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Este boletim é parte de um programa de pesquisa e extensão do curso de Ciências 

Econômicas da Universidade Católica de Santos, que é um processo contínuo de análise e 

disseminação de conhecimentos dos mais relevantes aspectos econômicos sociais, 

auxiliando à sociedade para melhor compreensão dos aspectos socioeconômicos que 

impactam à vida da região. 

Elaborado pelo Laboratório Econômico Social (LABORES) da Universidade Católica de 

Santos, reúne estudantes e docentes-pesquisadores dos cursos da área de Negócios, sob a 

coordenação do curso de Ciências Econômicas. 

  

Conjuntura Econômica 

 

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) realiza mensalmente uma Pesquisa Nacional 

de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic Nacional) com cerca de 18 mil 

consumidores em todas as capitais dos Estados e no Distrito Federal.  

Em novembro de 2019 o percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cartão de 

crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, carnê de loja, 

prestação de carro e prestação da casa alcançou 65,1%. o que representa uma alta em relação 

aos 64,7% observados em outubro de 2019. No ano essa é a décima alta registrada pela pesquisa. 

Em relação a novembro de 2018, também houve alta, quando o indicador alcançou 60,3% do 

total de famílias. 

O gráfico abaixo registra que o percentual de famílias com dívidas voltou a subir em 

novembro de 2019, após queda em outubro. A redução das taxas de juros do crédito, associada 

à tímida melhora no emprego (ver boletim 18, outubro), proporciona condições para a 

continuação da tendência de aumento do crédito e do endividamento das famílias. 
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Fonte: CNC 

Na Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic Nacional), 

o cartão de crédito foi apontado em primeiro lugar como um dos principais tipos de dívida por 

78,8% das famílias endividadas, seguido por carnês para 15,7%, e, em terceiro, por 

financiamento de carro, para 9,2%.  

Principais tipos de dívida 
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