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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo verificar as principais variáveis que explicam a 

inadimplência de uma administradora de cartões de crédito private label e quais ações a serem tomadas 

para a diminuição do risco de crédito. Para tal, construiu-se um modelo econométrico para estimar a 

probabilidade de risco de inadimplência utilizando a técnica estatística de regressão logística em todos os 

clientes pessoa física cadastrados na administradora de cartões de crédito private label. As variáveis 

explicativas do modelo foram obtidas através do cadastro do cliente, dentre as quais se identificou as mais 

representativas para a explicação da inadimplência. Os resultados obtidos neste estudo mostram que o 

modelo proposto obtém resultados satisfatórios quando aplicado a administradora de cartões, uma vez que 

os resultados são condizentes com os níveis de inadimplência, permitindo eficiência na atribuição do 

crédito aos clientes que pode diminuir o risco de crédito e maximizar os efeitos positivos na economia 

com ampliação do crédito aos consumidores potenciais. 

 

Palavras-chave: Crédito. Análise. Risco. Inadimplência. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work aimed to verify the main variables that explain the default of a 

private label credit card company and what actions to take to reduce credit risk. To this end, 

an econometric model was constructed to estimate the probability of default risk using the 

statistical technique of logistic regression in all individual customers registered with the 

private label credit card company. The explanatory variables of the model were obtained 

through the client's registry, among which we identified the most representative to explain the 

default. The results obtained in this study show that the proposed model achieves satisfactory 

results when applied to the card company, since the results are consistent with the default 

levels, allowing efficiency in the credit assignment to customers that can reduce credit risk 

and maximize the positive effects on the economy with increased credit to potential 

consumers. 

 

Keywords: Credit. Analyze. Risk. Bridge of Contract. 
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1 INTRODUÇÃO 

A primeira revolução industrial obteve como resultado mudanças no modo de 

produção. Houve a substituição da produção manual por máquinas a vapor o que levou a 

produção em grande escala. A partir deste momento houve constantes inovações na 

industrialização dos países desenvolvidos gerando cada vez mais produtos e serviços 

diferenciados, que precisam ser consumidos para manter a economia em funcionamento.  

Com o aumento na produção é necessário aumentar o poder aquisitivo da população, 

adotando estratégias diferenciadas, sendo necessário ser cada vez mais criativo e ousado neste 

momento em que vivemos a revolução tecnológica. No Brasil ocorreu um aumento de 

emissão de cartões de crédito, em 2013 76% da população adulta detinham meios de 

pagamento eletrônico e representava 50% de participação nos pagamentos mensais, 

representando 54% no faturamento dos estabelecimentos que aceitam os meios eletrônicos de 

pagamento (ABECS, 2013). Este aumento ocorreu a partir dos anos 2000 através do 

movimento de inclusão financeira e bancarização da população de baixa renda, que é a maior 

parcela do total da população, visando aumentar a renda na forma de crédito. Entre 2001 e 

2007 o número de contas bancárias de todos os tipos cresceram, destaque para o tipo conta 

corrente que cresceu 57% (BARONE; SADER, 2008). Existem diversas modalidades de 

cartões e neste estudo está em destaque o Private Label (PL), um cartão emitido diretamente 

por estabelecimentos comercias sendo de uso exclusivo, afim de facilitar a compra e satisfazer 

a necessidade básica ou supérflua de consumo dos seus clientes. Estas compras quando 

adquiridas em grande quantidade, consumo muito além das reais condições de pagamento 

através de aquisição de cartões em diferentes estabelecimentos comercias podem trazer 

consequências como o endividamento (BROWN; TAYOR; PRICE, 2005).  

Segundo FIGUEIRA e PEREIRA (2014) o endividamento do consumidor se dá a 

partir do comportamento do consumidor com o uso dos cartões de crédito, por causa da 

facilidade de obter crédito e antecipar o consumo. Ainda temos outro ponto a observar que se 

refere ao problema de risco moral, que ocorre de modo que o produtor não pode observar as 

ações do consumidor, não sendo possível identificar a intenção do mesmo, em conjunto com a 

seleção adversa, que ocorre de modo que um não pode observar o “tipo”, a qualidade do 

outro. Neste caso, o equilíbrio decorre em baixo nível de negócios, uma vez que existem as 

externalidades entre os tipos “bom” e “mau” segundo VARIAN (2006). 
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O consumidor adquiriu um benefício com o uso do crédito para o consumo 

imediato, pois pode adquirir o produto ou serviço antecipadamente e efetuar o pagamento 

posteriormente, assim as empresas e prestadores de serviços também se beneficiam deste 

consumo antecipado o que leva sempre a novas produções.  

A contribuição desta análise se aplica na intermediação do crédito, o que é 

fundamental para manter a economia em funcionamento e o desenvolvimento do país, 

logo faz-se necessário o aperfeiçoamento na análise do risco de crédito, para evitar ou 

reduzir ao máximo os níveis de inadimplência. Esta medida de redução de risco é  

importante pois quando uma instituição concede o crédito aos seus clientes, a mesma 

possui um fluxo de caixa futuro esperado e também possui pagamentos a serem 

realizados a seus fornecedores e funcionários, que podem ser comprometidos caso não 

receba os seus pagamentos na data esperada. 

O estudo é importante para identificar quais características possuem os clientes 

mais inadimplentes, se possui um padrão de ocorrência ou é aleatório e se necessário 

alteração da análise da concessão do crédito da administradora, para que possa gerar um 

menor número de inadimplentes e ter menor perda de crédito, ampliando o crédito para 

consumidores potenciais aumentando a receita.  

A comparação de resultados obtidos na análise e modelos aplicados para 

diminuição da inadimplência justificam a relevância no estudo para o aumento do crédito 

no país. 

Assim, partindo deste crescente número de cartões emitidos aumentando o consumo 

muitas vezes impulsivo e desnecessário, destaca-se o problema de pesquisa deste trabalho: 

quais as variáveis explicam a inadimplência, e como reduzir o risco moral e seleção adversa, a 

fim de aumentar o número de negócios? 

O estudo tem como objetivo geral verificar as principais variáveis que explicam a 

inadimplência de uma administradora de cartões de crédito private label e quais ações a 

serem tomadas para a diminuição do risco de crédito advindo do risco moral e seleção 

adversa. 

Os objetivos específicos deste são divididos em: estudar a literatura específica 

para identificar os principais métodos para redução do risco da inadimplência, elaborar 

um modelo de regressão, ao qual possa criar personas que explicam o volume de 

inadimplência da administradora e analisar os resultados obtidos propondo um modelo de 

concessão de crédito. 
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2 METODOLOGIA 

O estudo realizado neste trabalho tem o objetivo de identificar as melhores 

práticas para redução do risco de crédito, analisando as variáveis explicativas do volume 

de inadimplência, melhorando a concessão de crédito com essa redução de riscos e 

aumento de negócios saudáveis. A análise desenvolvida possui característica descritiva, 

onde o objetivo é descrever o fenômeno da inadimplência e estabelecer relações entre as 

variáveis que o explicam, segundo Gil (2002). Em relação ao método de abordagem é de 

caráter indutivo, onde partimos da observação dos fatos que desejamos conhecer, no caso 

o estudo da inadimplência e descobrir as relações existentes entre as variáveis e como 

reduzi-la. O método indutivo de investigação cria fórmulas que descrevem, explicam e 

podem conhecer a realidade com algum grau de assertividade, partindo da observação de 

um acontecimento e posteriormente gerando as hipóteses (LAKATOS; MARCONI, 

2007). O problema de pesquisa será abordado de forma quantitativa e qualitativa, pois 

analisa números ou informações que possam ser convertidas em números e serão 

analisados de forma estatística para dar fundamento as análises qualitativas. 

Para o atendimento ao primeiro objetivo será realizada a revisão da literatura para 

identificar os principais métodos existentes na redução do risco de crédito, como o credit 

scoring e o behavioural scoring. Será utilizado material bibliográfico que identifique esses 

elementos relacionados, dentre os quais Mário (2002), Hair et al. (2005) e Queiroz 

(2006). 

O segundo objetivo consiste no desenvolvimento de um modelo econométrico 

para verificar a probabilidade de risco médio de inadimplência, através da análise 

estatística de dependência entre a variável a ser explicada (Y) que é o risco médio de 

inadimplência atribuído e cada variável explicativa (Xₖ) que são as características dos 

clientes. O objetivo deste modelo de regressão é encontrar a probabilidade de 

inadimplência, ou seja, o percentual de risco de que o cliente com aquelas características 

fique inadimplente conforme (GUJARATI; PORTER, 2011).  

Para atingir este objetivo será realizada a pesquisa de dados junto à administradora 

de cartões referente a inadimplência, em conjunto a pesquisa bibliográfica buscando 

embasamento teórico para compreender e justificar os resultados obtidos. A análise será feita 

com dados da inadimplência do mês de julho de 2019 através do estimador de mínimos 

quadrados ordinários.  
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O terceiro objetivo será alcançado a partir da análise dos resultados obtidos no 

modelo econométrico desenvolvido no segundo objetivo em conjunto com os métodos 

existentes de redução de risco, propondo uma política de crédito focada nas principais 

variáveis explicativas do risco de inadimplência, reduzindo assim o risco moral e seleção 

adversa, e aprimorar o crédito aos clientes com menor risco médio de inadimplência e 

aumentar o número de negócios. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 CONCEITO DE CRÉDITO 

O crédito segundo o dicionário é confiança, crença fundada nas qualidades de uma 

pessoa ou coisa, assim sendo é uma análise baseada em comportamentos já realizados no 

passado com esperança que se repitam, tendo objetivo de facilitar o consumo de bens e 

serviços. Ocorre uma relação de confiança, o comprador do bem ou serviço que espera 

qualidade e o produtor que deseja vender com a expectativa de recebimento futuro, corre 

o risco de prejuízo do credor se o consumidor não corresponder a expectativa conforme 

Blatt (1999). A confiança é necessária, mas não basta para decisão de aprovação do 

crédito, com a sofisticação alcançada a partir de novas tecnologias, faz-se necessário 

constante especialização na análise do crédito, a fim de identificar não somente o mau 

pagador, mas também o consumidor que, mesmo que tenha intenção de cumprir suas 

promessas, acabe não cumprindo por uma análise equivocada, ou até mesmo fraudes. 

Segundo Silva (2000, p.63), “num sentido restrito e específico, crédito consiste na 

entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento”. Braga (1995) 

complementa que o método de crédito é bastante utilizado no comércio varejista em 

geral. O crédito além de movimentar a economia gera receitas, sendo a principal os 

encargos recebidos com eventuais atrasos e a incorporação de produtos financeiros,  

mesmo com as despesas adicionais com a análise de crédito e cobrança, além de incluir 

riscos com as possíveis perdas por falta do pagamento. 

3.2 TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO 

Como o crédito é a confiança de que uma promessa de pagamento seja cumprida, o 

risco do crédito é considerado a hipótese de que esta promessa não seja cumprida. O risco é 

complexo de avaliar, cada analista que está analisando o crédito tem uma visão referente ao 

risco daquele crédito, para um pode ser considerado de alto risco já para outro é aceitável o 

risco. Existem algumas técnicas que auxiliam na análise da concessão do crédito, abaixo 

discriminadas: 
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3.2.1 Credit Scoring 

O credit scoring analisa estatisticamente o risco de crédito, baseada nos dados 

pessoais do cliente e histórico. O perfil do cliente é avaliado para verificar em qual grupo 

se encaixa, bons ou maus pagadores, assim amplia-se a análise do crédito não baseando 

apenas na visão do analista, conforme Mário (2002). Para esta análise estatística podemos 

utilizar diferentes técnicas de credit scoring: a análise discriminante, regressão linear 

entre outras. 

O modelo de análise discriminante segundo Hair et al. (2005, p.409) “é um 

procedimento estatístico que pode ser usado para prever a probabilidade de um indivíduo 

pertencer a um grupo, usando duas ou mais variáveis independentes.” 

Brito e Assaf Neto (2005) afirmam que ao aplicar a regressão linear a variável 

dependente é decisiva e assume um possível resultado, neste estudo a variável assume o 

resultado de possuir ou não risco de inadimplência. Neste caso a variável deixa de ser 

quantitativa, se tornando qualitativa passando ser objetivo da análise que é encontrar a 

probabilidade de que alguma situação aconteça (GUJARATI; PORTER, 2011). 

3.2.2 Behvioural Scoring 

Para Queiroz (2006, p.5) o behavioural scoring é “um sistema de pontuação com 

base em análise comportamental que utiliza as informações que a empresa já possui sobre 

o cliente na renovação ou concessão de uma nova linha de crédito.” No caso da 

administradora de cartões seria um modelo que utiliza as informações contidas no 

cadastro do cliente para identificar o histórico desde o início do relacionamento, 

identificando como o cliente utilizou o crédito e se houve eventuais atrasos ou falta de 

pagamentos. 

3.3 OS “C’S” DO CRÉDITO 

Segundo Castro Neto e Sérgio (2009) para análise do crédito existem muitas formas,  a 

que geralmente é utilizada pela maioria das instituições é o método subjetivo e financeiro 

conhecido como os “C’s” do crédito, um método lógico que proporciona a empresa uma visão 

sobre as habilidades dos clientes. São eles: caráter, capacidade, condições, capital e colateral. 
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Gitman (1997) considera que os aspectos pessoais caráter e capacidade são mais 

importantes na concessão do crédito. Os “C’s” capital e condições fornecem a análise 

financeira, o valor do crédito, mas as informações subjetivas definem se a empresa 

concedente do crédito corre ou não o risco.  

a) Caráter 

O caráter é a análise que tenta identificar se o cliente que deseja tomar o crédito tem a 

intenção de pagar suas dívidas. Além das informações passadas pelo cliente no ato do 

cadastro, o fornecedor de crédito se baseia no conhecimento do seu cliente em conjunto a 

informações de outros fornecedores de crédito, verificando a pontualidade do devedor no 

cumprimento de suas obrigações. Um indivíduo ou empresa pode deixar de pagar ou atrasar 

os pagamentos por outros motivos além do caráter, como a falta de recursos ou imprevistos 

ocorridos. Assim caráter é a determinação que o cliente possui em pagar seus compromissos, 

definido pela honestidade do cliente, onde existem casos em que devedores vendem alguns de 

seus bens para liquidar débitos, enquanto outros não se importam com as dívidas, logo não 

possuem o mesmo caráter (SILVA, 1997).  

Para Gitman (1997, p. 696) se atribui ao caráter “o histórico do solicitante quanto ao 

cumprimento de suas obrigações financeiras, contratuais e morais”, conforme visto 

anteriormente uma pessoa pode ter a intenção de pagar, mas fatores externos como a perda 

momentânea de renda interferem no pagamento pontual de suas dívidas.  

Segundo Blatt (1999, p. 42) a "avaliação do caráter de uma pessoa é extremamente 

difícil e totalmente desvinculada da sua posição socioeconômica ou cultural". Para analisar o 

caráter é preciso o máximo de informações possíveis sobre o cliente, verificando as principais 

causas do atraso ou não cumprimento dos compromissos, identificar a personalidade de cada 

cliente pelo comportamento quando as dificuldades aparecem.  

b) Capacidade 

A capacidade é uma análise subjetiva feita por quem analisa o crédito, sendo 

difícil identificar a competência do cliente em administrar seus negócios, finanças. Para 

facilitar pode ser feita a visita ao cliente ou empresa para identificar a real situação do 

cliente, o funcionamento da empresa e condições em geral do mesmo (SILVA, 1997). 

Para Gitman (1997, p.696) capacidade é “o potencial do cliente para quitar o 

crédito requerido.” No caso de pessoas físicas é analisado o seu currículo profissional, 

formação escolar para tentar identificar o grupo social onde o indivíduo se encaixa e 

medir a capacidade baseado nesta. Pessoas jurídicas a análise é feita pelas demonstrações 
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financeiras fornecidas nos balanços patrimoniais, para comparar o índice de liquidez e 

endividamento, podemos também analisar a habilidade técnica administrativa dos sócios 

ou administradores.  

Blatt (1999, p.44) destaca que a "capacidade consiste nas qualidades e 

competências do indivíduo em gerir sua vida pessoal, profissional ou empresarial". 

c) Condições 

As condições são analisadas pelo ambiente macroeconômico em que o cliente ou a 

empresa tomadora de crédito se insere. Estas fogem do controle, entre elas podemos 

destacar as restrições ao crédito, políticas cambiais e de juros, abertura do mercado por 

políticas de alíquotas de importação e exportação, fenômenos naturais e imprevisíveis e 

riscos de mercado. Podem ser verificadas observando quatros aspectos: verificar as 

informações sobre o mercado e o produto, o ambiente macroeconômico-setorial, o 

ambiente competitivo e a dependência do governo (SANTI FILHO, 1997). 

d) Capital 

A análise do “C” capital é técnica, feita através da análise da base econômica e 

financeira do cliente. Em caso de pessoas jurídicas é avaliado os balanços patrimoniais e 

para pessoas físicas é avaliado a renda, que é base para atribuição do crédito (SILVA, 

1997). O capital se refere ao valor monetário reserva que o cliente possui, a sua situação 

econômica, financeira e patrimonial. 

e) Colateral 

O “C” colateral se refere às garantias que podem ser solicitadas no intuito de obter 

segurança na concessão do crédito. Cada empresa determina quais tipos de garantia 

considera para garantir sua segurança (SANTOS, 2000). 

Colateral é uma alternativa para os pagamentos em caso de inadimplência, onde o 

credor passa a ter o item deixado como garantia pelo devedor, (GITMAN, 1997). Santos 

(2000) complementa que as garantias podem ser classificadas em reais ou pessoais, são 

garantias reais as que o devedor confere o direito sobre coisas como móveis ou imóveis 

através da alienação fiduciária, penhor, hipoteca. As garantias pessoais são as que o 

devedor apresenta uma promessa de contraprestação, por carta de crédito, carta de fiança 

ou aval. 
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3.4 O CUSTO RELACIONADO AOS DEVEDORES 

De acordo com Silva (1997) inadimplência refere-se ao devedor que não cumpre 

suas obrigações no vencimento, considerado a partir de um dia de atraso, porém as 

empresas consideram alguns dias de atraso normais, pois geram receita. A inadimplência 

pode ser por conta do caráter quando o cliente tem a intenção de não pagamento, mas 

também existem outras causas como dificuldades econômicas e a má administração dos 

recursos (GITMAN, 1997). Para Blatt (1999)  é importante fazer o acompanhamento por 

todo o período do crédito até o pagamento, para evitar que os bons créditos se tornem 

inadimplentes ou até causem prejuízos futuros. Silva (1997) complementa que é 

importante o acompanhamento contínuo do cliente, não somente quando apresentar sinais 

de alerta. Uma boa política de crédito deve possuir informações atualizadas sobre os 

clientes, conhecendo o relacionamento do crédito e construída em conjunto com a 

política de cobrança, se facilitado o crédito será necessário cobrança mais árdua.  

Silva (1997) ainda complementa que créditos problemáticos podem surgir a partir 

de diversas situações, desde atrasos de um dia a prazos maiores consideráveis toleráveis 

ou estratégicos para o cliente, acordos entre as partes, chegando à perda total do crédito. 

O problema de inadimplência influencia a economia como um todo, pode levar a 

concordatas e falências, e dificultar o crédito quando é incorporado o risco de crédito a 

taxa de juros.  

O crescente número de cartões emitidos em conjunto com a modernização dos 

sistemas de análise de risco de crédito faz-se necessário o uso de métodos estatísticos mais 

sofisticados para aderir o crédito de modo mais assertivo, reduzindo assim o risco de crédito, 

os níveis de inadimplência e o custo com os devedores. Deste modo se garante uma vida 

saudável a carteira da administradora de cartões de crédito, assim como uma melhor 

experiência ao cliente que terá o limite atribuído que melhor se adequa ao seu contexto social. 

3.5 CADEIA PRODUTIVA E REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES 

DE CRÉDITO 

A cadeia produtiva do mercado de cartões é composta por: a bandeira, o emissor, o 

credenciador, o portador e o vendedor. 
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A bandeira é o proprietário do negócio, dona dos direitos da marca, quem faz as 

estratégias sobre o uso dos cartões e também responsável pela divulgação, marketing. O 

emissor é a empresa responsável pelo relacionamento com o portador, desde a captação do 

cliente, dados cadastrais, análise do cadastro e aprovação ou reprovação do cartão. Caso 

aprovado emite o cartão, estabelece o limite, taxas pertinentes a emissão de faturas, segundas 

vias de cartões, como também os encargos referentes a atrasos, refinanciamentos, acordos. O 

credenciador é a empresa responsável em proporcionar a transação, contrato entre o emissor e 

a bandeira, são as empresas que transacionam os pagamentos via meios eletrônicos. O 

portador é quem utiliza o cartão para compras de bens e serviços e o vendedor é o 

estabelecimento que  tem o contrato com o credenciador e aceita como forma de pagamento 

dos produtos ou serviços o cartão emitido pelo emissor conforme (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2019). 

A regulamentação referente as instituições financeiras ou administradoras de cartão de 

crédito seguem a Lei nº 4.595, de 1964, e a Lei nº 10.214, de 2001, e são fiscalizadas pelo 

Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. O Conselho Monetário 

Nacional é responsável por, conforme (art. 3º, V, da Lei nº 4.595, de 1964) “propiciar o 

aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior 

eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos”, sendo assim, regula as 

instituições que exercem esta atividade e aplica penalidades caso necessário, conforme o 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019).  

A Lei nº 10.214, de 2001, art. 2º, estabelece que todos as entidades que procedem com 

qualquer tipo de transferências de fundos ou processam pagamentos pertencem a um sistema 

de pagamentos, precisam da autorização do Banco Central do Brasil para funcionar. Sendo 

assim, pelo lado da emissão dos cartões temos os seguintes atores: a bandeira, o emissor e o 

credenciador, que se estes forem instituições financeiras são reguladas pelo Conselho 

Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil afim de melhorar a eficiência nos meios de 

pagamento e evitar práticas ilegais, segundo (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019). 

Assim o Banco Central do Brasil (2019) também evidência que não existem apenas 

instituições financeiras como atores nas intermediações de emissão e administração de cartões 

próprios ou  de terceiros, assim sendo difícil a regulação pela metade do setor, evidenciando 

assimetria regulatória, mas também não pode ser regulado apenas o lado dos emissores do 

cartão. 
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De acordo com Ferreira (2012) no caso de não pagamento do valor total da fatura 

mensal ou nenhum pagamento, o saldo é corrigido até que ocorra o pagamento total. O 

pagamento parcial motiva um contrato mútuo estabelecido no termo assinado de emissão do 

cartão de crédito, que as instituições financeiras assumem a posição de financiamento. No 

caso as administradoras não podem financiar os portadores dos cartões, pois não captam 

recursos junto a poupadores e não atuam como intermediadoras financeiras, conforme a 

legislação  das Leis nº 4.595/64 e 7.492/86. Elas devem obter o financiamento das dívidas de 

seus clientes ao representa-los os junto às instituições financeiras, que é dada pela cláusula-

mandato, que deve constar no termo de adesão do cartão de crédito, que especifica que o 

titular autoriza a administradora a representa-lo em qualquer instituição financeira para obter 

o valor do saldo devedor.  

No art. 17 da Lei nº 4.595/64 consta que a intermediação financeira só é caracterizada 

quando uma instituição atua de forma profissional captando recursos junto aos poupadores e 

posteriormente repassando para os tomadores, simplificando, é a função das instituições 

financeiras, e as administradoras de cartões de crédito não realizam estas operações de 

captação de recursos segundo Ferreira (2012). As administradoras de Cartões de Crédito são 

apenas empresas prestadoras de serviço, apenas fazem a intermediação entre os portadores de 

cartões e as instituições financeiras, afim de evitar problemas legais e fiscais envolvidos na 

cobrança das taxas de juros através do cartão, as administradoras acabam se transformando 

em instituições financeiras complementa Ferreira (2012).  

Assim, as administradoras são apenas empresas comerciais e têm como principal ramo 

de atividade a prestação de serviços remunerados pertinentes da posse e uso do cartão, não 

explorando o dinheiro como mercadoria, e não entram na definição do art. 17 da Lei nº 

4.595/64, e assim não necessitam autorização do Banco Central do Brasil para funcionar, 

somente tem a regulação e supervisão os termos do art. 10, inciso IX, da Lei nº 4.595/64, 

conforme destaca Ferreira (2012). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

A decisão de conceder ou não o crédito depende de outros fatores que variam 

conforme o ramo de atividade da empresa. Deve-se levar em consideração o cálculo de 

margem nos produtos que são vendidos, o tempo médio de recebimento, ou seja a média da 

quantidade de parcelas, se a venda é feita com ou sem juros e o custo total da operação de 

crédito, desde a análise até a cobrança de clientes inadimplentes, verificando assim o quanto 

de risco se está disposto a correr com possíveis perdas de crédito. 

As vendas da empresa no cartão de credito private label representam em média entre 

26% e 28% do total das vendas. Isto significa que se os níveis de inadimplência aumentarem 

significativamente, haverá uma redução do lucro da empresa, podendo chegar a prejuízos caso 

não controlada. O gráfico 1 apresenta a participação mensal do cartão private label nas 

vendas. 

 

Gráfico 1 – Participação do cartão private label nas vendas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para uma carteira de clientes saudáveis é necessário garantir que os níveis de perda 

com créditos sejam controlados. Conforme observado no gráfico 2, a partir do ano de 2016 a 

administradora teve uma alteração no nível de perda de crédito com devedores duvidosos, 

mas a partir deste ponto mantém o percentual de devedores duvidosos com o mesmo 

movimento, apenas no ano de 2017 identifica-se um aumento significativo nos percentuais de 

inadimplência, não seguindo o mesmo movimento dos demais anos nos meses de novembro e 

dezembro.  
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A administradora possui sistema de cobrança interna até os 180 dias de atraso, após 

este período os clientes já se encontram em perda de crédito e são encaminhados a assessorias 

de cobrança para efetuarem a cobrança destes. Os clientes com saldo de dívida considerável 

são enviados a um escritório judicial para análise de possível cobrança judicial.  

 

Gráfico 2 – % devedores duvidosos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Os dados analisados neste estudo referem-se a carteira de clientes pessoa física 

fechada em julho de 2019 da administradora de cartões. Foi considerado adimplente todos os 

clientes com até sessenta dias de atraso e inadimplentes todos os clientes com mais de 

sessenta dias de atraso no dia 31 de julho de 2019. A população total de clientes pessoa física 

cadastrados e ativos na administradora de cartões em julho é de 185.657 (cento e oitenta e 

cinco mil seiscentos e cinquenta e sete).  

Ao analisar os dados de inadimplência identifica-se que a medida que a idade do 

cliente vai aumentado o nível de inadimplência se reduz. No gráfico 3 é apresentada a 

quantidade de clientes em cada faixa de idade e o percentual destes clientes que ficam 

inadimplentes, onde é possível identificar que os clientes de 18 a 30 anos são os mais 

inadimplentes seguidos dos clientes de 31 a 40 anos e assim sucessivamente. 

 

Gráfico 3- Inadimplência por faixa etária. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao analisarmos o estado civil dos clientes identificamos que os clientes com o estado 

civil solteiro representam o maior percentual de inadimplência, seguidos dos que se 

declararam com o estado civil outros. Os clientes com estado civil casado e viúvo são os que 

possuem menor percentual de  inadimplentes conforme o gráfico 4. 

 

Gráfico 4  - Inadimplência por estado civil. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No gráfico 5 podemos identificar que os clientes da administradora de cartões que 

são do sexo masculino são mais inadimplentes que os clientes do sexo feminino, porém a 

variação percentual é apenas 1,58%. Esta variável isolada não é muito significativa para 

decisão final de crédito. 
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Gráfico 5 - Inadimplência por sexo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A inadimplência dos clientes da administradora segundo a escolaridade dos mesmos, 

mostra que os clientes com ensino fundamental e ensino médio completo são os clientes com 

maior percentual de inadimplentes. Os clientes com pouca ou nenhuma instrução têm 

percentual intermediário de inadimplência e os menos inadimplentes são os com ensino 

superior como demonstrado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Inadimplência por escolaridade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A empresa atua na região sul, sendo a maior quantidade de lojas no estado de Santa 

Catarina. O gráfico 7 indica a quantidade de clientes por estado de residência e o percentual 

de inadimplência dos mesmos. Verificamos que os estados do Paraná e Rio Grande do Sul são 

os que possuem o maior percentual de inadimplentes.  

 

Gráfico 7 – Inadimplência por estado de residência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar os dados da inadimplência da administradora identifica-se que para 

redução do risco moral e seleção adversa deve-se reduzir ou negar o crédito aos clientes que 

tenham as seguintes características: pessoas de ambos os sexos, idade entre dezoito e vinte 

cinco anos, residentes nos estados do Paraná ou Rio Grande do Sul, escolaridade ensino 

fundamental completo ou ensino médio completo, estado civil solteiro ou outros, tipo de 

emprego funcionário registrado, autônomo ou empresário. Se o tipo de emprego alterar para 

aposentado, funcionário público ou profissional liberal o risco de inadimplência reduz, mas 

ainda é bem significativo. Para clientes residentes no estado de Santa Catarina ou outros 

estados do Brasil com as mesmas características, os percentuais de risco de inadimplência se 

reduzem, podendo ser considerada uma análise menos restritiva. 

Em todos os mercados ocorre o problema de informações assimétricas, conforme 

VARIAN (2006) exemplifica que no mercado de trabalho o empregador não possui a 

informação sobre o empregado antes da contratação, pois em modelo simplificado se 

considera que todos tenham o mesmo “tipo” de trabalho e empregariam a mesma força de 
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adversa, onde VARIAN (2006) utiliza o exemplo de planos de saúde e o mercado de seguros, 

cujos potenciais clientes são exatamente os que mais precisam dos serviços, então se o 

ofertante manter a estratégia de oferecer o serviço com base na média de valores baseado nas 

informações que possui, enfrentará o problema de seleção adversa. Da mesma forma para 

reduzir a inadimplência da administradora evitando a seleção adversa, conforme a idade do 

cliente aumenta o risco de inadimplência diminui gradativamente, mas para evitar o problema 

de seleção adversa pode se concluir que o limite inicial para estes clientes deve ser gradativo 

conforme a idade, pois se o limite for adequado a renda indiferentemente da idade desde 

início o nível de inadimplência se elevará, conclui-se que o cliente que tiver a intenção de não 

pagar será o que mais irá procurar adquirir o cartão. Após um período de utilização do cartão 

pode-se utilizar o behavioural scoring que serve para identificar o comportamento do cliente, 

para adequar o limite conforme a renda comprovada dos bons clientes.  

O aumento de negócios pode-se adquirir ao conceder maior crédito aos clientes com as 

seguintes características: ser maior de cinquenta e cinco anos de idade, estado civil casado, 

divorciado ou viúvo, escolaridade nenhuma, ensino fundamental incompleto ou superior, tipo 

de emprego aposentado, funcionário público ou profissional liberal de ambos os sexos por 

apresentarem um menor número de inadimplentes. Caso o cliente possuir o tipo de emprego 

funcionário registrado, autônomo ou empresário, os níveis de inadimplência têm uma pequena 

variação positiva (aumento de inadimplência) não muito significativa, que se analisado 

individualmente não justificaria a redução da aprovação do crédito.  

Ao compararmos os dados de inadimplência deste estudo com outros estudos 

sobre inadimplência, identificamos que os dados correspondem aos dados de 

inadimplência do mercado. O estudo de MARCHETTO (2012), Perfil e Principais 

Características das Pessoas Físicas Inadimplentes Junto a Uma Instituição Financeira, 

identifica os seguintes dados a seguir: 

Em relação ao sexo se identificou que os clientes da administradora de cartões do 

sexo masculino são mais propensos a ficar inadimplentes e representam 55% do total de 

inadimplentes. No estudo da instituição financeira os clientes do sexo masculino 

representam 58% dos inadimplentes conforme MARCHETTO (2012). 

 

Figura 1 – Gráfico referente ao sexo dos clientes da instituição financeira. 
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Fonte: MARCHETTO (2012) 

 

Na variável faixa etária identificou-se na administradora de cartões que 57% dos 

clientes inadimplentes tem menos de 40 anos de idade. No estudo da instituição financeira os 

clientes inadimplentes com idade inferior a 40 anos representam 69% dos clientes 

inadimplentes de acordo com MARCHETTO (2012). 

 

Figura 2 – Gráfico referente a faixa etária dos clientes da instituição financeira. 

 
Fonte: MARCHETTO (2012) 

 

Considerando o estado civil dos clientes, na administradora de cartões os clientes 

solteiros representam 45% dos clientes inadimplentes. No estudo da instituição financeira 

os clientes inadimplentes com o estado civil solteiro representam 47% dos clientes 

inadimplentes como mostra MARCHETTO (2012). 
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Figura 3 – Gráfico referente ao estado civil dos clientes da instituição financeira. 

 
Fonte: MARCHETTO (2012) 

 

A escolaridade dos clientes da administradora de cartões mostrou-se como 

indicativa de maior inadimplência os clientes que se declararam com escolaridade ensino 

fundamental completo ou ensino médio completo representando 66% do total de 

inadimplentes. No estudo da instituição financeira os clientes inadimplentes que se 

declararam com escolaridade ensino fundamental e escolaridade ensino médio ficaram com o 

mesmo percentual de 47% de acordo com MARCHETTO (2012). 

 

Figura 4 – Gráfico referente a escolaridade dos clientes da instituição financeira. 

 
Fonte: MARCHETTO (2012) 

 



 

 

 

35 

Comparando os resultados obtidos no estudo da administradora de cartões com o 

estudo de GHISLANDI (2014), Estudo da Inadimplência no Comércio Varejista dos 

Associados da CDL de Nova Veneza conseguimos verificar que a faixa etária e estado civil 

dos inadimplentes são os mesmos nos dois estudos, mas quanto ao sexo foi evidenciado que 

no estudo de GHISLANDI (2014) os mais inadimplentes são do sexo feminino.  

 

Figura 5 – Gráfico referente a faixa etária dos inadimplentes do comércio varejista de Nova 

Veneza. 

 
Fonte: GHISLANDI (2014) 

 

Figura 6 – Gráfico referente ao estado civil dos inadimplentes do comércio varejista de Nova 

Veneza. 

 
Fonte: GHISLANDI (2014) 
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Figura 7 – Gráfico referente ao sexo dos inadimplentes do comércio varejista de Nova 

Veneza. 

 
Fonte: GHISLANDI (2014) 

 

Segundo Hair et al (2009) “a regressão linear é uma técnica estatística que pode 

ser usada para analisar a relação entre uma variável dependente”, sendo assim, a 

regressão tem objetivo de verificar a dependência de uma variável em relação a outras, 

estimando o valor médio da variável dependente em função das demais variáveis 

independentes afirma (GUJARATI; PORTER, 2011). A função de regressão linear é 

representada pela equação (1) a seguir:  

Yᵢ = β₁ + β₂Xᵢ + uᵢ       (1) 

Nesta notação Y representa a variável dependente, o valor médio do fenômeno que  

se deseja explicar, X representa a variável explicativa, o dado que pode criar uma 

variação em Y. β₁ é o intercepto, significa que quando o valor da variável explicativa for 

zero Y assume o seu valor. O coeficiente de regressão β₂ representa a mudança observada 

em Y ao acrescentar uma unidade em X e o termo u representa o erro residual em 

explicar Y a partir de X. 

Conforme Gujarati; Porter (2011) para o modelo ser válido é necessário respeitar 

algumas hipóteses, como a linearidade dos parâmetros, a significância do valor-p. 

Em relação ao teste de linearidade dos parâmetros, identifica-se que quanto mais 

linear a função maior a aplicabilidade do modelo, sendo assim uma alteração na variável 

explicativa gera o mesmo efeito na variável explicada segundo (GUJARATI; PORTER, 

2011). 
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O instrumento de coleta de dados que será utilizado para obtenção das variáveis 

capazes de explicar a situação de adimplência ou inadimplência é o cadastro do cliente 

que é preenchido pelo atendente na proposta de avaliação de crédito. O conjunto de 

variáveis selecionadas para a estimação da função logística de probabilidade do risco de 

crédito foi: 

a) Idade  

b) Renda 

c) Escolaridade 

d) Estado Civil do Cliente 

e) Local Residência do Cliente (Estado) 

f) Sexo 

g) Tipo Emprego 

Para as variáveis dependentes de caráter não numérico, ou seja as variáveis a partir 

da letra (C) Escolaridade utiliza-se o uso de variáveis dummy (dicotômica ou binária), 

que assumem o valor de zero (0) para indicar a ausência de um atributo e um (1) para 

indicar a presença de um atributo segundo (GUJARATI; PORTER, 2011).   

A fase inicial consistiu em estruturar a base atribuindo os valores numéricos para as 

variáveis dummy no conjunto de variáveis explicativas pré-selecionadas conforme (Tabela 1) 

para construir o modelo econométrico de estimação do risco de crédito. 

  

Tabela 1 – Variáveis Explicativas. 

X1: Idade X14: Estado Residência PR 

X2: Renda X15: Estado Residência RS 

X3: Escolaridade Nenhuma X16: Estado Residência Outros 

X4: Escolaridade Ensino fundamental 

incompleto 
X17: Sexo F 

X5: Escolaridade Ensino fundamental 

completo 
X18: Sexo M 

X6: Escolaridade Ensino médio completo X19: Tipo Emprego Aposentado 

X7: Escolaridade Superior X20: Tipo Emprego Autônomo 

X8: Estado Civil Solteiro X21: Tipo Emprego Do Lar 

X9: Estado Civil Casado X22: Tipo Emprego Empresário 

X10: Estado Civil Viúvo X23: Tipo Emprego Funcionário Público 

X11: Estado Civil Divorciado X24: Tipo Emprego Funcionário Registrado 

X12: Estado Civil Outros X25: Tipo Emprego Profissional Liberal 

X13: Estado Residência SC  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A estimação do modelo de Credit Scoring foi realizada através do método de mínimos 

quadrados ordinários, com intuito de estabelecer a dependência entre a variável a ser 

explicada (Y) e a probabilidade do risco médio de crédito de cada variável explicativa (Xi). A 

tabela 2 apresenta os resultados obtidos pelas variáveis regressoras no modelo econométrico. 

 

Tabela 2 – Modelo de Regressão.  

Variáveis Coeficientes Erro 

padrão 
Stat t valor-P 

Interseção 0,5683953 0,0034984 162,4721369 0,0000000 

X1: Idade -0,0058127 0,0000749 -77,5887486 0,0000000 

X2: Renda -0,0000127 0,0000003 -37,8665648 0,0000000 

X3: Escolaridade Nenhuma -0,0379994 0,0066266 -5,7343761 0,0000000 

X4: Escolaridade Ensino fundamental 

incompleto 
-0,0381669 0,0055237 -6,9096295 0,0000000 

X5: Escolaridade Ensino fundamental 

completo 
0,0261045 0,0036519 7,1481804 0,0000000 

X6: Escolaridade Ensino médio 

completo 
0,0633998 0,0020529 30,8824697 0,0000000 

X7: Escolaridade Superior -0,0784255 0,0022942 -34,1844251 0,0000000 

X8: Estado Civil Solteiro 0,1063807 0,0020958 50,7580786 0,0000000 

X9: Estado Civil Casado -0,0805756 0,0020086 -40,1149492 0,0000000 

X10: Estado Civil Viúvo -0,0822465 0,0051507 -15,9681071 0,0000000 

X11: Estado Civil Divorciado -0,0726456 0,0048420 -15,0031791 0,0000000 

X12: Estado Civil Outros 0,0291592 0,0061553 4,7372147 0,0000022 

X13: Estado Residência SC -0,0894638 0,0020727 -43,1637079 0,0000000 

X14: Estado Residência PR 0,0689654 0,0027851 24,7619311 0,0000000 

X15: Estado Residência RS 0,0696201 0,0024293 28,6589136 0,0000000 

X16: Estado Residência Outros 0,0177416 0,0393596 0,4507583 0,6521642 

X17: Sexo F -0,0220302 0,0020212 -10,8996518 0,0000000 

X18: Sexo M 0,0220302 0,0020212 10,8996518 0,0000000 

X19: Tipo Emprego Aposentado -0,1302679 0,0029782 -43,7404198 0,0000000 

X20: Tipo Emprego Autônomo 0,0444657 0,0032835 13,5422400 0,0000000 

X21: Tipo Emprego Do Lar -0,1952989 0,0197955 -9,8658357 0,0000000 

X22: Tipo Emprego Empresário 0,0002576 0,0036186 0,0711838 0,9432516 

X23: Tipo Emprego Funcionário 

Público 
-0,0997800 0,0040533 -24,6171962 0,0000000 

X24: Tipo Emprego Funcionário 

Registrado 
0,0712767 0,0020297 35,1169844 0,0000000 

X25: Tipo Emprego Profissional -0,0159980 0,0070026 -2,2845664 0,0223394 
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Liberal 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao analisar os resultados da regressão pelo teste F rejeitamos a hipótese de que todos 

os coeficientes são estatisticamente iguais a zero a um por cento de significância (P-valor(F)              

0,000000). Com relação ao valor-p, com exceção das variáveis estado de residência outros e 

tipo de emprego empresário, as demais se mostraram significantes a um por cento de 

significância. 

Conforme a figura 8 o teste de não linearidade a hipótese nula (H0) que indica que a 

linearidade dos parâmetros foi aceita, concluindo a linearidade dos parâmetros. 

 

Figura 8 – Teste de Não Linearidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O modelo de Credit Scoring foi composto pela equação (2), onde o risco de 

inadimplência se explica pela constante (intercepto) somado ao somatório das variáveis 

explicativas multiplicadas pelo coeficiente de regressão correspondente: 

Yᵢ = 0,5683953 + Σ (β₁ (coeficiente regressão) Xₖ (variável explicativa)) (2) 

O resultado da equação representa o percentual de risco do cliente com estas 

características de se tornar inadimplente. Para exemplificar: um cliente do sexo masculino, 

idade 18 anos (dezoito), renda de R$ 1.000,00 (um mil reais), escolaridade ensino médio 

completo, estado civil solteiro, residente no estado do Rio Grande do Sul e com emprego do 

tipo funcionário registrado, o resultado de Y é 0,783812219, ou seja, este cliente possui a 

probabilidade de 78% (setenta e oito por cento) de chance de se tornar inadimplente.   

O efeito de cada variável explicativa do modelo pode ser descrito por meio da análise 

dos coeficientes das variáveis, porém para uma conclusão e decisão assertiva na concessão do 

limite do cliente é imprescindível a análise do conjunto das variáveis.   

a) Idade 

O sinal negativo dessa variável mostra que cada ano a mais que o cliente tiver, menor 

será a probabilidade de se tornar inadimplente. Os dados analisados apresentam 57% dos 

clientes inadimplentes com idade igual ou inferior a quarenta anos. 

b) Renda 
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O sinal negativo dessa variável mostra que aumentando a renda do cliente diminui a 

probabilidade de tornar-se inadimplente. A variação da probabilidade é correlacionada as 

demais variáveis, no exemplo acima quando alterada apenas a renda do cliente de R$ 1.000,00 

para R$ 2.000,00, o resultado se altera em apenas 1% ficando a probabilidade deste cliente se 

tornar inadimplente em 77%. Caso a renda deste cliente chegue a R$ 10.0000,00 a 

probabilidade dele se tornar inadimplente reduz para 69%. O que reforça a necessidade de 

análise completa de todas as variáveis para a melhor decisão quanto a concessão do limite. 

c) Escolaridade 

O sinal negativo na variável escolaridade nenhuma, ensino fundamental incompleto e 

superior indica que estas escolaridades têm propensão menor de se tornar inadimplentes. As 

pessoas com nenhuma ou pouca escolaridade tendem a serem mais corretas em saldar suas 

dívidas, o mesmo ocorre com a escolaridade superior, visto que um indivíduo com estudo 

superior entende os efeitos negativos do não cumprimento de suas obrigações. O sinal 

positivo na escolaridade ensino fundamental completo e ensino médio completo indica que 

estas escolaridades têm a propensão maior de se tornar inadimplente, são a grande massa dos 

clientes que possuem o cartão, geralmente estão associados ao tipo de emprego funcionário 

registrado, o que explica grande parte da inadimplência neste momento de crise econômica 

brasileira.   

d) Estado Civil do Cliente 

O sinal negativo na variável estado civil casado, divorciado e viúvo indica que os 

clientes com estes estados civis possuem propensão menor de se tornar inadimplentes. As 

pessoas casadas têm gastos mais controlados e divorciados e viúvos geralmente possuem 

renda provinda de pensões. O sinal positivo no estado civil solteiro e outros indica que os 

clientes com estes estados civis possuem propensão maior de se tornarem inadimplentes, pois 

pessoas solteiras tendem a terem gastos mais elevados com festas por exemplo. 

e) Local Residência do cliente (Estado) 

O sinal negativo na variável estado de residência SC indica que os clientes que 

residem em Santa Catarina possuem menor propensão de se tornar inadimplentes, o que pode 

ser associado ao grau econômico das cidades onde a administradora de cartões atua, na grande 

maioria são cidades desenvolvidas economicamente, com menores índices de desemprego e 

renda mais elevada. Os demais Estados de residência possuem sinal positivo na regressão, 

indicando que os clientes que residem nestes estados possuem maior propensão a 

inadimplência. No caso do Rio Grande do Sul, o estado passa por grandes dificuldades, 
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mesmo os setores públicos estão com problemas financeiros, sendo parcelado o pagamento 

dos honorários dos servidores. 

f) Sexo 

O sinal negativo na variável sexo feminino indica que clientes deste sexo  tendem a ter 

maior controle financeiro. O sinal positivo na variável sexo masculino indica que os clientes 

deste sexo possuem maior propensão a inadimplência. 

g) Tipo Emprego 

O sinal negativo na variável tipo de emprego aposentado, do lar, funcionário público e 

profissional liberal indica que os clientes nestes tipos de empregos são menos propensos a 

ficarem inadimplentes, pois todas as rendas geralmente são fixas, dificilmente sofrem 

alteração ou param de receber, no caso do lar, as donas de casa geralmente administram bem 

as contas domésticas. O sinal positivo na variável tipo de emprego autônomo, empresário e 

funcionário registrado indica que os clientes nestes tipos de emprego são mais propensos a 

ficarem inadimplentes, pois sofrem variações conforme o comportamento macroeconômico. 

Após aplicar a função matemática para o modelo de Credit Scoring, foram criadas as 

diferentes personas através do resultado da equação (2). Foram criadas a partir da observação 

deste resultado e comparado a variação percentual quando alterada a variável. Como o 

número de personas ficou muito grande foram agrupadas as variáveis que mantiveram uma 

pequena alteração e considerado percentual de risco o valor da média dos resultados. As 

personas foram separadas por estado de residência e sexo (Tabela 3 a 8).  

 

Tabela 3 – Personas sexo feminino e residentes no estado do Rio Grande do Sul. 

Idade 

(anos) 

Renda  

(milhar) 
Escolaridade 

 

Estado 

Civil 
Tipo de Emprego 

Risco 

médio 

inadimplên

-cia (%) 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo 

/Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

61 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

70 
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18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

42 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

51 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

51 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

60 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

32 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

41 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

52 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

61 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

33 
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completo 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

42 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

42 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

51 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

24 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

32 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

41 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

49 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

22 

41 a 55 1 a 8 
Ensino 

médio 

completo / 

 Casada / 

Divorcia

da / 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

31 



 

 

 

44 

Ensino 

fundamental 

completo 

Viúva Empresária 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

31 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

44 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

12 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

21 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

27 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

38 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

9 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

 

Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

17 

> 55 1 a 8 Nenhuma / 

Ensino 

 Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 
17 



 

 

 

45 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

Pública/Profissional 

Liberal 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

25 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

7 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto / 

Superior 

 
Casada / 

Divorcia

da / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 4 – Personas sexo feminino e residentes no estado do Paraná. 

Idade 

(anos) 

Renda R$ 

(milhar) 
Escolaridade 

Estado 

Civil 
Tipo de Emprego 

Risco médio 

inadimplên-

cia (%) 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

61 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

70 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

52 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

41 



 

 

 

46 

completo 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

51 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

60 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

32 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

41 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

52 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

61 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

33 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

42 

26 a 40 1 a 8 
Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

42 



 

 

 

47 

incompleto 

/ Superior 

Liberal 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

51 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

23 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

32 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

41 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

49 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

22 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

31 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

31 

41 a 55 1 a 8 
Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

39 



 

 

 

48 

incompleto 

/ Superior 

Empresária 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

12 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

21 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

27 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

38 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

10 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

17 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

17 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

25 

> 55 1 a 8 
Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

6 



 

 

 

49 

incompleto 

/ Superior 

Liberal 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 5 – Personas sexo feminino e residentes no estado de Santa Catarina e outros. 

Idade 

(anos) 

Renda R$ 

(milhar) 
Escolaridade 

Estado 

Civil 
Tipo de Emprego 

Risco médio 

inadimplên-

cia (%) 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

45 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

54 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

28 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

35 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

35 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

44 



 

 

 

50 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

12 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

25 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

36 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

45 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

20 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

26 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

26 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

35 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

5 



 

 

 

51 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

16 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

25 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

34 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

9 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

15 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

15 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

24 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

2 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

6 



 

 

 

52 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

12 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

19 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

4 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

10 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

10 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteira / 

Outros 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

10 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Aposentada/Do 

Lar/Funcionária 

Pública/Profissional 

Liberal 

1 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casada / 

Divorciada / 

Viúva 

Funcionária 

Registrada / 

Autônoma / 

Empresária 

2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 6 – Personas sexo masculino e residentes no estado do Rio Grande do Sul. 



 

 

 

53 

Idade 

(anos) 

Renda R$ 

(milhar) 
Escolaridade 

Estado 

Civil 
Tipo de Emprego 

Risco médio 

inadimplên-

cia (%) 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

68 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

74 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

47 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

56 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

55 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

64 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

47 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

45 

26 a 40 1 a 8 Ensino 

médio 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 
57 



 

 

 

54 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Público/Profissional 

Liberal 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

65 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

38 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

47 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

46 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

55 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

38 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

36 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

45 



 

 

 

55 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

54 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

27 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

35 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

35 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

44 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

27 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

25 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

36 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

40 



 

 

 

56 

completo 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

17 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

23 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

22 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

31 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

12 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 7 – Personas sexo masculino e residentes no estado do Paraná. 

Idade 

(anos) 

Renda R$ 

(milhar) 
Escolaridade 

Estado 

Civil 
Tipo de Emprego 

Risco de 

inadimplên-

cia (%) 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

64 

18 a 25 1 a 8 Ensino 

médio 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 
74 



 

 

 

57 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Autônomo / 

Empresário 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

47 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

56 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

55 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

64 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

47 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

45 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

56 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

65 



 

 

 

58 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

38 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

47 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

46 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

55 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

38 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

36 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

46 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

54 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

27 



 

 

 

59 

completo 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

35 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

35 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

44 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

27 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

25 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

32 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

40 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

14 

> 55 1 a 8 
Ensino 

médio 

completo / 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

22 



 

 

 

60 

Ensino 

fundamental 

completo 

Empresário 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

22 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

31 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

12 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 8 – Personas sexo masculino e residentes no estado de Santa Catarina e outros. 

Idade 

(anos) 

Renda  R$ 

(milhar) 
Escolaridade 

Estado 

Civil 
Tipo de Emprego 

Risco de 

inadimplên-

cia (%) 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

50 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

58 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

31 



 

 

 

61 

18 a 25 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

40 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

40 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

48 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

21 

18 a 25 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

30 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

41 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

49 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

22 

26 a 40 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

31 



 

 

 

62 

completo 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

31 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

39 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

12 

26 a 40 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

21 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

29 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

38 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

11 

41 a 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

19 

41 a 55 1 a 8 
Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

19 



 

 

 

63 

incompleto 

/ Superior 

Liberal 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

28 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

7 

41 a 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

10 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

17 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

24 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

5 

> 55 1 a 8 

Ensino 

médio 

completo / 

Ensino 

fundamental 

completo 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

7 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Solteiro/ 

Outros 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

8 

> 55 1 a 8 
Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

Solteiro / 

Outros 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

15 



 

 

 

64 

incompleto 

/ Superior 

Empresário 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Aposentado / 

Funcionário 

Público/Profissional 

Liberal 

1 

> 55 1 a 8 

Nenhuma / 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

/ Superior 

Casado / 

Divorciado 

/ Viúvo 

Funcionário 

Registrado / 

Autônomo / 

Empresário 

4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÕES 

O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo econométrico para verificar a 

probabilidade de risco médio de inadimplência dos clientes que possuem o cartão de crédito 

private label da administradora de cartões. O modelo resulta em um percentual médio de risco 

de inadimplência dos clientes com respectivas características baseado na inadimplência 

realizada. 

O modelo apresentou resultados lógicos esperados, justificando a inadimplência 

realizada. O sinal positivo em algumas variáveis indica que estas possuem maiores riscos de 

inadimplência. Os clientes residentes nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná tem o risco 

médio de inadimplência maior que os clientes residentes no estado de Santa Catarina ou 

demais estados do Brasil. Assim como os clientes com estado civil solteiro e mais jovens 

também apresentam níveis médios de risco maiores, uma vez explicados pelo fato de terem 

outros gastos com supérfluos. O tipo de emprego funcionário registrado tem o maior valor de 

coeficiente regressor, o que pode ser explicado pela atual crise econômica brasileira onde o 

desemprego obteve altos níveis, juntamente com a precarização dos empregos registrados 

com a reforma trabalhista aprovada em 2017. Os regressores do tipo de  emprego autônomo e 

empresário também possuem sinal positivo, que também pode ser explicado pelo fato da crise 

econômica brasileira desde 2014, onde o país entrou em recessão e teve crescimento do PIB a 

taxas negativas. Os empresários e autônomos dependem da renda da população para que 

possam produzir e comercializar seus produtos.  

Embora o estudo não seja considerado definitivo em termos de probabilidade de risco 

de inadimplência, pois os resultados de inadimplência podem ter alterações por outras 

variáveis exógenas ao modelo, como exemplo o desempenho econômico de uma determinada 

região, crises ocasionadas por situações climáticas entre outras, seus resultados e 

considerações representam o atual cenário, justificando sua aplicabilidade inicial pois pode 

fornecer contribuições relevantes para a amenização de alguns problemas da administradora, 

como os altos níveis de inadimplência que ocasionam impactos diretos na sustentabilidade 

financeira da mesma. Porém como mencionado anteriormente não se recomenda unicamente 

o uso do modelo para decisão de concessão de crédito, sendo necessário levar em conta o 

cálculo de quanto risco a administradora está disposta a correr em possíveis perdas de crédito. 
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 APÊNDICE A – PERSONAS  

Figura 9 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 10 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

funcionária registrada, autônoma ou empresária. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 11 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 12 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 13 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 14 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 15 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 16 – Persona sexo feminino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 17 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 18 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

funcionária registrada, autônoma ou empresária.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 19 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 20 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 21 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 22 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 23 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 24 – Persona sexo feminino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casada, divorciada ou viúva, tipo de 

emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

 

77 

Figura 25 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteira ou outros, tipo de 

emprego: aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 26 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteira ou outros, tipo de 

emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 27 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casada, divorciada ou viúva, 

tipo de emprego: aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 28 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casada, divorciada ou viúva, 

tipo de emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 29 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteira ou outros, tipo de emprego: 

aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 30 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: 

nenhuma, ensino fundamental incompleto ou superior, estado civil: Solteira ou outros, tipo de 

emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

 

80 

Figura 31 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: 

nenhuma, ensino fundamental incompleto ou superior, estado civil: casada, divorciada ou 

viúva, tipo de emprego: aposentada, do lar, funcionária pública ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 32 – Persona sexo feminino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: 

nenhuma, ensino fundamental incompleto ou superior, estado civil: casada, divorciada ou 

viúva, tipo de emprego: funcionária registrada, autônoma ou empresária. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 33 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 34 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 35 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 36 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 37 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 38 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 39 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 40 – Persona sexo masculino, estado de residência RS, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 41 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 42 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 43 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 44 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: ensino médio 

completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

 

87 

Figura 45 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 46 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteiro ou outros, tipo de emprego: 

funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 47 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 48 – Persona sexo masculino, estado de residência PR, escolaridade: nenhuma, ensino 

fundamental incompleto ou superior, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, tipo de 

emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

 

89 

Figura 49 – Persona sexo masculino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteiro ou outros, tipo de 

emprego: aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 50 – Persona sexo masculino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: solteiro ou outros, tipo de 

emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 51 – Persona sexo masculino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, 

tipo de emprego: aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 52 – Persona sexo masculino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: ensino 

médio completo ou ensino fundamental completo, estado civil: casado, divorciado ou viúvo, 

tipo de emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 53 – Persona sexo masculino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: 

nenhuma, ensino fundamental incompleto ou superior, estado civil: solteiro ou outros, tipo de 

emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 54 – Persona sexo masculino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: 

nenhuma, ensino fundamental incompleto ou superior, estado civil: casado, divorciado ou 

viúvo, tipo de emprego: aposentado, funcionário público ou profissional liberal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 55 – Persona sexo masculino, estado de residência SC ou Outros, escolaridade: 

nenhuma, ensino fundamental incompleto ou superior, estado civil: casado, divorciado ou 

viúvo, tipo de emprego: funcionário registrado, autônomo ou empresário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 56 – Simulador econométrico utilizado para criação das personas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  


