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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos o Brasil tem passado por um crescimento econômico que favoreceu o a 
ascensão de muitos membros da classe D a “nova classe C”. O surgimento desse novo 
contingente de pessoas introduzidas na classe média permitiu ao sistema bancário, juntamente 
aos incentivos do governo, disponibilizar maior crédito a essas pessoas que buscam, cada vez 
mais, melhores bens e maior qualidade de vida. O problema consiste na falta de educação 
financeira para essas pessoas, que acabam endividando-se cada dia mais e mais, seja um 
baixo grau de endividamento, no qual as pessoas gastam pouco acima do seu orçamento, ou 
aquele endividamento que os deixam “enforcados”, que leva a um aumento sem igual na taxa 
de inadimplência. Dessa forma, este estudo torna-se bastante importante para mensurar o 
transtorno que o crédito fácil causa na vida das pessoas, a fim de permitir que elas avaliem 
com mais frieza suas decisões de compra, de acordo com seu orçamento para evitar o 
endividamento. Este trabalho tem por objetivo estudar o efeito do crédito na vida da nova 
classe média que surgiu com o crescimento da economia em anos anteriores aliado a 
programas de transferência de renda do Governo Federal. Para isso utiliza-se de pesquisa 
bibliográfica exploratória, com levantamento de dados, visando entender o fenômeno do crédito 
no país, que oferece inúmeras quantidades de parcelas para amenizar qualquer valor que não 
caiba no bolso do consumidor, seja para empréstimos pessoais ou para a compra de bens, 
duráveis ou não-duráveis. Procurou identificar as maiores causas do endividamento da nova 
classe C, e quais são os segmentos de vendas mais procurados por essa classe. Verificou-se 
que, a classe C é a única que gasta mais do que ganha, e que o endividamento é, em maior 
parte, pelo consumo de serviços e bens não-duráveis, ao contrário de outros países, nos quais 
o endividamento de pessoas que ascenderam de classe é proveniente de empréstimos para a 
compra de imóveis. Concluiu-se que, a nova classe C brasileira não se preocupa tanto com a 
compra da casa própria quanto deveria, preocupando-se muito mais em “ostentar” sua nove e 
crescente renda em serviços como idas ao salão de beleza e shopping center, e altos valores 
pagos em eventos sociais, como bebidas em festas, e bens não duráveis como roupas e 
sapatos caros, além de eletrônicos, ou seja, o “desejo represado” de consumo, transforma-se 
em necessidade imediata, abre-se a porta para o endividamento que sem educação financeira 
apresenta-se como uma das explicações para o crescimento da inadimplência. 


