
Jovens são faixa etária líder no ranking dos endividados  
Bruno Lima  
 
Pessoas com até 30 anos têm 43% dos nomes sujos em SP. 
 
Consumidores com até 30 anos de idade são 43% dos endividados, revelam dados preliminares 
de pesquisa da ACSP (Associação Comercial de São Paulo) obtidos com exclusividade pela Folha. 
A entidade divulga duas pesquisas anuais baseadas em entrevistas com consumidores cujos 
nomes fazem parte de seu cadastro de proteção ao crédito. Dados de setembro apontam que a 
faixa etária dos 21 aos 30 anos é a que mais concentra pessoas com o "nome sujo" por dívidas. 
 
A mesma faixa etária tornou-se neste ano a campeã dos cheques devolvidos por insuficiência de 
fundos, segundo detalhamento de estudo da empresa de verificação Telecheque. Dos cheques 
sem fundos no país, 47% têm a assinatura de alguém com até 30 anos. 
 
No último ano, mostram as duas pesquisas, os jovens se consolidaram como a categoria com 
mais endividados no país. 
 
O acesso fácil ao crédito, seja nos cartões de crédito, seja no cheque especial pré-aprovado, de 
acordo com os especialistas, é o principal desencadeador desse fenômeno. A facilidade de obter 
crédito, aliada à inexperiência para organizar as próprias finanças e à maior inclinação para as 
compras por impulso, dá origem a uma combinação bombástica. 
 
"Estamos formando uma geração de endividados", afirma Guilherme Afif, presidente da 
Associação Comercial de São Paulo. Segundo ele, trata-se de um fenômeno novo. 
Tradicionalmente, a faixa etária com mais endividados é a de 31 a 40 anos, a que contém mais 
chefes de família. 
"O jovem compra por impulso, mas só pode fazer isso se tiver acesso ao crédito", ressalta Miguel 
de Oliveira, vice-presidente da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade). 
 
Segundo Oliveira, embora as contas universitárias existam há quase 20 anos no país, foi há cerca 
de dois anos que as instituições financeiras começaram verdadeiramente a descobrir o jovem. O 
efeito disso no endividamento estaria aparecendo agora. "Com juros mais baixos, eles [os bancos] 
precisam ter escala, mais volume, e as repostas são o pessoal de baixa renda e os jovens. Nessas 
categorias, hoje, o assédio [dos bancos] é muito maior, e as instituições fecham os olhos para 
alguns cuidados que tinham antes." 
 
Para ele, o problema vai se agravar. "A tendência é que a economia se mantenha estabilizada. No 
ano que vem, os juros vão estar mais baixos. Os bancos sabem que precisam emprestar mais 
para manter a lucratividade." 
 
Segundo dados divulgados em agosto pela Credicard, 14,6% dos jovens, no final de 2004, 
afirmaram utilizar o cartão de crédito para realizar compras mais de uma vez por semana. Entre 
2002 e 2004, o uso "mais que semanal" do cartão na faixa de 18 a 29 anos cresceu 2,9 pontos 
percentuais. 
 
A previsão da Credicard para o faturamento do mercado brasileiro de cartões de crédito em 2005 
é de R$ 127 bilhões -um crescimento real de 18,8% em relação a 2004, o maior desde 2001. 
"Parte importante dessa expansão vem da vitalidade dos consumidores jovens, entre 18 e 29 
anos, que valorizam a praticidade desse meio de pagamento e recorrem cada vez mais à sua 
utilização", afirma a empresa em relatório. 
 
 
 



Teto 
 
A oferta de crédito nos financiamentos no varejo também aumentou no último ano, e, segundo os 
especialistas, também explica o endividamento da juventude. 
Em agosto de 2003, segundo a Anefac, a média nos financiamentos era de nove parcelas. Em 
agosto deste ano, era de 15 parcelas. 
 
"Os jovens não têm situação financeira estável. Para consumir, precisam de crédito. Com a maior 
facilidade, é a faixa que mais atende aos apelos de consumo", aponta Otacílio Santos, diretor da 
Telecheque. "O aumento dos parcelamentos foi mais agressivo de 2004 para cá, mas essas 
compras ainda não venceram todas, e o varejo ainda não sentiu o impacto dessa inadimplência 
como um todo." 
Segundo a ACSP, em março é maior o endividamento na faixa de 31 a 40 anos, o que seria 
reflexo dos gastos com Natal, férias, material escolar e tributos vencidos no início do ano. A 
diferença em pontos percentuais entre essa faixa e a de 21 a 30 anos, no entanto, diminuiu 
progressivamente desde março de 2003. Em setembro, quando o endividamento é atribuído 
puramente ao consumo, a faixa de 21 a 30 ultrapassou a outra pela primeira vez em 2004. Uma 
diferença de dez pontos percentuais, porém, suscitou a hipótese de distorção . Agora, a ACSP 
avalia estar diante de uma nova tendência. 

 
 
Leia Mais 
 
Para Febraban, bancos não têm obrigação de ensinar uso do crédito  
Bruno Lima 
 
A Febraban diz não considerar que seja obrigação dos bancos ensinar os clientes a utilizar bem o 
crédito. Para a entidade, porém, a necessidade de formar clientela levará as instituições a isso. 
 
"Eu não diria que os bancos têm de ensinar, mas eles serão levados a isso para manter o seu 
cliente. Todos se preocupam com a boa prática bancária, e isso passa pela solidez do crédito", diz 
Osmar Roncolato Pinho, diretor de produtos de financiamento da Febraban (Federação Brasileira 
de Bancos). "A parcela do crédito é preponderante [no lucro], mas o mais interessante é a 
fidelização, que proporciona que o cliente faça parte de toda a cadeia de produtos do banco", 
acrescenta. 
 
Segundo Pinho, parte do aprendizado ocorre na prática. "A evolução da bancarização é efetiva. A 
divulgação maior dos produtos bancários e o crédito mais fácil conduzem à conscientização." 
O Itaú lançou campanha do tipo no fim do ano passado e diz já ter distribuído mais de 500 mil 
cópias de sua cartilha. O "uso consciente do crédito" se tornou também uma arma de marketing. 
Segundo o banco, é uma forma de prestar um serviço à população no momento em que o país 
retoma o crescimento e o sistema financeiro expande a oferta de crédito. 
 
A tendência é a mesma entre as bandeiras de cartões. A Visa lançou em agosto um programa de 
educação para uso do crédito no Brasil, o Finanças Práticas (www.financaspraticas.com.br). Nos 
EUA, a iniciativa existe há sete anos. Já a MasterCard revela que estuda o lançamento de ação do 
tipo, mas não anuncia prazos. 
 
"Quanto mais o cliente gastar, melhor para todo mundo. Mas desde que ele consiga ir pagando 
esse financiamento", afirma Andréa Cordeiro, vice-presidente de marketing da Visa do Brasil. "O 
modelo precisa ser sustentável. Não temos intenção de fazer as pessoas entrarem no rotativo e se 
atolarem em dívidas. Isso não é saudável para ninguém." 
 



Entre os planos da Visa está um módulo de ensino específico para crianças. "O conceito do uso 
responsável tem de começar cedo. Esperamos que, no médio e no longo prazo, consigamos 
influenciar o maior número de jovens." 
 
Segundo Lítiza Bernardes, responsável pelos programas de afinidade do Real ABN Amro, os 
universitários são seu principal foco -representam 15% da base de clientes. O banco lançou as 
contas universitárias no país há 19 anos, mas o produto só passou a ser anunciado na TV há três 
anos. 
 
No comercial, um professor "ensina" como usar o crédito pré-aprovado de R$ 800. "O banco 
acredita que precisa apoiar o universitário. E a maneira de apoiar é dando credito", afirma ela. 

 
  
Leia Mais 
 
Aos 23, estudante se declara "falida"  
Bruno Lima 
 
Com apenas 23 anos, Fabiana Aguiar se declara "falida". Antes de conquistar a independência 
financeira, tornou-se completamente dependente de suas próprias dívidas. Além de dever ao 
cartão de crédito, a bancos, a lojas e a financeiras, teve mais de 30 cheques devolvidos -seu 
débito chegou a dez vezes o seu salário. Seus pais só descobriram quando as cobranças se 
intensificaram. 
 
"Nunca tive dificuldade para conseguir crédito enquanto meu nome estava limpo. Isso cai direto 
na ambição de ter mais e mais rápido. Você vê os outros com as coisas e também quer", 
descreve. 
 
Segundo ela, o problema começou com o cheque especial, há três anos. Ganhando R$ 400 
mensais, seu limite chegou a R$ 800. "Comecei a sair mais, a querer comprar mais. Fui usando o 
cheque especial e o cartão, depois fiz empréstimos no banco. Aí fiz outro empréstimo para quitar 
as dívidas. Pedi o valor máximo que o banco podia me emprestar. Depois, peguei em três 
financeiras. Eu não sabia administrar o meu dinheiro. Hoje, vejo que 70% do que gastei foi com 
supérfluos." 
 
Atualmente, ela decide todos os meses quais das contas pagará. "Deixo em aberto o que tem 
menos juros." Tendo em seu poder os 11 cheques devolvidos que ainda "negativam" seu nome, 
ela não pretende dar baixa, por enquanto. "Teria de pagar as taxas e, para isso, deixaria de pagar 
outras contas. O nome ficaria sujo de novo." 
 
Já o publicitário Bruno Xavier, 26, foi morar sozinho em 2002. Sem a ajuda dos pais, com salário 
de R$ 3.000, passou a se sustentar, mas não mudou os hábitos. "Continuei a viajar, a comprar 
roupas. Saía muito e também comia em restaurantes bons", conta. 
 
Ele diz que também pagava um aluguel alto para sua renda. "Não aceitava a idéia de morar mal." 
Três cartões de crédito e o cheque especial operavam o milagre. "Eu pagava aluguel no cartão, 
fatura do cartão com cheque especial, cobria tudo com o salário e começava de novo no mês 
seguinte. Uma hora a bomba estourou, gastei todos os limites que tinha." Ainda com o nome 
limpo, Xavier negocia com o banco para parcelar um débito de R$ 13 mil. 
 
Felipe Assunção, 23, que trabalha com computação gráfica, diz que a única solução foi esconder 
os cartões no armário. "Eu achava bonitinho ter muitos cartões de crédito e hoje percebo que era 
uma furada", afirma. Há três meses, só faz pagamentos mínimos. Mas anuncia: "Meu plano é 
estar com os cartões zerados no final do ano". Vai cancelá-los? "Não. Vou viajar e vou precisar 
deles." 



Gabriel Francisco Furtado, 20, aluno de engenharia na PUC-SP, que mora em uma república, diz 
que a história do pai, que há algum tempo está no rotativo do cartão, serve de lição. "Vendo o 
que minha família está sofrendo, percebi que cartão é só para uso emergencial." Ele acaba de 
receber seu primeiro cartão. "Vou usar pouco", promete. 
 

 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 2 out. 2005, Dinheiro, p. B3. 


