
Nível de Endividamento Familiar em relação às aquisições no Comércio Varejista de 

Campinas e Região 

O estudo é realizado sobre o total de carnês e boletos constantes no SCPC, nos últimos 05 
anos, que não foram pagos até esta data, 30/06/2018. 

O tipo de dívida é relativo ao total de compras à prazo, feitas no Comércio Varejista, 
mediante a emissão de Carnês, Boletos, Cheques pré-datados, NP, e que não são pagos no 
devido prazo de vencimento. Assim, temos que, no nível de Endividamento Familiar em 
Campinas, destacamos atualmente, que: no total da população de 1.191,4 mil 
habitantes, temos: 350,4 mil famílias em números absolutos, onde 162,9 mil famílias estão 
endividadas, onde a relação percentual entre famílias endividadas / total de famílias é de 
46,5%. O total desse endividamento é de R$ 252.495 milhões, cerca de R$ 1.550,00 por 
família. 

Em relação ao prazo de endividamento, temos: até 06 meses, 42,0%, correspondendo a 68,4 
mil famílias; de 06 a 12 meses, 19,5%, correspondendo a 31,8 mil famílias; e mais de 12 
meses, 38,5%, correspondendo a 62,7 mil famílias. 



Na sequência temos o nível de endividamento familiar na RMC, onde se destaca: no total 
da população de 3.168,0 mil habitantes, temos: 931,8 mil famílias em números absolutos, 
onde, 427,7 mil famílias estão endividadas, com a relação percentual entre famílias 
endividadas / total de famílias, demonstrando uma relação percentual de 45,9%. 

O total desse endividamento é de R$ 662.935 milhões, cerca de R$ 1.550,00 por família. 

Em relação ao prazo de endividamento na RMC, temos:

 até 06 meses = 47,0% correspondendo a 201,0 famílias;
 de 06 a 12 meses = 19,5% correspondendo a 83,4 famílias;
 mais de 12 meses = 33,5% correspondendo a 143,3 famílias.

Comparando o número de famílias endividadas de 2018 com 2017, temos: 

Local 2018 2017 Qde (%) R$ (%) 

Campinas 162,9 159,3 2,26 3,60 

RMC 427,7 415,4 2,96 4,31 

Laerte Martins 
Economista / Diretor - ACIC 




