenizações pagas por seguradoras, ganhos de 
jogos, salário-família, auxílio-natalidade, programas sociais estaduais 
e municipais, seguro-desemprego, auxílio-maternidade, auxílio-
funeral e outras transferências similares. 

O aluguel é o rendimento monetário bruto proveniente de 
locação, ocupação, uso ou exploração de direitos de bens imóveis, 
inclusive sublocação de casas, apartamentos, cômodos, sítios, lojas, 
vagas em garagem, fazendas, terras e outros. Inclui também o 
aluguel, uso ou exploração de direitos de bens móveis como, por 
exemplo: veículos, apetrechos para festas, exploração de direitos 
autorais e invenções. 

Outras rendas referem-se às rendas monetárias provenientes 
de vendas eventuais como, por exemplo: rendimento de morador 
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ausente, rendimento de menores de 10 anos, dividendos, juros 
recebidos e outros rendimentos. 

Talvez o maior problema conceitual seja considerar como 
rendimento não monetário a parcela equivalente às despesas não 
monetárias como definidas anteriormente. Estas são iguais, em 
termos contábeis, às receitas não monetárias com exceção do aluguel 
estimado. 

Para a imputação do valor do rendimento não monetário 
correspondente ao aluguel de imóveis, foram deduzidas, do valor do 
aluguel estimado pelas unidades de consumo, as despesas com 
manutenção e reparos, impostos, taxas de serviços e seguros com o 
domicílio, conforme as recomendações contidas no documento 
Informe de la conferencia (2003), realizada pela OIT, em dezembro 
de 2003. 

Discutiremos esse ponto com maior profundidade mais adiante. 

Antes disso, e após conceituar os diversos fluxos de renda, é 
necessário tratar dos estoques acumulados. A variação patrimonial 
compreende vendas de imóveis, carros e outros bens, heranças e a 
variação do saldo positivo da movimentação financeira: depósitos e 
retiradas de aplicações financeiras como, por exemplo, poupança e 
cotas de fundos de investimento. 

O aumento do ativo corresponde a despesas com aquisição de 
imóveis, construção e melhoramento de imóveis próprios e outros 
investimentos como, por exemplo, títulos de capitalização, títulos de 
clube, aquisição de terrenos para jazigo e outras aquisições similares. 
O aumento do ativo pode ser traduzido como um aumento do 
patrimônio familiar. 

Na diminuição do passivo, estão incluídas as despesas com 
pagamentos de débitos, juros e seguros com empréstimos pessoais e 
prestação de financiamento de imóvel. 

Para um determinado conjunto de dados, a estimativa do 
rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar é a 
soma dos rendimentos monetários mensais brutos, dos rendimentos 
não monetários mensais das unidades de consumo e da variação 
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patrimonial, dividida pelo número de unidades de consumo contidas 
neste conjunto. 

Por fim, deve-se registrar o IBGE ter considerado como salário 
mínimo o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 
reais), vigente em 15 de janeiro de 2018, data de referência da 
pesquisa. 

Rendimentos Totais e Variações Patrimoniais 

Na POF 2017-18, é apresentada a relação das sete classes de 
rendimento total e variação patrimonial mensal familiar com valores 
em reais e os valores equivalentes em salários mínimos de 15 de 
janeiro de 2009. Por simplificação, ao longo do texto, quando é feita 
a abordagem das classes de rendimentos e variação patrimonial, 
estas são denominadas classes de rendimentos. 

Confira o Quadro 2. Grosso modo, pode-se classificar essas 
faixas de renda progressivas como: pobres [0-2 salários mínimos] – 
classe média baixa [2-3] – classe média remediada [3-6] – classe 
média em ascensão [6-10] – classe média alta [10-15] – varejo de 
alta renda [15-25] – private banking [25-...] 

!  

De acordo com a Tabela 13 da POF 2017-2018, no Brasil o 
rendimento total médio mensal familiar auferido foi de R$ 5.088,70. 
Agregando-se à variação patrimonial, este valor alcançou, em média, 
R$ 5.426,70.  

Para famílias em áreas urbanas, o valor do rendimento total 
médio e da variação patrimonial foi de R$ 5.806,24, enquanto em 
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áreas rurais, R$ 3.050,49. Em média, as famílias em situação rural 
receberam pouco mais da metade (52,3%) dos valores recebidos 
pelas famílias em áreas urbanas, revelando uma diferença 
significativa entre as duas áreas. 

!  

No Brasil, o valor médio do rendimento do trabalho foi de R$ 
3.118,66, representando 57,5% dos valores recebidos pelas famílias 
como rendimento e variação patrimonial. Decompondo o rendimento 
do trabalho, 69,1% pertencem a recebimentos provenientes de 
empregados, sejam públicos, privados ou domésticos, enquanto 
19,2% pertencem a remunerações dos trabalhadores por conta 
própria.  

O recorte locacional revela a participação dos rendimentos do 
trabalho nos valores recebidos pelas famílias (rendimento e variação 
patrimonial): 58,4% nas áreas urbanas e 46,8% nas áreas rurais. 

A segunda maior participação foi registrada pelas transferências 
(19,5%). Elas incluem as aposentadorias e pensões pública e privada, 
bolsas de estudos e programas sociais de transferência de renda.  

Para entender melhor a dinâmica das transferências, esta é 
dividida em subgrupos por fonte do pagamento, como as 
transferências do INSS, da Previdência Pública, dos programas sociais 
federais e outras transferências, além da Previdência Privada. Chama 
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a atenção as aposentadorias e pensões do INSS, cuja participação no 
total das transferências foi de 55,0%, os programas sociais federais 
representam 5,4% das transferências e apenas 1,0% dos valores 
recebidos como rendimentos e variação patrimonial.  

Nas áreas urbanas, as transferências têm peso similar ao 
encontrado no total do Brasil (19,0%). Todavia, quando se observa as 
transferências nas áreas rurais, sua importância fica maior (25,3%).  

Isso mostra o peso das transferências no orçamento das 
famílias nas áreas rurais. As aposentadorias e pensões do INSS são 
responsáveis por cerca de 70% do total das transferências nesta 
área. 

No Brasil os rendimentos de aluguel (de bens móveis e imóveis) 
e as outras rendas apresentaram as menores contribuições na 
composição do total dos valores recebidos (1,6% e 0,7% 
respectivamente). Tanto nas áreas urbanas (1,7% e 0,7%, 
respectivamente) quanto nas rurais (0,9% em ambas), estes 
componentes do rendimento também tiveram as menores 
participações. 

Para o Brasil como um todo, 14,5% do total auferido pelas 
famílias foi não monetário. Dessa forma, os rendimentos não 
monetários tiveram um peso maior no orçamento das famílias em 
lugar de o aluguel, a renda do trabalho por conta própria ou mesmo 
as aposentadorias e pensões do INSS. O peso deste componente foi 
maior nas áreas rurais (18,3%). 

Mais adiante será aprofundado o tema de atribuição de valor 
como custo de oportunidade ao se pagar ou não o aluguel. Ao 
contrário do pensado comumente, um percentual baixo de famílias 
arca com esse pagamento. 

Além dos componentes da renda descritos acima, há também 
um outro componente bastante importante: a variação patrimonial. 
Este componente mostra a parcela monetária obtida pelas famílias 
com resgate de valores dos seus ativos financeiros, como saques de 
poupança ou de outros ativos financeiros, bem como a venda de 
terrenos ou outros bens.  
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No todo, dada a concentração da riqueza financeira em mãos de 
poucos, a participação deste item representou 6,2%. No entanto, nas 
áreas rurais, a participação deste componente foi ainda maior 
(7,9%). 

Na Tabela 16 da POF 2017-18 estão alguns percentuais, as 
médias parciais de cada classe e as médias globais para o Brasil e 
seus contextos geográficos (urbano, rural e Grandes Regiões). No 
Anexo Estatístico, coloquei tabelas baixadas do site do IBGE com 
leitura da estratificação, em termos brutos e relativos, mais 
facilmente compreensível. Estão separadas em áreas: urbana e rural. 

Com os valores da Tabela 16 é possível analisar duas 
características fundamentais da distribuição dos rendimentos e 
variações patrimoniais:  

1. a composição da média e  

2. a concentração.  

Mais especificamente, as médias parciais ajudam nas 
estimativas das contribuições (acumuladas) das sete classes para os 
valores médios mensais dos rendimentos e da variação patrimonial 
em diferentes contextos geográficos, assim como o percentual 
(acumulado) das famílias das respectivas classes e contextos. 
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!  

Na primeira classe de rendimento e variação patrimonial da 
Tabela 16 estão as famílias com rendimentos até R$ 1.908,00 (dois 
salários mínimos). Para o Brasil, 23,9% das famílias estão nesta 
primeira classe. Quase ¼ das famílias brasileiras viviam com um 
orçamento mensal cujas as receitas eram de, no máximo, dois 
salários mínimos.  

Este percentual corresponde a um grande contingente com 
cerca de 44,8 milhões de pessoas em 16,5 milhões de famílias. Por 
possuírem os mais baixos valores recebidos, tal contingente contribui 
com apenas 5,5% dos valores registrados. 
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Em ponderação, da média mensal global de R$ 5.426,70 
apenas R$ 297,18 vem deste grupo, indicando tanto a baixa 
apropriação dos rendimentos por estas famílias quanto a baixa 
contribuição das mesmas para essa média nacional. 

Acumulando as três primeiras classes de rendimento e variação 
patrimonial, são agrupadas as famílias com rendimentos até R$ 
5.724,00 (seis salários mínimos) ou menos. Neste grupo estão quase 
¾ das famílias brasileiras (mais precisamente 73,0% delas), 
correspondente a 147,8 milhões de pessoas em 50,4 milhões de 
famílias. 

Este numeroso grupo contribui com apenas 36,1% dos valores 
registrados, equivalente a um pouco mais de 1/3 dos valores. Então, 
da média global de R$ 5.426,70 apenas R$ 1.958,71 vem deste 
grupo, indicando aproximadamente ¾ das famílias tanto se 
apropriarem quanto contribuírem com cerca de 1/3 da média global. 

Ao acumular as quatro primeiras classes da Tabela 16, são 
agrupadas as famílias com rendimentos até 10 salários mínimos (R$ 
9.540,00) ou menos em seus orçamentos. Neste grupo estão quase 
9/10 das famílias brasileiras (mais especificamente 87,0% delas) e 
um pouco mais da ½ da soma valores recebidos por todas as famílias 
brasileiras (mais especificamente 54,2%).  

Logo, da média global de R$ 5.426,70, apenas R$ 2.942,66 
vem deste numeroso grupo formado por 179,2 milhões de pessoas 
em 60,0 milhões de famílias com rendimentos até 10 salários 
mínimos. Caso apenas os valores recebidos por este grupo (composto 
aproximadamente por 9 de cada 10 famílias brasileiras) fossem 
repartidos igualmente por todas as famílias brasileiras, o valor médio 
mensal cairia para R$ 2.942,66, equivalente a pouco mais da metade 
da média global. 

A diferença entre a média global de R$ 5.426,70 e o valor 
médio de R$ 2.942,66 é de R$ 2.484,04. Este valor equivale tanto a 
contribuição quanto a apropriação da média global pelas famílias com 
rendimentos superior a 10 salários mínimos.  

Em termos percentuais, estas famílias se apropriam de 45,8% 
dos valores recebidos mesmo não sendo relativamente numerosas. 
Neste grupo estão apenas 13% das famílias brasileiras.  
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Dito de outra forma, caso apenas os valores recebidos por este 
grupo de elite, cobrindo um pouco mais de 1 a cada 10 famílias 
brasileiras, fossem repartidos igualmente por todas as famílias, 
chegaríamos ao valor médio mensal de R$ 2.484,04 equivalente a 
pouco menos da metade da média global. 

Na classe de renda mais elevada, estão apenas 2,7% das 
famílias brasileiras. Elas receberam mais de 25 salários mínimos (R$ 
23.850,00).  

Este grupo contribui com R$ 1.080,26 para média global de R$ 
5 426,70. Dessa forma este grupo se apropria de quase 1/5 de todos 
os valores recebidos pelas famílias brasileiras ou, mais 
especificamente, 19,9%. 

Cabe ressaltar a composição dos rendimentos e da variação 
patrimonial do primeiro grupo de famílias com rendimentos até dois 
salários mínimos (até R$ 1.908,00) e do último grupo descrito acima 
com rendimentos acima de 25 salários mínimos (mais de R$ 
23.850,00).  

No Brasil, as principais fontes de renda do grupo mais pobre 
foram:  

1. os rendimentos não monetários com 28,2% do total recebido,  

2. os rendimentos de trabalho como empregados (27,2%) ou por 
conta própria (13,3%), 

3. as aposentadorias e pensões do INSS (15,8%) e 

4. as transferências dos programas sociais federais (7,7%).  

Já para o grupo mais rico, as principais fontes foram:  

1. os rendimentos do trabalho como empregados (34,3%) ou 
empregadores (18,4%),  

2. os rendimentos do trabalho por conta própria (7,4%),  

3. a variação patrimonial (15,3%),  

4. os rendimentos não monetários (7,9%),  
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5. as aposentadorias e pensões da previdência pública (7,5%).  

A Tabela 17 mostra as médias parciais e a média global da 
despesa total por classe de rendimentos e variação patrimonial, 
assim como o percentual das famílias de cada classe. Segundo suas 
informações, as famílias cujos rendimentos foram dois salários 
mínimos ou menos (R$ 1.908,00) contribuíram com R$ 356,40 para a 
média global de R$ 4.649,03, equivalente uma apropriação de 7,7% 
das despesas totais. 

!  

Ao acumular as quatro primeiras classes da Tabela 17, são 
agrupadas as famílias com rendimentos até 10 salários mínimos ou 
menos. Tais famílias, contribuíram com R$ 2.768,28 para a média 
global, equivalente a uma apropriação de 59,5% das despesas totais.  

Já as famílias com rendimentos acima de 25 salários 
contribuíram com R$ 727,08 para a média global. Isso significa uma 
apropriação de 15,6% das despesas totais.  

A distribuição da despesa total é menos concentrada se 
comparada à distribuição dos rendimentos e variação patrimonial 
recebidos pelas famílias. Esse fato – quem ganha mais gasta menos e 
aplica mais – é de especial interesse para a formulação de políticas 
públicas e, em particular, para as políticas de combate à pobreza. 
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Além disso, é fato decisivo para o planejamento da vida 
financeira. Orienta desde a dedicação aos estudos, escolha de 
profissões, educação financeira para autocontrole do consumo e 
seleção de uma carteira de ativos adequada aos seus objetivos em 
longo prazo, mantendo uma boa vida com o consumo de bens 
essenciais. 

Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias: Estimativa do 
Banco Central do Brasil 

O conceito, divulgado pelo IBGE, de rendimentos não 
monetários é relevante para a elaboração de uma nova estatística 
pelo Banco Central do Brasil.  

Imputação tem o significado de acusação feita a alguém com ou 
sem fundamento. Mas, figuradamente, é a consciência do ato 
praticado e da obrigação de responder por ele.  

Cada instituição pública com responsabilidade por estatística 
primária tem de ter muito cuidado em fazer imputação de dados. Isto 
para não receber a acusação de manipulação de informações ou 
provocar equívocos nos analistas.  

O Banco Central disponibiliza em frequência mensal as séries de 
médias móveis trimestrais em valores correntes da Massa Salarial 
Ampliada (MSA) e da Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD) por 
meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) sob os 
códigos 22078 e 22079, respectivamente. Adicionalmente, a série 
22080 traz o valor nominal da MSAD acumulado em doze meses.  

As metodologias da MSA e da MSAD estão disponíveis nos 
boxes “Massa Salarial Ampliada: Conceito e Evolução Recente” e 
“Massa Salarial Ampliada e Massa Salarial Ampliada Disponível: 
acurando o conceito e a evolução comparativa recente”, publicados 
nos Relatórios de Inflação de setembro de 2009 e de junho de 2010, 
respectivamente. 

O MSAD é uma medida de renda, onde se considera, além da 
massa de rendimentos do trabalho, outros rendimentos recebidos 
pela população, como benefícios previdenciários e de proteção social 
e rendimentos financeiros. Essa medida de renda, em frequência e 
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tempestividade maiores em relação às dos dados oficiais, é 
importante para o acompanhamento da conjuntura econômica, por 
exemplo, para análise do grau de endividamento das famílias. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica 
dados sobre renda das famílias no Sistema de Contas Nacionais 
(SCN) em frequência anual. O SCN referente ao ano t é divulgado no 
segundo semestre do ano t+2. Há muita defasagem em relação à 
conjuntura. 

Todavia, a comparação da MSAD com dados anuais das Contas 
Nacionais, elaboradas pelo IBGE, mostra a subestimativa pela MSAD 
do volume de recursos disponíveis para as famílias. Isso ocorre tanto 
por escopo – algumas parcelas da renda não estão contempladas na 
MSAD –, quanto porque a metodologia de cálculo faz a adição 
algébrica dos valores nominais das proxies mensais e algumas dessas 
proxies subestimam os respectivos componentes da renda.  

Como o Relatório da Inflação de dezembro de 2021 mostra no 
Boxe 2, a metodologia da nova estimativa de renda avança nesse 
aspecto em relação à MSAD ao considerar a variação percentual anual 
das proxies e aplicá-las aos valores nominais anuais da RNDBF 
obtidos no SCN.  

Essa limitação dificulta a inclusão na MSAD de recursos 
recebidos extraordinariamente. A adição algébrica dessas rendas 
extraordinárias tenderia a superestimar sua importância relativa na 
renda das famílias.   

 Prejudicaria uma avaliação realista de seus impactos na renda 
das famílias. Distorceria também medidas relativas derivadas, como 
os níveis de endividamento e de comprometimento de renda com o 
pagamento de dívidas.  

Nesse contexto, esse citado boxe apresenta uma estimativa 
mensal da Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias (RNDBF), 
desenvolvida pelo Banco Central e que será divulgada mensalmente. 
A metodologia detalhada está descrita na nota técnica 55, citada em 
Referências.   

Esta medida de renda aprimora e substitui a MSAD e aproxima-
a do conceito utilizado nas Contas Nacionais. 
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Conceitualmente, a RNDBF soma os rendimentos obtidos pelo 
uso de fatores de produção (trabalho e capital) e as transferências 
recebidas descontadas das transferências pagas, como impostos e 
contribuições sociais. Para a definição formal e detalhes sobre a 
metodologia de cálculo da RNDBF no Sistema de Contas Nacionais, 
divulgado pelo IBGE, veja em Referências.   

Mais especificamente, a RNDBF considera as seguintes parcelas 
de rendas das famílias, obtidas nas Contas Econômicas Integradas 
(CEI) do SCN: 

Onde: 

RT = Remuneração do trabalho; 

EOB = Excedente operacional bruto; 

RP = Rendas de propriedades; 

BS = Benefícios sociais; 

IRP = Impostos sobre renda e propriedade; 

CS = Contribuições sociais; 

OTC = Outras transferências correntes. 

A remuneração do trabalho inclui:  

1. os salários dos empregados e o rendimento misto bruto: este 
equivale ao rendimento obtido pelos empregadores e pelos 
trabalhadores por conta própria e são parcelas de renda não 
possíveis de ser especificadas exclusivamente como rendimento 
do trabalho ou do capital.;  

2. o excedente operacional bruto das famílias, correspondente 
principalmente às rendas de aluguéis efetivo e imputado: nas 
Contas Nacionais, para as famílias moradoras em imóveis 
próprios, é feita uma estimativa do valor do aluguel como custo 
de oportunidade dessas famílias, ou seja, elas pagariam se o 
imóvel onde vivem fosse alugado – e daí esse valor é imputado 
como renda dessas famílias;  
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3. as rendas de propriedade incluem 1. juros líquidos recebidos, 2. 
rendas distribuídas das empresas para as famílias e 3. rendas 
de investimentos, menos 4. as rendas pagas pelo uso de 
recursos naturais: para as famílias, essa renda é negativa, pois 
compreende os pagamentos feitos por elas pelo uso de recursos 
naturais, propriedades do governo e, por isso, ela é deduzida 
da renda de propriedade das famílias; e  

4. os benefícios sociais somam os benefícios de seguridade social, 
outros benefícios de seguro social e benefícios de assistência 
social.  

Desse total, são deduzidos:  

1. os impostos sobre renda e patrimônio,  

2. as contribuições sociais das famílias e  

3. outras transferências correntes líquidas realizadas pelas famílias 
para os demais setores institucionais da economia e para o 
exterior. 

O Banco Central também divulgará uma estimativa mensal para 
uma medida restrita da RNDBF. Esta exclui o excedente operacional 
bruto e as rendas de propriedade das famílias, ambas imputações 
empiricamente complicadas. Torna-se, conceitualmente, mais 
próxima da MSAD.  

Esses componentes excluídos são parcelas de renda em teoria 
menos correlacionadas com o ciclo econômico. Além disso, não são 
tipicamente destinadas ao consumo imediato, por exemplo, os 
rendimentos dos juros compostos não são sacados, propiciando a 
capitalização das reservas financeira. Além disso, alguns desses 
componentes são de mensuração difícil com dados de alta frequência.  

A Tabela 1 resume a estrutura da RNDBF e da RNDBF restrita.  
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!  

A Tabela 2 compara os valores anuais da MSAD com os da 
RNDBF e da RNDBF restrita divulgados nas CEI. Pelo Índice de Base 
Fixa (2004=100), fica evidente entre esse ano e o fim da Era Social-
Desenvolvimentista em 2014, a RNDBF se multiplicou por três vezes. 
Depois do golpe, aumentou apenas cerca de 1/3 em termos 
nominais. 

Nessa série temporal, percebe-se a RNDBF restrita ser algo em 
torno de ¾ da RNDBF integral, ou seja, as imputações de juros e 
alugueis fictícios como “ganhos de oportunidade” representam pouco 
mais de ¼ do pressuposto poder de compra das famílias. Não 
necessariamente seria exercido ou utilizado... 

Por sua vez, a MSAD é menos de 2/3 da RNDBF. Como o Banco 
Central reconhece, essa medida superestimava o grau de 
endividamento das famílias. Confira também na Tabela 2 o Índice de 
Base Fixa (IBF): essa massa de potencial poder de compra se 
multiplica por quatro nesses dezesseis anos. 

Tabela 1 – RNDBF e componentes em 2019

 Discriminação  Peso  Valor
 (% RNDBF)  (R$ bilhões)

 A. Remuneração do trabalho 60,3 3 158,0
    A1. Salários 48,5 2 540,5
    A2. Rendimento misto bruto 11,8 617,6
 B. Excedente operacional bruto 10,8 563,6
 C. Rendas de propriedade 12,8 670,6
    C1. Juros líquidos recebidos 1,7 88,1
    C2. Rendas distribuídas das empresas 9,2 479,7
    C3. Rendas de investimentos 2,0 103,5
    C4. Renda de recursos naturais -0,0 -0,6
 D. Benefícios sociais 27,0 1 412,7
    D1. Benefícios de seguridade social 13,2 690,7
    D2. Outros benefícios de seguro social 11,9 624,6
    D3. Benefícios de assistência social 1,9 97,4
 E. Transferências correntes das famílias -10,9 -568,4
    E1. Impostos sobre renda e patrimônio -5,4 -280,4
    E2. Contribuições sociais -4,8 -249,1
    E3. Outras transferências correntes -0,7 -39,0
 
 RNDBF = A+B+C+D+E 100,0 5 236,5
 RNDBF restrita = RNDBF - (B+C) 76,4 4 002,4
Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório da Inflação - dez 2021 - Boxe 2: RNDBF
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!  

O Banco Central divulgará mensalmente as séries da RNDBF e 
da RNDBF restrita no Sistema Gerenciador de Séries Temporais 
(SGS). As séries serão publicadas em valores nominais, deflacionadas 
e deflacionadas com ajuste sazonal, em médias móveis de três 
meses14. Adicionalmente, as séries nominais serão publicadas em 
valores acumulados em doze meses.  

O Gráfico 2 compara as séries em termos reais (R$ bilhões de 
setembro de 2021) com ajuste sazonal da RNDBF e da RNDBF 
restrita. 

  

Tabela 2 - RNDBF e MSAD
Nominais  R$ bilhões  R$ bilhões  R$ bilhões 2004=100 Em % Em % Em %

Ano RNDBF 
RNDBF 
restrita MSAD RNDBF - IBF RNDBF 

RNDBF 
restrita MSAD

 2004 1.277 964 822 100 100% 75% 64%
 2005 1.407 1.069 922 110 100% 76% 66%
 2006 1.546 1.192 1.019 121 100% 77% 66%
 2007 1.738 1.348 1.120 136 100% 78% 64%
 2008 1.969 1.528 1.268 154 100% 78% 64%
 2009 2.202 1.712 1.406 173 100% 78% 64%
 2010 2.492 1.895 1.581 195 100% 76% 63%
 2011 2.829 2.155 1.769 222 100% 76% 63%
 2012 3.161 2.402 1.967 248 100% 76% 62%
 2013 3.550 2.725 2.177 278 100% 77% 61%
 2014 3.898 3.000 2.420 305 100% 77% 62%
 2015 4.148 3.142 2.658 325 100% 76% 64%
 2016 4.404 3.397 2.894 345 100% 77% 66%
 2017 4.704 3.662 3.084 368 100% 78% 66%
 2018 4.918 3.784 3.221 385 100% 77% 65%
 2019 5.236 4.002 3.419 410 100% 76% 65%

Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório da Inflação - dez 2021 - Boxe 2: RNDBF
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Percebe-se a nítida tendência firme de crescimento de setembro 
de 2003 (R$ 258,35 bilhões) até outubro de 2014 (R$ 491,00 
bilhões). A média mensal dessa massa de renda foi, em 134 meses, 
R$ 362,92 bilhões. 

Depois, até setembro de 2019 pouco aumenta até R$ 496,33 
bilhões, com a média mensal nesses 58 meses de R$ 472,89 bilhões. 
Embora tenha aumentado no “primeiro ano da pandemia”, isto é, a 
média de 14 meses até outubro de 2020 (R$ 498,84 bilhões) ficou 
em R$ 506,71 bilhões, em seguida despencou até R$ 477,25 bilhões 
com a média em 11 meses de R$ 483,87 bilhões. 

!  

A Tabela 2 apresenta a variação real da renda das famílias e de 
seus componentes nos anos de 2017 a 2021, período quando as 
famílias tiveram acesso a diversos rendimentos extraordinários. 
Exemplos desses recursos são o saque dos recursos das contas 
inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2017, 
o saque imediato do FGTS em 2019 e o auxílio emergencial em 2020 
e 2021.  

Esses recursos não foram computados na MSAD, dadas as 
limitações impostas por sua metodologia. O ano de 2020 ilustra a 
importância dos aprimoramentos na estimativa mensal da RNDBF: 
enquanto a MSAD mostrou uma queda da renda, influenciada pelo 
forte recuo da remuneração do trabalho diante da pandemia, a 
estimativa da RNDBF sugere crescimento da renda das famílias, com 
as perdas da remuneração do trabalho sendo compensadas, 

Tabela 2 – RNDBF e MSAD
Variação % real acumulada no ano, deflacionada pelo IPCA

 Discriminação  Peso 2019  2017  2018  2019  2020  2021
  (% RNDBF)  Até set.

 Remuneração do trabalho 60,3 0,2 1,4 1,3 -8,9 3,1
 Excedente operacional bruto (renda de aluguel) 10,8 2,2 1,6 1,5 2,9 -0,8
 Rendas de propriedade 12,8 -2,0 8,0 8,1 -2,1 9,3
 Benefícios sociais 27,0 9,6 -2,0 5,2 22,5 -18,9
    Benefícios de seguridade social 13,2 5,3 0,6 2,6 2,9 -2,8
    Outros benefícios de seguro social 11,9 16,2 -5,3 8,6 -3,4 -5,0
    Benefícios de assistência social 1,9 1,9 1,0 3,0 327,7 -64,2
 Transferências correntes das famílias -10,9 -6,0 5,4 6,1 -9,0 13,6
    Impostos sobre renda e patrimônio -5,4 1,3 10,7 8,2 -13,2 15,9
    Contribuições sociais -4,8 -9,8 1,4 14,4 -5,3 11,6
    Outras transferências correntes -0,7 -17,0 -0,8 -33,6 -2,2 10,7
 
 RNDBF 100,0 3,3 0,8 2,6 1,7 -4,8
 RNDBF restrita 76,4 4,2 -0,3 1,9 2,2 -7,6
 MSAD 65,4 3,2 0,9 2,5 -6,8 -0,6
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principalmente, pelos recursos do auxílio emergencial, incluídos entre 
os benefícios de assistência social. 

  

Os Gráficos acima e abaixo comparam as estatísticas de 
comprometimento de renda e de endividamento das famílias, 
divulgadas pelo Banco Central, calculadas com a RNDBF, RNDBF 
restrita e MSAD. A partir da divulgação do início de 2022, os 
indicadores de endividamento e comprometimento de renda das 
famílias com o Sistema Financeiro Nacional passarão a ser calculados 
usando a RNDBF restrita no denominador.  

As novas medidas de renda, por minimizarem o problema de 
subestimação, ocorrido com a MSAD, diminuem o nível dos 
indicadores de comprometimento de renda com o serviço da dívida e 
de grau de endividamento das famílias com o Sistema Financeiro 
Nacional.  

As diferenças nas médias históricas, em 193 meses, espelham 
bem os diferentes comprometimentos da renda com dívida: RNDBF 
com 17,27%, RNDBF restrita com 22,52% e MSAD com 27,16%. 

Adicionalmente, apesar de não terem alterado de maneira 
considerável a dinâmica de longo prazo dessas estatísticas, 
resultaram em comportamentos distintos para elas em alguns 
períodos. 

Por exemplo, as medidas de comprometimento de renda e do 
estoque de endividamento, obtidas a partir da RNDBF ou da RNDBF 
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restrita, mostram recuos mais acentuados em 2020, decorrentes, 
principalmente, das transferências extraordinárias às famílias 
ocorridas neste ano e não contempladas na MSAD. Observa-se 
também, no período mais recente, um aumento no grau de 
endividamento menor face ao sugerido com o uso da MSAD. 

Mesmo assim, trata-se de nível recorde da série. Enquanto o 
cálculo com MSAD tinha registrado 60%, em agosto de 2021, 
considerando a RNDBF restrita caiu para 49% e a RNDBF para 37%. 

Outra aplicação dos dados de maior frequência da RNDBF é a 
estimativa da poupança das famílias, no período recente, quando os 
dados das Contas Nacionais anuais ainda não estão disponíveis. Na 
média de 67 trimestres (3º. trimestre de 2003-1º. trimestre de 
2020), a taxa de poupança das famílias em relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB) ficou em 4,73%. Em relação à RNDBF, calculada 
pelo Banco Central, ficou em 7,03%.  

Para cada trimestre, o valor da poupança das famílias foi 
estimado como a diferença, em valores nominais, entre a RNDBF e o 
consumo das famílias, divulgado nas Contas Nacionais Trimestrais 
(CNT) pelo IBGE. Como o consumo das famílias nas CNT inclui o 
consumo das instituições sem fim lucrativo a serviço das famílias, a 
taxa de poupança resultante é menor se comparada à obtida com 
dados das Contas Nacionais Anuais.  

A estimativa mostra a taxa de poupança das famílias ter ficado 
relativamente estável entre 2003 e o início de 2020. O pico da taxa 
de poupança no segundo trimestre de 2020 (24,55% do PIB e 
29,44% da RNDBF) evidencia os efeitos das transferências 
extraordinárias de renda do governo para as famílias e da redução do 
consumo no período de maior distanciamento social na pandemia. 

Em síntese, a nova estimativa mensal de renda das famílias, 
apresentada no boxe 2 do Relatório de Inflação do Banco Central do 
Brasil de dezembro de 2021, aperfeiçoa a metodologia da MSAD em 
aspectos relevantes para a análise da conjuntura econômica.  

Entretanto, diante da limitação dos dados de alta frequência, 
essa medida é uma aproximação imperfeita e não substitui a RNDBF 
efetivamente calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O propósito dessa estimativa mensal é auxiliar o 
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exercício de análise da conjuntura econômica de forma mais 
tempestiva.  

O dado divulgado pelo IBGE é a informação mais precisa 
existente para a variável em questão. A estimativa apresentada pelo 
Banco Central está sujeita a revisões significativas. 

Acessibilidade Financeira da Habitação 

Evidentemente, qualquer analista atento se assusta com a ideia 
de imputação de dados agregados sem pesquisa primária meticulosa 
para os fundamentar. Quando observa o peso de juros líquidos 
recebidos ser apenas 1,7% da RNDBF em 2019 ou o do excedente 
operacional bruto das famílias, correspondente principalmente às 
rendas de aluguéis, efetivos e/ou imputados, ser 10,8% da RNDBF, 
ele deseja “cruzar” (ou testar) essas medidas com outros dados de 
pesquisas fidedignas. 

Por exemplo, a Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF é uma 
fonte de dados especialmente relevante quanto aos rendimentos e 
despesas das famílias. Fornece informações detalhadas quanto à 
dimensão de acessibilidade financeira da moradia. 

A POF apresenta a proporção média, verificada em 2017-2018, 
entre os valores monetários dispendidos em alguns itens selecionados 
de despesas relacionadas à moradia e o rendimento monetário das 
famílias. Em 2017-2018, as famílias brasileiras gastaram com aluguel 
domiciliar monetário o equivalente a 2,2% de seu rendimento 
monetário.  

Essa proporção, para outros gastos com moradia no orçamento 
doméstico, foi de 1,2% para o item condomínio; 2,7% para o item 
energia elétrica; 1,1% para o item água e esgoto; e 0,9% para o 
item gás doméstico. Para o somatório desses itens analisados, os 
gastos equivaliam em média a 8,1% do rendimento monetário. 

É preciso levar em consideração: essa proporção média diz 
respeito a todas as famílias, consideradas em bloco, inclusive as sem 
realizar qualquer gasto relativo ao item em questão. Essa ponderação 
é especialmente relevante para o item aluguel, para o qual apenas 
16,3% das famílias realizaram despesa.  
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Assim, embora o comprometimento médio do rendimento 
monetário familiar com o pagamento de aluguel tenha sido de 2,2%, 
entre as famílias locatárias essa proporção chegou a 13,4%. Estava 
abaixo da metade do percentual a partir do qual é considerado no 
cálculo do déficit habitacional como “ônus excessivo com 
aluguel” (30%). 

O comprometimento percentual médio do rendimento 
monetário com itens relacionados a moradia é maior entre as famílias 
de menor rendimento per capita. As famílias pertencentes ao 1º. 
quinto populacional de rendimento per capita, ou seja, o quinto (1/5) 
da população com menores rendimentos, destinavam em média 
22,9% do seu rendimento monetário aos itens selecionados, 
enquanto as famílias do 5º. quinto populacional de rendimento per 
capita, ou seja, o quinto da população com maiores rendimentos, 
destinavam apenas 5,8%. Os demais quintos registravam valores 
intermediários. 

Em média, as famí l ias do 1º. quinto populacional 
comprometiam em despesas com gás doméstico 4,7% de seus 
rendimentos monetários, percentual cerca de 13 vezes superior à 
proporção verificada entre as famílias do 5º. quinto populacional de 
rendimento as quais comprometiam só 0,4%. Tal diferença entre os 
quintos também foi acentuada para outras despesas: para água e 
esgoto, assim como energia elétrica, o comprometimento percentual 
do rendimento monetário era cerca de seis vezes maior para as 
pessoas no 1º. quinto em comparação com as pessoas no 5º. quinto. 
A diferença era cerca de três vezes para o aluguel domiciliar. 

O condomínio é o único item a apresentar um comportamento 
inverso: o comprometimento médio do rendimento monetário com 
despesas de condomínio foi mais elevado no quinto de maior 
rendimento. Isso se deve à maior ocorrência de famílias realizando 
despesas com esse item entre as de maior rendimento – 28,2% das 
famílias do quinto de maior rendimento realizaram despesas com 
esse item, proporção de apenas 1,2% entre as famílias do quinto 
populacional de menor rendimento – bem como à disponibilidade de 
uma maior gama de serviços nos condomínios, onde geralmente 
moram pessoas de maiores rendimentos. 
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Outro resultado, bastante intuitivo, é as famílias ao pagarem 
aluguel domiciliar tinham em média um comprometimento maior do 
orçamento familiar com os gastos com os itens selecionados: 19,2%, 
contra 5,9% entre as famílias residentes em domicílios próprios. 
Algumas despesas relacionadas a domicílios próprios, como gastos 
com aquisição ou construção do imóvel, não foram abordadas na POF. 

Em 2008-2009, segundo a POF daquele período, a proporção de 
famílias com despesas do item água e esgoto foi de 64,6%, 
elevando-se para 69,3%, em 2017-2018, um incremento de 4,7 
pontos percentuais. No item energia elétrica, a elevação foi de 2,5 
pontos percentuais (de 89,5% para 92,0%) e, no item aluguel, de 
0,7 ponto percentual (de 15,6% para 16,3%). 

O u t r o e l e m e n t o c o n t r i b u i u p a r a a e l e va ç ã o d o 
comprometimento orçamentário das famílias com os itens 
selecionados: a evolução dos preços. Entre janeiro de 2008 e 
dezembro de 2017, todos os itens selecionados, com exceção da 
energia residencial, acumularam uma evolução inflacionária superior 
à verificada pelo índice geral do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA. 

Entre janeiro de 2008 e janeiro de 2018, de acordo com a 
mensuração pelo IPCA, os preços dos aluguéis residenciais se 
elevaram em 109,1%, os preços dos serviços de água e esgoto se 
elevaram em 114,9%, e o preço do botijão de gás, em 106,3%, 
enquanto o índice geral de preços registrou aumento de 80,0%.  

O item aluguel residencial cresceu acima do índice geral de 
preços no período entre 2010 e 2014. Este foi um ciclo com situação 
econômica relativamente aquecida na área imobiliária, embora sem 
ter inflado uma “bolha” em todo o país, seguindo de forma 
aproximadamente paralela ao índice geral de preços nos meses 
seguintes. 

Em relação à inadimplência no pagamento do aluguel domiciliar 
ou da prestação do domicílio, mais de ¼ (28,4%) da população 
residente em domicílios na condição alugado ou próprio em 
financiamento estava nessas famílias inadimplentes. Incorreram em 
ao menos um atraso no pagamento, em um período de 12 meses. 
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Mesmo entre a população de rendimento mais elevado (5º. 
quinto de rendimento domiciliar per capita), ainda se encontrava uma 
proporção considerável residindo em domicílios onde houve atraso no 
pagamento das contas de serviços de utilidade pública: 15,5% 
atrasaram pagamento de serviços em 2017-2018. Ao mesmo tempo 
(e provavelmente pelo mesmo motivo), 15,0% da população nessa 
faixa de rendimentos e residente em domicílios em financiamento ou 
alugados atrasaram pagamentos de aluguel ou a prestação do 
imóvel.  

O quesito da POF para investigar atraso no pagamento se refere 
a um período de 12 meses. Os moradores podem ao longo dele ter 
sofrido flutuações ou interrupções em seu rendimento do trabalho por 
razão de desemprego. 

O ônus excessivo com aluguel ocorre quando o valor do aluguel 
iguala ou supera 30% do rendimento domiciliar. Esse indicador busca 
refletir a dificuldade dos moradores locatários, no mês de referência 
da pesquisa, em pagar aluguel, e nesse sentido sinaliza uma grave 
vulnerabilidade. Uma família quando, em determinado mês, tem 
dificuldades em arcar com seu aluguel pode vir a ser obrigada a 
deixar seu domicílio nos meses seguintes. 

A construção desse indicador a partir da PNAD COVID-19 tem a 
desvantagem de o primeiro mês com dados disponíveis ter sido 
referente a maio de 2020. Nesse momento, a pandemia e a contração 
do rendimento já estavam bastante avançadas, impossibilitando um 
retrato dos primeiros meses da crise: março e abril.  

Entretanto, há também uma vantagem importante. A 
periodicidade dos dados é mensal, ao contrário da anual na 
mensuração do ônus excessivo com aluguel na PNAD Contínua. 

A situação era mais crítica no primeiro mês quando a PNAD 
COVID-19 foi a campo, maio de 2020, no qual se registrou uma taxa 
de 35,8%, considerando o rendimento domiciliar total. Esse 
percentual se reduziu gradualmente até atingir 27,2% em setembro, 
apresentando uma leve elevação nos meses seguintes, e chegou a 
30,8% em novembro daquele ano. 

Para comparar, a taxa média de ônus excessivo com aluguel 
entre a população locatária, apurado no ano de 2019 pela PNAD 
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Contínua, foi de 25,6%. Mais de ¼ das famílias gastavam 30% ou 
mais de seus rendimentos monetários com aluguel. 

O recebimento de auxílios emergenciais foi um importante 
mecanismo de proteção às famílias locatárias, tendo reduzido a taxa 
de ônus excessivo com aluguel em cerca de 16 pontos percentuais 
entre os meses de junho e setembro de 2020. A moratória de 
liminares de despejo não estava em vigor no momento de maior 
vulnerabilidade econômica das famílias locatárias. 

Entre os problemas relacionados à estrutura dos domicílios 
investigados pela POF, o de maior ocorrência de identificação pelos 
moradores foi a falta de espaço. Em 2017-2018:  

• 33,2% da população residia em domicílios onde os moradores 
consideravam haver pouco espaço;  

• 28,3% em domicílios com telhado com goteiras;  

• 30,2% em domicílios com umidade na fundação, paredes ou 
chão; e  

• 23,3% em domicílios com deterioração da madeira das janelas, 
portas ou assoalhos. 

Na comparação com o levantamento de 2008-2009, verifica-se 
esses quatro problemas analisados apresentaram redução entre os 
dois períodos. Essa diminuição foi mais expressiva para o problema 
pouco espaço: apresentou uma redução de 9,6 pontos percentuais 
em sua taxa de ocorrência.  

Tal resultado pode estar relacionado não só à expansão das 
dimensões dos domicílios, como também à redução das famílias e do 
número de moradores por domicílio. De acordo com a POF 2008- 
2009, o Brasil registrou uma média de 3,3 moradores por domicílio, 
número baixado para 3 na edição de 2017-2018.  

Grosso modo, em uma população de 210 milhões de pessoas, 
há cerca de 70 milhões domicílios. No dia 04/02/22, a população 
brasileira está estimada em 214.190.182 habitantes. 

É relevante também a variação na incidência segundo os 
diferentes tipos de ocupação dos domicílios. O problema pouco 
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espaço apresentou uma ocorrência muito mais elevada entre os 
domicílios cedidos (42,5%) e alugados (38,0%) em vez de entre os 
domicílios próprios (30,7%). Os domicílios cedidos também 
registraram taxas de ocorrência mais elevadas para os outros quatro 
problemas. 

Em 2017-2018, pouco mais da metade da população locatária 
residia em domicílios onde o contrato de locação era apenas verbal. 
Essa condição, de informalidade no contrato de aluguel, afetava 
então 51,4% das pessoas residentes em domicílios alugados, 
representando 8,6% do conjunto da população. 

Embora a legislação estenda garantias aos contratos verbais, 
vedando despejos arbitrários por parte dos locadores, a inexistência 
de documentação tende a aumentar a vulnerabilidade dos locatários 
em caso de litígio. Pode estar associada também ao recurso a 
soluções extrajudiciais ou até mesmo a violência para solução de 
eventuais conflitos entre locadores e locatários. 

A informalidade nos contratos de aluguel pode ser derivada da 
dificuldade em arcar com os custos envolvidos na produção da 
documentação, do desconhecimento dos procedimentos para 
produção de um contrato ou mesmo da ausência de documentação 
do imóvel por parte do proprietário. Em outros casos, a inexistência 
de alguma documentação física do contrato de aluguel pode decorrer 
da existência de laços de parentesco ou solidariedade entre locador e 
locatários, levando-os a dispensar uma formalização da relação. 

A taxa de informalidade nos contratos de aluguel está 
inversamente relacionada ao rendimento, sendo quase três vezes 
mais elevada no quinto populacional de menor rendimento domiciliar 
per capita se comparada à no quinto com maiores rendimentos: 
72,4% e 27,1%, respectivamente. Além disso, registrou-se uma 
diferença de 16,0 pontos percentuais entre o índice encontrado na 
população branca (42,7%) e na população preta ou parda (58,7%). 

Em comparação a edição anterior da POF, a taxa de 
informalidade dos contratos de aluguel se reduziu moderadamente. 
Em 2008-2009, 55,9% das pessoas residentes em domicílios 
alugados se encontravam em moradias com contratos verbais de 
locação, valor 4,5 pontos percentuais superior ao encontrado em 
2017-2018. 
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Por fim, a POF investigou ainda a percepção geral da população 
quanto a sua condição de moradia. Em 2017-2018, 65,3% da 
população brasileira estava em famílias com avaliação de seu padrão 
de vida em relação às condições de moradia como “bom”; 27,1% 
como “satisfatório”; e 7,7% como “ruim”. 

Assim como outros quesitos analisados em tópicos anteriores, 
trata-se de uma avaliação bastante subjetiva. Nesse caso, é 
majorada pela provável divergência nos aspectos de moradia 
considerados por cada família mais importantes para constituir um 
padrão de vida bom ou ruim.  

Certamente, as respostas são influenciadas não só pelas 
condições objetivas, mas também pelas expectativas e desejos dos 
moradores. Apesar dessa carga subjetiva, a variação de tal avaliação 
entre os diversos grupos populacionais é coerente com o resultado 
obtido em indicadores mais objetivos. 

A proporção de pessoas em famílias a considerarem sua 
condição de moradia “ruim” foi consideravelmente mais alta entre os 
domicílios alugados (11,5%) e cedidos (11,9%) em vez dos próprios 
(6,2%). 

Um primeiro traço a ser notado na relação entre condições de 
moradia e rendimento monetário refere-se à forma de ocupação do 
domicílio: se próprio, alugado ou cedido. 

No Brasil, o domicílio próprio, sem financiamento pendente 
(domicílio próprio de algum morador já pago) é a modalidade 
dominante de condição de ocupação de moradia em todas as faixas 
de renda, registrando uma proporção próxima entre a população com 
rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 5,50 PPC por dia e a 
população em geral. 

A elevada proporção de domicílios próprios, mesmo entre a 
população com menor rendimento, é resultado do processo histórico 
de expansão das cidades brasileiras no Século XX. A principal solução 
habitacional popular não foi a locação, mas sim a casa própria, 
frequentemente adquirida por autoconstrução, ainda sendo com 
localização periférica, restrições de acesso a serviços e informalidade 
da posse. 
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Para outras condições, porém, percebem-se diferenças, como 
se pode notar no Gráfico 12. A população com rendimento domiciliar 
per capita inferior a US$ 5,50 PPC por dia registrava, em 2019, uma 
proporção de residência em domicílios do tipo próprio de algum 
morador ainda pagando (3,0%) menos da metade da verificada para 
o conjunto da população (6,3%), possivelmente refletindo uma maior 
restrição de acesso ao crédito habitacional. Essa população registrava 
também uma proporção mais baixa de residência em domicílios 
alugados. 

!  

Face a todas essas informações sobre custo de oportunidade da 
moradia, o leitor de jornal econômico (Valor, 26/01/22) ainda se 
lembra da seguinte notícia: “a demanda por locação residencial de 
alto padrão continua aquecida, na capital paulista, mas o perfil dos 
inquilinos e os prazos contratados têm se mostrado distintos dos 
projetados, antes do início da pandemia de covid-19, por empresas 
com atuação no segmento”. 

Existem poucas opções de aluguel residencial de luxo. O valor 
mensal pago, incluindo aluguel, condomínio, limpeza, mobiliário e 
internet, por exemplo, por unidade de 70 m2, com um dormitório, fica 
entre R$ 10 mil e R$ 11 mil. 
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Com studios para locação de curta e média temporadas, por 
exemplo, se registrou ocupação de 90% nos últimos três meses. Os 
clientes ficam hospedados, em sua maioria, de três a 15 dias. Eles 
trabalham como “free-lancers”, em São Paulo, durante a semana, ou 
vão consultar em algum hospital ou vieram por entretinimento na 
cidade. Há incorporadora com plano de lançar projetos similares com 
unidades de 130 m2 e 190 m2 para atender também a família com 
locação para longa temporada. 

A RNDBF imputa, correta e correntemente, todos esses casos 
diversos como custo de oportunidade ou “renda não monetária”, paga 
pelas empresas aos seus trabalhadores? 

Rendimentos durante Primeiro Ano da Pandemia 

De 2019 a 2020, a proporção de domicílios com pessoas 
recebendo outros programas sociais saltou de 0,7% para 23,7%, 
aumentando em todas as regiões, sobretudo no Norte (0,5% para 
32,2%) e Nordeste (0,8% para 34,0%). Isso se deveu ao Auxílio 
Emergencial, criado pelo Congresso Nacional, devido à pandemia do 
c o r o n av í r u s e d e s t i n ad o a t r a b a l h ad o r e s i n f o rma i s , 
mic roempreendedores ind iv idua is (MEI) , autônomos e 
desempregados.  

Na Pnad Contínua 2020, este benefício entrou na rubrica de 
“outros rendimentos”. Ele engloba rendimentos provenientes de 
programas sociais, aplicações financeiras, seguro-desemprego, etc. 

Caiu a proporção de domicílios com recebimento da Bolsa 
Família (de 14,3% para 7,2%), pois parte dos beneficiários passou a 
receber o Auxílio Emergencial. Já a proporção de domicílios com 
recebimento de BPC-LOAS passou de 3,5% para 3,1% no período. 

O número de pessoas com outros rendimentos saltou de 16,4 
milhões em 2019 para 30,2 milhões (de 7,8% para 14,3% da 
população), em 2020, enquanto o de pessoas com rendimento de 
trabalho caiu de 92,8 milhões para 84,7 milhões (de 44,3% para 
40,1% da população). Esta queda está relacionada à redução da 
população ocupada em 2020.  
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Além disso, pela primeira vez, desde 2012, o grupo dos outros 
rendimentos superou o das pessoas recebedoras de aposentadoria e 
pensão (26,2 milhões ou 12,4%). 

De 2019 para 2020, os outros rendimentos ganharam 
participação na composição do rendimento domiciliar per capita no 
Brasil, passando de 3,4% para 7,2%. Já o peso do rendimento de 
trabalho caiu de 74,4% para 72,8%.  

Também caíram, no período, os rendimentos de aposentadoria 
ou pensão (de 18,7% para 17,6%), aluguel e arrendamento (de 
2,4% para 1,5%) e pensão alimentícia, doação ou mesada (de 1,2% 
para 0,8%). 

O rendimento médio real de todas as fontes caiu 3,4%, 
passando de R$ 2.292 em 2019 para R$ 2.213 em 2020. O maior 
valor estava no Sudeste (R$ 2.575) e o menor, no Nordeste (R$ 
1.554), a única região onde não houve queda. 

O rendimento de outras fontes caiu 15,4%, baixando ao menor 
valor (R$ 1.295) desde 2012. Dentre as categorias componentes do 
rendimento proveniente de outras fontes, o item aposentadoria ou 
pensão, mesmo com retração recorde de 5,1%, manteve-se como o 
de maior média em 2020 (R$ 1.919).  

Já o valor dos outros rendimentos (R$ 678) cresceu 12,3% em 
relação a 2019, a maior expansão anual. Porém, frente a 2012, essa 
estimativa ficou praticamente estável. 
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Capítulo 2. Despesas 

Despesas: Conceitos Básicos da POF 2017-2018 

A POF teve como objetivo principal pesquisar todas as despesas 
das famílias. Foram definidas como monetárias e não monetárias. 

Despesas monetárias são aquelas efetuadas através de 
pagamento, realizado à vista ou a prazo, em dinheiro, cheque ou com 
utilização de cartão de crédito. 

Despesas não monetárias são aquelas efetuadas sem 
pagamento monetário, ou seja, aquisição obtida através de doação, 
retirada do negócio, troca, produção própria, pescado, caçado e 
coletado durante os períodos de referência da pesquisa, disponíveis 
para utilização. Como visto no primeiro capítulo, muito importante é 
salientar o seguinte: as valorações das despesas não monetárias 
foram realizadas pelos próprios informantes, considerando os preços 
vigentes no mercado local. 

O aluguel atribuído ao domicílio, cuja condição de ocupação era 
diferente de alugado, portanto, o domicílio próprio ou cedido, foi 
também contabilizado como despesa não monetária, assim como nas 
pesquisas anteriores. Na prática, em meu exemplo pessoal, seria 
como um morador em casa própria, há 35 anos, soubesse e 
informasse qual seria o valor de seu aluguel, caso o pagasse. 
Imagine! 

Ora, esse custo de oportunidade de locatário é desconhecido, 
correntemente, exceto caso os 82% proprietários de imóveis 
res idenc ia is ( todos exceto os a lugados) consul tassem, 
periodicamente, avalistas de imóveis ou comparassem informações 
de sites imobiliários. E, conscientemente, dessem um destino para 
esses valores em maiores gastos correntes ou em aplicações 
financeiras. 

Em termos de Educação Financeira, estaríamos todos no mundo 
ideal de planejamento da vida financeira caso todos os meses, por 
exemplo, destinássemos cerca de ¼ de nossa renda líquida disponível 
para aplicações em reservas financeiras com finalidade de 
aposentadorias ou enfrentamento de imprevistos. Seria uma “taxa de 
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poupança” (corte de consumo) bem elevada, face ao padrão de 
consumo predominante, como será visto adiante. 

As despesas não monetárias são iguais, em termos contábeis, 
aos rendimentos não monetários, com exceção do valor do aluguel 
estimado, cujo tratamento é explicitado na definição do rendimento, 
apresentada no primeiro capítulo. O critério adotado no tratamento 
das informações para as despesas não monetárias segue as 
recomendações contidas no documento Informe de la Conferencia 
(2003), realizada pela Organização Internacional do Trabalho - OIT 
(International Labour Organization - ILO), em dezembro de 2003. 

Despesa Total 

A partir dos dados da POF 2017-2018 observou-se o valor de 
R$ 4.649,03 para a estimativa da despesa total média mensal 
familiar no Brasil. Na análise dos valores da despesa total no Brasil e 
nas situações urbana e rural, realizada através da Tabela 2, observa-
se estimativas bastante distintas.  

!  

Para a situação urbana, quando comparada com o valor 
nacional, o valor da despesa total média foi 7,2% maior. Em 
contrapartida, o valor da despesa total média mensal na rural foi 
45,3% inferior ao valor do Brasil. 

A Tabela 2 apresenta também a distribuição percentual da 
despesa total, segundo os grandes grupos de despesas componentes, 
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no Brasil e nas áreas urbana e rural do País. No âmbito da despesa 
total, verifica-se as despesas correntes alcançarem uma participação 
de 92,7%, tendo sido 81,0% referentes à parcela das despesas de 
consumo e 11,7% referentes às outras despesas correntes. 

Registraram-se participações de 4,1% referentes ao aumento 
do ativo e 3,2% para a diminuição do passivo. A área urbana 
configura essa média nacional, mas na área rural essas participações 
são maiores, ou seja, na área rural vive-se mais de venda de 
produtos agropecuários e reserva-se a receita obtida para gastos em 
“entressafra”. 

Quando comparadas as participações percentuais entre as 
áreas urbana (85,3% da população) e rural (14,7%) do País, os 
resultados são bem distintos, mostrando diferenças significativas 
tanto para o grupo de despesas de consumo, na rural superando em 
4,2 pontos percentuais a participação na urbana, como para o grupo 
outras despesas correntes ficando a rural menor em 5,3 pontos 
percentuais. Tais diferenças são explicadas, principalmente, por 
despesas com impostos, contribuições trabalhistas e serviços 
bancários. 

Quando se observam as participações das despesas não 
monetárias das famílias moradoras em domicílios em situações 
urbana e rural, verificaram-se diferenças significativas entre as 
participações. A área urbana apresentou participação média de 
17,7%, enquanto na área rural esta participação ficou em 22,5%. 

Na análise dos grandes grupos de despesas, para o grupo 
aumento do ativo, merecem destaque a Região Sul, com a maior 
participação entre as Grandes Regiões (6,2%), e a Região Centro-
Oeste (4,7%). Esses percentuais em regiões de agronegócio ficaram 
acima da participação da média nacional (4,1%).  

No grupo diminuição do passivo, os resultados regionais foram 
similares e as Regiões Centro-Oeste (4,4%) e Nordeste (3,8%) 
registraram os maiores resultados. Agronegócio vive de compras-e-
vendas de insumos, fertilizantes, máquinas e produtos agrícolas. 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados da despesa total, 
segundo as componentes monetária e não monetária. Para as 
despesas monetárias, os percentuais para as Grandes Regiões 
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ficaram entre 81,0% e 84,1%. Já as participações das despesas não 
monetárias ficaram entre 15,9% e 18,5%. 

Quando se observam as participações das despesas não 
monetárias das famílias moradoras em domicílios em situações 
urbana e rural, verificaram-se diferenças significativas entre as 
participações. A área urbana apresentou participação média de 
17,7%, enquanto na área rural esta participação ficou em 22,5%, 
entre as quais incluem-se a autossubsistência no campo. 

!  

Despesa de Consumo 

As despesas de consumo correspondem ao mais importante 
componente da estrutura de despesas das famílias. A estimativa da 
participação das despesas de consumo na despesa total, obtida a 
partir da POF 2017-2018, foi de 81,0% para o Brasil, com média 
mensal de R$ 3.764,51. O valor médio das despesas de consumo 
realizadas pelas famílias residentes em situação rural (R$ 2.158,83) 
correspondeu a 57,3% da média nacional desse tipo de despesa e a 
53,7% do gasto médio das famílias em situação urbana (R$ 
4.020,98). 
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A seguir, são apresentados alguns comentários sobre as 
participações das despesas dos diferentes grupos integrantes do 
consumo familiar em relação ao total dos gastos de consumo. De 
acordo com a Tabela 5, observa-se as despesas com alimentação, 
habitação e transporte corresponderam a 72,2% da despesa de 
consumo média mensal das famílias brasileiras. Esse grupo 
representava 58,4% da despesa total. 

!  

As participações nos gastos de consumo segundo grupamentos 
diferiram entre as situações urbana e rural e para os três 
grupamentos mais importantes isso também ocorreu: na alimentação 
a proporção nos gastos totais da situação rural (23,8%) superou a da 
urbana (16,9%), bem como as despesas com transporte (20,0% rural 
e 17,9% urbano), e na habitação essa relação se invertia, com a 
participação da urbana (37,1%) tendo suplantado a da rural (30,9%). 

Mais uma vez, as despesas com habitação destacam-se pela 
maior participação nas despesas monetária e não monetária de 
consumo das famílias, tanto em nível nacional (36,6%) como 
regional. Estão entre elas a imputação do aluguel para a própria 
moradia: será o informante automaticamente declarar um percentual 
(30%) de sua renda – e não um real valor de mercado? 
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Para este grupo habitacional, as Regiões Sudeste de grandes 
metrópoles (39,0%) e Norte (36,4%) de poucas metrópoles e alto 
custo de vida apresentaram as maiores participações no total das 
despesas de consumo. 

Quanto ao transporte, observaram-se as maiores participações 
no consumo das famílias residentes nas Regiões Centro-Oeste 
(21,0%) e Sul (20,6%), superiores à encontrada para o Brasil 
(18,1%). Ambas regiões de agronegócio sem uso de transporte 
público em grandes distâncias, mas sim de transporte privado, bem 
como o transporte de safras agrícolas e de matadouros ou frigoríficos.  

A menor participação deste grupo de transporte nas despesas 
de consumo ocorreu na Região Nordeste (16,2%). Há maior 
concentração da população na região litorânea e maior uso de 
motocicletas em seu interior. 

Dentre os grupos de consumo restantes de menor monta, 
destacam-se educação (4,7%), higiene e cuidados pessoais (3,6%) e 
despesas diversas (3,0%). O componente despesas diversas inclui 
jogos e apostas, cerimônias e festas, serviços pessoais, entre outros. 

A educação, nesse subconjunto de componentes, apresentou a 
diferença mais relevante entre as participações da situação de 
residência urbana (4,9%) e da rural (2,3%). 

Segundo as diferentes classes de rendimentos e variação 
patr imonial (denominadas sintet icamente de classes de 
rendimentos), a POF 2017-2018 registrou diferenças importantes 
entre as distribuições de gastos das famílias. No comentário oficial do 
IBGE, são exploradas as características das famílias das classes 
extremas de rendimentos, definidas para apresentação dos dados da 
pesquisa: até R$ 1.908,00 [dois salários mínimos] e acima de R$ 23 
850,00 [vinte e cinco salários mínimos], por grupos de despesas de 
consumo e seu impacto nos gastos familiares totais. Confira na 
Tabela 6 abaixo. 

O peso dos gastos com alimentação na despesa total, incluindo 
o consumo, as despesas correntes e outros, atendeu ao padrão 
esperado. O grupo alimentação, essencial para a sobrevivência, tem 
proporcionalmente um peso maior nas classes de menor rendimento, 
tendo alcançado 22,6% quando os rendimentos foram até R$ 
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1.908,00 e, 7,6% na classe superior com renda acima de R$ 
23.850,00. 

Quanto à habitação, quando os rendimentos foram os mais 
baixos, a participação na despesa total foi de 39,2% e, na situação 
oposta, foi de 22,6%. As famílias do grupo mais pobre apresentaram 
participação mais significativa para os gastos com os itens aluguel 
(20,6% contra 10,7% do grupo com rendimentos mais elevados), 
serviços e taxas como a energia elétrica, os telefones fixo e celular, 
pacotes com telefone, televisão e Internet, gás, água e esgoto e 
outros (11,2% contra 3,5%) e mobiliários e artigos para o lar e 
eletrodomésticos (2,1% contra 1,1%). 

Com transporte, a participação registrada para o grupo de 
famílias com os maiores rendimentos foi maior: 15,3% contra 9,4%. 
Nesse componente, para as famílias mais pobres, foi mais importante 
o item transporte urbano (2,1% contra 0,4%). O custo de passagens 
em ônibus, metrô e trens urbanos são bem inferiores ao de uso de 
transporte particular em automóveis, taxis e urbe. 

Entretanto, automóvel ainda é um símbolo de status social para 
os tupiniquins. Para a classe correspondente aos valores mais 
elevados de rendimentos, o item mais importante foi aquisição de 
veículos: 7,5% contra 2,3%. 

As participações das despesas com assistência à saúde foram 
similares, 5,9% e 5,6%. No entanto, a composição desses gastos 
difere bastante. Para a classe pobre até R$ 1.908,00, os remédios 
pesam 4,2%, ou seja, correspondem a 71,2% do dispêndio com 
saúde.  

A participação do gasto com medicamentos para a classe rica é 
de 1,4%. Em compensação, a participação correspondente ao plano/
seguro de saúde foi de 2,9% na classe com rendimentos acima de R$ 
23.850,00, tendo alcançado 0,4% na classe mais pobre. 

Quanto à educação, as participações, segundo a POF 
2008-2009, foram de 1,9% quando os rendimentos eram os mais 
baixos e, de 5,1% na classe dos valores mais elevados. Resulta da 
diferença do uso de escolas públicas ou privadas. 
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A composição das despesas também varia segundo as classes 
de rendimento e variação patrimonial. Tal fato foi demonstrado na 
Tabela 6 abaixo. Ela lista as despesas, em termos percentuais, das 
famílias com rendimentos menores de dois salários mínimos e 
daquelas com superiores a 25 salários mínimos. 

!  
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Capítulo 3. Dívida 

Acesso aos Serviços Financeiros e Padrão de Vida: POF 
2017-2018 

O acesso aos serviços financeiros e padrão de vida é a primeira 
“dimensão” apresentada na segunda publicação do IBGE a partir dos 
dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018. Aborda o 
tema sobre o perfil das despesas no Brasil.  

Essa publicação dá continuidade às análises sobre a qualidade 
de vida, já iniciadas na publicação anterior e fonte dos dados usados 
no primeiro e segundo capítulos deste livro digital, Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2017-2018 - Perfil das Despesas no Brasil: 
Indicadores Selecionados. 

A análise anterior foi realizada com foco na renda, moradia, 
serviços de utilidade pública, saúde e educação. Assim como a renda, 
e diferente dos demais temas apresentados, o acesso aos serviços 
financeiros e o padrão de vida não constituem exatamente uma 
dimensão da qualidade de vida, dados os múltiplos usos e caráter 
instrumental.  

No entanto, contra a discriminação preconceituosa da literatura 
de denúncia da chamada “financeirização”, estudarei aqui o caso do 
crédito e da poupança financeira (estoque de ativos financeiros 
líquidos) para Pessoa Física. Podem servir para comprar qualquer um 
dos bens ou serviços analisados nas demais dimensões e, dessa 
forma, amenizar a perda do consumo nos momentos quando a renda 
da família fica abaixo do esperado, seja por desemprego, seja por 
situação de pandemia e, por exemplo, perda de mercado do trabalho 
por conta própria em serviços.  

Estes mesmos instrumentos financeiros também podem ser 
utilizados para a compra de bens duráveis. Seus benefícios ao bem-
estar familiar são desfrutados ao longo do tempo e, por vezes, tem 
múltiplos usos.  

Como exemplo, o texto oficial de apresentação da POF pelo 
IBGE cita a situação quando uma pessoa compra um computador 
pessoal. Este servirá por algum tempo, especialmente em fase de 
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distanciamento social, para diversas atividades tais como escrever 
textos de divulgação, como aqui faço, ver vídeos e séries, buscar 
informações sobre exercícios físicos e alimentação saudável, enviar 
vídeos e conteúdo pela Internet, etc. 

Eu poder ia c i tar também o caso da Economia de 
Compartilhamento. Essa Economia Compartilhada abrange vários 
significados, inclusive a mutualização dos bens, espaços e 
instrumentos (com ênfase no uso e não na posse), geralmente, 
intermediada por plataformas na Internet. 

Segundo uma definição mais acadêmica, esse é um modelo de 
mercado híbrido (entre posse e doação) de trocas peer-to-peer. Tais 
transações são frequentemente facilitadas via serviços online 
comunitários. 

Com um cenário pessimista para os empregos formais, as 
pessoas buscam alternativas de atividade, seja para garantir alguma 
forma de sustento, seja para complementar a renda. Nesse contexto, 
com a necessidade de as pessoas ganharem dinheiro para sobreviver, 
surgiu o conhecido como a uberização do trabalho. 

A chegada do Uber e outros tantos aplicativos fez muita gente 
adotar o chamado serviço peer-to-peer, isto é, pessoas colaborando 
umas com as outras, como alternativa às grandes corporações antes 
líderes desses serviços. O fenômeno da uberização consolidou um 
novo modelo de negócio, onde empresas intermedeiam a demanda 
de trabalhadores cada vez mais informais, em processo de 
precarização da mão de obra, com trabalhadores sem ter mais 
vínculos empregatícios. 

Seja pelo uso de bens duráveis gerar bem-estar, seja pelo 
caráter funcional imprescindível dos serviços financeiros, por 
exemplo, participar do sistema de pagamentos digitais, esta seção da 
POF é muito relevante. A “f inanceir ização” (ou melhor 
“bancarização”) está associada à capacidade das famílias de manter o 
padrão de vida ao longo do tempo, ou seja, de manter o consumo 
dos bens e serviços necessários, senão essenciais. 

É uma ótica equivocada, em termos de Educação Financeira, 
julgar, de maneira condenatória, “se os serviços financeiros podem 
proteger uma família das oscilações de renda, os mesmos serviços 
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estão associados a uma redução do consumo desta mesma família 
em algum momento do tempo”. Esta necessidade de planejamento 
financeiro se dá por conta do ato de “poupar” conscientemente. 

  Frequentemente, fluxos de renda e de consumo ocorrem em 
momentos distintos. Consumidores podem poupar, isto é, não gastar 
de imediato para consumir em períodos subsequentes ou, ao 
contrário, tomar emprestado para financiar consumo corrente como 
fosse antecipação de renda futura. 

Nesse caso, eles consideram as preferências sobre compra de 
bens e serviços em diferentes momentos do tempo. Isto é chamado 
de restrição orçamentária intertemporal. 

Quando uma família poupa ou paga um seguro, ela abre mão 
de parte do seu consumo “hoje” para assegurar (ou ampliar) o 
consumo “amanhã”. Quando uma família utiliza seu crédito (pega um 
empréstimo) “hoje” para suavizar (ou ampliar) o consumo, ela abre 
mão de parte do seu consumo “amanhã”.  

Dessa forma, os serviços financeiros tanto podem facilitar a 
“poupança” (aplicações financeiras) e a acumulação de recursos 
quanto gerar uma maior pressão, calculada racionalmente, sobre o 
orçamento familiar, a depender de alguns fatores, dentre eles:  

1. a facilidade de acesso aos investimentos financeiros,  

2. o preço pago pelo investimento em fundos ou tomada de 
crédito: taxas de administração, juros recebidos ou pagos, etc.,  

3. a exposição ao risco de diferentes naturezas nos investimentos, 

4. as escolhas financeiras planejadas das famílias ao longo do 
tempo.  

Sendo assim, cabe complementar as análises sobre o acesso e 
uso dos instrumentos financeiros com informações sobre a 
capacidade das famílias em pagar as contas do dia a dia. 

Nesse sentido, nesta seção da POF 2017-2018, são 
apresentadas estatísticas sobre: 
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(a)  contas bancárias, tarifas, crédito, seguros e movimentações 
financeiras (resgates e depósitos em aplicações financeiras) das 
famílias brasileiras – Tabelas 6.1, 6.2 e 6.3; 

(b)  posse e despesas com bens duráveis – Tabelas 6.4 e 6.5; 

(c)  contas em atraso e as dificuldades para chegar ao fim do mês – 
Tabelas 6.6 e 6.7. 

Nas tabelas listadas nos itens (a), (b) e (c) estão os resultados 
para o agregado “Brasil” e as decomposições deles por subgrupos da 
população. As definições dos subgrupos se dão por: 

1. a localização geográfica (áreas urbanas ou rurais),  

2. as características da pessoa de referência (inclusive o 
preconceito racista contra as etnias preta ou parda),  

3. a composição da família (família composta por apenas um 
adulto ou um casal, com ou sem filhos), ou  

4. os décimos da renda pelos quais se estratifica as parcelas da 
população de acordo com a Renda Disponível Familiar Per 
Capita (RDFPC).  

Como as tabelas utilizam exatamente os mesmos subgrupos, as 
suas informações podem ser reunidas e interpretadas em conjunto. 
Após a consulta à s Tabelas 6.1 a 6.7, o leitor irá saber, por exemplo, 
como os resultados sobre serviços financeiros, bens duráveis e 
dificuldades de pagamento são decompostos por décimos de renda e 
a contribuição (ou apropriação) de cada décimo. 

Serviços Financeiros 

Os resultados dispostos na Tabela 6.1 mostram: no Brasil, 
83,3% das pessoas viviam em famílias onde um ou mais membros 
declararam ter acesso a pelo menos um dos serviços financeiros 
considerados vitais pela POF e 16,7% viviam em famílias sem 
declaração de ter acesso a tais serviços. Quando analisados 
separadamente os serviços, os percentuais são de:  

• 66,2% para conta corrente,  
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• 49,9% para cartão de crédito,  

• 55,9% para caderneta de poupança, e  

• 19,5% para cheque especial.  

Tais valores indicam: mais de 4/5 da população teve, de alguma 
forma, acesso a serviços financeiros. A caderneta de poupança foi 
utilizada com frequência pela população. 

!  

Tais informações podem ser complementadas com as 
estatísticas da Tabela 6.2. No Brasil, 64% das pessoas viviam em 
famílias usuárias do sistema financeiro nacional para receber valores 
tomados por empréstimos ou tiveram gastos como pagamento de 
empréstimos em ao menos um dos serviços listados.  

Quando consideramos os tipos de despesas ou recebimentos de 
serviços financeiros (colunas de 3 a 5), os percentuais são de:  
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• 39,5% para taxas bancárias, juros de cheque especial e de 
cartão de crédito (coluna 3),  

• 35,3% para seguros (coluna 4) e  

• 32,1% para empréstimos e parcelamento de imóveis, 
automóveis e moto (coluna 5).  

Dessa forma, quase 2/3 dos brasileiros acessaram, de alguma 
forma, tais serviços financeiros. 

!  

A conta corrente se apresentou como o serviço financeiro mais 
disponível às famílias, dentre os pesquisados. Cerca de 66% do total 
da população vivia em domicílios onde pelo menos um componente 
da família dispunha deste serviço.  

Para responder sobre os quesitos de serviços financeiros, o 
morador deveria ser morador presente, com 10 anos ou mais de 
idade, e ter declarado o hábito de realizar despesas no período de 
referência de 12 meses. 
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Quando se estuda o impacto do nível de instrução da pessoa de 
referência sobre a maior ou menor propensão de as pessoas terem 
acesso a serviços financeiros, segundo os diferentes estratos 
configurados com essa variável, algumas desigualdades podem ser 
apontadas. A partir da observação do total de pessoas habitantes em 
domicílios de famílias cuja pessoa de referência tinha ensino superior 
completo, destaca-se: quase a totalidade delas também estavam nas 
famílias onde ao menos um morador tinha conta corrente.  

Em 2027-18, era de 13,5% a proporção da população vivendo 
em famílias cuja pessoa de referência tinha o Superior Completo. Era 
um percentual muito próximo do percentual da população vivendo em 
famílias cuja pessoa de referência tinha o Superior Completo e pelo 
menos um dos membros da família declarou ter conta corrente: 
13,0%.  

Em contrapartida, para as famílias onde a pessoa de referência 
tinha apenas o Ensino Fundamental Incompleto, não se observou um 
percentual uma correlação tão elevada quando se considerou em 
conjunto a situação de existência de pelo menos um componente da 
família com disponibilidade de conta corrente.  

Em números, era de 36,8% a estimativa da proporção de 
pessoas vivendo em famílias cuja pessoa de referência tinha o Ensino 
Fundamental Incompleto. Já o percentual de pessoas da população 
brasileira vivendo em famílias cuja pessoa de referência tinha tal 
nível de instrução e, de forma complementar, havia também pelo 
menos um membro com disponibilidade de conta corrente foi de 
19,6%.  

Comparando os percentuais apresentados, destaca-se pouco 
mais da metade poderia de certa forma contar com esse serviço. É 
bem desigual em relação às famílias cuja pessoa de referência tinha o 
nível de Ensino Superior. 

Levando-se agora em consideração as características 
associadas aos décimos de rendimento, um dos condicionantes do 
estudo, identifica-se de forma notória a relação direta entre o 
rendimento e a maior ou menor disponibilidade dos serviços 
financeiros, considerados chave para a população.  
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A concentração da população associada aos dois primeiros 
décimos de rendimento mais baixo e vivendo em famílias onde pelo 
menos um dos componentes declarou ter acesso a pelos menos um 
dos serviços financeiros listados foi de 7,0%. Considerando o mesmo 
percentual para o caso dos dois décimos superiores de rendimentos, 
a proporção da população estimada foi de 17,2%.  

Portanto, quase a totalidade das pessoas vivendo em domicílios 
familiares deste último grupo (dois décimos ou 20%), viviam também 
em famílias onde ao menos um dos componentes tinha declarado 
acesso a pelo menos um dos serviços financeiros aqui considerado. 
Tal característica não pode ser associada para o caso do primeiro 
grupo, ou seja, os dois primeiros décimos de rendimento. 

Como a POF identificou para taxas, juros de cheque especial e 
de cartão de crédito (18,9%), a maior parte da população vivendo 
em famílias com informações de alguma despesa ou recebimento 
relativos aos serviços de seguros (18%) estavam na Região Sudeste. 

Para as transações envolvendo a tomada ou pagamento de 
empréstimos e despesas com parcelamento de imóveis, automóveis e 
motos, em contraste, observa-se o percentual da população habitante 
na Região Nordeste e em famílias reportando pelo menos uma destas 
despesas ou receberam algum valor (9,4%) foi o dobro da 
identificada para o caso da Região Sul (4,7%) e mais do triplo do 
Centro-Oeste (3%) e de quatro vezes do Norte (2,2%). No entanto, 
ficou abaixo dos habitantes do Sudeste (12,8%). Lembre-se: 32,1% 
das famílias residentes no Brasil tomaram esses tipos de 
empréstimos. 

A relação entre o nível de instrução da pessoa de referência e a 
identificação dos gastos ou recebimentos associados aos serviços 
financeiros reportados também é capaz de esclarecer características 
pontuais e algumas desigualdades entre os estratos possíveis de ser 
estudados. 

Era de 13,5% o percentual estimado para a população 
habitantes em famílias cuja pessoa de referência tinha o Ensino 
Superior Completo. Quando se acrescenta a esta característica a 
condição de existência de despesas ou recebimentos a partir dos 
serviços financeiros expostos nesta tabela, identifica-se 11,8% foi o 



  66

percentual da população vivendo em famílias com estas duas 
características.  

Sendo assim, para famílias cuja pessoa de referência tinha o 
Ensino Superior Completo, quase todas apresentaram também 
alguma transação com ao menos um dos serviços dispostos. 

Aproveitando ainda essa ideia, para efeito de comparação, as 
famílias onde a pessoa de referência tinha apenas o Ensino 
Fundamental Incompleto, correspondiam ao grupo com 36,8% da 
população residente. Foi de 20,3% o percentual da população vivendo 
em famílias com esta característica e onde também foram informadas 
despesas ou recebimentos a partir de pelos menos um dos serviços 
financeiros considerados.  

Observando estas diferenças de percentuais, entre os dois 
diferentes estratos em confronto, fica indicada a desigualdade de 
acesso a estes serviços depender do nível de instrução da pessoa de 
referência da família. 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados para a despesa monetária 
e não monetária per capita mensal para o total e para os serviços 
financeiros específicos relacionados. Esta tabela também apresenta 
os resultados mensais per capita para o total de movimentação 
financeira, recursos aplicados e resgatados, de acordo com os 
períodos de referência utilizados na pesquisa. 

Para o Brasil, a despesa per capita mensal, considerando todos 
os serviços selecionados, foi de R$ 124,79. O grupo de despesas com 
pagamentos de empréstimos, parcelamento de imóvel, automóvel e 
moto foi responsável pela maior contribuição, com um valor de R$ 
95,51 por cada habitante, equivalente a 76,5% da despesa per capita 
mensal. Esse percentual é o demonstrativo mais relevante face à 
baixa média per capita de toda a população em termos de valor 
nominal. 
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!  

A contribuição para a despesa per capita com o total dos 
serviços financeiros foi maior para o caso das famílias cuja pessoa de 
referência tinha o Ensino Superior Completo (R$ 52,40). Esta 
contribuição per capita foi além do dobro da observada para as 
famílias cuja pessoa de referência tinha o Ensino Fundamental 
Incompleto. 

Isto é importante diante da diferença de contingente 
populacional concentrado em cada um destes grupos de famílias, 
sendo bem menor para famílias onde a pessoa de referência tinha o 
Nível Superior Completo. 

Aquisição de Bens de Consumo Duráveis com Crédito 

Os bens de consumo duráveis se diferenciam de outros itens de 
despesa de consumo. Sua posse tem impactos positivos no bem-estar 
das famílias.  
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Enquanto a aquisição de bens duráveis ocorre em um 
determinado momento, seu consumo pode ocorrer ao longo de vários 
anos. Isto permite os consumidores adiarem as compras em tempos 
de dificuldades econômicas, enquanto ainda se beneficiam do fluxo 
de benefícios do estoque acumulado.  

O estoque de bens duráveis aumenta com novos gastos em 
atualização tecnológica dos bens duráveis e diminui em função da sua 
depreciação. Aí se ajustam ao nível desejado de bens duráveis 
enquanto a economia doméstica se recupera.  

Além disso, a compra de bens duráveis também pode ser 
financiada com crédito direto ao consumidor. Os bens duráveis às 
vezes são elegíveis para uso como garantia colateral do crédito com 
alienação fiduciária, por exemplo, no caso de automóveis. O bem só 
transferido para a propriedade definitiva do comprador a crédito 
depois de o empréstimo ser integralmente pago. 

 Na Tabela 6.4 é apresentada a proporção de pessoas em 
famílias residentes possuidoras de alguns bens duráveis selecionados. 
Além de automóveis e motocicletas, alguns equipamentos foram 
agrupados de acordo com seu tipo de uso, são eles:  

a)  Cozinha e lavanderia: fogão, geladeira (1 ou 2 portas), máquina 
de lavar roupa e micro-ondas ou máquina de lavar pratos;  

b)  Mobiliário: sofá ou poltronas (ou cadeiras para a sala), armário 
de roupa, armário de cozinha;  

c)  TV e Informática: televisão (LED, plasma, ou LCD) e 
computador ou tablet;  

d)  Som ou mídias: algum aparelho de som ou rádio portátil ou 
DVD/Blu-Ray. 
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No Brasil, conforme está no Anexo Estatístico deste livro, 40,3 
milhões (19,5%) de pessoas viviam em domicílios com todos os 
equipamentos por tipo de uso dos componentes dos quatro grupos 
citados acima. 

Dentre os grupos, mobiliário tinha a maior proporção de 
pessoas moradoras em domicílios com sofá ou poltronas, armário de 
roupa e de cozinha, 75,5%. Lares com algum aparelho de som ou 
mídia abrigavam 67,4% das pessoas. Cozinha e lavanderia e TV e 
informática foram os grupos em que menos pessoas tiveram acesso, 
45,3% e 41,9%, respectivamente. 

Mais da metade das pessoas (52,2%) no País viviam em 
moradias onde nenhum morador tinha automóvel, 37,5% dos 
indivíduos residiam em domicílios onde havia algum morador dono de 
um automóvel e apenas 10,3% moravam em domicílios com dois ou 
mais automóveis disponíveis.  

Como visto, recorrentemente, uma elite tem condições (e parte 
dela faz questão) de possuir esse símbolo de status social. Em 
2017-18, moravam em domicílios com dois ou mais automóveis 
disponíveis 8% do total. Pertenciam aos quatro subgrupos de 
décimos superiores de rendimentos. 
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Em relação a motocicleta, a grande maioria das pessoas, 
75,0%, estavam em moradias onde ninguém possuía este tipo de 
veículo. Para o caso da disponibilidade de motocicletas, foi de 13,6% 
o percentual da população vivendo em famílias cuja pessoa de 
referência pertencia ao grupo etário entre 25 e 49 anos e tinham 
apenas uma motocicleta. Quanto essa disponibilidade era de duas 
motocicletas ou mais, o percentual da população nessa faixa de idade 
foi de 1,7%. 

As demais faixas de idade com uma motocicleta era: 0,8% até 
24 anos, 5,5% entre 50 e 64 anos, 1,9% com 65 anos ou mais. Com 
duas motocicletas, a soma dos percentuais de todas essas faixas era 
inferior ao daquela “juventude” [25-49]: 1,5%. 

A partir do recorte de rendimento, existe uma relação positiva 
entre o acesso a mais bens duráveis e a proporção de mais pessoas 
conforme cresce a classificação da família pelos décimos de 
rendimento.  

O número de pessoas em famílias possuidoras de todos os itens 
por tipo de uso dos grupos selecionados quando estas pertenciam ao 
primeiro décimo de renda era de 47,7 mil. Cerca de um milhão de 
pessoas estavam em famílias do décimo superior da distribuição 
possuidoras no domicílio de todos os itens por tipo de uso de cada 
grupo.  

A mesma correspondência em progressividade de posse 
observa-se em domicílios com ao menos um automóvel. Contudo, a 
correlação é inversa para a posse de motocicletas, quanto mais renda 
tinha a família, menos pessoas delas detinham este tipo de veículo. 

A Tabela 6.5 mostra os gastos per capita, com bens duráveis, 
distribuídos por tipo de bens. No Brasil, o gasto médio per capita foi 
de R$ 37,08. Este gasto foi distribuído, aproximadamente, da 
seguinte forma:  

• 51% (R$ 18,8), na aquisição de aparelhos e equipamentos 
elétricos;  

• 6% (R$ 2,05), em equipamentos não elétricos;  

• 39% (R$ 14,37), em móveis; e  
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• 5% (R$ 1,85), em artigos de decoração. 

!  

Diferenças na aquisição de bens duráveis podem estar 
relacionadas à renda e ao acesso ao crédito. A partir da composição 
etária da pessoa de referência, há indícios de haver uma relação 
entre aquisição de bens duráveis e ciclo de vida.  

Na distribuição da despesa per capita, segundo a estrutura 
etária da pessoa de referência, nos grupos etários iniciais, devido 
provavelmente, à baixa renda e à restrição de crédito, há uma menor 
proporção de aquisição (4,1%). Nos grupos etários seguintes, entre 
25 e 49 anos, há maiores aquisições dos bens, ocorrendo assim o 
pico das despesas. 

A aquisição de bens duráveis está diretamente relacionada com 
a posição da família na distribuição de rendimentos. As famílias 
pertencentes ao grupo dos 20% dos menores rendimentos, tiveram a 
participação no total do gasto médio per capita de 8,5%, enquanto 
dos 20% dos maiores rendimentos, 41%.  
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No entanto, o peso por tipo de bem durável, dentro de cada 
grupo, revelou diferenças nas aquisições. A distribuição por tipos de 
bens duráveis de acordo com a posição na distribuição de 
rendimentos mostra:  

• a distribuição de aparelhos eletrônicos e aparelhos não 
eletrônicos teve um maior peso nos 20% de menores 
rendimentos, em relação aos 20% de maiores rendimentos, de 
52,8% e 6,6%, respectivamente;  

• a aquisição de móveis e artigos de decoração tem um peso 
maior entre os 20% de maiores rendimentos, de 39,3% e 
7,5%, respectivamente. 

Avaliação das Condições da Vida Financeira Familiar 

No questionário de avaliação das condições de vida, o POF 6, é 
investigado se a família passou por dificuldades financeiras e por 
consequência precisou, no período de referência de 12 meses, atrasar 
o pagamento de alguns compromissos como aluguel ou prestação do 
imóvel, contas de água, luz ou gás e também prestações de algum 
bem ou serviço adquirido. A Tabela 6.6 apresenta os resultados desse 
quesito para os condicionantes e subgrupos selecionados. 

No Brasil, 95,6 milhões de pessoas (46,2%) pertenciam a 
famílias com atraso em ao menos uma das contas pesquisadas.  

• As faturas de água, eletricidade ou gás foram as com maior 
percentual de pessoas em famílias com pagamento em atraso: 
37,5%.  

• Atraso no pagamento de prestações de bens e serviços foram 
apontadas por famílias abrangentes de 26,6% das pessoas.  

• A parcela de pessoas vivendo em famílias com problemas 
financeiros para realizar o pagamento de aluguel ou prestação 
do imóvel até a data do vencimento, foi de 7,8% da população 
residente. 



  73

!  

Considerando os impactos do nível de escolaridade da pessoa 
de referência das famílias na situação de existência de atrasos ou não 
em contas, foi observado: famílias com pessoas de referência com 
menos escolaridade, até o Ensino Fundamental Completo, com 
atrasos nos pagamentos de contas, concentravam 26,0% das pessoas 
moradoras do País. Já, para as famílias cuja pessoa de referência 
tinha o Nível Superior Completo, esse percentual foi de 3,8% da 
população.  

Embora esta diferença entre as concentrações populacionais 
chamem a atenção, é preciso também confrontá-las com os 
respectivos percentuais da população vivendo em famílias sob estas 
características da pessoa de referência. Para o primeiro caso, era de 
54,6% o percentual da população total vivendo em famílias cuja 
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pessoa de referência tinha até o Ensino Fundamental Completo (veja 
o Anexo Estatístico deste livro) e de apenas 13,7% a concentração de 
população em famílias cuja pessoa de referência alcançou o Ensino 
Superior Completo.  

Sendo assim, identifica-se para as famílias onde a pessoa de 
referência tinha até o Ensino Fundamental Completo, quase a metade 
delas viviam também domicílios aonde ao menos um atraso no 
pagamento de contas da família foi informado. 

Conforme o esperado, os resultados da Tabela 6.6 estão 
associados à dificuldade financeira enfrentada pelas famílias. Quanto 
menor o estrato de rendimento ao qual a família pertence, maior era 
a parcela de pessoas em famílias com informações de atraso no 
pagamento de contas.  

Assim, cinco milhões dessas pessoas (24,1%) estavam nas 
famílias dos 40% com menores rendimentos com ao menos uma das 
contas em atraso. Apenas 366 mil (1,8%) estavam nessa situação 
nas famílias dos 10% com maiores rendimentos. 

Desigualdade na Renda e Acesso ao Crédito 

Por ser um importante serviço para a gestão financeira da 
população, o crédito é um aspecto importante da cidadania 
financeira, conforme o Relatório da Cidadania Financeira 2021 do 
Banco Central do Brasil. Entre 2017 e 2020, houve um crescimento 
do percentual da população adulta com acesso a crédito de 44% para 
49%. 

Para possibilitar uma análise das diferenças socioeconômicas do 
Brasil, devido ao fato de o país ainda apresentar situação de 
desigualdade de renda muito alta, é importante realizar a análise de 
acesso e uso do crédito sob a perspectiva da distribuição de renda.  

O Brasil, de acordo com o Relatório de Desigualdade de Renda 
do Banco Mundial, tinha em 2019 o índice de Gini de 53,4. Esse 
número coloca o Brasil entre os dez piores países do mundo em 
termos de desigualdade. 

O Índice de Gini mede o grau de concentração de renda em 
determinado país. Numericamente varia de 0 a 100. Os valores 
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menores (próximos de 0) demonstram uma renda mais bem 
distribuída enquanto valores mais altos (próximos de 100) apontam 
alta concentração de renda. 

A delimitação dos grupos da população foi elaborada 
considerando o universo dos tomadores de crédito possuidores de 
informações de renda individual no Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central (SCR), e as faixas de corte entre os grupos 
foram definidas, com base nos trabalhos realizados pelo World 
Inequality Lab e pelo Centro de Políticas Sociais da FGV, da seguinte 
maneira:  

• os 50% com renda mais baixa (53,7 milhões de pessoas com 
rendimentos até R$ 1,5 mil);  

• os 40% com renda média (43 milhões de pessoas com 
rendimentos a R$ 1,5 mil até R$ 5,2 mil); e  

• os 10% com renda mais alta (10,8 milhões de pessoas com 
rendimentos superiores a R$ 5,2 mil, onde está destacado o 
estrato 1% de maior renda da população – 1,1 milhão de 
pessoas com rendimentos acima de R$ 21 mil).  

Note esses dados se referirem a rendas individuais – e não 
familiares como na POF. Por exemplo, não é raro colegas profissionais 
de alta renda se casarem, multiplicando a renda familiar. 

Assim, a metade dos tomadores de crédito de menor renda 
representa 11,6% da massa de rendimentos informada, enquanto o 
grupo de maior renda (1%) representa 47,3% (Gráfico 1.1.7). 
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A desigualdade na renda é refletida no acesso e no uso do 
crédito. O Gráfico 1.1.8 apresenta a carteira de crédito per capita 
para cada faixa de renda, assim como o valor da renda divisória dos 
grupos. A carteira de crédito per capita cresceu entre 2018 e 2020 
em todas as faixas de renda, sendo um crescimento de 23% para as 
faixas representativas de renda baixa e renda alta, e de 26% para a 
faixa de renda média. 

!  
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Ao término de 2020, como mostra o Gráfico 1.1.9, o saldo de 
crédito era de R$ 258 bilhões para a população de baixa renda e de 
R$ 914 bilhões para a população de renda média. O saldo de crédito 
acumulado pelos 10% da população de renda alta foi de 
aproximadamente R$ 1 trilhão, cerca de quatro vezes a carteira da 
faixa de menor renda, sendo o saldo do estrato de 1% com renda 
mais alta de R$ 396 bilhões. 

!  

Em termos de quantidade de clientes, percebe-se, nas 
modalidades de cartão de crédito e de empréstimo com consignação 
em folha, haver uma participação maior da população de baixa renda. 
Para a faixa de alta renda, a participação nas modalidades de crédito 
habitacional, veículos, rural e agroindustrial se destaca em relação ao 
restante da população (Gráfico 1.1.10). 
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Em relação à carteira de crédito, observa-se, para a população 
de baixa renda, as modalidades de cartão de crédito à vista e de 
cartão de crédito parcelado e rotativo somam os maiores volumes. 
Para a porção de renda mais alta, o volume do crédito consignado é 
pequeno e a modalidade rural e agroindustrial se sobressai. 

!  
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Queda da Inadimplência e do Comprometimento de Renda  

A inadimplência apresentou queda para todos os percentis da 
população em 2020, como possível consequência da alta 
reestruturação de dívidas. Ela foi discutida na seção 1.3 do primeiro 
capítulo (Efeitos da Pandemia da Covid-19) do Relatório de Cidadania 
Financeira 2021 do Banco Central do Brasil. 

!  

O comprometimento de renda mede o quanto da renda deverá 
ser destinado a pagamento de juros e amortização de dívidas. 
Diminuiu para os tomadores de crédito pessoa física em todos os 
percentis de renda no período observado. 
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O endividamento é a relação entre o saldo total das dívidas e a 
renda anual do tomador de crédito, ou seja, relação entre estoque e 
fluxo. O comportamento foi um pouco diferente.  

Para as faixas de renda média e alta, o endividamento teve leve 
aumento, indo de 54,9% em 2018 para 58,3% em 2020 e de 57,6% 
em 2018 para 60,4% em 2020, respectivamente. Para os outros 
grupos, houve leve queda. 

!  
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Inclusão Financeira Digital 

Em 2020, a chegada da pandemia da Covid-19 evidenciou a 
importância da digitalização dos serviços financeiros. Ocorreu tanto 
com a criação de contas digitais para pagamento do Auxílio 
Emergencial quanto pela necessidade de transacionar digitalmente 
devido às medidas de confinamento e distanciamento social.  

A inclusão financeira digital refere-se ao uso de meios digitais 
no avanço da inclusão financeira. Ela é definida como o uso de meios 
digitais para alcançar populações excluídas ou precariamente 
atendidas financeiramente com uma variedade de serviços financeiros 
formais adequados às suas necessidades, entregues com 
responsabilidade a um custo acessível para os clientes e sustentável 
para os provedores.  

O termo “digital” no contexto de inclusão financeira remete ao 
meio de acesso e uso aos serviços financeiros formais. 

O nível de acesso digital da população brasileira foi crescente 
nos últimos anos. Entretanto, há diferenças quando se analisa esse 
acesso por classe social. Entre 2017 e 2020, o número de domicílios 
das classes D e E com acesso à internet subiu de 30% para 64%. A 
classe A manteve-se estável, com 99% dos domicílios acessando a 
internet durante o período, atingindo 100% em 2020 (Gráfico 1.2.1).  

!  
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Levando em consideração usuários individuais, 92% dos 
brasileiros da Classe A acima de 10 anos eram usuários de internet 
em 2020, contrastando com apenas 67% das classes D e E, segundo 
a Pesquisa TIC Domicílios. 

A PNAD Contínua do IBGE de 2019 mostra também diferença 
significativa da renda média per capita entre domicílios onde há 
utilização de internet (R$ 1.527) e domicílios sem utilizarem a rede 
(R$ 728). 

Diferenças geográficas também estão refletidas no acesso 
digital do brasileiro, sendo a região Nordeste aquela com proporção 
mais baixa de domicílios com acesso à internet em 2019 (65%), 
apesar de um crescimento expressivo com relação ao ano anterior 
(57% em 2018).  

Como complemento, a PNAD Contínua investigou também os 
motivos da não utilização da internet. Entre os não usuários, apenas 
0,6% alegou o serviço não estava disponível em áreas urbanas, 
contrastando com 19,2% dos respondentes de zona rural. 

Apesar de todo município do país possuir algum ponto de 
atendimento de serviços financeiros, a importância do acesso digital 
para tais serviços cresce quando se considera nem todo município 
possuir agência bancária com sua ampla gama de serviços oferecidos, 
para atender seus moradores. 

Considerando a totalidade de municípios brasileiros, 92,8% 
estavam cobertos com a tecnologia 4G em 2020, abrangendo 98,3% 
da população brasileira. Dos 355 municípios brasileiros sem cobertura 
4G, 219 não tinham agência bancária, embora todos os municípios 
tivessem pelo menos um ponto de atendimento. 

Apesar de existir entrave geográfico no acesso digital do 
brasileiro, o principal entrave está relacionado à renda. Em 2019, a 
pesquisa “O Brasileiro e os Hábitos de Uso de Meios de Pagamento”, 
realizada pelo BCB, mostrou: o dinheiro em espécie é o principal meio 
de pagamento dos cidadãos com renda de até dois salários mínimos, 
totalizando 87% das transações realizadas por essa faixa de renda. 
Esse número cai para 41% para renda superior a dez salários 
mínimos (Gráfico 1.2.2). 
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O celular populariza-se nas classes C, D e E como grande 
impulsionador do acesso à internet. A pesquisa TIC Domicílios 
mostra: em 2020, 58% dos usuários de internet da Classe C e 90% 
das Classes D e E usaram o telefone celular de forma exclusiva para 
acesso à rede. Na Classe A, por outro lado, os usuários de internet 
com acesso exclusivo por smartphone correspondem apenas a 11% 
do total. 

!  
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Na mesma linha da influência da renda sobre o acesso de 
serviços digitais, a Febraban identificou: 24% dos usuários de 
internet relataram os aplicativos bancários estarem entre os mais 
utilizados no dia a dia. Quando desagregado por renda, esse número 
cai para 18% para usuários com renda até dois salários mínimos e 
sobe para 30% para usuários com renda maior que cinco salários 
mínimos.  

A pesquisa também indica, para internautas bancarizados, o 
aplicativo pelo celular é o canal mais utilizado para operações 
bancárias para todas as faixas de renda pesquisadas.  

Há, entretanto, maior uso do aplicativo nas rendas maiores e 
maior utilização de canais físicos nas rendas menores, conforme 
demonstrado na Tabela 1.2.1. 

!  

Pandemia e Uso do Crédito 

Ao longo de 2020, o total de brasileiros contratando novas 
operações de crédito diminuiu de maneira acentuada, saindo de 39 
milhões de concessões em janeiro para 36 milhões em julho (Tabela 
1.3.1).  
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As modalidades de crédito relacionadas ao consumo, como 
cartão de crédito à vista, cartão de crédito rotativo/parcelado e 
crédito pessoal, tiveram mais impacto essa redução (ver Tabela 
1.3.2). Isso foi revertido até o mês de dezembro, quando o número 
de clientes com novas concessões retomou o patamar de 2019.  

Também diminuiu, de maneira menos marcada, o número de 
brasileiros com exposição a qualquer tipo de crédito. No fim do ano, 
contudo, o total de clientes expostos a crédito retornou para o nível 
do fim de 2019, com cerca de 85 milhões de pessoas. 

Entre os meses de abril e julho de 2020, houve aumento no 
total de inadimplentes, com crédito em atraso acima de noventa dias, 
chegando a 11,7 milhões de brasileiros. Contudo, as ações de 
enfrentamento à pandemia e o aumento das reestruturações de 
dívidas atingiram seu ápice em junho. Ajudaram a reduzir esse 
número.  

No fim de 2020, 8,9 milhões de pessoas tinham crédito em 
atraso acima de noventa dias. Esse número era inferior ao registrado 
no mesmo período no ano anterior. 

O total de pessoas com créditos baixados a prejuízo pelas 
instituições financeiras há mais de 48 meses se situou por volta de 27 
milhões desde dezembro de 2019. Um leve aumento ocorreu a partir 
de junho, totalizando 28 milhões no fim do período. 

Ao longo de 2020, enquanto houve redução no uso de 
modalidades relacionadas ao consumo, devido à pandemia, houve 
leve aumento de pessoas com financiamento automotivo e imobiliário 
(Tabela 1.3.2).  

A redução do número de pessoas utilizando cheque especial 
pode estar relacionada tanto à pandemia como aos efeitos da 
Resolução 4.765, de 2019. Ela entrou em vigor em janeiro de 2020 e 
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disciplinou o cheque especial concedido por instituições financeiras 
em conta de depósitos à vista, limitando as taxas de juros 
remuneratórias cobradas sobre o valor utilizado do cheque especial a, 
no máximo, 8% ao mês. 

!  

Na tabela acima, a soma dos clientes com crédito em cada 
modalidade pode ultrapassar o total de pessoas com exposição a 
crédito, pois cada cliente pode estar exposto a mais de uma 
modalidade de crédito. 

A Tabela 1.3.6 detalha o total de beneficiários do programa de 
recebimento do Auxílio Emergencial em cada segmento do SFN ao fim 
de 2020. Cerca de um quarto dos beneficiários do grupo do Bolsa 
Famíl ia e quase metade do públ ico ExtraCAD possuíam 
relacionamento com alguma IP (Instituição de Pagamento), cuja 
expansão nos últimos anos foi evidenciada.  

Além disso, aproximadamente 10% dos beneficiários possuíam 
relacionamento com alguma instituição de crédito, como financeiras e 
sociedades de crédito ao microempreendedor. Destaca-se ainda a 
relevância das Cooperativas de Crédito para o público ExtraCAD. 

!  

O monitoramento da cidadania financeira no Brasil por meio de 
um indicador de abrangência nacional, o Índice de Cidadania 
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Financeira (ICF). Com o índice, busca-se avaliar as principais 
características das diferentes dimensões da cidadania financeira e 
traduzi-las em uma escala numérica. 

O ICF envolve os seguintes indicadores:  

•  Quantidade de pontos de atendimento por 10 mil adultos 

•  Quantidade de POS por 10.000 adultos 

•  Percentual da população com acesso à internet 

•  % de adultos com relacionamento bancário 

•  Percentual de adultos tomadores de crédito 

•  Taxa média de juros das operações de crédito com recursos 
livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado – 
%a.a. 

•  População inscrita no Cadastro Único com relacionamento com 
instituições financeiras – % 

•  População inscrita no Cadastro Único com cartão de crédito na 
modalidade à vista/parcelado lojista – % 

•  Inscritos no Cadastro Único com operações de crédito – % 

O Índice de Educação Financeira (IEF) tem os seguintes 
componentes: 

•  Inadimplência da carteira de crédito – Total – % 

•  Depósitos per capita 

•  % da população adulta contribuinte para o INSS 

•  Indicador de Endividamento (excetuando o financiamento 
imobiliário) 

Trata-se de um indicador agregado, capaz de mostrar 
tendências gerais e de possibilitar a comparação entre unidades da 
Federação, identificando avanços e entraves em cada uma delas. 



  88

A Tabela 1.4.2 mostra a variação do ranking do ICF das 
unidades da Federação entre 2017 e 2020. Um terço manteve sua 
posição anterior, enquanto apenas cinco dos 27 estados alteraram 
mais de uma posição no ranking do ICF. 

!  



  89

PEIC - Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor 

A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor é apurada mensalmente pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), desde janeiro de 2010. 
Os dados são coletados em todas as capitais dos Estados e no Distrito 
Federal, com cerca de 18 mil consumidores. 

Este é seu problema: não informa sobre a metodologia adotada 
para essa amostra ser representativa de todas as 71 milhões famílias. 
Porém, não se acanha de extrapolar seus resultados para esse total. 

Das informações coletadas, são apurados importantes 
indicadores: percentual de consumidores endividados, percentual de 
consumidores com contas em atraso, percentual de consumidores 
que não terão condições de pagar, tempo de endividamento e nível de 
comprometimento da renda. 

O aspecto mais importante da pesquisa é, além de traçar um 
perfil do endividamento, permite o acompanhamento do nível de 
comprometimento do consumidor com dívidas e sua percepção em 
relação à sua capacidade de pagamento.  

Existem muitos indicadores nacionais de crédito e 
inadimplência. Entretanto, dizem pouco sobre o endividamento do 
consumidor (crédito comercial e não necessariamente bancário) e 
nada em relação à sua percepção de capacidade de pagamento. 

Com o aumento da importância do crédito na economia 
brasileira, sobretudo o crédito ao consumidor, o acompanhamento 
desses indicadores é fundamental para analisar a capacidade de 
endividamento e de consumo futuro deste, levando-se em conta o 
comprometimento de sua renda com dívidas e sua percepção em 
relação à sua capacidade de pagamento. Assim, essa pesquisa 
representa também um importante indicador antecedente do 
consumo e do crédito. 

Os principais indicadores da PEIC são: 

•  Percentual de famílias endividadas – percentual de 
consumidores declarantes de ter dívidas na família nas 
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modalidades: cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de 
lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros; 

•  Percentual de famílias com contas e/ou dívidas em atraso – 
percentual de consumidores com contas ou dívidas em atraso 
na família; 

•  Percentual sem condições de pagar dívidas – percentual de 
famílias que não terão condições de pagar as contas ou dívidas 
em atraso no próximo mês e, que, portanto, permanecerão 
inadimplentes; 

•  Nível de endividamento – entre muito, mais ou menos ou pouco 
endividados; 

•  Principais tipos de dívida – entre cartão de crédito, cheque 
especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito 
pessoal, carnês, financiamento de carro, financiamento de casa 
e outras dívidas; 

•  Tempo de atraso no pagamento – entre até 30 dias, de 30 a 90 
dias e mais que 90 dias; e 

•  Tempo de comprometimento com dívidas – entre até três 
meses, de três a seis meses, de seis meses a um ano e maior 
que um ano. 

 Em 2021, observou-se aumento de 4,4 pontos percentuais no 
número médio de famílias com dívidas em pelo menos uma das 
principais modalidades - cartão de crédito, cheque especial, cheque 
pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, carnês, 
financiamento de carro e financiamento de casa, entre outras. A 
proporção média de endividados alcançou a máxima histórica em 
2021, e a variação anual do indicador foi a maior já registrada em 11 
anos. 
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!  

 O percentual de famílias com dívidas apresentou tendência de 
alta ao longo de todo o ano, pronunciadamente a partir de maio, 
passada a segunda onda da pandemia de covid-19. Em dezembro de 
2021, a proporção de endividados alcançou o patamar máximo 
histórico para os meses consecutivos, 76,3% do total de famílias. 

Os indicadores de inadimplência apurados na PEIC 
apresentaram queda na média de 2021, diferentemente do ocorrido 
em 2020. O percentual médio de famílias com contas e/ou dívidas em 
atraso diminuiu 0,3 ponto percentual, para 25,2% do total.  

Após iniciar 2021 em patamar superior ao observado no fim de 
2020, o indicador reduziu-se até maio, mas passou a apresentar 
tendência de alta desde então, encerrando o ano em 26,2% das 
famílias, acima da média anual. Apesar de a proporção de famílias 
com contas/dívidas atrasadas ter acirrado no último trimestre do ano, 
o máximo já observado no percentual do indicador ocorreu em agosto 
de 2020, quando alcançou 26,7%. 

O percentual médio de famílias sem ter condições de pagar 
suas contas e/ou dívidas em atraso e propensas a permanecerem 
inadimplentes também se reduziu ante o ano anterior, -0,6 ponto 
percentual, totalizando 10,5% dos lares no País. A parcela de 
consumidores sem condições de pagar apresentou movimentos 
diferentes nas duas metades do ano: no primeiro semestre, o 
indicador de inadimplência recorrente oscilou entre os movimentos de 
baixa e alta e, a partir de julho, passou a apresentar tendência de 
queda, encerrando o ano em 10% do total de famílias, abaixo da 
média anual.  
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Assim como nos anos anteriores, o cartão de crédito foi o tipo 
de dívida mais citado pelas famílias brasileiras em 2021, por 82,6% 
das com dívidas na média anual. Após queda da participação em 
2020, destaca-se o aumento de participação do cartão no ano 
passado.  

Dentre as modalidades de dívida foi o mais expressivo desde 
2010 (+4,6 pontos). Em segundo lugar, o carnê foi apontado por 
18,1% das famílias, e, em terceiro, o financiamento de carro, por 
11,6%. Além desses três tipos de dívida, o crédito pessoal também 
teve aumento de participação média no endividamento em 2021, as 
demais modalidades registraram queda, incluindo o crédito 
consignado. 

!  

O comprometimento médio da renda com o pagamento mensal 
das dívidas cresceu como reflexo do incremento do endividamento e 
da inflação ao consumidor. O indicador alcançou a média de 30,2% 
no ano.  

O aumento da parcela média da renda comprometida com 
dívidas não ocorreu, no entanto, em dimensão semelhante ao 
percentual de famílias endividadas. Isso evidencia condições de 
liquidez e custo do crédito ainda favoráveis em 2021. 

Diminuiu ligeiramente o tempo médio de comprometimento da 
renda. Ele alcançou 7,1 meses, no ano passado, como reflexo do 
expressivo ganho de participação do cartão de crédito, modalidade 
associada a prazos de pagamento mais curtos. 

No segundo semestre do ano, no entanto, passou a se destacar 
a proporção de endividados com compromissos acima de um ano. 
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Esse indicador alcançou em dezembro a proporção máxima de 36,3% 
de famílias endividadas.  

Tal fato indica, embora na média as famílias tenham conseguido 
reduzir minimamente o tempo de comprometimento com dívidas, no 
encerramento do ano ter aumentado a necessidade de alongamento 
dos compromissos com o sistema financeiro. 

!  

O maior comprometimento de renda entre as famílias 
endividadas no ano passado não foi acompanhado, todavia, de piora 
na percepção das famílias em relação ao seu nível de endividamento. 
Caiu 0,4 ponto o percentual médio de gente com relato de estar 
muito endividado, ou seja, 2021 foi marcado pelo maior número de 
famílias com dívidas, porém a percepção quanto ao nível médio do 
endividamento foi mais favorável se comparado a 2020. 
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Entre as duas faixas de renda pesquisadas, o endividamento 
médio das famílias com até 10 salários mínimos mensais aumentou 
4,3 pontos percentuais, chegando a históricos 72,1% do total. Na 
faixa de renda superior, acima de 10 salários de rendimentos 
mensais, o endividamento aumentou ainda mais, 5,8 pontos. 

Entre as famílias com até 10 salários, o percentual médio das 
com contas em atraso alcançou 28,2% das famílias, redução de 0,5 
ponto. Entre 2020 e 2021, também diminuiu em 0,4 ponto percentual 
a proporção de famílias anunciando não ter condições de pagar suas 
contas em atraso e, por isso, permaneceriam inadimplentes, nessa 
faixa de renda. 

Diferentemente do grupo de menor renda, observou-se 
incremento do percentual de famílias com contas ou dívidas em 
atraso na faixa de renda acima de 10 salários mínimos, de 0,4 ponto 
percentual, alcançando em média 11,8% do total de famílias nessa 
faixa. O percentual sem condições de pagar contas em atraso, por 
sua vez, apresentou redução de 0,8 ponto percentual, alcançando 
3,5% das famílias na faixa de renda superior. 
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A composição das dívidas das famílias brasileiras apresenta 
algumas disparidades entre as faixas de renda. Enquanto na faixa de 
menor renda os carnês de estabelecimentos foram o segundo mais 
citados entre os tipos de dívidas, para a faixa de renda acima de 10 
salários, as modalidades de longo prazo, ou seja, os financiamentos 
de carro e de casa, ocuparam o segundo e o terceiro lugares, 
respectivamente. 

Em 2021, o financiamento automotivo cresceu como proporção 
média dos endividados, nas duas faixas de renda, enquanto o 
financiamento de imóveis diminuiu, com queda da parcela média das 
famílias. Em ambas as faixas de renda, elas citaram esse tipo de 
financiamento entre seus principais tipos de dívida. 

!  

Enfim, segundo a PEIC, o nível de endividamento médio das 
famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos, com incremento 
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das dívidas das famílias nas duas faixas de renda pesquisadas, 
destacadamente entre as famílias com mais de 10 salários de 
rendimentos mensais. 

Entre as famílias consideradas mais ricas, a demanda 
represada, em especial pelo consumo de serviços, fez o 
endividamento aumentar ainda mais expressivamente, em especial 
no cartão de crédito. O processo de imunização da população 
possibilitou a flexibilização da pandemia, refletindo no aumento da 
circulação de pessoas nas áreas comerciais ao longo do ano. Houve 
retomada do consumo, principalmente de serviços. 

Na tentativa de conter o avanço dos preços e ancorar as 
expectativas para inflação, o Banco Central passou a usar a política 
monetária para controlar a demanda agregada. Disparou frente ao 
juro internacional e, desse modo, tenta a apreciação da moeda 
nacional. Em março de 2021, reiniciou o atual ciclo de alta da Selic.  

Os juros médios nas linhas de crédito com recursos livres aos 
consumidores saltaram de 37%, em dezembro de 2020, para 
aproximadamente 44% no fim de 2021. Essa alta dos juros 
encareceu o crédito ao longo do ano e, mesmo assim, o 
endividamento seguiu crescente – e apontando tendência de 
permanência em alta. 

Por uma Reforma do Sistema de Pagamentos com Cartões de 
Crédito  

Um estadista capaz de obter a conciliação nacional de todas as 
classes sociais, dos trabalhadores aos empresários, pode estimular e 
coordenar o debate para atender à necessidade de reforma do 
sistema de pagamentos com cartões de crédito. O modelo brasileiro é 
excêntrico frente ao do resto do mundo – e o problemático é o daqui. 

Em julho de 2006, no primeiro governo Lula, o Banco Central 
do Brasil (BCB), a Secretaria de Direito Econômico (SDE), do 
Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico 
(SEAE), do Ministério da Fazenda firmaram convênio de cooperação 
técnica com o objetivo de realizar estudos conjuntos na área de 
sistema de pagamentos. O objetivo do trabalho era identificar 
potenciais falhas de mercado, decorrentes da estrutura e prática de 
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mercado e servir de referencial para possíveis medidas para 
promoção do maior bem-estar social. 

Cabe retomar aquele trabalho, incorporando novos atores como 
especialistas da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços) e da academia (UNICAMP, UFRJ, FGV, 
INSPER, etc.). Todos deveriam considerar a indústria de cartões de 
crédito sob a ótica do mercado de dois lados, tendo em vista a 
interdependência existente entre a demanda do consumidor pela 
possibilidade de uso adequado de cartões às suas condições 
financeiras, de um lado do mercado, e a demanda do lojista por 
transações em cartão de crédito parcelado para aumento da escala de 
suas vendas, do outro lado. 

Isto sem falar em outros dois lados. Primeiro, a posição 
dominante da Cielo e Rede no mercado de adquirência, em beneficio 
próprio e dos bancos controladores, os principais emissores dos 
cartões de crédito. Segundo, a participação de mercado das duas 
bandeiras mais utilizadas (Visa e Mastercard). 

Esta concentração não se alterou significativamente. Em 2016, 
a participação conjunta caiu marginalmente para 89% (contra 92% 
em 2008) na função crédito, embora tenha caído para 73% na função 
débito face a 95%, nos respectivos anos, com a entrada da Elo do 
grupo Bradesco/Caixa/Banco do Brasil na competição.  

A Elo possui 25% do mercado de cartões em número de cartões 
emitidos. Este porcentual cai para 11% se a medida for em número 
de transações feitas com cartão de débito. 
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Os dados publicados pelo Banco Central do Brasil permitem um 
diagnóstico adequado da situação prejudicial ao custo de vida no 
Brasil com preços à vista inflacionados de maneira forçada como 
preços a prazo. É o habitual “jeitinho brasileiro” de caixas anunciarem 
para os consumidores: “o preço à vista é igual ao preço a prazo em 3, 
6, 10 ou 12 vezes.” 

Em favor de os consumidores “perderem as contas 
orçamentárias familiares” e apelarem ao crédito rotativo, os lojistas 
beneficiam a si apenas em visão de curto prazo, pois dependerão da 
demanda daqueles em longo prazo. Os bancos concessores de crédito 
rotativo, embora sofram alta inadimplência, como visto no gráfico 
abaixo, repassam essa perda para os juros pagos pelos adimplentes. 

  

O Rotativo inclui saques à vista na função crédito. Para dados 
até março de 2017, o Banco Central distinguia entre o “regular” e 
“não regular”, fazendo uma estimativa a partir da amostra das seis 
instituições financeiras com maiores carteiras da modalidade. 

O Rotativo Regular eram operações de financiamento no cartão 
de crédito rotativo cujo pagamento mínimo previsto na legislação em 
vigor tinha sido realizado até a “data de aniversário”. O Rotativo Não 
Regular era composto por operações de financiamento no cartão de 
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crédito rotativo, cujo pagamento mínimo previsto não tivesse sido 
realizado até o prazo máximo previsto na Resolução 4.549, de 26 de 
janeiro de 2017, para financiamento em linha de crédito rotativo. 

O Parcelado inclui compras parceladas com juros, parcelamento 
de fatura de cartão de crédito, parcelamento migrado do rotativo, 
saques parcelados e pagamento de contas parceladas. O À Vista são 
operações sem incidência de juros, parceladas ou não. 

De dezembro de 2016 a dezembro de 2021, ou seja, 61 meses, 
a média de inadimplência no rotativo foi de 34,9%, sendo o pico de 
40,2% em julho de 2020 (em plena pandemia) e o piso em abril de 
2021 (25,4%). Os devedores ainda não tinham sentido o impacto do 
repasse do custo do dinheiro pela retomada da elevação da Selic no 
mês anterior. 

A taxa média de inadimplência no parcelado foi 3,6%. Para 
comparação com outra modalidade de crédito também bastante 
utilizada, o financiamento à aquisição de veículos, via crédito 
fiduciário, onde o devedor só adquire a propriedade definitiva do 
automóvel quando amortizar todo o empréstimo, obteve taxa média 
de inadimplência nesse período (2016-2021) igualmente de 3,6%. 
Isto embora, desde o último trimestre de 2019, a do parcelado, em 
alta, tenha se descolado da em veículos: média de 5,3% contra 
3,5%.  

Segundo a PEIC (Pesquisa Nacional de Endividamento e 
Inadimplência dos Consumidores) da CNC, o nível de endividamento 
médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos: 
70,9%. Houve incremento das dívidas das famílias nas duas faixas de 
renda pesquisadas (72% dos “pobres” e 66% dos “ricos”), 
destacadamente, entre as famílias com mais de 10 salários de 
rendimentos mensais, pois eram 60% em 2020. Nesse ano, estavam 
endividadas 68% das famílias abaixo dessa faixa. 

Nas famílias consideradas mais ricas, a demanda represada, em 
especial pelo consumo de serviços, fez o endividamento aumentar 
ainda mais expressivamente. Isso ocorreu, especialmente, com o uso 
do cartão de crédito.  

Assim como nos anos anteriores, o cartão de crédito foi o tipo 
de dívida mais citado pelas famílias brasileiras em 2021, mas 
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alcançou 82,6% das com dívidas na média anual. Era, em média, 
77% de 2016 a 2018. Após queda da participação de 78,7% em 2019 
para 78% em 2020, houve o significativo aumento de participação do 
cartão no ano passado. 

Os dados de saldo pela modalidade cartões de crédito em 
comparação com os totais de crédito com recursos livres e 
direcionados não espelha tanto esse uso por conta de pesar mais no 
estoque de crédito acumulado os com prazo maior – e não o rotativo, 
por definição, um crédito emergencial. Tal como um guarda-chuva, 
só deveria ser usado em tempo muito estrito.  

Infelizmente, nem todos os possuidores de cartões de crédito 
evitam seu uso fora da possibilidade “à vista”. Deveriam fazer o 
pagamento de toda a fatura na data de aniversário, exceto se ela 
fosse parcelada sem juros, quando pagaria só a parcela mensal. 

!  

O prazo médio da carteira de crédito com recursos livres para 
Pessoas Físicas no crédito pessoal se mantém próximo de 24 meses e 
na aquisição de veículos em torno de 15 meses. Com recursos 
direcionados, o crédito rural gira em torno de 26 meses e o 
financiamento imobiliário alcança 131 meses ou quase onze anos. 

Dado seu caráter emergencial, transformado em uso corriqueiro 
por cerca de 82% dos “devedores” brasileiros – na verdade, evitando 
custo de oportunidade de pagamento à vista sem diferenciação de 
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preço –, o prazo médio da carteira dos cartões de crédito é muito 
inferior. Segundo o BCB-DSTAT, de março de 2011 a março de 2020, 
rotativo teve a média de 0,6 mês (#SGS 20.969) e o parcelado 5,3 
meses (#SGS 20.970). No total, a média foi 2,4 meses (#SGS 
20.971). 

  

Veja a evolução dos saldos de seus componentes no gráfico 
abaixo. 

  

O saldo do rotativo saiu de R$ 38 bilhões em dezembro de 2016 
para R$ 41,14 bilhões em dezembro de 2019. Atingiu o valor mínimo 
de R$ 35,26 bilhões em dezembro de 2020. Porém, ele se elevou 
para R$ 49,13 bilhões em dezembro de 2021. 
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O saldo do parcelado multiplicou-se por três vezes: de R$ 11 
bilhões para quase R$ 33 bilhões. O saldo do uso à vista cresceu de 
R$ 135,75 bilhões em 2016 para atingir, cinco anos depois, R$ 310 
bilhões. 

!  

No entanto, a respeito do uso dos cartões de crédito como um 
fluxo, o relativo nas concessões mensais revela mais. No total de 
crédito para Pessoa Física, o subtotal composto por cartões se elevou 
de 60,2% no fim de 2016 para 77,3% no fim de 2021. 

Isso se deve, especialmente, ao seu uso na função à vista, um 
meio de pagamento com prazo de pagamento até a data de 
aniversário da fatura. Pode alcançar até 40 dias, após a fatura mensal 
estar fechada e ser anunciada para seu portador. Esta função gira em 
torno de 80% do seu uso, mas atingiu quase 86% no primeiro ano da 
pandemia. 

Veja, no gráfico abaixo, como a função “à vista” com uso de 
cartões de crédito determina o próprio movimento do total de 
concessões mensais de crédito às Pessoas Físicas. Nesse caso, cria-se 
uma ilusão de crédito não remunerado ou “almoço de graça” em 
Economia! 
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Em 2020, menos consumidores (10,8%) se submeteram ao 
abuso em cobrança de juros elevadíssimos pelo uso do crédito 
rotativo, contra o patamar de mais de 17% em 2016 e 2017. 
Infelizmente, para os devedores, voltou no ano passado a aumentar a 
participação relativa desse uso para 14,5%. 

Qual é o problema? Veja na seguinte tabela o ICC (Indicador do 
Custo de Crédito), calculado pelo Banco Central do Brasil, para 
crédito rotativo. No fim de 2016, o custo médio atingiu quase 500% 
aa. Com a queda da Selic e da inadimplência, baixou para 285% aa 
no fim de 2018, mas já se elevou para 350% aa no fim de 2021. 
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!  

Para se ter uma ideia, quando o Banco Central divulgava a 
distinção entre o custo médio do Rotativo Regular e o do Rotativo Não 
Regular, por exemplo, em 2016, a taxa média mensal foi 438% aa no 
primeiro e 507,4% aa no segundo. Aquele era pago por 63% dos 
devedores, mas 37% o caloteavam.  

Em cada dez, quatro davam o calote e o custo dessa perda de 
capital era repassado para os bons pagadores. Depois, quem não 
conseguia pagar ia para a renegociação na tentativa de “limpar seu 
nome na praça”... 

Compare, nas duas colunas à direita na tabela acima, o custo 
médio ponderado do crédito total concedido às Pessoas Físicas 
apresentar uma correlação com o movimento da taxa de juro média 
ponderada em cartões de crédito. Minha hipótese é isso ser uma 
causalidade. O teste dessa hipótese de determinação do primeiro 
(total) pelo segundo (cartões) está no gráfico abaixo. 

Tabela 15-A – Crédito do sistema financeiro 
– Recursos livres
ICC (Índice do Custo do Crédito) - Cartões de Crédito - Pessoa Física
01/12/06 % a.a.
Período Cartão de crédito Total

Rotativo1/ Parcelado2/À Vista3/ Total

Dezembro
2016 497,7  134,4   - 55,5  50,4  
2017 334,8  148,8   - 38,8  45,8  
2018 285,4  151,9  - 33,9  42,9  
2019 318,5  159,7   - 35,8  40,5  
2020 327,8  149,6   - 29,9  33,5  
2021 349,6  159,4  - 32,4  35,0  
Fonte: BCB - NI Estatísticas Monetárias e de Crédito (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Visto esse diagnóstico, a terapia para baixar a taxa de juro para 
os consumidores brasileiros, caso se confirme o favoritismo eleitoral 
de Lula, seria ele como estadista ter a capacidade de liderar esse 
Projeto de Estado e criar um consenso nacional a respeito. Seria uma 
mudança favorável ao bem-estar social. Certamente, caso o plano 
seja bem explicado, a maioria da população apoiaria acabar com essa 
“jabuticaba” brasileira. 

Esse modelo do sistema de pagamentos brasileiro, onde se 
paga “à vista” com prazo, eleva o custo de vida, porque o “preço à 
vista” embute todas as taxas do “mercado de 4 lados” dos cartões de 
crédito. Ele não é exótico, no sentido de não ser originário do país 
onde ocorre, pois não é estrangeiro, mas é sim nativo por causa de 
nossa memória inflacionária imaginar a protelação do pagamento 
sempre corroer o valor real devido. 
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Isso não é verdade se o devedor tem queda de salário real e 
não recebe aumento em seu salário nominal durante esse prazo. 
Tampouco é se ele não aplica seu dinheiro a pagar a conta futura em 
juros superiores aos embutidos ou ocultos nessa compra a prazo. 

Para estrangeiros, ele é esquisito ou excêntrico. No exterior, 
paga-se com cartões de crédito uma pequena taxa de juro diária, 
desde o momento quando se compra com seu uso – e não essa taxa 
de juro extravagante, cobrada no Brasil pela “indústria do crédito 
rotativo”. 

Há um verdadeiro conluio ou cartel ao forçar os consumidores a 
“perderem a conta” de quantos produtos compraram por meio de 
pagamentos a prazo. Muitos (sem consulta a planilhas ou faturas) 
desconhecem as inúmeras e distintas parcelas mensais sobrepostas. 

É necessário planejar o oferecimento de crédito por meio do 
PIX. Os bancos podem temer a competição com sua própria operação 
de cartões. Mas o projeto foi selecionado para fazer parte do sandbox 
regulatório em inovações financeiras do Banco Central do Brasil. 

Daí espera-se os grandes bancos se movimentar para oferecer 
o PIX Crédito. Seria um avanço na utilização do meio de pagamento 
instantâneo e na competição com os cartões de crédito.  

Hoje, as transações do PIX são debitadas em tempo real da 
conta corrente. Na prática, isso se assemelha a uma operação com 
cartão de débito. 

Quando o consumidor gasta com pagamento no cartão, só paga 
quando chega a fatura. O lojista incentiva isso porque aumenta a 
escala das vendas e a bandeira é uma garantia de o banco pagá-lo.  

Porém, o repasse da tarifa de intercâmbio eleva os preços a 
prazo. Pior, não os diferenciam dos preços à vista, de modo o lojista, 
o banco, a credenciadora e a bandeira receberem também alíquotas 
pelas transações comerciais. 

Uma concessão de crédito a partir do PIX dispensaria as 
bandeiras e, eventualmente, até as credenciadoras. Essas passaram 
anos se apresentando como dois intermediários essenciais em 
cartões. 
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Se for bem-sucedido, o produto PIX Crédito com diferenciação 
de preços poderá competir com o parcelado sem juros mas com 
preços elevados. Para este, os bancos buscam alternativas, porque 
são operações onde assumem o risco, mas não têm controle sobre a 
concessão do crédito.  

As instituições financeiras poderiam, por exemplo, oferecer 
condições especiais e descontos. Assim, estimulariam o uso do PIX 
Crédito como alternativa aos cartões em uma bem-vinda inovação 
financeira. 

Em síntese, a proposta de diferenciação de preços, para ser 
melhorada em debate eleitoral, seja por contribuições de 
especialistas, seja pela reação da opinião pública, envolveria cerca de 
seis passos. 

Primeiro, acabar com a ilusão causada pela expressão “sem 
juros”. O pagamento “à vista” com cartão, possível de aproveitar “até 
40 dias de graça”, tem seu custo pago pelos adimplentes do rotativo, 
pagando inclusive pelos inadimplentes, e também por todos os 
consumidores sob forma de um custo de vida mais elevado! 

Segundo, em consequência dessa “jabuticaba brasileira”, seria 
necessária uma obrigação e uma vedação legislativa.  

Obrigar a diferenciação entre preço PIX à vista e qualquer outro 
preço a prazo no cartão. O preço à vista no PIX deveria ter o 
desconto das taxas pagas aos vários elos da cadeia: a bandeira, o 
emissor, o adquirente, a maquininha, etc. 

Proibir o parcelado sem juros em troca de ser parcelado com 
juros razoáveis como o de crédito com garantia dos produtos. 
Viabilizaria o preço a prazo com juros bem inferiores, por exemplo, 
caso fosse garantido por consignação: desconto em folha de 
pagamentos. Teria como efeito colateral maior demanda social por 
formalização do mercado de trabalho para obtenção desse direito. 

Restringir as credenciadoras e seu mercado de adquirência. 
Elas fazem uma barganha eticamente condenável ao propiciar 
antecipações das receitas futuras ao comércio (capital de giro) em 
troca de os lojistas forçarem o consumidor “perder as contas dos 
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pagamentos a prazo” e, inadvertidamente, entrar no crédito rotativo 
caríssimo. 

Tudo isso resultaria na diminuição do custo de vida, ou seja, o 
“desinflacionamento” dos preços à vista no Brasil. Aqui, nessa “terra 
da jabuticaba” com esse modelo de cartões único no mundo, paga-se 
à vista o mesmo pago a prazo, ou seja, todos os consumidores 
pagam todos os custos da venda a prazo embutidos no preço à vista! 

Há contra-argumento em defesa da manutenção do 
“pagamento parcelado sem juros”. Seria um instrumento muito 
utilizado pelos consumidores detentores de cartões de crédito, seja 
pela falta de dinheiro e educação financeira, seja pela pressão dos 
lojistas.  

Nessa lógica, o lojista não se preocuparia em avaliar o risco da 
inadimplência de seus clientes nessas operações, porque quem 
arcaria com o prejuízo seria o banco emissor do cartão. Como prêmio 
de risco, os bancos elevariam os juros do crédito rotativo do cartão 
de crédito. 

Também se argumenta a falta de transparência para o 
consumidor sobre os juros praticados nessas operações ser “culpa 
dos banqueiros”, contumaz bode-expiatório para transferir a ira dos 
incautos. Como quem define o limite de crédito nos cartões, para o 
consumidor, é o banco emissor, e não o lojista, não caberia a este se 
preocupar em fazer a avaliação adequada de risco dos seus clientes, 
mas sim aos bancos. 

Afinal, dizem os defensores desse mercado de adquirência e 
antecipações das receitas futuras do comércio, os bancos se 
remuneram também por meio das anuidades pagas por clientes de 
cartões. Além disso, recebem parcela da tarifa de intercâmbio, 
descontada da tarifa cobrada ao lojista, maior ainda em casos de 
compras parceladas. Esse valor acumulado cobriria as recompensas e 
a garantia de pagamento aos lojistas, além das eventuais 
inadimplências. 

Os defensores desse status quo colocam a culpa dos problemas 
existentes nos próprios consumidores! Os clientes do crédito rotativo 
do cartão reagem muito pouco a variações de juros cobrados.  
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Essa denominada baixa elasticidade do consumidor (disposição 
a reagir) dá amplo poder de definição de preços (juros) para os 
emissores, sendo responsável pelas elevadíssimas taxas cobradas. 
“Enfiam a faca nos enforcados” por desemprego, pobreza e dívida! 

Dizem os neoliberais: “nesse livre mercado, todas as opções 
estão à disposição para o consumidor soberano”. Ele pode recorrer 
aos bancos para tomar outro tipo de crédito, usar o rotativo do cartão 
de crédito, o parcelado sem juros e ainda procurar barganhar algum 
“desconto”, caso pague à vista. 

Argumentam, “em economia competitiva, o lojista repassar 
custos, inclusive os financeiros, com a venda com base em cartões de 
crédito, para o consumidor, seria contraditório com o crescimento de 
suas vendas”. Ora, o problema é justamente não ter competição 
quando essa prática implícita de cartel é generalizada! 

Quanto ao argumento da falta de transparência sobre os juros, 
praticados na modalidade de crédito rotativo ou parcelado, não seria 
razão suficiente para propor o seu fim segundo os neoliberais. 
Assimetria de informação, argumentam, se corrigiria com mais 
informações e com educação financeira. Sim, e a sociedade brasileira 
está cobrando ambas! 

Os defensores da manutenção intocada desse “eficiente e 
popular parcelado sem juros” alegam essa “eficiência” ser provada 
justamente por sua “popularidade”. Mentem ao dizer esse crédito ao 
consumidor via cartões de crédito ter um custo menor se comparado 
ao de outro crédito tomado diretamente no sistema financeiro e 
apelam para o típico populismo de direita: fingem falar “em nome do 
povo” quando defendem uma posição contrária ao elevar seu custo-
de-vida! 

O Banco Central não deve alegar qualquer mudança 
regulamentar ser, cultural e praticamente, inviável. O comércio 
necessita enfrentar a diferenciação entre preços à vista e a prazo sem 
o justificado temor de perder vendas. 

O consumidor não deve apelar para o parcelado sem juros 
como fosse a única forma de viabilizar seu consumo e se sentir capaz 
de sempre aproveitar ao máximo os limites de crédito e as datas de 
aniversários de todos os cartões possuídos. Quando todos esses 
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agentes econômicos acham estar ganhando, ao mesmo tempo, estão 
na verdade perdendo sem ter consciência dessa perda. 

Jairo Saddi (Valor, 22/02/2021) também advoga em defesa 
dessa bandeira de luta pelo fim da não diferenciação de preços com a 
seguinte frase de efeito. “Se o parcelado sem juros não fosse uma 
jabuticaba bem brasileira, seria uma genial invenção para a 
humanidade, e claramente não o é”. De fato, a humanidade não 
importa esse modelo tupiniquim... 

O parcelado sem juros implica em um juro oculto. O cliente 
está pagando pelo prazo, ainda sem saber: o preço à vista deveria 
ser menor face ao realmente cobrado. 

Na realidade, essa cobrança remunera os vários elos da 
carteira, o emissor da bandeira, o adquirente, a maquininha e assim 
por diante. Por isso, recusam a priori debater a implantação de um 
parcelado com juros, chamado de “crediário no cartão”, para 
diferenciar preços. 

O PIX só vai substituir todas as alternativas com uso de cartões 
de crédito quando tiver apoio do comércio para tornar seu uso fácil e 
automático. Isso será quando puder existir o PIX-Parcelado com 
baixíssimo juro ou, alternativamente, o PIX à vista com preço 
diferenciado para baixo sem as tarifas embutidas e os juros ocultos. 

Para Saddi, “proibir o parcelado sem juros (sem oferecer uma 
alternativa palatável) não é uma solução, assim como não é uma 
solução achar o lojista ser capaz de, por si só, ter a honestidade de 
cobrar um preço à vista menor e outro maior a prazo”. 

O banco emissor em tese teria o risco da operação de crédito 
sem ser remunerado por isso, porque seriam o credenciador ou o 
adquirente quem cobraria taxas altas para antecipar os recursos ao 
varejista. Na prática, a tendência lógica do mercado tem sido a 
verticalização do sistema, concentrando todos papéis e funções em 
cada grande grupo bancário, seja no Elo entre Bradesco-BB-Caixa, 
seja no Itaucard. 

Na verdade, o parcelado sem juros só se sustenta porque os 
consumidores brasileiros ignoram quanto de juros e tarifas, além de 
impostos, está sendo cobrado sem a diferenciação de preços. Caso 
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contrário, eles se revoltariam contra esse status quo econômico e 
elegeriam alguém capaz de liderar uma re-evolução do sistema... de 
pagamentos! 
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Capítulo 4. Aplicações 

Acesso às Aplicações Financeiras 

O percentual de adultos com relacionamento com instituições 
financeiras, conforme o Relatório de Inclusão Financeira 2021 do 
Banco Central do Brasil (RIC-BCB), alcançou 96% em 2020. Esse alto 
percentual é decorrente, em parte, da inclusão de todas as contas 
não encerradas, até mesmo daquelas com saldos muito baixos ou 
sem saques, depósitos e transferências por períodos longos.  

Os números do BCB revelam o universo de posse de contas 
cadastradas no SFN com base em informações fornecidas pelas 
próprias instituições financeiras e registradas nos Dados do Cadastro 
de Cliente do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Em contrapartida, a 
pesquisa amostral “O brasileiro e os hábitos de uso de meios de 
pagamento”, realizada pelo BCB em 2019, apontou: 77% dos adultos 
mantinham relacionamento com o SFN. 

Entre 2018 e 2020, houve grande diversificação nos tipos de 
instituições utilizadas pela população, com aumento expressivo da 
participação das instituições de pagamentos (IPs). O número de 
relacionamentos nas IPs apresentou crescimento de 179%, enquanto, 
considerando todo o SFN, o crescimento foi de 49% nesse período, 
como apresentado no Gráfico 1.1.1. 

!  
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Entre 2018 e 2020, 261 milhões de novos relacionamentos 
foram criados, sendo 139 milhões destes pelos bancos e 80 milhões 
pelas IPs. Esses novos relacionamentos incluem pessoas já com 
algum relacionamento com o SFN mas com abertura de conta em 
outra instituição no período.  

O aumento da participação das IPs evidencia o crescimento da 
demanda por canais de relacionamento digitais. No decorrer do 
primeiro ano da pandemia, cerca de quatorze milhões de cidadãos 
iniciaram relacionamento com o SFN. 

!  

Os canais digitais de acesso continuam sendo amplamente 
utilizados. Em 2019, houve queda de 14% no número de transações 
pela internet banking, enquanto transações realizadas por meio de 
telefones celulares (smartphones) aumentaram em 56% no período 
de 2018 a 2020 (Gráfico 1.1.3).  

A pesquisa do Observatório Febraban de setembro de 2020, 
denominada Brasil Online, apontou a faixa etária entre 16 e 24 anos 
mais mencionar a utilização de aplicativo para fazer transações 
bancárias (46%). A faixa etária entre 25 e 44 anos também tem 
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comportamento similar, com números ligeiramente inferiores aos dos 
jovens. 

!  

A presença física do sistema financeiro foi fortalecida com o 
aumento da quantidade de postos de atendimento (PAs) e 
correspondentes bancários, apesar da redução na quantidade de 
agências (Tabela 1.1.1). 

!  

O Brasil continua a ter pelo menos um canal de atendimento 
em todos os municípios. Em 2020, 408 municípios eram atendidos 
apenas por correspondentes. 

A queda na quantidade de agências bancárias é observada para 
todas as faixas de tamanhos de municípios, porém é menos 
acentuada nos municípios menores, de até 200 mil habitantes. Por 
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sua vez, houve aumento expressivo, de quase 20%, na quantidade 
de correspondentes em municípios com até 10 mil habitantes e 
variação positiva no número de PAs e correspondentes para todas as 
faixas de tamanho dos municípios. 

As informações de contas de depósito à vista, a prazo e de 
poupança são relevantes para a análise de como os serviços 
financeiros estão sendo utilizados, pois são serviços básicos 
oferecidos pelos bancos. Eles garantem a guarda e a movimentação 
de recursos com segurança e conveniência.  

Na Tabela 1.1.3, é apresentada a evolução na quantidade de 
clientes e no saldo de depósitos. Os números englobam tanto pessoas 
físicas como empresas. 

Observa-se um crescimento em número de clientes e saldo de 
depósitos nos três serviços, com destaque especial para os depósitos 
a prazo. Nessa modalidade, houve grande aumento de clientes 
(145%), indicando ampliação do público com acesso a esse 
instrumento financeiro sem marcação-a-mercado (oscilação de valor). 

Em relação aos depósitos de poupança, em 2020 houve 
aumento significativo na quantidade de clientes (50%) e no saldo 
total depositado – este último, porém, com valor médio 15% menor 
em comparação a 2018. Tanto o aumento na quantidade de clientes 
quanto a queda no valor médio depositado podem estar relacionados 
com o Auxílio Emergencial, disponibilizado por meio de contas de 
poupança digitais. 
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!  

Complemente a análise com o ano de 2021 abaixo. 

!  

Segundo o RIC-BCB 2021, “o hábito de poupar é importante 
ferramenta para fortalecer a resiliência financeira”. O aumento 
verificado na quantidade de pessoas com contas de poupança não 
implica necessariamente fortalecimento desse hábito. 

Para complementar a análise, é importante avaliar informações 
obtidas diretamente com a população. 
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Raio X dos Investidores Brasileiros 

Uma pesquisa da ANBIMA (Raio X do Investidor Brasileiro - 3ª 
Edição – 2020) realizada entre 2017 e 2019 buscou responder a 
algumas perguntas sobre o perfil de investimento dos brasileiros. 
Essa pesquisa relatou, em 2017, apenas 32% dos respondentes 
guardaram dinheiro durante o ano.  

Na sua edição mais recente, em 2019, 38% dos respondentes 
afirmaram ter realizado algum tipo de poupança. Portanto, 62% da 
população brasileira não economizou nenhum dinheiro, situação 
capaz de deixar essas pessoas especialmente vulneráveis em tempos 
de crise como a atual, quando a falta de reserva financeira é, muitas 
vezes, combinada com a redução de renda ou de faturamento (no 
caso de empreendedores), ou até com a perda total de receita. 

Os resultados de 2019 estão divididos da seguinte maneira: 

1. Pessoas com algum dinheiro aplicado em produtos financeiros 
em 2019, inclusive sem investimento nesse ano, mas com 
aplicações de períodos anteriores: 42% em 2018 e 44% em 
2019. 

2. Pessoas com investimento (pela primeira vez ou não) em 
aplicações financeiras em 2019 (subconjunto do item anterior): 
10% contra 8% no ano anterior. 

3. Pessoas sem guardar dinheiro ou sem utilizar produtos 
financeiros para guardar dinheiro: 56% da amostra contra 58% 
em 2018. 

O perfil de quem conseguiu economizar é predominantemente 
masculino (59%), jovem (48% têm entre 16 e 34 anos) e 
pertencente à classe C (54%). Entre quem não conseguiu 
economizar, o perfil é mais homogêneo: 50,5% são homens e 
49,5%, mulheres. No total dos sem economizar em 2019, 25% têm 
entre 45 e 59 anos e 22% entre 35 e 44 anos. 

As estratégias usadas por essas pessoas para economizar foram 
as seguintes:  

• 47% evitaram compras desnecessárias e eliminaram supérfluos,  
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• 35% aplicaram uma parte do salário todos os meses, e  

• 34% relataram ter controlado melhor as despesas, diminuído os 
gastos ou simplesmente deixado de sair.  

No total dos poupadores, 29% passaram a pesquisar preços 
para comprar produtos mais baratos, 23% não fizeram dívidas, 22% 
trabalharam mais e 10% aplicaram o dinheiro extra recebido do 
trabalho, como 13º, rescisão trabalhista, férias etc. Apenas 4% 
aplicaram em produtos bancários, automaticamente quando recebiam 
salário, como forma de se forçar a economizar algum dinheiro. 

Entre os 38% dos brasileiros com economias (sobras de caixa 
guardadas), em 2019, a maior parte (42% desse universo) aplicou o 
dinheiro em produtos financeiros, por exemplo, renda fixa, títulos 
públicos no Tesouro Direto, poupança ou mercado de ações. Esse 
percentual está em linha com os patamares de 2017 e indica uma 
queda de seis pontos percentuais em relação a 2018 (48%). 

Grande parte dos brasileiros (66%) com aplicações de seu 
dinheiro em produtos financeiros, em 2019, incrementaram uma 
aplicação financeira já possuída em anos anteriores. Em 2018 eram 
59%. Cerca de 28% fizeram aplicações novas e 6% não quiseram 
responder. 

Em segundo e terceiro lugares, com apenas 8% e 7% das 
menções dos brasileiros investidores em 2019, respectivamente, 
apareceram a aquisição de bens móveis (como carros e motos) e 
imóveis (casas, lotes, terrenos), em percentuais praticamente 
estáveis em relação à pesquisa anterior. 

O investimento em um negócio próprio foi a opção de 6% dos 
brasileiros com objetivo de economizar. Essa atitude aponta para um 
crescimento contínuo desde a primeira pesquisa e mostra o 
empreendedorismo ter se tornado uma alternativa para sobrevivência 
diante das altas taxas de desemprego no país. 

O comportamento financeiro do restante foi o seguinte: 5% 
deixaram o dinheiro em casa (“debaixo do colchão” sem receber 
juros), 5% em conta corrente (também sem receber juros), 5% em 
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compra, construção ou reforma de imóvel, 4% em pagamento de 
dívidas, 4% em curso ou estudo, 3% em viagem de lazer ou lazer, 
7% ainda sem fazer investimentos em produtos financeiros. 

Depois de um biênio de estabilidade no número de pessoas 
declarantes de ter investido (25% em 2017 e 2018), em 2019, esse 
percentual subiu para 27%. O conceito de “investimento” é entendido 
de diversas formas pela população. Pode significar desde a compra de 
um carro ou uma casa até a aplicação em um produto financeiro. 

O destino dado às aplicações continuou praticamente o mesmo 
dos outros anos, mas algumas mudanças percentuais sugerem novos 
hábitos e objetivos. O consumo de bens duráveis e imóveis, como 
carros, motos e casa própria, continua como a principal escolha 
dentro daquilo considerado pelos brasileiros como investimento 
(11%). 

• Comprou/quitou o veículo: 5% 

• Casa própria/comprou imóvel, lote ou terreno/quitou dívida de 
imóvel: 3% 

• Construção ou reforma da casa: 3% 

As aplicações financeiras ficaram em segundo lugar, com 10% e 
um crescimento de dois pontos percentuais em relação a 2018. O 
perfil de quem aplicou nesses produtos é predominantemente 
masculino (59%), jovem ou jovem adulto (63% tinham menos de 44 
anos) e morador da região Sudeste (56%).  

• Depósitos ou caderneta de poupança: 5% 

• Tesouro Direto: 1% 

• Renda fixa/fundo de investimento: 1% 

• Aplicação/investimento bancário: 1% 

A abertura de um negócio próprio (5%): 
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• Abriu o próprio negócio: 2% 

• Investiu no trabalho/empresa/fazenda/sítio: 2% 

• Comprou produtos para revenda: 1% 

Finalmente, a educação própria ou dos filhos (1%) também foi 
citada como exemplo de investimentos. 

Dada a imprecisão da soma dos números, é melhor considerar 
a média dos três anos pesquisados como ¾ não fazem nenhum tipo 
de “investimento” – e apenas ¼ o fazem. Apenas 1/10 é investidor 
financeiro propriamente. Esse dado confere com a dimensão relativa 
(10%) da “elite sociocultural e econômico-financeira”, caracterizada 
pelas pesquisas citadas antes neste livro. 

A pesquisa mediu o conhecimento dos brasileiros com relação 
aos principais produtos de investimento.  

Em uma primeira etapa, foram coletadas respostas espontâneas 
– sem serem dadas previamente alternativas às respostas – sobre o 
conhecimento das pessoas acerca dos produtos financeiros. Essa 
abordagem é relevante para mensurar o entendido pelos muito 
diversos brasileiros, de fato, como investimento. 

Em um segundo momento, as respostas foram estimuladas 
pelos entrevistadores. Nesta edição da pesquisa, a caderneta de 
poupança manteve a dianteira como o produto financeiro mais 
conhecido pelos brasileiros. As ações negociadas em bolsa e os 
planos de previdência privada aparecem em seguida. Na média, os 
entrevistados mencionaram dois t ipos de invest imento 
espontaneamente e mais de sete tipos de forma estimulada. 

O maior conhecimento sobre os produtos financeiros não 
significa os inquiridos investirem nesses ativos. Um exemplo: as 
ações foram mencionadas por 79% das pessoas com a metodologia 
de perguntas estimuladas, mas apenas 2% da população aplicou 
efetivamente em ações em 2019. Essa discrepância é verificada, em 
maior ou menor grau, com todos os investimentos citados no 
levantamento. 
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Em 2019, na comparação com o ano anterior, houve pequeno 
aumento no percentual de brasileiros espontaneamente capazes de 
mencionar algum tipo de investimento, de 46% para 48%. 

Entre os principais produtos citados espontaneamente, a 
caderneta de poupança foi a mais lembrada (28%). Mesmo sendo o 
produto financeiro com melhor desempenho, a poupança cravou um 
decréscimo em citações em relação às outras duas edições da 
pesquisa: 32% (2017) e 31% (2018). 

Em seguida, aparecem as ações na bolsa de valores, 
mencionadas por 12% dos entrevistados, o mesmo percentual da 
pesquisa feita em 2018. Os títulos públicos mantiveram o terceiro 
lugar e ficaram no mesmo patamar de conhecimento de 2018 (10%).  

O conhecimento sobre os títulos privados – como debêntures e 
CDBs (Certificado de Depósito Bancário) – registrou pequena 
variação, com queda de um ponto percentual de um ano para outro 
(8%), enquanto os fundos de investimento cresceram pouco, 
aumentando um ponto (para 8%). Houve aumento de dois pontos 
percentuais (de 2% para 4%) no número de brasileiros capaz de 
mencionar espontaneamente as moedas digitais. 

Os resultados gerais mostram: 52% da população brasileira não 
conhece espontaneamente nenhum produto financeiro. Embora alto, 
o percentual é pouco menor do computado em 2017 e 2018 (54%), 
Parece ser irrelevante essa pequena mudança no conhecimento 
financeiro dos brasileiros.  

O desconhecimento é maior entre as mulheres (58%), entre os 
jovens de 16 a 24 anos (61% desse universo desconhece os 
produtos, o maior percentual entre todas as faixas etárias) e entre as 
pessoas da classe C (60%). 

Metade dos brasileiros não conhecem ou não utilizam nenhum 
tipo de investimento. Embora alto, o percentual é inferior ao dos três 
anos de pesquisa – abaixo dos 53% computados em 2018 e dos 57% 
em 2017.  



  123

Entre os produtos mais utilizados, a liderança histórica fica com 
a poupança (37%). Esse percentual de utilização da poupança se 
manteve estável em relação às duas primeiras edições da pesquisa. 

Houve um ligeiro crescimento na utilização dos fundos de 
investimento entre 2018 e 2019 (de 2% para 3%), dos títulos 
públicos (de 1% para 2%) e das ações na bolsa de valores (de 1% 
para 2%). 

A estagnação do uso da poupança e o pequeno crescimento no 
uso de produtos como fundos de investimento, títulos públicos e 
ações na bolsa de valores indicam um possível reflexo da política de 
redução de juros. Ela corroeu ainda mais a rentabilidade da 
caderneta. 

A pesquisa com os dados de 2019 mostra 44% dos brasileiros 
terminaram o ano com saldo em produtos financeiros no ano. O 
número corresponde a 42 milhões de brasileiros com algum tipo de 
investimento em produtos financeiros, e aponta para um pequeno 
crescimento em relação aos dois anos anteriores da pesquisa, quando 
42% das pessoas diziam investir nesses produtos. 

Na média, o investidor brasileiro é um ano mais velho se 
comparado à população geral da pesquisa (43 anos, contra média de 
idade de 42 anos) e dois anos mais velho comparado à idade dos 
brasileiros sem investimento (41 anos). A renda mensal média de R$ 
5.600 também supera a verificada nesses dois grupos – R$ 4.700 e 
R$ 4.100, respectivamente. 

Há mais assalariados com registro em carteira de trabalho entre 
os investidores (34%) em comparação a ocorrência entre a população 
geral (30%) e os não investidores (27%). Em relação à primeira 
pesquisa, com dados de 2017, também houve o crescimento de dois 
pontos na participação feminina ao responder por 47% dos 
investidores. 

A poupança manteve a liderança como principal destino dos 
investimentos, mas vem perdendo participação: 84,2% dos 
investidores deixaram os recursos na caderneta em 2019, uma queda 
de mais de quatro pontos em relação aos 88% do ano anterior. 
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Assim como ocorreu na última pesquisa, a segunda posição 
também se manteve com os fundos de investimento, na preferência 
de 6% dos investidores. Os demais produtos, como títulos privados 
(5%), planos de previdência (5%), títulos públicos (4%), moedas 
digitais (3%), aparecem logo em seguida. 

O tempo médio das aplicações dos investidores ficou estável na 
pesquisa de 2019: dez anos. Entre os diferentes produtos, a 
poupança apresenta a maior média de tempo de aplicação: 11 anos. 

Entretanto, 24% dos respondentes dizem manter esse tipo de 
investimento por mais de 19 anos – em 2018, eram 20%. 

Em seguida, com média de tempo de aplicação de sete anos, 
aparecem os Fundos de Investimento e os Planos de Previdência 
Privada. Os títulos privados e as moedas estrangeiras compõem os 
portfólios dos investidores por, em média, cinco anos. As moedas 
digitais, ainda consideradas um investimento especulativo e de alta 
volatilidade, têm a menor média de tempo de aplicação: um ano. 

Mais investidores brasileiros concordam com a ideia de “as 
aplicações financeiras o ajudarem a conquistar seus objetivos”. No 
total, 38% pensaram dessa forma em 2019, ante 35% em 2018. De 
qualquer modo, é uma minoria... 

Quando perguntados sobre os critérios investir, as três 
principais respostas dos investidores foram as seguintes: 

• 43%: segurança financeira e possibilidade de juntar uma 
reserva financeira; 

• 22%: retorno financeiro possível de obter com a aplicação 
financeira; 

• 7%: liquidez com possibilidade de sacar o dinheiro sem prejuízo 
em caso de necessidade. 

O critério de segurança financeira como vantagem de fazer 
investimentos teve queda relevante em relação às duas primeiras 
edições da pesquisa, quando 54% e 48% das pessoas, 
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respectivamente, afirmaram priorizar a segurança. Está de acordo 
com o Modelo dos Ciclos de Vida Financeira: enquanto 37% das 
pessoas entre 16 e 34 anos prezam a segurança financeira, esse 
percentual sobe para 47% entre a faixa de 35 e 59 anos.  

O critério de rentabilidade se elevou, provavelmente, em função 
da anterior tendência de queda da taxa de juro. O cenário de juros 
baixos motivava um crescimento gradual de busca por maior retorno 
financeiro.  

Em 2017 e 2018, 16% e 19% dos entrevistados afirmaram essa 
disposição de investir ter sido motivada por esse critério, seis e três 
pontos percentuais abaixo, respectivamente, dos resultados de 2019. 
Aqui, o ciclo de vida se inverte: há uma tendência de maior 
preocupação dos jovens com retorno em vez dos participantes com 
mais de 45 anos.  

No cruzamento de dados com a população geral, a segurança e 
o retorno também aparecem como as duas principais vantagens de 
investir em produtos financeiros. A preferência pela liquidez não é 
manifestada como é vista, concretamente, no ato de escolha dos 
produtos financeiros. 

As desvantagens em investir dividem os investidores em dois 
grandes grupos.  

O primeiro reúne aquelas pessoas incomodadas com o custo de 
oportunidade, porque acham o retorno da aplicação financeira baixo – 
os 34% nessa condição em 2019 representam alta de dois pontos 
percentuais em relação a 2017 e 2018. 

O segundo grupo engloba as pessoas sem considerar nenhuma 
desvantagem em investir em produtos financeiros, um percentual 
praticamente estável em relação às duas primeiras edições da 
pesquisa. 

A população geral também aponta o baixo nível de retorno 
como a principal desvantagem na hora de investir. 
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Com possibilidade de citar até três fatores, o investidor apontou 
a segurança financeira como o fator mais levado em conta antes de 
fazer uma aplicação, na visão de 89% dos entrevistados. Essa ideia 
de “não perder dinheiro” variou pouco, mas perdeu alguma força em 
2019 – em 2018, 91% falavam em segurança na hora de investir.  

Ganhou força em 2019 dar a maior importância ao retorno 
financeiro das aplicações. No total, 85% das pessoas diziam levar em 
conta a rentabilidade de seus investimentos. Como base de 
comparação, eram 81% em 2018.  

Considerações sobre a liquidez dos investimentos ou as taxas 
cobradas ficaram praticamente estáveis na comparação com a 
pesquisa anterior. Eram 76% e 77%, respectivamente. 

Na escolha de produtos financeiros, as principais motivações 
em cada qual foram: 

• Depósitos de Poupança: facilidade / comodidade (21%); 

• Fundos de Investimentos: retorno (58%); 

• Títulos Públicos: retorno (53%); 

• Títulos Privados: retorno (52%); 

• Ações na Bolsa de Valores: retorno (63%); 

• Plano de Previdência Privada: segurança e incentivo fiscal 
(54%); 

• Moedas Digitais: retorno (54%); 

• Moedas Estrangeiras: retorno (48%). 

A busca por informações sobre produtos financeiros de maneira 
presencial ainda é a mais utilizada no país, conforme 40% dos 
entrevistados. Mas apenas 31% dos jovens entre 16 e 24 anos se 
deslocam até uma agência, o menor percentual entre todas as faixas 
etárias. Depois, há um crescimento progressivo nas demais faixas, 
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atingindo o percentual de 47% entre os investidores com mais de 60 
anos. 

Na média, porém, há perda de fôlego nesse tipo de estratégia 
para buscar informações sobre os produtos. Nas pesquisas anteriores, 
com dados de 2017 e 2018, 41% e 42% das pessoas, 
respectivamente, deslocavam-se até uma agência. 

Com isso, outras fontes de informação começam a se destacar. 
O acesso a sites de notícias, blogs e fóruns especializados em 
finanças e investimentos foi citado por 32% dos investidores em 
2019, um crescimento de quatro pontos percentuais em relação a 
2018.  

“Youtuber” é a fonte predileta de informações de jovens entre 
25 e 34 anos (42% dos investidores), mas perde aderência entre os 
investidores acima de 60 anos, pois só 15% deles apostam nos meios 
digitais. Também chama a atenção a queda (de 20% para 16%) nas 
menções às consultorias de investimento entre os entrevistados. 

Antes do distanciamento social, exigido pela pandemia, o 
principal meio utilizado para investir era ir pessoalmente no banco 
(71%). Isso ficou em patamar estável em relação à pesquisa anterior.  

O uso do aplicativo (30%) e do site do banco (13%) surgiam 
em seguida como a segunda e a terceira forma mais populares de se 
investir, respectivamente, em percentuais semelhantes em relação a 
2018. Houve aumento de 4% para 6% no uso do site das corretoras. 

O perfil do investidor digital é daquele capaz de usar somente 
canais digitais: 52% têm Ensino Superior, 61% são homens, 48% 
pertencem à Classe B de renda, 55% residem na região Sudeste, 
91% trabalham e têm atividade remunerada. Entre os trabalhadores, 
38% são assalariados com registro em carteira de trabalho, 13% são 
autônomos regulares, 11% são funcionários públicos. Eles têm, em 
média, 38 anos. 

O perfil do investidor analógico é daquele com preferência de 
investir somente pelo telefone ou presencialmente: 52% são homens, 
53% residem na região Sudeste, 49% têm Ensino Médio, 78% 
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trabalham e têm atividade remunerada. Entre os trabalhadores, 31% 
são assalariados com registro em carteira de trabalho, 12% são 
freelancer, 22% são aposentados. 

A comparação do rendimento atual com períodos anteriores 
continua sendo a forma mais utilizada para avaliar o desempenho dos 
investimentos. A conversa com o gerente ou assessor financeiro, 
importante na tomada de decisão, recuou seis pontos percentuais em 
relação ao estudo anterior.  

Em contrapartida, a comparação do rendimento atual da 
aplicação com outros tipos de aplicações (de 17% para 21%) e a 
comparação do rendimento atual da aplicação com outros índices da 
economia (de 14% para 17%) aumentaram. Cerca de 10% não 
costuma acompanhar nada! 

O “sonho da casa própria” é a principal motivação para o 
destino dos retornos dos investimentos para 35% dos brasileiros, o 
maior percentual entre todos os objetivos citados. Houve crescimento 
nesse percentual em relação aos 31% apontando esse como o 
principal destino dos investimentos em 2017 e aos 33% em 2018.  

A ideia de manter o dinheiro aplicado para usar em momentos 
de emergência foi mencionada por 17% dos investidores, mas perdeu 
força em relação à edição anterior da pesquisa. 

No geral, realizar “sonhos de autoestima” com lazer e consumo, 
como fazer uma viagem (11%) e comprar ou trocar de carro (11%), 
surgem como destinos relevantes dos investidores imediatistas.  

Usar as reservas financeiras na velhice ou aposentadoria era a 
motivação de 9%. 

Educação, como estudar, fazer um curso, pagar um curso para 
alguém/usar para os estudos dos filhos ou netos, motivava 8% dos 
investidores. 

Investir em negócio próprio, comprar mercadoria para revender, 
reformar a empresa era o pensamento de 7%. 
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Construir ou reformar a casa era o objetivo de 5%. 

Deixar para os filhos ou ajudar o futuro deles era preocupação 
de 4%. 

O investimento em saúde pouco variou, aparece com aumento 
de 1% para 3% no destino de investimentos dos brasileiros. É o 
mesmo percentual de ter estabilidade financeira e manter a qualidade 
de vida. 

Curiosamente, 5% diziam investir sem nenhuma motivação! 

A pesquisa fez uma segmentação feita comumente por mim. 
Dividiu os investidores em dois grupos:  

1. um reúne apenas os poupadores (investidores exclusivamente 
em depósitos de poupança) e  

2. outro com pessoas investidoras em outros produtos financeiros, 
podendo também incluir a poupança. 

Os poupadores estão divididos igualmente entre homens e 
mulheres. A maioria é da classe C (65%) e apenas 29% têm Ensino 
Superior Completo – a maior parte, 48%, concluiu o Ensino Médio. A 
renda é cinco mil reais inferior à do outro tipo de investidor, 
totalizando R$ 4.400. 

Os aplicadores em outros produtos, além da poupança, 
totalizam 10% da população. O perfil é majoritariamente masculino 
(63%), das classes A e B (72%) e com maior nível educacional (60% 
possuem Ensino Superior e 38% Ensino Médio) na comparação com 
todos os outros grupos da pesquisa. A renda média mensal é de R$ 
9.400. 

Os poupadores, por exemplo, são mais conservadores se 
comparados aos investidores de outros produtos. Estes, por sua vez, 
são mais conectados digitalmente. 

O percentual de brasileiros sem guardar dinheiro caiu de 2017 
para 2019. Porém, a variação de 2019 para 2018 foi baixa. Em 2019, 
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eles somavam 49% das pessoas (aproximadamente 47 milhões de 
brasileiros), queda de um ponto percentual em relação a 2018 (50%) 
e de cinco pontos em relação a 2017 (54%).  

A principal alegação foi a falta de recursos ou baixos salários. 
Também cresceu o total de pessoas sem capacidade de utilizar 
produtos financeiros para guardar dinheiro. Eram 2% em 2017, 6% 
em 2018 e 7% em 2019. Na soma dos dois grupos, chega-se ao total 
de 56% de brasileiros considerados não investidores. 

O perfil desses não investidores tem os seguintes componentes: 

• 27% são assalariados com registro em carteira de trabalho 

• 14% são freelancer 

• 10% são autônomos regulares 

• 5% são empresários 

• 11% são desempregados e procuram emprego 

• 15% não trabalham 

• 15% são aposentados 

• 52% têm Ensino Médio 

• 70% pertencem à Classe C 

• têm, em média, 41 anos, e 

• recebem renda familiar média mensal de R$ 4.100. 

A falta de recursos para investir, seja por conta de um salário 
baixo, de desemprego ou da ausência de um emprego fixo, foi a 
razão mais citada por 74% das pessoas sem investimento em 2019. 
Essa alegação já teve mais peso: em 2018, 80% relataram falta de 
recursos para investir e, em 2017, 84% usaram a mesma 
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justificativa. A falta de recursos foi a resposta de 79% das mulheres e 
de 69% dos homens. 

Chama a atenção o crescimento, de 3% em 2017 para 7% em 
2019, dos brasileiros com falta de interesse por investimentos. 

Também aumentou, de 2% para 4%, entre 2018 e 2019, o 
percentual de pessoas sem investimentos em produtos financeiros 
por desconhecimento ou por terem outras prioridades, por exemplo, 
investir na casa ou na empresa. 

Em 2019, 7% dos brasileiros utilizaram outros tipos de 
investimento, exceto os produtos financeiros. O principal motivo para 
preferir outros tipos continua sendo a percepção de melhor retorno, 
segundo 42% dos brasileiros, embora essa ideia tenha perdido força 
de forma significativa, pois, em 2018, 59% das pessoas deram essa 
justificativa. 

Doze por cento dos entrevistados – ante 9% em 2018 – 
enxergaram nos imóveis uma alternativa aos investimentos 
financeiros tradicionais, seja com o intuito de ganhar renda com o 
aluguel, seja pelo poder proporcionar segurança patrimonial para a 
família. 

No ano quando a reforma da Previdência Social foi aprovada e o 
tema da aposentadoria dominou os noticiários, a pesquisa perguntou 
aos entrevistados ainda na ativa quais eram seus planos para a 
aposentadoria. Similar ao estudo anterior, 85% dos brasileiros não 
estavam aposentados. 

“O brasileiro”, ilusório “agente representativo” médio como 
visto, deseja se aposentar, em média, com 60 anos de idade. No 
recorte de faixas etárias, caiu quatro pontos percentuais, entre 2018 
e 2019, a parcela de quem deseja deixar o trabalho entre os 60 e os 
63 anos (de 27% para 23%) e houve estabilidade entre aqueles com 
desejo de se aposentar entre os 50 e os 59 (22%) e entre os 64 e os 
69 anos (19%). Há uma tendência de alta de dois pontos (5% para 
7%) entre os que não pensam parar de trabalhar tão cedo. 
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A reforma da Previdência Social alterou pouco os planos de 
aposentadoria da maioria dos brasileiros na ativa. Pouco mais da 
metade dos entrevistados (51%) declararam depender apenas da 
Previdência Pública (INSS) na aposentadoria. Houve queda em 
relação a 2018 (56%).  

Ao contrário, houve crescimento de quatro pontos percentuais 
(10% para 14%) as respostas de “os recursos para a aposentadoria 
virão de aplicações financeiras”. Entre os capazes de alegar os 
recursos virem do próprio trabalho, houve estabilidade (21%). Nesse 
caso, os planos são de continuar trabalhando, mesmo depois de 
aposentados. 

Como forma de comparar expectativa e realidade, a pesquisa 
entrevistou os brasileiros já aposentados – 15% da base total da 
pesquisa. A Previdência Pública é a fonte de renda de 88% dos 
entrevistados, com pouca variação em relação aos levantamentos 
anteriores. A Previdência Privada ganhou um ponto percentual em 
2019, tornando-se a principal origem de recursos para 7% dos 
entrevistados. 

Quando o assunto é a percepção sobre as despesas nos anos de 
aposentadoria, a pesquisa mostrou pouca variação em relação aos 
resultados de 2017 e 2018. Em 2019, 46% dos entrevistados ainda 
na ativa acreditavam as despesas tenderem a aumentar, 37% 
acreditavam elas se manterem e 16% preveem diminuição dos gastos 
no momento quando deixarem de trabalhar. Os mais pessimistas 
quanto às altas das despesas no futuro eram os brasileiros entre 35 e 
44 anos, ou 51% desse universo. 

A percepção de piora no padrão de vida financeira na 
aposentadoria aumentou significativamente, em comparação com 
2018, passando de 24% para 27% dos entrevistados ainda 
trabalhando. Em contrapartida, a ideia de o padrão de vida será 
melhor caiu de 49% para 46% na mesma comparação. 

Há diferenças significativas na percepção dos brasileiros já 
aposentados, porque 60% declararam suas despesas terem 
aumentado depois da aposentadoria, enquanto 29% mantiveram as 
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despesas no mesmo patamar e 10% diminuíram os gastos. Os dados 
não sofreram variações em relações às outras edições da pesquisa. 

Na comparação entre a atual vida de aposentados com a época 
quando ainda trabalhavam, os brasileiros se dividem entre o grupo 
dos satisfeitos e o dos insatisfeitos. De um lado, 37% dizem a vida 
financeira nos anos de aposentadoria é melhor se comparada à fase 
laboral. Por outro lado, 39% dizem a vida ter piorado. 

Em ambos os casos, houve mudanças significativas em relação 
aos dados de 2018: houve alta de quinze pontos percentuais de 
quem relatou piora e de quatro pontos em quem relatou melhora. Há, 
ainda, 24% acreditando a vida estar igual a antes de se aposentar. 

Em suma, a pesquisa aponta diferenças claras entre a 
expectativa ao se aposentar e a realidade dos já aposentados. O 
aposentado depende majoritariamente do INSS, vê suas despesas 
aumentarem acima da expectativa de quem ainda não se aposentou 
e, particularmente em 2019, perceberam sua vida financeira piorar. 

Em conclusão, a pesquisa da ANBIMA, Raio X do Investidor 
Brasileiro (3ª. edição, 2020), opina a perda de depósitos da poupança 
e a diversificação dos investimentos para outros ativos financeiros ter 
sido reflexo da política de redução da taxa de juros. Levou a Selic, a 
taxa referencial do mercado, a 2% ao ano em meados de 2020, o 
menor patamar da história.  

A busca por aplicações com maior retorno deveria ganhar mais 
força, até então, naquele ano de 2019, conforme novos cortes da 
Selic eram projetados pelo noticiário. Quando perguntadas sobre 
quais produtos financeiros os inquiridos pretendiam utilizar ou 
continuar utilizando em 2020, caiu a intenção em investir e continuar 
aplicando na poupança e oscilou positivamente a disposição de 
investir em ações, títulos privados e fundos de investimento. 

Outro indício de a busca por maiores ganhos adquirir 
importância na estratégia dos investidores também foi identificado na 
pesquisa: embora a segurança financeira fosse ainda o principal fator 
a ser levado em conta antes de fazer uma aplicação, essa ideia vinha 
perdendo força. O tema em destaque durante o ano de 2019, com a 
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tendência de queda da taxa de juro, foi justamente a necessidade de 
busca de maior retorno financeiro das aplicações.  

No total, 85% das pessoas se diziam preocupadas com a 
rentabilidade de seus investimentos. Mais uma vez, os novos 
patamares de juros influenciaram nas repostas. Segurança e retorno 
tendiam a andar lado a lado. 

O tempo médio das aplicações, segundo as respostas à 
pesquisa de 2019, ficou em torno de 11 anos, um ano a mais do 
verificado no levantamento de 2018. 

O resultado permite algumas constatações. A primeira é haver 
uma preocupação aparente entre muitos brasileiros com a formação 
de reservas para o longo prazo, como para a aposentadoria. 

Uma análise mais aprofundada dos números, entretanto, indica 
haver um descasamento entre esses objetivos de longo prazo e a 
escolha do veículo de investimento. Como apontado anteriormente, 
84% dos investidores alocam recursos na caderneta de poupança. 
Não é o mais adequado para a formação de reservas de longo prazo. 

No mais, a maioria das pessoas tem um comportamento de 
longo prazo (11 anos de investimento, em média), mas com 
expectativas de curto prazo (76% prezam pela liquidez dos 
investimentos). Isso também indica a necessidade de um melhor 
alinhamento entre objetivos e escolha dos produtos financeiros. 

Alguns desafios persistem no sentido de fazer mais brasileiros 
economizarem recursos com consumo supérfluo e investirem 
sabiamente. Ainda existe uma alta combinação de brasileiros pouco 
se importando em dizer não guardar dinheiro de forma alguma (49% 
das pessoas) com aqueles sem utilizarem produtos financeiros para 
guardar dinheiro (7%). Na soma dos dois grupos, o relatório chega à 
conclusão lamentável de 56% de brasileiros não serem investidores! 
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Análise da Evolução dos Investidores PF na Bolsa de Valores 

!  

!  
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A B3 publicou em novembro de 2021 uma pesquisa para análise 
da evolução dos investidores em seus domínios. Comparando o 3º. 
trimestre de 2021 com o do ano anterior, em renda variável ou 
equities ela passou a ter 4 milhões de contas PF (+29%), sendo 3,3 
milhões CPFs de investidores (+30%).  

Os valores em custódia aumentaram 37% e alcançaram R$ 519 
bilhões, sendo a ADTV (Average Daily Traded Value), isto é, o volume 
financeiro médio diário, calculado pela divisão do Volume Total 
Negociado em R$ (Compra + Venda) / Quantidade de pregões no 
período, R$ 13 bilhões (+10%). 

Como o IPCA de 2021 foi de 10,06%, praticamente, não houve 
aumento real. Foi somente nominal. 

Um ponto relevante a destacar é o número de investidores 
(CPFs) em ações à vista ser bem menor: 2,9 milhões, embora tenha 
crescido em 26% nos 12 meses. O saldo mediano caiu (-14%) para 
apenas R$ 6 mil. O valor em custódia elevou-se (+37%) para R$ 401 
bilhões, bem acima do aumento (+8%) do ADTV (R$ 12 bilhões) em 
ações à vista. 

Quais são os outros produtos negociados na B3?  

Cerca de 1,5 milhão investidores (CPFs) optam por Fundo de 
Investimento Imobiliário (FII), com crescimento de 40% em 12 
meses. O saldo mediano é um pouco mais baixo (R$ 5 mil), embora 
tenha crescido um pouco (+3%). O valor em custódia era R$ 92 
bilhões (+27%) e o ADTV alcançava R$ 367 milhões. 

Um Exchange-Traded Fundamentos (ETF) é um fundo de 
investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. 
Também pode ser chamado de Fundo de Índice. A maioria dos ETFs 
acompanham um índice de ações ou índice de títulos.  

Investidores (CPFs) em ETF foram 474 mil (+96%) com saldo 
mediano de apenas R$ 2 mil (-11%). O valor em custódia era R$ 10 
bilhões (+57%) e o ADTV atingia R$ 447 milhões. 
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Finalmente, BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts ou 
Certificado de Depósito Brasileiro. Esse investimento pode ser de dois 
tipos: BDR patrocinado ou não patrocinado.  

No do tipo patrocinado, o emissor dos ativos internacionais tem 
a intenção em oferecer possibilidades na B3. Em relação ao BDR não 
patrocinado, não foi o emissor internacional quem demonstrou 
interesse em o oferecer na bolsa brasileira. Nesse caso, é um 
processo independente por parte da instituição depositária. 

Ele é um certificado representativo de investimentos 
internacionais. É possível adquirir BDRs representantes de ações de 
empresas de outros países, títulos de renda fixa e ETFs (Exchange 
Traded Funds). 

Cerca de 265 mil investidores (CPFs) arriscaram-se em BDR 
não patrocinado com um aumento extraordinário de 1.414%, mas 
queda do saldo mediano para R$ 2 mil (-71%). Era só R$ 4,7 bilhões 
em custódia (+37%) e R$ 159 milhões (+1.335%) de ADTV. 

O número de investidores PFs na negociação aumentou 
consideravelmente nos últimos anos, desde 2020 a média de 
investidores a fazerem ao menos um negócio no mês está acima de 
um milhão. Esses investidores também ganharam participação no 
volume negociado e hoje são responsáveis por mais de 20% do 
volume na B3. 

Entretanto, deve se observar a diferença, no 3º. trimestre de 
2021, de 666 mil contas ou 20% entre o total de 4 milhões de 
“investidores” e, de fato, 3,334 milhões de CPFs. Essa diferença era 
menor até 2018 (800 mil X 700 mil), mas vem se mantendo 
praticamente constante, em termos de percentual, desde 2019. 

Nos 12 meses anteriores, houve um aumento de 800 mil 
(+30%) investidores pessoa física no mercado de capitais. Estes 
representavam 16% do total de recursos investido em equities, 
considerando-se Ações à Vista, FII, ETF, BDR e outros produtos de 
equities na B3. Veja gráfico. 
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!  

Evidentemente, a queda da taxa de juro Selic provocou uma 
fuga de capital da renda fixa para a renda variável. Como será 
mostrado, considerando-se o número de clientes dos produtos 
bancários e dos fundos de renda fixa, esse número, embora crescente 
desde 2017 (quando era apenas 600 mil), é ainda relativamente 
muito diminuto. 

Por conta dessa multiplicação por mais de cinco vezes, o saldo 
mediano caiu de R$ 21 mil em 2017 para R$ 8 mil no 3º. trimestre de 
2021. Dizer a bolsa de valores ter se “popularizado” é força de 
expressão sem rigor realista. 

Considerando-se quem, de fato, faz pelo menos um negócio ao 
mês, o número cai para menos da metade. Desde 2020, a média 
desses investidores com ao menos um negócio no mês está acima de 
1 milhão.  

No 3º trimestre de 2021, mais de 1,5 milhão de investidores 
fizeram ao menos uma operação no segmento de equities por mês. 
Esses investidores ativos também ganharam participação no volume 
negociado e se tornaram responsáveis por 24% do volume negociado 
na B3. 
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O número de Pessoas Físicas na B3 cresceu cerca de 20% na 
comparação de setembro/2021 com setembro/2020 com mais 2 
milhões de investidores. Entretanto, 66% do total de pessoas físicas 
possuem apenas títulos de Renda Fixa em custódia na B3, incluindo 
aplicações de investimento automático dos Títulos de Renda Fixa 
como CDB, RDB, LC, LCI, LCA, CRA, CRI, Debêntures, NC, LH. 

Nota-se um ligeiro crescimento nos investidores possuidores 
tanto de investimento em Renda Fixa quanto de Equities. São 
aproximadamente mais 285 mil investidores na comparação set/21 
vs. Set/20. 

!  
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A posição referente apenas às Ações à Vista cresceu 37% em 
relação a 2020. Com o aumento de número de investidores, para 2,9 
milhões, nota-se uma queda no saldo mediano em custódia de R$ 17 
mil no fim de 2017 para R$ 6 mil em setembro de 2021. 

!  

Em setembro de 2021, as 10 empresas brasileiras com mais PF 
em sua base acionária eram quatro bancos (Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú e Itaúsa), duas redes de varejo (Magazine Luiza e Via 
Varejo), uma SA de exploração, refino e distribuição de petróleo 
(Petrobras), uma de telecomunicações (Oi) e uma de água e 
saneamento (Sanepar). 

A diversificação de portfólio não se dá apenas entre ações, mas 
também com os investidores alocando cada vez mais em Ações, FIIs 
e ETFs. Em 2016, a B3 tinha uma base concentrada em detentores de 
ações, mas a partir de 2020 metade da base passa a ter posição em 
mais de um produto.  

Em 2016, a base era formada de 78% de PFs detentoras 
somente ações, caindo 49% em setembro de 2021. Nesse período, 
Ações + FII passaram de 9% para 26%, Ações + ETF de 2% para 
4%, Ações + FII + ETF de 1% para 8%. A soma de todos esses 
investidores saiu de 500 mil para 3,3 milhões. 
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Em termos de estoque relativo, investimentos de PF só em 
ações caiu de 61% de R$ 127 bilhões para 41% de R$ 519 bilhões. 
Em termos absolutos, evidentemente, aumentou o valor de 2016 a 
2021. 

Em 2016, 39% das PFs possuíam apenas um ativo em carteira. 
Em 2020, esse percentual cai para 21%. Em termos de estoque (R$ 
bilhões), os possuidores de um único ativo detinha 17% e passou a 
deter 8%. As detentoras de mais de cinco ativos detinham 50% e 
passaram a deter 71%. 

A análise o nível de diversificação por faixa de saldo em 
custódia, revela, nos saldos até R$ 10 mil, quase metade da base 
(48%) tem até 2 tickers em carteira. Veja abaixo a diversificação em 
ativos por faixas de valor das carteiras. 

!  

No topo da riqueza, 77% dos 9 mil investidores com mais de R$ 
5 milhões colocam mais de cinco ativos em suas carteiras. 

Riqueza é resultante de acumulação em longo prazo. Cerca de 
¾ (75%) dos investidores atuais entraram a partir de 2019, mas a 
maior parte do estoque (66%) se concentra em investidores mais 
antigos, na B3 antes de 2016. 
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Muitos investidores entram na bolsa de valores com valores 
mais baixos para “fazer uma fezinha” – e aprender com a perda de 
pouco. Em setembro de 2021, com uma safra de 86 mil investidores, 
a mediana de primeiro investimento foi de R$ 273, o menor valor 
observado desde janeiro 2014. 

Considerando as “safras de entrada” o número de investidores 
por safra foi, no fim de 2015, cerca de 6 mil com o primeiro 
investimento mediano mensal de PFs em renda variável em R$ 5.521. 
No fim de 2018, a safra foi de 30 mil com investimento mediano de 
R$ 3.822. Antes do início da pandemia em 2020, a safra era de 222 
mil e o investimento mediano em R$ 1.599. 

A B3 fez um “raio-x" dos 86 mil investidores entrantes em 
setembro de 2021, com mediana de R$ 273. Observou a maior parte 
(39.290 ou 46%) ter entrado com investimentos ainda menores na 
faixa até R$ 200. Com investimentos entre R$ 10 mil e R$ 100 mil 
foram 7.913 investidores, próximo de 10% do total. Apenas 1.300 
investidores fizeram seu primeiro investimento com valor acima de 
R$ 100 mil. 

O perfil de gênero dos investidores em ações à vista mudou 
pouco ao longo dos anos, apesar da entrada de mulheres nos últimos 
períodos, a proporção entre homens e mulheres se mantém pouco 
abaixo de ¼ entre 2013 e 2019. Nos dois últimos anos especulativos, 
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subiu para 27% e 28%, atingindo cerca de 800 mil mulheres contra 
2,1 milhões de homens. 

O número de investidores homens entrantes em todas as 
equities, historicamente, é superior ao número de mulheres. Essa 
distância tem diminuído ainda de maneira muito tímida.  

Em setembro de 2021, as mulheres tinham o valor mediano do 
primeiro investimento maior (R$ 385) se comparado ao dos homens 
(R$ 242). Em 2014 e 2015, o valor delas alcançou quase o dobro com 
picos de R$ 10 mil. 

A maior parte dos investidores (48%) entra no mercado de 
equities na faixa de 25 a 39 anos. Mas essa faixa tinha 33% dos 
investidores em 2013, abaixo dos 40% da faixa de 19 a 24 anos. No 
3º. trimestre de 2021, a faixa mais jovem caiu para 30% e a entre 25 
e 39 anos representava 48% dos investidores. 

No período, os investidores acima de 60 anos eram 23% (de 
500 mil) em 2013 e se tornaram 11% (de 3,3 milhões) no 3º. 
trimestre de 2021. O número absoluto aumentou, porém em ritmo 
menor em relação aos jovens incautos: “quem tem mais a perder se 
arrisca menos”. 

O número de investidores no Tesouro Direto (TD) vem 
crescendo com menor intensidade a partir de 2019: de 1,4 milhão 
para 1,7 milhão. Em relação ao estoque de valor, nota-se uma 
estagnação de 3T2021 em relação a 2020 em torno de R$ 70 bilhões. 
O cenário macroeconômico estimulou pouco o investidor de varejo 
para diversificar seu investimento em busca de maiores 
rentabilidades nos títulos de dívida pública. 

Com o aumento de número de investidores em TD de 100 mil 
em 2014 até 1,7 milhão, nota-se uma queda no saldo mediano 
investido de R$ 23 mil no fim de 2015 para R$ 2 mil em 2021. É 
evidência do empobrecimento e da falta de confiança nos governos 
desde 2016. 

São 9,6 milhões de PFs em produtos de Renda Fixa na B3, 
incluindo aplicações automáticas, e saldo de R$ 963 bilhões. Em 
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relação ao final de 2020, observa-se um aumento de um milhão de 
PFs (+ 11%) no número de investidores e aumento de 17% no saldo. 

Historicamente, os produtos de RF têm muita capilaridade entre 
as PF e mantiveram a consistência no período analisado. Nos últimos 
anos, a alteração no cenário macroeconômico alavancou os 
investimentos em produtos especulativos por parte de uma minoria 
dos investidores. 

Para posterior comparação com dados do BCB e do FGC, vale 
registrar serem 6,8 milhões de PFs em CDBs, em custódia na B3, 
incluindo aplicações automáticas, e saldo de R$ 473 bilhões. Em 
relação ao fim de 2020, observa-se um aumento de 700 mil PFs (+ 
11%) com aumento percentual similar em posição total. 

!  

Os dados publicados pelo Banco Central não apresentam os 
números de clientes por produto, no caso, os diversos meios de 
pagamento ampliados. Mas, com os dados fornecidos pelas 
instituições financeiras sob a supervisão bancária da Autoridade 
Monetária, salientam a mudança mais relevante no biênio recente de 
pandemia, distanciamento e assistência social. 

Dada a marcação-a-mercado (MtM), realizada no trimestre 
seguinte ao crash de março de 2020 nos Fundos de Investimentos 
em Renda Fixa, houve uma fuga deles para os Depósitos a Prazo. 
Estes não sofrem de MtM, ou seja, do risco de queda do valor de 
mercado da cota, inclusive de Fundos DI pós-fixados. 

Como alguns dos maiores bancos de varejo ofereceram pagar 
100% do CDI, quando a Selic estava em 2%, os investidores 
prudentes perceberam: esta seria uma boa taxa de juro, sem 
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desconto de taxa de administração como ocorre nos Fundos, quando 
a Autoridade Monetária se assustasse com a depreciação da moeda 
nacional e a inflação importada. Transferiram, massivamente, seus 
recursos para CDBs: eram R$ 1,115 trilhão em dezembro de 2019 e 
passaram para R$ 1,739 trilhão em dezembro de 2020. 

No fim de 2020, a variação em 12 meses dos depósitos a prazo 
foi de 56,3%, acima das variações de 43% em depósitos à vista e de 
22,4% em depósitos de poupança. Em 2021, permaneceu com a 
maior variação (11,2%) contra 3,9% dos depósitos à vista e a queda 
de -0,5% no saldo de depósito de poupança. Lembre-se o IPCA ter 
sido 10,6%. Os depósitos a prazo acumulavam R$ 1,935 trilhão em 
dezembro de 2021. 

Em participações relativas dentro do M4 (Meios de Pagamento 
Ampliados), o depósito à vista tinha ganho um ponto percentual (de 
3% para 4%), o depósito de poupança manteve-se com 12% e o 
depósito a prazo aumentou de 15% para 21%. Perdeu um ponto 
percentual em 2021, devido ao crescimento da participação relativa 
de títulos federais de 5% para 8%. Incluem títulos do Tesouro 
Nacional em poder dos residentes no país do setor não financeiro, 
adquiridos em operações definitivas. 

A maior participação relativa ainda é das quotas de fundos 
monetários, embora em queda de 48% em 2019 para 45% em 2020 
e 44% em 2021. São fundos de investimento com aplicações 
principalmente em instrumentos financeiros de elevada liquidez, 
incluindo os fundos de renda fixa, cambial e multimercado. 

Hábitos de Uso de Meios de Pagamento 

Com o objetivo de avaliar o uso dos diferentes meios de 
pagamento para a realização de compras e transferências na 
economia brasileira, o Banco Central do Brasil (BCB) contratou 
empresa especializada para pesquisar os hábitos de pagamentos de 
cidadãos e de recebimentos de meios de pagamentos por 
estabelecimentos comerciais, usuários finais dos instrumentos de 
pagamento. “O Brasileiro e os Hábitos de Uso de Meios de 
Pagamento” é o título dessa pesquisa, realizada em 2019 (antes da 
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pandemia e do PIX), e divulgada pelo Relatório 2157/2021 −DECEM/ 
DIDEF, de 24 de junho de 2021. 

Esse relatório apresenta os resultados dessa pesquisa. Os 
achados baseiam-se em entrevistas realizadas em domicílios e em 
estabelecimentos comerciais, bem como em diários de pagamentos. 

O uso dos meios de pagamento foi avaliado na pesquisa em 
abordagens amplas e relevantes para as ações do BCB: perfil do 
cidadão, atributos dos instrumentos de pagamento e hábitos de 
recebimento. As próximas seções detalham o método utilizado, os 
resultados encontrados e as conclusões, respectivamente. 

Uso dos Meios de Pagamentos 

Os resultados dos diários de pagamentos indicam como as 
compras com dinheiro (papel-moeda) dominam: 77% do valor das 
compras realizadas pelos cidadãos utilizam o dinheiro em espécie 
como meio de pagamento, seguido do cartão de débito, com 12%, do 
crédito, com 7%, e do cartão pré-pago, com 1%. Os demais 
instrumentos, como vale alimentação, cheques e boletos, 
representam 3% do total do valor trocado por bens e serviços. 

O uso do dinheiro é ainda mais expressivo nas compras de 
baixo valor, considerado, na presente pesquisa, como compras de 
valores inferiores à mediana, calculada em R$ 40,00, a partir dos 
dados da amostra. A moeda física é usada em 85% das transações 
abaixo de R$ 40,00. Nas transações acima de R$ 40,00, a 
participação do dinheiro cai para 67%.  

Considerando a mediana do valor das compras por instrumento 
de pagamento., apenas o cartão pré-pago apresenta mediana (R$ 
9,00) inferior à do papel-moeda (R$ 30,00), mostrando ele ser usado 
primordialmente para compras de baixo valor. Os demais 
instrumentos são utilizados para compras de mais alto valor.  

A mediana do valor das compras com cartão de débito (R$ 
65,00) é acima do dobro da mediana das compras com dinheiro. A 
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mediana das compras com cartão de crédito (R$ 100,00) é mais de 
três vezes maior. 

O uso da moeda escritural se reduz à medida na qual o valor 
transacionado nas compras aumenta. Enquanto 63% das compras 
com valor superior a R$ 100,00 são feitas com papel-moeda (valor já 
inferior aos 77% do total de compras), apenas 40% das compras com 
valor superior a R$ 1.000,00 são feitas com esse meio de pagamento. 

Os principais atributos considerados pela população para 
escolha dos meios de pagamento são:  

1. a aceitação por parte dos estabelecimentos comerciais,  

2. a facilidade de acesso ao instrumento e  

3. a segurança contra perda ou roubo.  

Especificamente para compras de baixo valor, a aceitação foi 
considerada a principal razão para escolha do instrumento. Para as 
compras de alto valor, por sua vez, a segurança foi apontada como a 
principal razão para escolha do instrumento. 

Entre os usuários de dinheiro em espécie, o principal atributo 
apontado para escolha do instrumento foi o custo, porque não há 
custo direto para uso do instrumento, mas apenas o custo de 
oportunidade de o reter – e não receber juros. Entre os usuários de 
instrumentos eletrônicos, a segurança foi o atributo mais importante 
para a escolha. 

Uso dos Meios de Pagamento e Perfil do Cidadão 

O uso do dinheiro em espécie é maior entre os entrevistados de 
menor renda e decresce à medida na qual a renda dos indivíduos 
também cresce. Por exemplo, entre os entrevistados com renda até 2 
salários mínimos, 87% das compras são feitas em dinheiro, 
comparadas com 77% no total da amostra. Entre os entrevistados 
com renda superior a 10 salários mínimos, por sua vez, o estrato de 
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maior renda da amostra, o percentual de compras com dinheiro cai 
para 41%. 

De maneira análoga à renda, o uso do dinheiro entre os 
entrevistados de menor escolaridade é superior à média e o uso dos 
demais meios cresce à proporção de o nível de instrução também 
aumentar. Por exemplo, entre os entrevistados com no máximo o 
Ensino Fundamental Completo, 88% das compras são feitas em 
dinheiro, comparadas com 77% no total da amostra. Entre os 
entrevistados com pós-graduação, por sua vez, o estrato de maior 
escolaridade da amostra, o percentual de compras com dinheiro de 
papel cai para 60%. 

A forma de recebimento da principal fonte de renda é outra 
característica influenciadora do uso dos instrumentos de pagamento. 
O uso do dinheiro entre os entrevistados como recebimento da 
principal fonte de renda em papel-moeda chega a 83%, contra 77% 
na média geral da amostra. Entre os entrevistados com recebimento 
da principal fonte de renda em sua conta em instituição financeira ou 
de pagamentos, por sua vez, o percentual de compras com dinheiro 
cai para 68%. 

Além do recebimento da principal fonte de renda em conta ou 
dinheiro, o simples fato de possuir uma conta também influencia o 
uso dos instrumentos de pagamento. O uso do dinheiro entre os 
entrevistados sem possuírem conta corrente chega a 90%, contra 
77% na média geral da amostra. Entre os entrevistados com conta, 
por sua vez, o percentual de compras com dinheiro cai para 73%. 

Perfil Socioeconômico do Cidadão Sem Conta 

Mais de ¾, precisamente 77% dos respondentes possuem 
conta. Este percentual sobe a 82% no Sul e a 81% entre os 
entrevistados na faixa de 46 a 60 anos. Os menores índices de posse 
de conta foram observados no Norte (70% dos respondentes) e entre 
os jovens de 18 a 25 anos (68%). 

A posse de conta parece estar diretamente relacionada à renda, 
à escolaridade e ao vínculo empregatício. À cada faixa maior de 
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renda, aumenta o número de respondentes com conta, de 65% entre 
quem ganha até 2 salários mínimos a 100% entre quem ganha acima 
de 20 salários mínimos.  

A escolaridade tem papel semelhante, porque entre os 
respondentes sem escolaridade, apenas 60% possuem conta. Esse 
índice salta para 100% entre quem possui doutorado. Por fim, apenas 
55% dos desempregados possuem conta, enquanto 99% dos 
funcionários públicos disseram ser titulares de conta. 

O BCB buscava criar ambiente regulatório de modo a reduzir a 
parcela da população não atendida por serviços financeiros. Esse 
seria um passo importante para o aumento da digitalização dos 
instrumentos de pagamento via PIX. 

Perfil Socioeconômico do Cidadão com Uso do Mobile Banking 

A maior parte dos respondentes, pré-pandemia, ainda não 
tinham usado o celular para pagamentos (70%), número maior no 
Norte (82%) e entre as pessoas de 46 a 60 anos (77%). Mas 31% 
dos mais jovens, entre 18 e 25 anos, já tinham o usado para realizar 
algum pagamento e 35% dos moradores do Sul do país também já 
tinham pago algo com o aparelho. 

O uso do celular para pagamentos aumenta com a renda e com 
a escolaridade e também varia com o vínculo empregatício. Enquanto 
apenas 14% dos respondentes com renda até dois salários mínimos 
já utilizaram o celular para pagamentos, 100% daqueles com renda 
acima de 20 salários mínimos já tinham usado o celular com esse 
fim.  

Variação semelhante ocorre em função da escolaridade. Entre 
os respondentes sem escolaridade, apenas 8% fizeram algum 
pagamento com celular, enquanto 67% de gente com doutorado já 
fizeram. Com relação ao vínculo empregatício, 17% dos 
desempregados relataram ter feito algum pagamento com celular nos 
12 meses anteriores à pergunta. Entre os empresários, o índice 
chegou a 55%. 
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O uso do telefone celular como instrumento de pagamento 
ainda é bastante baixo no Brasil e está bastante relacionado com o 
perfil socioeconômico da população brasileira. Um objetivo do BCB é 
expandir o uso do telefone celular para fins de pagamento em todas 
as camadas da população. 

Meios de Pagamento e Atributos do Ponto de Vista do Pagador 

O dinheiro tem como pontos fortes a aceitação e os benefícios 
na forma de descontos para pagamento com o instrumento. Como 
pontos fracos, o “dinheiro no bolso” é percebido como o mais 
inseguro dos instrumentos e também o pior modo para o controle de 
gastos.  

O cartão de débito é o segundo mais bem avaliado em termos 
de aceitação e o cartão de crédito é o terceiro. O cartão de crédito é 
mais bem avaliado em termos de parcelamento, mas é avaliado com 
o instrumento mais caro.  

TEDs, DOCs e boletos são relativamente mal avaliados em 
termos de aceitação e facilidade de uso. Carteiras digitais, por sua 
vez, são bem avaliadas quanto à facilidade de uso e custo, mas mal 
avaliadas em relação à aceitação. 

Meios de Pagamento e Hábitos de Recebimento 

Cartões de débito e crédito são amplamente aceitos pelos 
estabelecimentos comerciais, enquanto TEDs, DOCs e boletos são 
pouco utilizados como instrumento de pagamento de varejo.  

Mesmo sendo amplamente aceitos, cartões de crédito contam 
com baixa preferência entre os comerciantes, porque eles preferem 
dinheiro e débito para evitar tarifas e prazos. TEDs, DOCs e boletos 
também são pouco preferidos, porque suas características são menos 
adequadas para pagamentos de varejo. 

Os pontos fortes do dinheiro em espécie são a garantia de 
recebimento e a facilidade de uso, mas é mal avaliado em termos de 
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segurança. O cartão de débito é considerado o mais seguro, o mais 
fácil de usar, e o segundo melhor em termos de garantia de 
recebimento, mas relativamente mal avaliado em termos de custo.  

O cartão de crédito, por sua vez, também é bem avaliado em 
segurança, garantia de recebimento e facilidade de uso, mas 
relativamente mal avaliado quanto ao prazo de recebimento de 
recursos e quanto ao custo.  

TEDs, DOCs e boletos receberam avaliações relativamente ruins 
para garantia de recebimento e para facilidade de conciliação. Por 
fim, as carteiras digitais são pouco demandadas pelos clientes. 

Principais Conclusões e Ações do BCB 

Como principal conclusão, entende-se haver a necessidade de 
incentivar a digitalização dos pagamentos no Brasil a fim de 
aumentar a eficiência no mercado de pagamentos de varejo, com 
maior comodidade e segurança para os cidadãos e estabelecimento 
comerciais. Os custos relacionados à circulação, armazenamento e 
distribuição de papel moeda são elevados, e, ainda, há problemas 
associados à corrupção e à lavagem de dinheiro. 

Nesse contexto, uma das ações consiste em incentivar os meios 
de pagamento instantâneos. Em novembro de 2020, o BCB criou o 
Pix como um novo meio de pagamento fácil, barato, seguro, rápido, 
versátil, disponível, aberto e integrado.  

Há ainda uma agenda evolutiva com diversas melhorias e novos 
produtos. Ademais, ações de comunicação e mídia e ações de 
cidadania financeira devem focar em informação, educação e inclusão 
financeira. 

Recomenda-se a realização periódica desta pesquisa com a 
finalidade de acompanhar os efeitos das ações do BCB sobre a 
evolução do uso dos instrumentos de pagamento pelos pagadores e 
recebedores. 
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Os microdados oriundos dessa pesquisa encontram-se 
disponíveis no link abaixo:  

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Publicacoes_SPB/
microdados.zip  

A Tabela abaixo apresenta encaminhamentos para questões 
específicas identificadas nessa pesquisa. 

!  

FGC – Fundo Garantidor de Créditos: Informações sobre 
Produtos Bancários 

O FGC dá a informação: 5% das instituições financeiras 
informaram não possuir dados de produtos garantidos a considerar 
no seu Censo sobre o Total de Captação, 93% das instituições 
financeiras informaram dados de censo até o fechamento de seu 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Publicacoes_SPB/microdados.zip
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Publicacoes_SPB/microdados.zip
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Publicacoes_SPB/microdados.zip
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relatório de dezembro de 2021, 2% das instituições financeiras não 
informaram o censo até o fechamento deste relatório. Por isso, o FGC 
utilizou dados de período anterior para não haver grande distorção 
nos números apresentados. 

Analise, novamente, a tabela consolidada pelo FGC, agora 
comparando esses últimos dados com os divulgados antes da 
pandemia. 

!  

!  
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Nos últimos dois anos, aumentaram cerca de 21 milhões de 
clientes em depósitos à vista – de 110 milhões para 131 milhões –, 
embora sua participação tenha caído de 33% para 28%. Depositantes 
de poupança aumentaram de 165 milhões para 232 milhões, ou seja, 
67 milhões (+40%).  

Realmente chocante foi a elevação de 48 milhões de clientes 
em depósitos a prazo de 29 milhões no fim de 2019 para 77 milhões 
no fim de 2021. Em percentual foi aumento de 165%. 

Quanto às participações relativas em valor, a dos depósitos à 
vista aumentou de 8,7% para 9,7%; a dos depósitos de poupança 
caiu de 35% para 29%; e a dos depósitos a prazo aumentou de 43% 
para 51%. Ficou muito demarcada aquela citada movimentação no 
mercado de investimentos de Pessoa Física após a detonação da 
pandemia. 

Observe o valor dos depósitos a prazo anunciado pelo FGC (R$ 
1,734 trilhão) não ser exatamente o publicado pelo Banco Central (R$ 
1,935 trilhão). Há uma diferença expressiva de R$ 200 bilhões – e o 
DPGE somaria apenas mais R$ 27 bilhões.  

Talvez a diferença se justifica pela nota colocada pelo FGC de “o 
teor das informações ser de responsabilidade das instituições 
financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, 
membros do Conselho de Administração, Fiscal e semelhantes, e sua 
inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei”. A Autoridade 
Monetária tem maior autoridade ou poder de punição... 

Uma página do site do Banco Central do Brasil – Estatísticas - 
censo semestral sobre os créditos garantidos pelo FGC – apresenta o 
histórico dos dados estatísticos do Censo Semestral sobre os Créditos 
Garantidos pelo FGC. Porém, só os divulgados até Dezembro 2019.  

A partir de janeiro de 2020, esses dados estatísticos passaram 
a ser divulgados mensalmente diretamente pelo FGC. Infelizmente, 
este só disponibiliza a série histórica a partir de julho de 2021, 
ficando um “vazio estatístico” no ano 2020. 
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O censo sobre o total de captação informações consolidadas por 
produto e faixa, referente a dezembro de 2021, possibilita a 
estratificação da riqueza financeira, alocada em produtos bancários, 
como nenhuma outra fonte de dados disponível ao público 
especialista. Isso exige um trabalho de conversão de pdf em Excel. 
Daí eu reduzo as faixas de valor, para ficar mais observável e 
comparável com a segmentação realizada pela ANBIMA, como 
mostrarei mais adiante. 

Vou me concentrar nos três mais importantes produtos 
bancários, como visto antes, depósitos à vista, a prazo e de 
poupança. Representam, segundo o FGC, cerca de 90% do total 
captado. 

Para dimensionar de maneira comparável ao longo do tempo e 
entre produtos financeiros, é necessário qualificar os dados 
eliminando o classificado por mim como “contas inativas” até R$ 100. 
Cada qual tem o saldo médio per capita de R$ 10 em depósitos à 
vista, R$ 11 em depósitos de poupança e também R$ 11 em 
depósitos a prazo. 

Ao fazer isso, por exemplo, em depósitos à vista, desconsidero 
quase ¾ dos clientes, mas registro os “pobres” representarem 90% 
dos 34 milhões “bancarizados” ativos e terem saldo médio per capita 
de R$ 1.646. Nos valores, os registrados nas contas inativas 
representam somente 0,3%, portanto, não distorce tanto as 
participações das demais faixas. 

Devido ao elevadíssimo saldo médio per capita do chamado 
Private Banking (R$ 29 milhões), devido a conta corrente não ter 
remuneração com juros, desconfio esses depósitos à vista serem para 
capital de giro de empresas (Pessoa Jurídica) na espera de algum 
pagamento já previsto. Esse fator pode contaminar também a faixa 
dita Varejo de Alta Renda com saldo médio per capita de R$ 2 
milhões. 
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!  

O mesmo estratagema, previamente estudado, é posto em 
prática nos casos dos outros dois produtos para atingir o objetivo de 
evitar a distorção impressionista do número absoluto de clientes.  

Se das quase 232 milhões contas em caderneta de poupança eu 
abstraio 146 milhões com saldo médio de R$ 11, sobram 85,246 
milhões contas ativas. A faixa dos “pobres” com R$ 1.752 de saldo 
médio passa a pertencer a 80% do restante de clientes. 

!  

Em seguida, 18% dos clientes são considerados, em termos 
relativos, pertencentes à classe média baixa e têm saldo médio de R$ 
30.480. Em percentual arredondado, sobram 2% dos clientes 
classificados como da classe média alta. Têm saldo médio de R$ 202 
mil. 

O Varejo de Alta Renda, quando aplica em depósitos de 
poupança, conforme mostrarei com dados da ANBIMA, é com valor 
muito reduzido. Como segundo o FGC há 22.840 clientes com salto 
médio de R$ 1,627 milhão, provavelmente, tem Pessoa Jurídica 
incluída, bem como no “Private”: cerca de mil clientes com R$ 13,246 
milhões cada. Na realidade, como será mostrado adiante, o “Private” 
de Pessoa Física não aplica em caderneta de poupança, considerando-
a “coisa de pobre”... 

Faixa de
Valor de até Clientes % Valores (R$) % Per Capita (R$)
Contas Inativas 0,01 100,00 97.532.284 74,2% R$1.012.096.030 0,3% R$10
Pobres 100,01 10.000,00 30.707.800 23,4% R$50.536.636.930 15,4% R$1.646
Classe Média Baixa 10.000,01 100.000,00 2.957.031 2,3% R$76.254.889.239 23,3% R$25.788

Classe Média Alta 100.000,01 1.000.000,00 247.828 0,2% R$59.572.629.200 18,2% R$240.379
Varejo Alta Renda 1.000.000,01 5.000.000,00 16.326 0,0% R$32.667.217.931 10,0% R$2.000.932
Private Banking 5.000.000,01 999.999.999.999.999,00 3.693 0,0% R$107.677.354.676 32,9% R$29.157.150

131.464.962 100% 327.720.824.005 100% R$2.493
Fonte: FGC - Censo sobre Total de Captação por Produto e Faixa de Valor - Dez 2021 (elab. Fernando Nogueira da Costa)

TOTAL

Faixas Depósitos à Vista

Faixa de
Valor de até Clientes % Valores (R$) % Per Capita (R$)
Contas Inativas 0,01 100,00 146.336.114 63,2% R$1.663.883.444 0,2% R$11
Pobres 100,01 10.000,00 68.329.600 29,5% R$119.716.924.304 12,0% R$1.752
Classe Média Baixa 10.000,01 100.000,00 15.094.492 6,5% R$460.082.544.566 46,2% R$30.480
Classe Média Alta 100.000,01 1.000.000,00 1.797.760 0,8% R$363.521.592.269 36,5% R$202.208
Varejo Alta Renda 1.000.000,01 5.000.000,00 22.840 0,0% R$37.168.459.352 3,7% R$1.627.341
Private Banking 5.000.000,01 999.999.999.999.999,00 1.078 0,0% R$14.280.109.077 1,4% R$13.246.854

231.581.884 100% 996.433.513.011 100% R$4.303
Fonte: FGC - Censo sobre Total de Captação por Produto e Faixa de Valor - Dez 2021 (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

TOTAL

Faixas Depósitos de Poupança
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Por fim, o produto de captação bancária típico de funding de 
crédito é o depósito a prazo. Seu valor se destaca entre os demais e 
retirar a faixa de valor de quase 42 milhões de contas praticamente 
inativas (abaixo de R$ 100) não prejudica, pelo contrário, ajuda a 
realçar o perfil dos investidores com preferência por ele. 

Recalculados os percentuais, a faixa de valor dos “pobres”, de 
modo igual ao caso da poupança, passa a ter 80% dos clientes e só 
3% do valor total, resultando em saldo médio de R$ 1.842. A faixa 
seguinte arbitrada como da “classe média baixa” soma 16% dos 
clientes e quase 10% do valor total com média de R$ 31 mil. Em 
seguida, vem a “classe média alta” com 3% dos clientes e 18% do 
valor total, tendo cada qual R$ 257 mil. 

O Varejo de Alta Renda é composto por 102 mil profissionais 
bem-sucedidos e/ou mais idosos, tendo cada qual acumulado quase 
R$ 2 milhões em depósitos a prazo. Suas fortunas financeiras só 
estão abaixo da pertencente ao Private Banking, segmento de ricaços 
com quase 27 mil pessoas com média per capita de R$ 37 milhões. 

Em seguida, investigo as recentes estatísticas de Distribuição 
da ANBIMA, tanto do Varejo (Tradicional e de Alta Renda), quanto do 
Private Banking. Ela detalha mais os portfólios de cada segmento, 
inclusive incluindo os Fundos de Investimentos, títulos privados e as 
ações, embora não apresente uma estratificação tão detalhada por 
faixas de valor. 

Faixa de
Valor de até Clientes % Valores (R$) % Per Capita (R$)
Contas Inativas 0,01 100,00 41.787.857 54,3% R$443.083.848 0,0% R$11
Pobres 100,01 10.000,00 28.242.512 36,7% R$52.034.886.450 3,0% R$1.842
Classe Média Baixa 10.000,01 100.000,00 5.526.701 7,2% R$171.897.792.034 9,9% R$31.103

Classe Média Alta 100.000,01 1.000.000,00 1.224.624 1,6% R$314.547.517.935 18,1% R$256.852

Varejo Alta Renda 1.000.000,01 5.000.000,00 102.125 0,1% R$200.378.839.737 11,6% R$1.962.094

Private Banking 5.000.000,01 999.999.999.999.999,00 26.852 0,0% R$994.562.865.862 57,4% R$37.038.689

76.910.671 100% R$1.733.864.985.868 100% R$22.544
Fonte: FGC - Censo sobre Total de Captação por Produto e Faixa de Valor - Dez 2021 (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

TOTAL

Faixas Depósitos a Prazo (sem garantia especial do FGC)
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ANBIMA – Distribuição no Varejo e no Private Banking 

Em 2020, os recursos dos segmentos Private e Varejo, incluindo 
o volume da Previdência Aberta no Private, totalizaram R$ 3,7 
trilhões, correspondente ao crescimento de 13,4% em relação a 
2019, tornando-se a maior variação anual da série histórica iniciada 
em 2014.   

Entre os segmentos, o Varejo Tradicional exibiu o maior avanço 
no ano, 20,3%. O Private despontou em seguida, com variação de 
13,5%, encerrando o primeiro ano da pandemia com o maior estoque 
de riqueza: R$ 1,5 trilhão – mesmo retirando os recursos destinados 
para Previdência Aberta, a variação foi muito próxima, 14%. Já o 
Varejo Alta Renda registrou elevação de apenas 6,7%: sua taxa foi 
1/3 do Tradicional e ½ do Private.  

  

Percebe-se, no gráfico acima, o descolamento da riqueza do 
Private desde 2019. Além dos lucros e dividendos isentos, recebidos 
por essas Pessoas Físicas e destinados à acumulação financeira, há 
evidência de mudança na seleção da carteira de ativos financeiros.  

A tendência de baixa da taxa de juro provocou a fuga de capital 
da renda fixa, redirecionada para a renda variável. Como houve esse 
comportamento de manada, a profecia de alta na bolsa de valores se 
tornou autorrealizável. 
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As reduções da taxa de juros e a implementação do Auxílio 
Emergencial, beneficiando cerca de 53,9 milhões de brasileiros, 
justificaram o desempenho do Varejo Tradicional em 2020. As 
maiores variações da alocação desse segmento ocorreram, em 
especial, nos seguintes produtos:  

• ações, com variação de 47,8%;  

• CDB, 34,1%;  

• poupança, 22,8%.  

A maior parcela desse estoque era de depósitos de poupança, 
correspondendo a 69,6% do total, seguida dos Fundos de Renda Fixa 
e CDB, com participações de 10,4% e 9,9%, respectivamente. 
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No Varejo Alta Renda, os títulos e valores mobiliários 
representavam a maior parte da carteira, 44,5%. Além disso, o 
estoque atingiu R$ 470 bilhões do total do segmento (R$ 1 trilhão) e 
encerrou o ano com aumento de 30,8% em relação a 2019. Somente 
o CDB mostrou variação de 72,3% em seu volume financeiro, 
alcançando R$ 187,4 bilhões. 

No segmento Private, os ativos ligados a renda variável, ações 
e fundos de ações cresceram em volume financeiro 38,9% e 20,4%, 
em relação a 2019, e acabaram o ano com estoque de R$ 310,5 
bilhões e R$ 125,2 bilhões, nesta ordem. Esse resultado torna-se 
expressivo diante da rentabilidade de 2,92% do Ibovespa no mesmo 
período. Enquanto isso, os fundos de renda fixa viram seu estoque 
diminuir 23,3%, resultando em R$ 87,1 bilhões. 

No período, o aumento de 27,8% no número de contas das 
pessoas físicas, correspondente a 105,6 milhões (não contabilizadas 
por CPFs), indicava a busca de diversificação por parte dos 
investidores, consequência direta da abertura de contas para 
recebimento do Auxílio Emergencial.  

Somente no Varejo Tradicional essa elevação foi de 28,9%, com 
destaque para ações, fundos multimercados e poupança, exibindo 
variação em relação a 2019 de 79,2%, 41,4%, 30%, nesta ordem. 
No Varejo Alta Renda, o aumento foi de 16,6%, liderado pela variação 
de 45,5% das ações, seguida pelo CDB com crescimento de 40,2%. 
Já as contas do segmento Private aumentaram 1,7% em 2020. 
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!  

 A maior alta entre os grupos de componentes do IPCA foi o de 
Alimentos e Bebidas: 14,09% no ano. Em seguida, veio o de Artigos 
de Residência (6%) e Habitação (5,25%). Estes ficaram acima da 
média. 

Considerando as variações nominais de aplicações financeiras 
acima da taxa de inflação e da taxa de juro, percebe-se o fenômeno 
de distanciamento social provocou corte nos gastos em consumo 
supérfluo e precaução em fazer “poupança” com investimentos 
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financeiros. Apesar da taxa de juro real negativa, a sobra de renda do 
trabalho foi usada para a acumulação de capital financeiro, registrada 
nas variações percentuais bem elevadas, ocorridas em 2020, 
conforme demostrado pelos dados informados pela ANBIMA. 

!  

Face à inflação de 4,52%, todas as aplicações financeiras usuais 
de Pessoas Físicas com referência no CDI de 2,76% médio em 2020 
tiveram perda de valor real. Só ganhos de IMA-B, representativo de 
uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação com prazo longo e 
volatilidade devido à marcação-a-mercado a superaram, além de 
especulação com ouro (56,4), euro (41,4%) e dólar (29,3%). 

Com IPCA de 10,06%, em 2021, todas as classes de aplicações 
financeiras apresentaram queda real nos rendimentos, quando 
descontada a inflação. Nem mesmo o dólar, com alta de 9,77% no 
ano, até 29/12/21, teve impulso para superar a alta de preços. 

Já o Ibovespa recuava 12,5% no consolidado de 2021, até o dia 
29 de dezembro, conforme quadro abaixo, enquanto o IMAB+5, 
refletindo uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação com 
prazo acima de cinco anos, perdia 6,8%. O índice de renda fixa 
(IRFM) cedia 2,1%. O CDI, referência das aplicações de renda fixa, 
elevou só 4,4% no ano. 

Nem o ouro, ativo considerado de proteção especulativa, 
garantiu ganho real com alta de apenas 2,69% no ano, até 29/12/21. 
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Exceção foi o universo dos criptoativos, onde a especulação de 
poucos imprudentes com o bitcoin teve expressiva valorização de 
74,5% acumulada no período. 
 

!  

O aumento da poupança – sobra de renda por corte de gasto 
em consumo – desde o início da pandemia está ligado a dois fatores:  

1. circunstancial, devido ao isolamento social restringir 
alternativas de consumo, especialmente de serviços; e  

2. precaucional, por causa das incertezas. 

Com essa atitude de poupar, beneficiaram-se as famílias de 
renda mais alta sem terem perdido o emprego na pandemia. Em 
geral, os serviços representam uma parcela maior do orçamento 
dessas famílias. Viagens, idas a restaurantes e a academias de 
ginástica, por exemplo, ficaram restritas, liberando recursos para 
poupar. 

Os investidores, no ano de 2021, privilegiaram a renda fixa na 
“indústria de fundos de investimentos”. Depois de um 2020 negativo, 
com saídas de R$ 38,6 bilhões, em 2021 esses fundos registraram 
recorde de captação, com R$ 291,5 bilhões até o dia 29 de 
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dezembro, segundo os dados da ANBIMA, entidade representante do 
mercado de capitais e de investimentos. 

O fluxo acompanhou o ciclo de alta de juros, com a Selic saindo 
de 2%, em janeiro do ano passado, para 9,25% ao ano no fim de 
2021. Multimercados e fundos de ações perderam ritmo, 
especialmente nos últimos meses.  

Só em dezembro, saíram R$ 12,7 bilhões dos fundos mistos, 
com a captação no ano ficando em R$ 54,8 bilhões até o dia 29. Nas 
carteiras de ações, houve saque de R$ 2,9 bilhões em dezembro, com 
o saldo positivo do ano em apenas R$ 970,9 milhões. 

Com expectativas de a taxa referencial chegar a 11,5% aa, no 
fim do atual ciclo de aperto monetário, conforme coleta de opiniões 
realizada pelo Banco Central no boletim semanal Focus, a renda fixa 
pós-fixada tende a continuar como o destino preferencial para o 
dinheiro do investidor em 2022.  

O modo rentista foi reativado com a tríade segurança, liquidez e 
retorno. Se a inflação ceder, como se espera, os investimentos em 
juros brasileiros – entre os maiores do mundo – volta a proporcionar 
ganhos reais. 

Em 2021, os Fundos de Direitos Creditórios (FIDCs) foram 
destaque de captação no universo dos ilíquidos, e atraíram R$ 83,8 
bilhões até dia 29. Entre esses, há um fundo de fornecedores da 
Petrobras com volatilidade para seus ganhos. 

Grande parte dos recursos nos Fundos de Renda Fixa está ainda 
em produtos de baixo risco, com títulos soberanos ou papéis de 
melhor classificação de risco de crédito. Nas carteiras com dívida 
corporativa (debêntures) e crédito estruturado, sujeitos à volatilidade 
do MtM, portanto, risco, o investidor conseguirá talvez melhorar o 
desempenho. 

As grandes valorizações no ano ocorreram nos Fundos de 
Crédito Privado com grau de investimento. Depois de os ativos nessas 
carteiras sofrerem descontos (MtM), no fim de 2019, e durante a fase 
mais crítica da pandemia, em 2020, os gestores conseguiram 
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capturar ganhos expressivos em 2021. A categoria renda fixa - 
duração alta - grau de investimentos tinha valorização média de 
11,81% no ano, até o dia 29 de dezembro, segundo a ANBIMA. 

Na média da ANBIMA, nos diversos tipos de fundos mistos, o 
desempenho variou de -3,11% para os “long/short” direcionais (com 
posições compradas e vendidas simultaneamente) até ganhos de 
9,06% nos fundos classificados como estratégia específica. Os 
Multimercados livres, onde está a maior parte do volume, o retorno 
médio foi de 2,61%, abaixo do CDI. 

Se dez anos atrás, os multimercados ganhavam dinheiro com o 
chamado “kit Brasil’ – comprado em real e Ibovespa, e aplicado em 
taxas prefixadas –, hoje as estratégias são mais diversificadas. Há 
portfólios extremamente descorrelacionados dos índices. 

Mudou o cenário econômico com uma crescente expectativa de 
inflação, pressionando o Banco Central do Brasil a promover 
sucessivas altas na taxa básica de juros. Até março de 2021 a taxa 
Selic estava em 2% ao ano, mas encerrou com 9,25% ao ano, com 
aposta certa de ela chegar a dois dígitos em 2022. 

Cenário Futuro e Aplicações Financeiras 

Considerando esse cenário, a renda fixa voltou a atrair a 
atenção dos investidores. Porém, o nome renda fixa pode trazer 
confusão ao investidor, porque nem sempre a rentabilidade do título é 
fixa. 

Os títulos de renda fixa tanto públicos como privados possuem 
três tipos de taxas (ou “indexadores”) atreladas a eles. É importante 
o investidor entender qual deles é ideal considerando o cenário atual, 
seus objetivos e necessidades de liquidez. 

Pós-fixados: esses títulos têm a remuneração atrelada à taxa 
básica de juros Selic ou ao CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário). Recomenda-se esses títulos em ciclo de alta de juros. 
São ideais para investidores conservadores e necessitados de liquidez 
diária, pois possuem baixa volatilidade. Em caso de necessidade de 
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resgate antes do vencimento, seu valor não sofre grandes mudanças. 
O investidor recebe uma porcentagem sobre a taxa de referência 
acordada apurada sobre o período investido. 

Prefixados: a taxa de juros oferecida ao investidor já é 
acordada (contratada) na emissão do título, assim o rendimento é 
garantido se o título for mantido até o vencimento. Senão, sofrem a 
volatilidade da marcação-a-mercado a cada alteração dos juros de 
mercado. São títulos recomendados para um momento de ciclo 
econômico positivo, quando as taxas de juros estão em queda. 

Atrelados à Inflação: oferecem remuneração atrelada a um 
índice de inflação, como o IPCA ou o IGP-M, mais uma taxa pré-
acordada, representativa a taxa real oferecida. Ideais para proteger o 
poder de compra em longo prazo, quando há alta expressiva nos 
preços e o investidor consegue os manter até o vencimento. Para 
resgate anterior, poderá estar com valor de mercado inferior ao 
esperado. 

Ao investir em títulos prefixados ou atrelados ao índice de 
inflação + taxa prefixada, o investidor deve redobrar a atenção à 
conjuntura... Ou esquecê-los até o vencimento. São títulos com muita 
volatilidade com alterações do valor de mercado, devido a ruídos 
políticos (boatos de aumento da carga tributária) ou mudanças 
macroeconômicas (fatos de variações dos juros). 

Pode acontecer de o investidor ter prejuízo, caso precise vender 
o título antes de seu vencimento, pois o título será marcado-a-
mercado, isto é, seu valor será atualizado considerando a taxa atual 
exigida pelo mercado. Se esta for superior à taxa contratada, ocorre 
a desvalorização do título. Nessa conjuntura, o investidor pode 
resgatar menor valor, comparado ao investido, se o fizer antes do 
vencimento. 

Um cenário positivo para o investidor é o oposto, quando ocorre 
a queda de juros e o título oferece uma taxa mais alta. Nesse caso, 
se o investidor optar por revender o título, antecipadamente, pode 
receber um valor mais alto se comparado ao acordado no título. 
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A diversificação de portfólio é importante tanto para investir em 
títulos com diferentes modalidades de taxas, de modo a adequar o 
portfólio a um novo cenário econômico, quanto para investir em 
títulos de diversos emissores para a redução do risco de crédito. O 
especulador profissional considera essa atitude de “espalhar dinheiro” 
conseguir no máximo contrabalançar perdas com ganhos, porém, a 
preferência por rentabilidade e liquidez fica prejudicada face à 
preferência por segurança. 

Quando se pensa em uma renda passiva para a aposentadoria, 
automaticamente, vem na memória de muitos as alternativas como 
imóveis, fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. No 
entanto, também é possível se aposentar e ter uma renda periódica, 
investindo em renda fixa. 

Por exemplo, quando as taxas de juros de longo prazo estão 
acima de 5% de juros real, o desafio de se aposentar apenas com 
renda fixa fica mais fácil. 

A vantagem de utilizar apenas renda fixa é a previsibilidade. O 
retorno por ações, fundos imobiliários e imóveis pode até ser maior, 
mas carrega risco – este, em mercado financeiro, significa flutuação 
nos rendimentos esperados. 

A carteira pode ser montada com títulos públicos e privados. Os 
títulos de dívida pública possuem menor risco de calote, chamado 
“soberano”. No entanto, com uma carteira bem pulverizada de títulos 
privados (debêntures, LCI, LCA, CRI, CRA, etc.), pode ter a vantagem 
de isenção de IR (Imposto de Renda) e ainda capturar o prêmio de 
risco adicional, oferecidos por estes títulos como remuneração (CDI + 
%) para ganhar competição frente aos títulos públicos. 

O primeiro ponto para decidir quanto será necessário para se 
aposentar é (1) se deseja viver apenas dos juros e deixar o principal 
dos investimentos como herança ou (2) se pretende consumir todo o 
capital em vida por não ter herdeiros. 

Michael Viriato (FSP, 07/01/22) levanta a hipótese de o 
investidor consumir todo o capital. Se for esse seu plano, precisa 
saber qual é sua expectativa de vida, ou seja, uma estimativa de por 



  168

quanto tempo pretende receber a renda das aplicações, dada sua 
chance. 

O IBGE fornece uma tabela com a expectativa de vida média 
para cada idade. Disponível em: 

https://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/
Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2020/xls/ambos_os_sexos.xls.    

Por exemplo, se você atingiu 57 anos, sua expectativa média de 
vida é de mais 25 anos. Avalie se na sua família há a experiência de 
viver mais tempo, pois você não quer correr o risco de viver mais 
além do tempo de exaustão do patrimônio... 

Assim, se você tem 57 anos de idade e deseja ter uma renda 
mensal de R$ 5 mil por mais 25 anos, considerando uma taxa de 
juros real líquida de IR de 4% ao ano, você precisaria ter hoje um 
patrimônio de aproximadamente R$ 937,3 mil. Para ter uma 
remuneração mais próxima de 4% ao ano isento, é necessário ter 
uma parcela de títulos privados e/ou depósitos de poupança isentos 
na carteira. 

O cálculo do patrimônio necessário para ter uma renda é muito 
dependente da taxa de juros e do tempo de benefício. 

!  

A tabela acima apresenta simulações de valor acumulado 
(linhas) para viver com determinada renda mensal se aplicasse 

https://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2020/xls/ambos_os_sexos.xls
https://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2020/xls/ambos_os_sexos.xls
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apenas em renda fixa com tais taxas de juro vigentes (colunas). A 
simulação considera várias taxas de juros com variações de um 
décimo a partir de 0,5% a.m. até 1,1% a.m.  

Com calculadora financeira é possível estimar, durante o tempo 
de vida previsto em anos/meses, quanto se pode sacar a cada mês 
para a utilização do benefício da renda. Por exemplo, coloque R$ 4 
milhões como “investimento inicial” (PV ou Valor Presente), 0,80% 
a.m. como juros mensais (i), 240 meses (n) e clique em PMT: -R$ 
37.546,84 em saques mensais durante vinte anos. Você terá de ir 
adequando seu consumo à perda de valor real desse montante 
nominal com a inflação.  

O primeiro passo para iniciar o plano para a aposentadoria é 
fixar uma meta de patrimônio necessário para manter seu padrão de 
vida com os rendimentos em juros (variáveis) ao longo do tempo de 
sua esperança de vida. Isto caso não queira deixar herança. 

Para saber investir o seu dinheiro, é muito importante ter 
compreensão do seu perfil de investidor. Evite correr riscos 
(volatilidade de retornos) se não suporta perder a sua tranquilidade. 

Na sua carteira de investimentos, a Previdência Aberta é um 
importante instrumento para sua reserva financeira para 
aposentadoria, pois possui vantagens tributárias. Para entender essas 
vantagens, é necessário distinguir entre as duas opções disponíveis: 
o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de 
Benefício Livre). 

No caso do PGBL, a tributação ocorre sobre o valor total (valor 
inicial + rendimentos). Por esse motivo, considera-se o abatimento 
de IR é uma postergação de impostos – e não uma isenção. Pode-se 
abater até 12% da sua renda bruta tributável anual. Para isso, é o 
modelo de declaração de imposto de renda (DIRPF) adotado seja o 
completo e não o simplificado. 

Por exemplo, quem ganha R$ 100 mil por ano sofre uma 
retenção na fonte de 27,5% de IR se não tiver despesas dedutíveis. 
Ao aplicar R$ 12 mil (ou 12% de sua renda bruta) em um PGBL, você 
passa a ter direito à restituição de 27,5% sobre esse valor, 
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recebendo, no ano seguinte, uma restituição de R$ 3.300 (0,275 x 12 
mil). Aplique-a no PGBL para já garantir parte da devolução a ser 
reaplicada no próximo ano, capitalizando a cada ano com 12% 

Já o VGBL não oferece a vantagem da postergação de impostos 
do PGBL, pois visa a atender profissionais autônomos sem desconto 
mensal de IR na fonte pagadora. Porém, nessa opção, o imposto de 
renda incide somente sobre o rendimento – e não com uma alíquota 
sobre todo o montante acumulado. 

A Previdência Privada se mostra interessante em relação a 
outros investimentos por permitir ao beneficiário optar pelo tipo de 
tributação progressiva ou regressiva. Na tabela progressiva, as 
alíquotas aumentam conforme a renda bruta obtida no ano anterior 
ao da declaração, e na tabela regressiva a alíquota se reduz conforme 
o tempo de permanência no plano – começa com 35% até dois anos 
e depois vai reduzindo 5% a cada dois anos, chegando à menor 
alíquota de 10% após 10 anos. 

A alocação em ativos (formas de manutenção de riqueza) é 
decisão chave para a seleção do seu portfólio. Envolve definir as 
classes de ativos componentes da carteira.  

Você pode “terceirizar a gestão”. Por exemplo, o recurso 
aplicado em Previdência Aberta fica alocado em fundos de 
investimentos, geridos por um profissional, mas você escolhe onde, 
entre as diversas classes, ele pode alocar seus recursos. 

Classe de Ativos é o nome usado para se referir a um grupo de 
ativos com características comuns entre si. Tipicamente, há seis 
classes os ativos: renda fixa, ações, ativos imobiliários, moedas, 
commodities e derivativos. 

Para ter uma carteira de investimentos diversificada, a Teoria 
da Diversificação de Portfólio recomenda, para compensar riscos 
(perdas serem contrabalançadas com ganhos), não comprar apenas 
ativos de uma mesma classe. O ideal seria combinar diferentes ativos 
com movimentos não correlacionados, por exemplo, quando sobem 
os juros caem as cotações ou valores de mercado de ações, imóveis, 
automóveis, divisas estrangeiras, etc. – e vice-versa 
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A concentração em apenas uma classe corresponde a um risco 
alto, para o portfólio, sendo a diversificação uma ferramenta de 
gestão de risco. Entretanto, Harry Markowitz, o criador dessa Teoria 
do Portfólio, argumenta: a diversificação do portfólio tem custo de 
oportunidade, pois o risco não pode ser diminuído sem sacrificar o 
máximo de retorno previsto ser possível. 

Portanto, a busca por uma carteira de investimentos 
diversificada, típica em economia de mercado de capitais, como a 
norte-americana, em economia de endividamento público, como a 
brasileira, pode ser substituída por investimentos em renda fixa pós-
fixados. Afinal, o conflito de interesses não importa para os membros 
da diretoria do Banco Central autônomo!  

Baseados no Regime de Meta de Inflação, eles se cuidam ao 
colocar a taxa de juro sempre bem acima da taxa de inflação. E 
disparatado em relação ao resto do mundo... 

Como a taxa de inflação tem correlação com a taxa de câmbio, 
por sua vez, inversamente proporcional à taxa de juro, o movimento 
ao longo do tempo é: baixa taxa de juro – alta taxa de câmbio – 
elevação da taxa de inflação – alta da taxa de juro – baixa taxa de 
câmbio – baixa taxa de inflação – baixa taxa de juro... E a série 
continua no próximo episódio. 
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Segmentos de Clientes por Riqueza Financeira 

!  

No portfólio do segmento Private Banking, a soma de fundos de 
ações e renda variável era 25% em dezembro de 2019 (R$ 327,6 
bilhões) e passou a ser 34% (R$ 557,1 bilhões) em dezembro de 
2020. Um ano após, em dezembro de 2021, embora tenha tido um 
pequeno aumento (7%) em valor, em percentual do portfólio os 
investimentos em maior risco (ações) não tomaram espaço muito 
maior (35%). 

Devido às pequenas variações em Fundos de Investimentos 
(+2,38%), queda em Previdência Aberta (-3,59%) e renda variável 
(+5,55%), devido à menor participação de títulos e valores 
mobiliários (21,2%), embora tenham aumentado 20,2%, não 
influenciou tanto na evolução do volume financeiro total (6%). Ficou 
bem abaixo da taxa de inflação de 10,06%. Em 2021, os ricaços 
tiveram perda real de capital. 
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!  

O total do volume financeiro por domicílio se elevou em 5,96%, 
mas o número de contas caiu de 130.526 para 125.062 clientes, por 
isso, o saldo médio per capita se elevou de R$ 13.265.674,64 para 
R$ 13.768.732,28 ou ½ milhão de reais por cliente Private Banking, 
equivalente à variação de 3,79%, quando a taxa de inflação pelo 
IPCA alcançou 10,06% no ano. 

Quanto às participações das localizações estaduais e regionais 
da riqueza financeira, o centro financeiro paulista ganhou +0,4 pp, o 
Rio de Janeiro perdeu -0,1 pp, Minas Gerais -0,5 pp, Sul -0,4 e 
Centro-Oeste +0,1 pp e Nordeste +0,5 pp. Espírito Santo e Norte 
continuaram com a mesma participação cada de 0,6%. 

!  

Private Banking Evolução (%) no 
Ano

II - DOMICÍLIO DO CLIENTE

1 - TOTAL DE VOLUME FINANCEIRO POR DOMICÍLIO 1.625.164,53 100,0% 1.721.945,20 100,0% 5,96

São Paulo 962.136,13 59,2% 1.026.069,86 59,6% 6,64
Grande São Paulo 754.336,70 46,4% 845.135,31 49,1% 12,04
Interior 207.799,43 12,8% 180.934,54 10,5% -12,93

Rio de Janeiro 197.770,70 12,2% 209.098,04 12,1% 5,73
Minas Gerais 81.776,76 5,0% 77.910,30 4,5% -4,73
Espírito Santo 9.417,53 0,6% 9.797,96 0,6% 4,04
Sul 254.870,25 15,7% 263.137,96 15,3% 3,24
Centro-Oeste 37.436,52 2,3% 40.926,70 2,4% 9,32
Nordeste 72.129,03 4,4% 85.165,75 4,9% 18,07
Norte 9.627,61 0,6% 9.838,62 0,6% 2,19

3 - NÚMERO DE CONTAS POR DOMICÍLIO [3] 130.526 100,0% 125.062 100,0% -4,19

São Paulo 65.126 49,9% 61.354 49,1% -5,79
Grande São Paulo 51.371 39,4% 48.012 38,4% -6,54
Interior 13.755 10,5% 13.342 10,7% -3,00

Rio de Janeiro 18.945 14,5% 17.620 14,1% -6,99
Minas Gerais 9.936 7,6% 9.777 7,8% -1,60
Espírito Santo 1.410 1,1% 1.422 1,1% 0,85
Sul 16.630 12,7% 16.488 13,2% -0,85
Centro-Oeste 7.629 5,8% 7.825 6,3% 2,57
Nordeste 9.547 7,3% 9.294 7,4% -2,65
Norte 1.303 1,0% 1.282 1,0% -1,61

Dezembro-20 Dezembro-21

dezembro de 2021 R$ milhões Número de Contas Per Capita
Private 1.721.945,20 125.062 13.768.732,28
Varejo 2.779.916,2                 128.264.350          21.673,33
TOTAL 4.501.861,36               128.389.412          35.064,12
FIF + TVM 
Varejo Tradicional 698.394,1                    40.628.319            17.189,83
Varejo de Alta Renda 1.097.939,9                 9.619.079                114.141,89
SUBOTAL 1.796.333,94               50.247.398 35.749,79
Com Private 3.518.279,14               50.372.460            69.845,29
Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Em dezembro de 2019, o Varejo investiu R$ 128,7 bilhões em 
ações (6,6% do portfólio), sendo 2,3% (R$ 44,4 bilhões) em 
1.128.667 contas de Fundos e 4,3% (R$ 84,3 bilhões) em 546.913 
contas de Pessoas Físicas clientes do Varejo. Os saldos médios per 
capita eram, respectivamente, R$ 39.364,94 e R$ 154.079,02. 

Em dezembro de 2020, o Varejo investiu R$ 174,4 bilhões em 
ações (7,9% do portfólio), sendo 2,1% (R$ 47,2 bilhões) em 
1.229.487 contas de Fundos e 5,7% (R$ 127,2 bilhões) em 891.652 
contas de Pessoas Físicas clientes do Varejo. Os saldos médios per 
capita eram, respectivamente, R$ 38.371,35 e R$ 142.690,12. 

Em dezembro de 2021, o Varejo investiu R$ 263,6 bilhões em 
ações (9% do portfólio), sendo 2,2% em 1.737.634 contas de Fundos 
(R$ 62,4 bilhões) e 7,2% diretamente em ações (R$ 201,2 bilhões) 
em 3.393.660 contas de Pessoas Físicas. Os saldos médios per capita 
caíram para, respectivamente, R$ 35.919 e R$ 51.366. 

!  
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A grande mudança no portfólio do Varejo foi o aumento de 
investimento em CDB de 14% (R$ 302,7 bilhões) para 18% (R$ 
494,7 bilhões). As contas em depósitos a prazo passaram de 5,9 
milhões (6%) para 32,1 milhões (25%), multiplicando mais de cinco 
vezes. 

!  

Os depositantes de poupança eram 88,9 milhões com saldo 
acima de R$ 100 e 89,1 milhões abaixo, no total de 178 milhões de 
contas de depósitos de poupança em 2020. No ano seguinte, eram 
quase 11 milhões a menos de depositantes de poupança (78,0 
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milhões) com saldo acima de R$ 100 e 110 milhões abaixo, em total 
de 188 milhões de contas de depósitos de poupança.  

!  

!  

Por conta da troca de poupança por CDB, os investidores de 
Fundos e Títulos e Valores Mobiliários, só no Varejo, se elevaram de 
16,570 milhões em 2020 para 50,247 milhões em 201. 

Esse número se descolou inteiramente do número de graduados 
em Ensino Superior como era no passado relativamente recente. A 
PNADC do IBGE em 2019 mostrou haver 23,6 milhões de pessoas 
com 25 anos ou mais com Ensino Superior Completo – formados 
acima de 15 anos eram 27 milhões.  

A nova geração com formação universitária deve estar em 
dificuldade de encontrar empregos com remunerações superiores a 
ponto de sobrar dinheiro para investimentos mais sofisticados. 
Entretanto, a Educação Financeira está se disseminando, se 
considerar a troca de depósitos de poupança por depósitos a prazo. 
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!  

!  

!  

Valores em R$ milhões dos Segmentos de Clientes
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral PIB
dez-15 825.638                     586.212                   712.480            2.124.331      5.995.788
dez-16 853.085                     693.964                   831.594            2.378.642      6.269.328
dez-17 916.059                     778.147                   968.802            2.663.007      6.583.318
dez-18 958.703                     872.590                   1.080.826        2.912.119      6.889.176
dez-19 968.288                     987.868                   1.306.861        3.263.018      7.256.926
dez-20 1.164.379,6            1.054.049,4          1.482.641        3.701.070      7.410.321
dez-21 1.525.845,2            1.254.070,9          1.721.945,20 4.501.861      8 674 463

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Variações no Ano da Riqueza Financeira dos Segmentos
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral
dez-15 6% 17% 10% 10%
dez-16 3% 18% 17% 12%
dez-17 7% 12% 16% 12%
dez-18 5% 12% 12% 9%
dez-19 1% 13% 21% 12%
dez-20 17% 9% 31% 20%
dez-21 31% 19% 16% 22%

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Riqueza Financeira dos Segmentos em Relação ao PIB
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral
dez-15 13,8% 9,8% 11,9% 35,4%
dez-16 13,6% 11,1% 13,3% 37,9%
dez-17 13,9% 11,8% 14,7% 40,5%
dez-18 13,9% 12,7% 15,7% 42,3%
dez-19 13,4% 13,7% 18,1% 45,1%
dez-20 15,7% 14,2% 20,0% 49,9%
dez-21 17,6% 14,5% 19,9% 51,9%

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Concentração da Riqueza Financeira dos Segmentos 
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral
dez-15 38,9% 27,6% 33,5% 100,0%
dez-16 35,9% 29,2% 35,0% 100,0%
dez-17 34,4% 29,2% 36,4% 100,0%
dez-18 32,9% 30,0% 37,1% 100,0%
dez-19 29,7% 30,3% 40,1% 100,0%
dez-20 31,5% 28,5% 40,1% 100,0%
dez-21 33,9% 27,9% 38,2% 100,0%

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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O Varejo Tradicional ganhou bastante participação relativa (2,4 
pp), o Varejo de Alta Renda perdeu um pouco, e o Private Banking 
caiu quase dois pontos percentuais em 2021. Essa inédita reviravolta, 
nos dois anos de pandemia com assistência social aos mais pobres e 
menos gastos em consumo por motivo precaucional, comprovou a 
necessidade da Renda Básica Universal em tempo de desemprego 
tecnológico. 

!  

!  

!  

Riqueza Financeira (FIF + TVM) Per Capita Segmentos (R$)
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Média
dez-15 R$46.410 R$163.794 R$6.483.339 221.743
dez-16 R$49.214 R$174.446 R$7.422.556 233.621
dez-17 R$47.146 R$182.078 R$8.210.069 238.692
dez-18 R$41.929 R$190.565 R$8.904.258 238.503
dez-19 R$33.888 R$187.978 R$10.852.168 236.118
dez-20 R$32.015 R$155.938 R$12.102.299 143.436
dez-21 R$17.190 R$114.142 R$13.768.732 35.064

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa) Obs: s/poup.  

Número de Clientes (FIF+TVM) por Segmentos
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral
dez-15 6.323.376                 3.146.863               109.894 9.580.133      
dez-16 6.518.557                 3.551.014               112.036 10.181.607   
dez-17 7.262.574                 3.776.676               117.421 11.156.671   
dez-18 8.094.290                 3.994.329               121.383 12.210.002   
dez-19 9.099.826                 4.599.209               120.424 13.819.459   
dez-20 11.066.715              5.503.207               122.509 16.692.431   
dez-21 40.628.319              9.619.079               125.062 50.372.460   

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Variações no Ano do Número de Clientes dos Segmentos
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral
dez-15
dez-16 3% 13% 2% 6%
dez-17 11% 6% 5% 10%
dez-18 11% 6% 3% 9%
dez-19 12% 15% -1% 13%
dez-20 22% 20% 2% 21%
dez-21 267% 75% 2% 202%

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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No geral, devido à expansão do número de investidores 
(“financeirizados”, sic), caiu extraordinariamente a riqueza financeira 
per capita, desconsiderando os depositantes de poupança e 
considerando todos os segmentos, inclusive o Private. Em 2021, 
registrou R$ 35.064, contra R$ 143.436 no ano anterior, devido à 
elevação significativa do número de clientes do Varejo Tradicional 
como investidores em Fundos e Títulos e Valores Mobiliários. Estes 
passaram de 11 milhões para 40,6 milhões! 

Em anos de pandemia e/ou distanciamento social, a riqueza 
financeira continuou se elevando em relação ao crescimento do PIB 
nominal, inclusive porque o produto real caiu durante a Grande 
Depressão de 2020, inicialmente deflacionária e depois inflacionária. 
Desde dezembro de 2015, ou seja, depois do golpe de abril de 2016, 
essa relação entre o estoque de riqueza e o fluxo de renda apenas 
para Pessoa Física se elevou de 35,4% para 51,9%.  

Caracteriza a estagdesigualdade da economia brasileira: 
estagnação no fluxo de renda e elevação do estoque de riqueza 
financeira. Confira na tabela abaixo a evolução média anual dos juros 
nominais foram de 8,64% e dos juros reais médios de 2,68%. 
Enquanto isso, a taxa média de evolução do PIB foi zero!  

!  

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Média 2014-21
Selic 252 dezembro 11,58 14,15 13,65 7,00 6,40 4,59 1,90 9,15 8,55
IPCA anual 6,40 10,67 6,28 2,94 3,75 4,31 4,52 10,06 6,12
Juros reais fim-do-ano 4,87 3,14 6,93 3,94 2,55 0,27 -2,51 -0,83 2,30
Selic 252 média anual 11,00 13,90 14,08 10,08 6,48 5,94 2,79 4,84 8,64
IPCA médio 6,33 9,01 8,77 3,46 3,66 3,74 3,21 8,28 5,81
Juros reais médios (r) 4,39 4,49 4,88 6,40 2,72 2,12 -0,41 -3,18 2,68
Evolução do PIB (g) 0,50 -3,50 -3,30 1,30 1,80 1,40 -3,90 5,70 0,00
Fontes: Banco Central do Brasil-IBGE (elaboração: Fernando Nogueira da Costa)
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Considerações Finais.  
Quem quer ser Bi Milionário 

Jamal Malik é um rapaz de 18 anos. Ele teve uma infância 
muito difícil, lidando com a violência e a miséria na Índia.  

Ele é chamado para participar da versão indiana do famoso 
programa de TV “Quem quer ser um milionário?”. Sua experiência de 
vida o ajuda a responder as perguntas do show. Porém, a polícia 
desconfia da honestidade de Jamal e ele tem de provar sua inocência. 

O filme foi indicado a 10 Oscars, em 2009, vencendo oito, 
incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado. 

Se Jamal tivesse emigrado para trabalhar em um quiosque à 
beira da praia da Barra da Tijuca, “Terra dos Milicianos”, correria sério 
risco de ser morto por espancamento. 

Exceto se ele morasse em 13,7% das famílias com o 
responsável com Ensino Superior Completo: 6,3% delas têm 
avaliação subjetiva de ter condições de passar o mês com o atual 
rendimento total familiar com facilidade e 0,5% com muita facilidade. 
Em termos de décimos de rendimentos, avaliação de “muita 
facilidade”, segundo a POF 2017-18, foram 0,1% do 7º. décimo, 
0,1% do 8º., 0,2% do 9º. e 0,5% do 10º. 

Apenas as famílias com a pessoa de referência com Ensino 
Superior Completo gastaram a metade (50,2%) do total do consumo 
com lazer e viagem. Pouco mais de 28 milhões de pessoas tinham 
chefe-de-família com esse nível de escolaridade. 

Esse subconjunto de 13% das famílias brasileiras se apropria de 
45,8% da renda. Dentro da classe mais elevada, estão 2,7% das 
famílias brasileiras com rendimentos acima de 25 salários mínimos 
(R$ 23.850,00) em 2018. Este grupo se apropria de quase 1/5 de 
todos os valores recebidos pelas famílias brasileiras ou, mais 
especificamente, 19,9%. 
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Considerando os impactos do nível de escolaridade da pessoa 
de referência das famílias na situação de existência de atrasos em 
contas, foi observado: famílias com pessoas de referência com menos 
escolaridade, até o Ensino Fundamental Completo, com atrasos de 
contas, concentravam 26% das pessoas moradoras do País. Para as 
famílias cuja pessoa de referência tinha o Nível Superior Completo, 
esse percentual foi de 3,8% da população. 

Esses atrasos de pagamento estão associados à dificuldade 
financeira enfrentada pelas famílias. Quanto menor o estrato de 
rendimento ao qual a família pertence, maior era a parcela de 
pessoas em famílias com informações de atraso no pagamento de 
contas. 

Assim, cinco milhões dessas pessoas (24,1%) estavam nas 
famílias dos 40% com menores rendimentos com ao menos uma das 
contas em atraso. Apenas 366 mil (1,8%) estavam nessa situação 
nas famílias dos 10% com maiores rendimentos. 

O Brasil, de acordo com o Relatório de Desigualdade de Renda 
do Banco Mundial, tinha em 2019 o índice de Gini de 53,4. Esse 
número o colocava entre os dez piores países do mundo em termos 
de desigualdade. 

As faixas de corte entre os grupos foram definidas, com base 
nos trabalhos realizados pelo World Inequality Lab e pelo Centro de 
Políticas Sociais da FGV, da seguinte maneira:  

• os 50% com renda mais baixa (53,7 milhões de pessoas com 
rendimentos até R$ 1,5 mil);  

• os 40% com renda média (43 milhões de pessoas com 
rendimentos de R$ 1,5 mil até R$ 5,2 mil); e  

• os 10% com renda mais alta (10,8 milhões de pessoas com 
rendimentos superiores a R$ 5,2 mil), inclusive o estrato 1% de 
maior renda da população (1,1 milhão de pessoas com 
rendimentos acima de R$ 21 mil). 
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A maioria dos depositantes de poupança, segundo o Relatório 
de Inclusão Financeira do Banco Central do Brasil é da classe C 
(65%) e apenas 29% têm Ensino Superior Completo – a maior parte, 
48%, concluiu o Ensino Médio. A renda é cinco mil reais inferior à do 
outro tipo de investidor, totalizando R$ 4.400. 

Os aplicadores em outros produtos, além da poupança, 
totalizam 10% da população. O perfil é majoritariamente masculino 
(63%), das classes A e B (72%) e com maior nível educacional (60% 
possuem Ensino Superior e 38% Ensino Médio) na comparação com 
todos os outros grupos da pesquisa. A renda média mensal é de R$ 
9.400. 

A falta de recursos para investir, seja por conta de um salário 
baixo, de desemprego ou da ausência de um emprego fixo, foi a 
razão mais citada por 74% das pessoas sem investimento em 2019. 
Mas 7% dos brasileiros disseram ter falta de interesse por 
investimentos e 4% não ter investimentos em produtos financeiros 
por desconhecimento ou por terem outras prioridades, por exemplo, 
investir na casa ou na empresa. 

O valor médio de aposentadorias concedidas pelo INSS, em 
setembro de 2021, era R$ 1.578,47 ao mês. A propósito da 
necessidade essencial de Previdência Complementar face à perda de 
direitos na Previdência Social, quando se aposentar a maioria os 
trabalhadores, para manter seu padrão de vida, terá de substituir a 
renda do trabalho pelos rendimentos do capital financeiro acumulado 
ao longo do ciclo de vida profissional ativa. 

Para exemplificar essa Educação Financeira com números, fiz a 
simulação abaixo. Adotei a hipótese do investidor com essa 
preocupação ter investido, desde o fim de 1994, ano da reforma 
monetária, R$ 1.000 em todos os 326 meses até fevereiro de 2022, 
quando a taxa de juro Selic foi elevada para 10,75% ao ano ou 
0,85% ao mês.  

A suposição foi ter obtido 100% do CDI, proxy da Selic, mas 
esta foi considerada não como uma taxa média, mas sim em seu 
valor real a cada mês. Aplicou com segurança apenas em renda pós-
fixada.  



  183

O resultado impressionante é 17 anos e 3 meses após, em 
março de 2012, ele ter já se tornado milionário, em riqueza 
financeira, com a acumulação da R$ 1,009 milhão. Em agosto de 
2018, já virou bi milionário ao acumular R$ 2,007 milhões. 

No fim da série temporal, no mês corrente, o montante 
acumulado atinge R$ 2,413 milhões. Caso esse investidor resolvesse 
não mais investir os mil reais por mês, mas sacar todo o mês essa 
sua fortuna por vinte anos – e não deixar herança – quanto poderia 
retirar, considerando um juro de poupança (0,5% a.m.) em todo esse 
período? 

O valor de R$ 17.286,66 / mês, hoje, o colocaria na faixa dos 
5% mais ricos brasileiros. 

!  

O impacto da política monetária, com juros arbitrados pela 
diretoria do Banco Central do Brasil, demarca desde dezembro de 
2002 rendimentos em juros praticamente em torno da renda dos 
10% com renda mais alta, recentemente, 10,8 milhões de pessoas 
com rendimentos superiores a R$ 5,2 mil.  Na simulação (veja 
próxima tabela), o milionário após março de 2012 já vinha recebendo 
mais de R$ 9 mil em juros, exceto durante a Cruzada da Dilma, 
quando a taxa de juro básica foi baixada, a partir de setembro de 
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2012 até abril de 2013, para 7,25% aa. Muita gente foi para as ruas 
protestar...  

Quando a taxa de juro volta a ficar disparatada, os ânimos se 
acalmam. Afinal, com a volta da Velha Matriz Neoliberal em 2015, as 
variações mensais na riqueza acumulada, mesmo descontados os R$ 
1.000 aplicados mensalmente, superam a renda do trabalho dos 5% 
mais ricos. Crescem de modo a, no fim do ano do golpe (2016), 
atingirem a R$ 20.162,26. 

Depois de satisfeita a ganância, os rendimentos dos juros vão 
caindo até, durante o “pandemônio da pandemia”, minguar para R$ 
4.202,11 em fevereiro de 2021. Daí se diz um “basta” naquela 
experiência inédita de manter a Selic a 2% aa, o menor nível 
histórico.  

Volta o ritmo avassalador do aumento da taxa de juro básica, 
favorável à acumulação financeira. No dia 02/02/22 (“quatro patinhos 
na lagoa”), a Selic atinge dois dígitos (10,75% aa) e os bi milionários, 
como o da simulação, podem auferir R$ 21.435 ao mês. 

!  

Dá para ficar mais feliz enquanto o desemprego e a fome dos 
outros crescem? Sim, se a Educação Financeira ensina também a 
investir em PGBL em longo prazo. 
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Quem possui renda tributável deve fazer sua declaração de 
imposto de renda (DIFPF) no modelo completo para aproveitar, 
anualmente, um benefício fiscal. Até certo limite (12% da renda bruta 
no ano ou 1% a cada mês), o investimento em Previdência 
Complementar no PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) é isento. 

O PGBL foi criado em 1997 e sua regulamentação ocorreu com 
a Lei Complementar 109/2001. Para facilitar o entendimento, o 
melhor é apresentar um exemplo numérico. 

Um usuário tem renda anual tributável de R$ 100.000,00 e faz 
sua declaração de renda no modelo completo. Diante disso, se ele 
investir R$ 12.000,00 (12% da renda) em PGBL, deixará de pagar a 
alíquota de 27,5% de IR sobre este valor.  

Desse jeito, terá uma economia de imposto a pagar de R$ 
3.300,00. Caso tenha direito à devolução de imposto retido na fonte 
pagadora por conta desse e de outros descontos, por exemplo, Plano 
de Saúde, esse dinheiro devolvido poderá ser utilizado para reaplicar 
dentro da margem de 12% da próxima renda anual, capitalizando 
assim o PGBL em todos os anos de vida profissional ativa. 

Outro benefício fiscal relevante do Plano de Previdência 
Complementar PGBL é, em caso de falecimento do titular do plano (o 
investidor), durante o período de acumulação (quando o investidor 
não iniciou resgates da aplicação), o valor não entra em inventário. 
Pode ser liberado em até 30 dias após o óbito aos herdeiros, sem 
cobrança de ITCMD sobre os valores. Isso dá certa tranquilidade 
financeira para a família logo após o falecimento, por exemplo, em 
acidente. 

Para efetuar aplicações nesse Plano, é necessário escolher uma 
administradora de Planos de Previdência Aberta com menor custo de 
administração. O investidor também precisará escolher o tipo de 
rentabilidade sobre os valores aplicados, considerando seu perfil de 
investidor, podendo optar por Planos de Renda Fixa (normalmente 
vinculadas à taxa Selic) ou Planos com Renda Variável.  

A legislação permite até 70% de renda variável nos fundos para 
investidores mais arrojados. O Modelo de Ciclo da Vida Financeira 
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recomenda, no máximo, 45% em renda variável até os 35 anos, 30% 
até os 45 anos, 15% até os 55 anos e sem especulação na bolsa de 
valores até os 65 anos. 

A aplicação em PGBL deve ser vista sempre como uma 
aplicação de longo prazo, como uma reserva financeira a ser utilizada 
na sua aposentadoria ou na sua herança. Os rendimentos dos juros 
compostos, tendo como referência a Selic fixada pelo Banco Central, 
acumulam a seu favor no período, não considerando apenas o 
benefício fiscal.  

A tributação incide sobre o valor total resgatado de acordo com 
duas tabelas, a tabela regressiva e a tabela progressiva. Se o resgate 
da aplicação ocorrer no curto prazo, o imposto cobrado poderá ser 
acima do valor do benefício fiscal alcançado desde a aplicação. 

A tabela regressiva possui uma alíquota do imposto a pagar 
diminuindo a cada dois anos em cinco pontos percentuais a partir de 
35% até os dois primeiros anos. Enquanto o dinheiro permanecer 
aplicado por pelo menos 10 anos atinge a menor alíquota de 10% 
sobre o total da retirada.  

A tabela progressiva é a mesma utilizada na tabela de imposto 
de renda, onde a alíquota sobe conforme os rendimentos (e não o 
valor bruto) dos valores resgatados. É aconselhado para quem tem a 
intenção deixar o dinheiro menos tempo aplicado, por exemplo, a 
menos de dez anos da aposentadoria, se pretende o sacar. 

No plano PGBL, não há valor máximo possível de ser aplicado. 
Entretanto, os 12% da renda tributável o valor máximo no qual incide 
o benefício fiscal.  

Devido a isso, é aconselhável valores superiores a este 
percentual sejam direcionados a outros Planos de Previdência, por 
exemplo, VGBL, para eles não serem tributados no valor total de 
resgate. Isso sem obter o benefício fiscal do “valor extra”. 

Para aproveitar o benefício fiscal, a aplicação pode ser realizada 
em aporte único ou em diferentes aportes mensais (1% da renda 
bruta por exemplo) de modo a totalizar esse percentual. Para 
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utilização na declaração de imposto de renda a ser realizada no 
próximo ano, todos os aportes devem ocorrer até o último dia do ano 
corrente. 

Para exemplificar esse tópico da Educação Financeira com 
números, fiz a simulação abaixo. Adotei a hipótese do investidor 
capaz de aproveitar a oportunidade de isenção fiscal ter investido, 
desde o fim de 2001, ano da regulamentação do PGBL, R$ 12.000 em 
todos os vinte anos até 2021. A suposição foi ter obtido 100% do 
CDI, proxy da Selic anualizada. 

Fiz a suposição do investidor ter renda anual tributável de R$ 
100.000,00 e fazer sua declaração de renda no modelo completo. 
Diante disso, ele investe R$ 12.000,00 (12% dessa renda) em PGBL, 
mas deixará de pagar a alíquota de 27,5% de IR sobre este valor. 
Terá uma economia de imposto a pagar de R$ 3.300,00. 

Com a devolução anual desse valor, reaplica esse valor e mais a 
diferença de R$ 8.700 para completar os R$ 12.000 planejados. O 
resultado da simulação está na Tabela abaixo. 
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!  

No fim de 2021, somado o PGBL ao outro portfólio, onde 
acumulou R$ 2.372.892, o investidor da simulação, confiante nos 
condutores da política monetária, alcançaria R$ 3.127.940 e, em 27 
anos, se tornaria tri milionário! 
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