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RESUMO 

MAJER, Leordette July Tezck. Pereim.. ~ Pessoal pam Mnlheres. A mil~ de tCmnnentas 
como o planejamento financeiro serve pam auxil:iar como instmmeoto de oomrole ~o pam 
mulheres, que nao sabem como adminisb"ar seu dinheiro devioo a falta de conhecimento e imaluridade 
para p1anejar o sen futuro finaoceiro. A1nalmeme pen;ebe-:se que o OOidilmo crescimento da 
parti~ femi:nina e explicado por uma rom~ de :futores ecooOmioos e culhmris e 
oonseqiienb::menle nas ~ e :na :reoda familiar,. mas ainda a maioria das muJ.htnos :nio possui 
oonhecirnerdos em~ a teancas para at:uar no campo timmceiro. Este esmdo de caso rem como 
objetivo enfucar as tomadas de decis&s em que a molher deve participa£ do~ de phmejamento 
financeiro e a importaDcia que da agrega definindo e ~ as principais oecessidades vitais 
pam a ~ ~ identif'-.ca e mmpam as ~eis formas de mves1imeotos, pais 
confonne o ambiente empresarial pode mudar-,. como o ambieme pessoaJ tambem,. o que impOe a 
empre$8. ~zaciona) e f.mmiar anecess:idadepmm.wmle de lelJ.isao e~ DO ~0. 
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1 INTRODUCAO 

Em ambientes organizacionais peroebe-se que a grande maioria dos cargos em 

fi~ e ocupada por homens. pais apesar de que as ultimas decadas abriram 

novas possibilidades para as mulheres as chances de obter cargos mais acessiveis 

sao raramente oonquistadas. 

Atualmente ainda encontramos um percentual elevado de mulheres que ganham 

ate 30% menos que alguns homens para realizar a mesma fu~ no trabalho. por 

outro lado, vemos tambem a rapida ascensao de muitas mulheres reconhecidas pelo 

que fazem. ocupando cargos estrategicos e recebendo excelentes salanos. 

A consciencia que as mulheres tern que desenvolver e a de que elas mesmas 

devem se ver como as unicas responsaveis pelo seu sustento. mesmo sendo 

casadas e tendo com quem partilhar as responsabilidades. essa postura ~ a 

maturidade financeira. Contar com maridos. ex-maridos ou pensio do govemo, nao 
eumaboa~o. 

E em reiSQ§o a todos estes fatores o ~mento e uma o~ para as mulheres 

que n8o sabem como administrar seu dinheiro devido a falta de conhecimento e 

imaturidade. nao conseguindo ptanejar 0 futuro. 

A base do oo;amento e o planejamento estrategico para tomada de decis6es. que 

e definido para urn periodo Iongo de tempo. freqOentemente de cinco ou mais anos. 

0 planejamento estrategioo decide para onde a empresa vai. avalia o ambiente 

dentro do qual ela operara. e desenvolve estrategias para alcangar o objetivo 

pretendido (lunkes.2003). 

Cerca de 6.5 milhOes de mulheres estao a frente de seus proprios neg6cios no 

Brasil. de acordo com pesquisa divulgada pelo Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM). em paroeria com o Sebrae. A presenca da mulher no mundo dos negOcios 

aumenta nas pequenas e grandes empresas e nos mais diversos ramos de 

atividades. do cooperativisrno, oode ainda ha muito a conquistar. ao setor de 

franquias. 

Dado curiosa da pesquisa: enquanto os homens abrem seu proprio neg6cio 

pensando na rentabilidade. as mulheres buscam unir lucre com o prazer de fazer o 

que gostam. 0 resultado traduz. alem do espirito empreendedor. o espirito de 

independimcia da mulher. A maioria quer ter sua renda e estar a frente das 
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decisOes. mesmo que. as vezes, tenha de cumprir dupla jomada. no comando de 

seu neg6cio e na admin~o da casa. 

Ainda de acordo com a mesma pesquisa. a partici~o feminina no comando de 

empreendimentos saltou de 29% em 2000 para 46% em 2003. Os dados de 2004 

ainda nio estao fechados. Motivo de reflexao e o fato de 42% das mulheres 

consultadas terem optado por neg6cios pr6prios por falta de postos de trabalho. Em 

outras palavms. bam a Juta e nao ficaram esperando a tao sonhada expansao da 

economia e a g~ de rnais ernpregos. Com o crescimento do PIB em 2004 -

5,3% no acumulado dos nove primeiros meses do ano -. abre-se ainda mais ~ 

para os empreendedores. 

Urn exemplo de onde as mulheres ainda tern um Iongo caminho a percorrer e 

amplas oportunidades de mostrar sua ~ e o cooperativismo. De acordo com 

levantamento da Organiza(:io das Cooperativas Brasileiras (OCB}. a participa~ de 

dirigentes mulheres esta limitada a 12%. contra 87% de dirigentes homens (1% das 

cooperativas n8o entraram no levantamento). Em rei~ ao quadro de cooperados. 

a partici~ feminina e de 25% e a masculina. de 75%. Ja no quadro de 

empregados de cooperativas, 40% sao mulheres e 60%, homens. 

0 cooperativismo tambem esta, cada vez mais. se transformando em altemativa 

aos ainda altos indices de desemprego e percia de renda. Com a expansao do PIB. 

a taxa de desemprego caiu de 12,9% em outubro do ano passado para 10,5% em 

outubro deste ano. mas ainda constitui urn dos mais graves desafios do govemo 

lula. 

Outro problema grave e a queda de renda do brasileiro. de acordo com 

levantamento feito pelo secretario do Trabalho da Prefeitura de Sio Paulo, Marcia 

Pochmann. com base em numeros do IBGE referentes a 2003. Ele constatou que 

29,3 milhOes de trabalhadores fazem horas extras, 6 milhOes de aposentados 

continuarn na ativa e 3.8 milhOes de pessoas tern mais de urn emprego. Na 

cooperativa. vale enfatizar. a renda e maior porque os encargos sio menores (http: 

/lwww2.uol.com.bdcanalexecutivolartigojn1.htm). 

0 ambiente empresarial pode mudar. como o ambiente pessoal tambem. o que 

imp6e a empresa organizacional e familiar a necessidade permanente de revisao e 
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mod~ no on;amento. lsso porque podem surgir no decorrer do periodo 

oportunidades a serem aproveitadas e as amea~ a serem superadas. 

1.1 PROBLEMA 

0 trabalho apresentado sendo na area de O~entaria. tern como problema 

determinar: Quais sao as dificuldades em que as mulheres tern em trabalhar como 

gestoras de fina~ nas organ~ e administrar a sua renda pessoal? 

1.2 JUSnFICATIVA 

A grande dificuldade que impede a mulher ser independente financeira e desde o 

relacionamento familiar. ate mesmo no ambiente de trabalho agindo de forma 

insegura em momentos que requer urn comportamento mais voraz com rel~o a 

investimentos e aplicac;Oes. 

A justfficativa de criar um guia pratico para mulheres e devido a: 

• cerca de 40% das mulheres brasileiras sao sozinhas. 

• 50% dos casamentos acabam em div6rcio, e quem fica com os filhos, na 

maioria dos casos. sao as mulheres. 

• no primeiro ano ap6s o div6rcio. o padrao de vida da mulher cai. em media. 

73%. 

• mulheres vivem oito anos a mais que homens. em media. Das brasileiras 

acima de 60 anos. 40% sio vilivas. 

• 75% dos idosos considerados pobres sio mulheres. 

• cerca de 60% das mulheres. dominam o mercado informal. 

1.3 HIPOTESE GERAL 

A hip6tese geral do trabalho a ser verificada. e que configura a base do 

desenvolvimento deste. e que 0 continuo crescimento da partici~ feminina e 
explicado por uma combin~o de fatores eoonomicos e culturais e 

conseqoentemente nas organiza9)es e na renda familiar. mas ainda a maioria das 

mulheres nao possui conhecimentos em re~ a tecnicas para atuar no campo 

financeiro. 



4 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral deste trabalho e realizar um guia priltico gerencial 01'9lmentario 

para mulheres. para que as mesmas possam gerenciar sua vida pessoal e 

profissionaJ de forma pr2tica e dinamica. 

1.4.1.1 Objetivos Especificos 

Como objetivos especificos. este estudo pretende: 

• Oefinir ~mento domestico. 

• rnoslmr as formas planejamento financeiro domestico. 

• moslrar a rela¢o entre fi~s e a mulher. 

• exemplificar atraves de estudo de ~so a dificuklade em que a mulher 

tem de interagir em ambientes financeiros de acordo com sua classe social. 

• criar urn guia priltico financeiro ~mentario para mulheres. 

1.5 METODOLOGIA 

A defin~o da metodologia utilizada demonstra confiabilidade, validade e 

credibilidade do trabalho cientifico. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizaremos como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2000. p.46). que se divide quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanta aos fins. a pesquisa sera explorat6ria e descritiva. Explorat6ria porque se 

faz necess8rio um conhecimento sobre o tema de maneira mais profunda e nao ha 
um estudo especifico sabre o assunto. Descritiva porque ira expor as perspectivas 

do ambiente financeiro-econ6mico. 

Quanta aos meios. sera documental e bibliografica. Documental porque sera 

realizados levantamento estatistico acerca das classes envolvidas, etnias, etc. 

Bibliogritfica porque tera embasamento te6rico desenvolvido com base em livros. 

revistas e Internet. tanto em fontes primarias. como secundanas. 



5 

2 CONCEITO DE ORCAMENTO DOMEsnCO 

Existem diversas teorias sabre on;amento e segundo lunkes (2003). a 

necessidade de on;ar e tao antiga quanto a humanidade. existem vestigios que 

homens da cavema j8 o utilizava para prever a necessidade de comida para longos 

invemos. 

No Brasil. o Ql\:8mento passou a ser foco de estudos a partir de 1940, quando 

surgiu a fase do ~mento empresarial. que teve como enfase a proje«;io dos 

resultados e o posterior controle. 

Ja a segunda fase privilegiou o ~mento continuo. que tem como enfase a 

revisao continua. removendo-se os dados do mes recem-conduido e acrescentado 

-se dados Of93dos para o mes do ano seguinte. A aplica9io desse metodo 

~mentario esta se tomando bastante freqUente nas empresas. 

0 passo seguinte foi o surgimento do on;amento de base zero. com a proj~o 

dos dados como seas opera~ estivessem co~ndo da estaca zero e tivessem 

necessidade de justificar os gastos. No ~ento de base zero. os gestores 

estimam e justificam os valores o~ como se a empresa estivesse iniciando 

suas~. 

A quarta etapa apresenta ~mento flexivel em destaque com a projec;io dos 

dados das ~ Ol\2mentarias em virios niveis de atividade. 0 CJI9mlento flexivel 

e projetado para cobrir atividades. podendo ser utilizado para estimar custos em 

qualquer nivel de atividade. 

Posteriormente, surgiu o on;amento por atividades como uma extensao do 

custeio baseado em atividades. com PJO.iecio dos recursos nas atividades e o uso 

de direcionadores para estimar e controlar os resultados. 0 019imento por atividade 

usa a i~ sabre os direcionadores no planejamento e no processo de 

avaii~. 
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Qualquer atividade humana realizada sem qualquer tipo de preparo. e uma 

atividade aleat6ria que conduz. em geral. o individuo e as organiz.a9les a destinos 

nao esperados. altamente emocionantes e via de regra a ~ piores que 

aquelas anteriormente existentes. 

A qualidade e fruto de um esfor9o direcionado de urn individuo ou grupo para 

fazer algo acontecer oonforme o que foi anterionnente desejado e estabelecido, 

portanto a qualidade de vida somente podera ser a~da atraves de uma meta 

planejada. e o planejamento e condi~ bilsica para este sucesso. 

Segundo o ""Aurelio... planejamento e o ato ou efeito de planejar. E o processo 

que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ~. visando a 
con~ de determinados objetivos. Planejar e elaborar um roteiro de a¢85 para 

se atingir urn determinado fim. 

Realmente. ninguem planeja alguma coisa para o nada. ou a partir do nada. 

Ninguem planeja alguma coisa se nao tiver objetivos simples e daros para serem 

atingidos. 

Podemos. inicialmente. dizer que planejamento apresenta alguns tipos de 

procedimentos. entre os quais: 

1 - o estabelecimento de objetivos, simples. dares e definidos; 

2 - a defin~ dos caminhos que levara aos objetivos pretendidos; 

3 - o estabelecimento de um roteiro norteando o caminho a seguir para se atingir 

as metas propostas. 

A partir dessas condusaes e procedimentos. pode - se entender planejamento 

como anteci~ de a¢es a serem desencadeadas ao Iongo de urn periodo, 

utilizando-se de todos os meios disponiveis para se atingir os fins a que se destina. 

Atingir ou nao OS objetivos propostos j8 e outra questao. Depende de uma sene 

de fatores dentre os quais a qualidade das ~- Muitas vezes nao percebemos ou 

nao despertamos para essas ~- Nossos erros e acertos ficam condicionados a 
nossa propria razio de existir. Dai a importancia de se fazer o on;amento domestico. 

Com muita frequenaa. em qualquer epoca, as pessoas reclamam das 

dificuldades financeims que estao vivendo. Em qualquer epoca porque isto 

independe do pais estar cresc'Sndo ou passar por problemas de economia. 
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0 principal fator. para estas dificuldades. esta na ausencia de uma ed~ de 

seu dinheiro. ou seja. de um controfe sobre o que esta acontecendo com o que se 

recebe (chamado de receita} e o que se gasta (chamado de despesa). 

Tal educa~. para as ernpresas e os govemos chama-se gestao financeira ou 

planejamento financeiro. ou seja. urn controle entre receitas e as despesas. Da 

mesrna forma as pessoas deveriam por em priltica estes conceitos. 

0 comportamento dos membros de uma familia tern que ser monitorado no dia-a

dia para que a priltica de viver dentro de urn O(\:Smento se tome uma rotina. sendo o 

primeiro passo. anotar todas as receitas e todas as despesas por alguns meses e ter 

um controle. de preferencia. semanal. 

A disdplina da ed~ financeira e o poder da poupa~ podem fazer 

verdadeiros milagres. 

Urn born planejamento financeiro vai depender de muita disciplina e controle de 

todos os seus gastos. 

A admin~ da vida financeira signffica gastar dentro dos limites do que se 

ganha. 

Segundo luis Carlos Ewald (2005). para se chegar ao or~mento domestico sera 
necessSrio passar por tres fases distintas: 

1° Fase: avali~. na base do chute. do valor das despesas que a familia acha que 

estao sendo feitas durante o mes; 
~ Fase: acompanhamento e apu~ no mes seguinte das despesas realmente 

efetuadas; 

ao Fase: Avali~. progra~ de possiveis cortes e previsao dos valores que 

poderio ser gastos no mes seguinte; esse sera 0 0(\:SmentO Domestico que devera 

valer dai para frente. todos os meses. com acompanhamento e ajustes. 

0 ~mento normalmente e feito em tres etapas. sao as seguintes: 

a) Previsao- trabalho de calculo propriamente dito. coloca-se no papel aquilo 

que se preve que aconteca para o periodo proposto (lnfl~ I Evol~o do PIB I 

Concorrencia I Participayio de Mercado. etc.) 

b) Reproj~ - nesta fase. os dados oroaOOs sao submetidos aos setores 

respons8veis. e ap6s retorno (feedback) e respedivas criticas. faz-se os acertos das 

previsiies iniciais. 
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C) Controle - e a ultima etapa, onde verifica-se OS objetivos previstos foram 

atingidos. analisa-se as vari~ e desempenho. bern como eventuais corre¢es 

necessarias. 

Primeira Fase: aval~o. na base do chute. do valor das despesas que a familia 

acha que estao sendo feitas durante 0 mes 
Os principais grupos de despesas que devem construir um O~mento Domestico 

padrao sio: Morar. Comer. lr e Vir. Vestir. Estudar, Lazer. Saude e Despesas 

Financeiras. 

Morar 

Na familia padrio brasileira. a moradia e suas respectivas despesas representam 

30% dos gastos totais. 0 aluguel ou a prestac;ao da casa sao ilens praticamente 

inelasticos. ou seja seu valor nio pode ser reduzido. 

Comer 

As despesas com alime~ tern peso de 25% no total dos gastos de uma familia 

padrio brasileira e um grupo onde se pode fazer muita economia. sabendo 

administrar as compras. 

Vestir 

A regra geral para economizar roupas e calc;ados ja e conhecida s6 comprar em 

liqu~. 

Ire Vir 

A decisio de ir trabalhar usando carro ou transporte coletivo precisa ser bern 

avaliada. e tambem o estacionamento deve ser computado como despesas. A 

oficina e um item que deve ser previsto quando se trata de revisOes programadas. a 

manut~ preventiva evifa os imprevistos e traz mais segura~. 

Cuidados pessqais 

Este item diz respeito aos cortes de cabelo. academia de ginastica. enfim cuidados 

que devemos ter com a saude do corpo e mental. tambem deve ser analisado no 

quesito economia. 

Estudar 

Dinheiro gasto em estudo nao deve ser considerado despesa. poise investimento. 

SaUde 

Seguro saude e seguro de vida sao necess8rios devido ao govemo nio ter um 

pronto atendimento vi8vel as condiyOes fisicas do brasileiro. 
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Lazer 

Avaliar realmente a necessidade o oportunidades de TV·s a cabo. locadoras, 

cinema. teatro. etc. 

Despesas Financeiras: sao os problemas maiores de uma familia brasileira. 

despesas com cartio de credito. impasto de renda. juros sobre cheque especial, 

multas per atraso de pagamento. etc.. 

SeQunda Fase: Apu~ das despesas de urn mes 
Ap6s o primeiro chute ~mentario, e sabendo identificar as despesas, comecara a 

ZJ fase. que se constitui de uma apuJaCio mais cuidadosa do que se esta gastando. 

lsso porque agora as despesas serao anotadas sem chute. constituindo a realidade 

das despesas domes. 

As tarefas terao que seguir uma rotina de ~ de vontade e pmp6sito familiar. com 

a participa;io de todos os envolvidC>S,; de modo a se identificar a realidade do que se 

passa na economia da casa. 

Passado o mes. as despesas apuradas durante as semanas j8 deverao estar 

organizadas. discutidas e anotadas na respectiva Planilha ~mentaria. Sera 
possivel oomparar o que foi planejado com o realizado. 

T erceira fase: Como planejar cortes e despesas 

De acordo com a iden~ e sepa~ das despesas nos grandes grupos, 

agora sera muito importante analisar tudo que foi gasto no roes que passou para 

tentar cortar despesas. 

Todas as despesas aprovadas para o mes seguinte, conforrne a analise do que se 

viu no roes passado. e outros novos gastos que sejam necessarios devem ser 

registrados no ~mento para 0 mes seguinte. 

Conforme a ~ e o exame que foram feitos para a boa adminis~o das 

despesas e de cada grande grupo. toda despesa devera passar por uma analise 

criteriosa e. se possivel, sofrer cortes programados para o mes que vai entrar. 

Os valores assim projetados deverao ser aprovados por todos. constituindo os 

limites para todas as despesas que poderio ser efetuadas no proximo periodo de 

um mes. 
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0 mais importante o on;amento domestico devera estar projetando urn Saldo 

Positivo. isto e. as receitas previstas menos as despesas previstas deverio estar 

projetando urn saldo para apl~o como investimento. 

Se os on;amentos empresariais sao meios de controles de objetivos como 

podemos utilizar estes no meio familiar, onde os bens de consumo sao cada vez 

maiores e fazem com que o ser humano venha atingir estes objetivos financeiros, 

devido ao endividamento de grande parte das familias brasileiras. 

Aplicando-se tambem as mulheres atualmente, etas tem que se dividir entre casa, 

filhos e sem do que muitas ja oonquistaram sua vida financeira com ou sem ajuda de 

um companheiro. 

Em Pai Rico Pai Pobre. Robert Kiyosaki descreve que a nossa vida financeira 

deve ser como urn balafl9> patrimonial (BP} e uma demo~ de resultado 

(ORE). como sera demonstrado no prOximo capitulo. 
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3 FORMAS DE PLANEJAIIENTO FINANCEIRO DOMESTICO 

0 que e Planejamento Financeim Pessoal? 

Segundo louis Frankenberg.1999. planejamento financeiro pessoal signffica 

estabelecer e seguir uma estrategia precisa. deliberada. e dirigida para a 

acumu~ de bens e valores que irao formar o patrim6nio de uma pessoa e de sua 

familia. 

0 planejamento financeiro de uma pessoa e de sua familia para uma vida inteira 

nao e. urn conceito rigido e inflexivel. ao contrario. cada urn pode estabelecer metas 

para si prOprio. Mas. um vez definida. deve sempre manter em mente e lutar com 

determi~o para alcafl(:il-las. Assim como nenhuma empresa pode progredir a 

Iongo prazo se nao fiver um foco ou objetivo. tambem o in<fiViduo precisa saber 

antecipadamente as metas que pretende atingir. 

lsso n8o significa que,. depois de definidas. as metas nao sofrerio alterat;Oes. 

Faz parte do planejamento realizar revisOes peri6cf1C8S. de preferencia uma vez por 

ano. de modo a confinnar se certos investimentos e gastos sao realmente 

necessanos ou se deveriam ser eliminados. assim como para redefinir objetivos de 

curto. media e longos prazos. 

A ed~ recebida de nossos pais e respons8vel tern muita importancia na 

nossa vida e na vida de nossos filhos. 

Muitas pessoas apresentam ~ diante das express5es financeiras. Como a 

escola nao dil qualquer instfu\:00 financeira. a cria~ cresce e continua ignorando 0 

assunto dinheiro. Quando o adulto se depara com os esquisitos termos do mundo 

das finBn\35. a tendencia e tugir deles. E grande o numero de empresarios que nao 
sabem a diferenQa entre um bala~. uma demonstra~o de renda e urn fluxo de 

caixa. como e grande o numero de empregados e profissionais autanomos que nao 

tern nor;io do assunto. 

Embora nio sejam os primeiros a explicar o assunto didaticamente. no livro Pai 

Rico. Pai Pobre. Roberto Kiosaki e Sharon lechter fazem um resumo interessante 

sobre a origem dos ganhos das pessoas. 

Qualquer que seja o trabalho que fazemos. estamos em uma das seguintes 

categorias: empregado. autonomo. dono de empress ou investidor. 0 empregado 

recebe satario; o autOnomo recebe hononirios. o dono de empresa recebe Iueras; o 

investidor recebe. basicamente. juros de apl~ financeiras, alugueis de im6veis 
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e dividendos de~ As categorias podem ser separadas em dois grupos: o grupo 

um. cuja renda depende do trabalho pessoal. e o grupo dois. cuja renda vern da 

posse de ativos bons (os ativos ruins nio geram dinheiro; pelo contrario. consomem 

0 dinheiro que voce ganha de outra forma). 

GRUPOOOIS 
DONO DE EMPRESA DE 
INVESTJOOR (I) 

Se voce e urn E. a sua renda depende do seu empregador. e e1e quem diz o 

trabalho que voce deve fazer. registra o seu emprego na carteira profissional e paga 

o seu salario a cada fim de mes. 0 seu ganho depende de que voce consiga uma 

vaga. segundo a sua capacidade profissional e a competencia para veneer o seus 

concorrentes. 

0 trabalho como empregado esta diminuindo no mundo. Mesmo no Brasil. que e 
urn pals onde se valoriza. a cultura do emprego com carteira assinada e onde o 

sistema educacional esta montado para formar empregados. o numero de 

trabalhadores fOrmais na categoria empregados esta decrescendo como pr~o 

do numero de pessoas que trabalham; para uma populac;ao ativa de, 

aproximadamente, 80 milhOes de pessoas. nao ha mais de 30 milhOes de 

empregados com registro em carteira e beneficios da legisla~ trabalhista. 

Se voce e urn A, significa que trabalha para si mesmo; ou seja, nio tendo um 

patrio. o seu trabalho e oferecido a dientes que necessitam dos seus sef'Vi\:os e 

pagam honooirios proporcionais ao trabalho realizado. Os aut&lomos nao tern os 

beneficios da legi~ trabalhistas. nao tern garantia de renda fixa e s6 ganham 

pelas horas efetivamente trabalhadas; e um trabalho dos mais dificeis. em fu~ da 

irregularidade dos rendimentos. da dependencia de procura pelos serv~ e pelo 

nao- direito a incompetenda. 

Se um aut6nomo fica inativo por urn tempo. em razao de ferias, doenc;as etc. 0 

dinheiro deixa de ftuir para o seu caixa; por isso. a admin~ financeira de urn A 

exige apurada compreens8o da 16gica do seu trabalho e conhecimento dos 

conceitos de fi~s pessoais. Urn auronomo pode ser bem - sucedido na 

profissiio e se dar mal na gestio financeira pessoal se nao tiver i~o financeira 

e contro1e de emoc;Oes. Um ativo e born do ponto de vista do fluxo de caixa quando 

ele p6e dinheiro na sua conta bancaria. 
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Se voce adquire uma sala comercial para alugar, voce esta comprando urn foote 

de renda; mas. se adquire uma casa na praia. voce esta comprando um ativo ruim, 

um centro de gastos que tira dinheiro da sua conta bancana. 

Na pnitica, a posse de ativos ruins nos deixa mais pobres. porque aumenta as 

nossas despesas mensais. Os do grupo um trabalham para o dinheiro. 

Os que estio no grupo dois tern uma caracteristica comum: eles podem sair de 

tenas. ficar doente ou simplesmente se aposentar e ainda. assim, continuam 

ganhando dinheiro. Mesmo que estejam parados. o dinheiro continua entrando na 

sua conta banairia; a razio e que os seus ativos bons geram renda que ftui para o 

seu caixa. diferentemente dos ativos ruins. que geram renda e ainda tiram dinheiro 

do seu bolso pelas despesas que provocam. A sala comen::ial gera um aluguel 

mensal para o seu proprietario. por isso e urn ativo born; a casa de praia provoca 

despesa mensal. por isso e um ativo ruim. 

Se voce e urn dono de empresa (DE). eta produz um lucro constante, 

independentemente de quantas horas voce trabalha; ou seja. 0 seu neg6cio gera 

dinheiro para voce. Uma questio importante e que o dono de empresa depende de 

habilidades gerenciais e capacidade de oontratar talentos que garantam 0 exito da 

empresa. alem de tino empresarial para tocar urn neg6cio capaz de amargar 

prejuizos e ate falir. De qualquer forma. o dono de empresa tern uma estrutura 

trabalhando para por dinheiro na conta bancaria dele. dinheiro que pode ser aplicado 

na compra de outros ativos boos. os quais. pos sua vez. vao coklcar mais renda no 

caixa todo rna 

Se voce e urn investidor (1). significa que possui ativos que geram dinheiro para 0 

seu caixa. mesrno que voce passe 0 dia dormindo: 0 investidor e alguem que possui 

ativos bons capazes de gerar renda regularmente. independentemente da sua 

competencia pessoal. Urn proprietario de im6veis de aluguel. ativos financeiros e I 

ou a~ tern um ftuxo de ganho mensal em alugueis. juros e dividendos. urn 

processo auto- sustentavel. que e o sonho de todo mundo. 

Os donos de empresas e investidores sao pessoas que podem desfrutar de tres 

valiosos recursos para uma vida tranqUila: tempo. dinheiro e liberdade. 0 dinheiro 

trabalha para e1es. o que da mais op¢es para decidir o que fazer corn a sua vida; 

todavia. 0 bern mais precioso dos que estao no grupo dais e 0 fato de nao 

dependerem dos problemas e do vai - e- vern do mercado de trabalho. 
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3.1 ~Patrimonial. Demon~ de Renda e Fluxo de Caixa 

Balanc;o Patrimonial e uma folha que mostra OS ativos e OS passives. Ativo sao OS 

bens e direitos adquiridos; passivos sao dividas e obri~. 

Porem. urn ~ s6 diz o que se possui eo que se deve. mas nao diz quanto e 
ganho e quanto e gasto. 

A razio e simples: o quanto se ganha e o quanta se gasta e um conceito de 

fluxo. que requer uma demon~o de renda {eo fluxo de caixa). 

Se tomarmos os valores dos ativos e diminuirmos os valores dos passivos 

obteremos o patrimOnio liquido. 

Patrim6nio liquido e a expressiio usada oficialmente pelos contadores para 

fazerem o ba~ das empresas. Por ded~o o patrim6nio liquido crescera ou 

diminuira de urn ano para o outro conforrne o fluxo de caixa. Se fiver mais receitas 

dos que custos, sobrar8 urn Iuera. que aumentani o patrim6nio liquido ao fim do 

exercicio. 
Quadro 3.1 Ativo e Passivo 

ATIVO PASSIVO 

Bens e direitos que voce tern D• • ..;:A...... QNV.'!!l~ . II lviUCC)e ...... ~acumpnr l 

I 
Fonte: 0 autor,2007. 

Enquanto os ativos bons geram renda e aumentam a sua solidez financeira, os 

ativos ruins clio despesas e reduzem o seu poder de compra. 

A demon~ de renda e reconhecida na linguagem dos contadores por ORE 

(Demon~ de Resultado Economico). Diz e:xatamente quanto dinheiro entrou e 

quanto dinheiro saiu do caixa em urn dado periodo. A renda sao os ganhos e 

despesas que sao os gastos. 
Qudo3.2 ~de ResuHado 
!i DEMOSTRACAO DE RESUlTADOS 
li 
II LUCRO BRUTO 
II 
~ DESCONTO COM IMPOSTOS 

il DESPESAS 
I I lUCRO ou PREJUIZO 

Fonte: 0 am-.2007. 
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Ouadro 3.3 ~ das Despesas Familiares 

loF iov 
: OBRIGA TORlAS FIXAS: aluguel. ,' OBRIGAT6RJAS VARIAVEIS: 

I 

I 
I 

IPTU. condominio ... ~ alimentat;ao. vestuario. higiene. ~~· 
llimpeza. energia, agua. telefone, • 

! escola. remedios. combustiveis.l 

~ ·• - d I 
! manu!Lencao 0 carro. --- i 

NOF ,NOV 

~ NAO OBRIGATORIAS FIXAS 1: NAO- OBRIGATORIAS VARIAVEIS 

I Empregada, plano de saUde. I Celular. produtos de beleza. viagens, 1 

I ~ y 

1. assinaturas de jomal e revistas. TV ~ .. :. cinema e lealro, discos, livros... I 
1 a cabo. taxa de dube. seguro de li · 
i ' i carro... ,· 

J . 

Fonte: Educa;io Financeira, Jose Pio Martins, 2004. 

Esta ~ e importante como ferramenta para o gerenciamento do 

on;amento familiar e tern uma 16gica simples. mas eficiente. 

OBRIGA TORIAS FIXAS COB: sao as despesas que a familia nao pode eliminar 

nem reduzir. 

OBRIGATORIAS VARIAVEIS COY): sao as despesas que a familia nao pode 

eliminar. mas pode reduzir. 

NAO OBRIGATORJAS FIXAS (NOEl: sao as despesas que a familia pode 

eliminar. mas nio pode reduzir. 

NAO- OBRIGATORIAS VARIAVEIS CNOV>: sao as despesas que a familia pode 

eliminar e pode reduzir. 

A premissa b8sica de urn B.P e uma ORE de uma familia se baseia neste moldes 

onde veem primeiros os descontos de impastos para depois as despesas pessoais, 

nao se pode afirmar que receber grandes salarios sao compensadores. vista que 

quase 40% do salano volta em desconto que sao 27,5% descontados na foote de 

imposto de renda e 11% de INSS e outros 1,5% que sao geralmente descontados 

para os sindicatos ou associ~. isto quer dizer que urn salario de R$ 10.000,00 

bruto, na verdade o empregado ganha liquido R$ 6.000,00. os outros R$ 4.000,00 

vao para o govemo. Com isto o empregado tern que saber muito bern controlar seu 

oo;amento j8 que existe uma ideologia de consumo que e colocado todo dia atraves 
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do marketing. e a rivalidade do ser humano para demonstrar que possui mais poder 

ou para se demonstrar perante a sociedade ou para ser aceito perante o um grupo 

de pessoas. isto faz com que se endivide tacit 

Uma das melhores formas de uma empresa controlar seu ~mento e atraves do 

fluxo de caixa. e modo mais rapido que se tern de se controlar suas fina~s. o 

conhecimento para o controle das despesas evitaria que muitas familias entrassem 

em dificuldades financeiras. 

Em geral. para uma pessoa o fluxo de caixa e a sua propria demonstr~ de 

renda; os ganhos pessoais sio. geralmente. recebidos todos durante o mes e as 

despesas pagas no mesmo periodo. Para a empress isso nem sempre e verdade; 

por esta razao. aJem da demons~ de renda. a empresa precisa de um 

demonstrativo de fluxo de caixa. que demonstre todas as entJadas e saidas de 

dinheiro a qualquer titulo. 

Atraves do fluxo de caixa pode - se saber quanto e quando tern -se de pagar em 

um dia especifico. stem de saber o valor total dos gastos mensais e onde esta se 

gastando. a simples forma de uma dona de casa de se programar nas despesas do 

dia a dia atraves de urn simples fluxo de caixa. faz com que ela possa melhor 

administrar as despesas da casa, mesmo os adolescentes evitariam terem uma 

cultura consumista. 

A ~ de urn Capital de Giro Familiar seria o principia das familias 

conseguirem seus objetivos. A falta de planejamento O(\:amentario faz com as metas 

a serem ak:am;adas fiquem mais distantes. 

A ideia 6bvia que esti por tras de todo planejamento financeiro pessoal e a 

~ de uma poupa1191 a partir da decisio de nao gastar tudo o que se ganha. 

Para criar esse fundo de reserva. e necessano fazer algumas a~ na forma 

de gerir 0 avamento dornestico. sacrificando alguns gastos que se costumam fazer. 

Cada familia tera que adotar cortes em itens de sua livre escolha. Quanta mais 

cortes. mais poupa~ estara sendo feita. Mas a mes, o fundo crescera devido ap6s 

cortes e tambem em decorrencia do rendimento das aplica¢es feitas com os 

montantes poupados.Cortar despesas nao e facil quando 0 dinheiro e curto. Mas 

tambem e difidl para quem tern renda mais alta, porque. como bern diz a sabedoria 

popular: "'Quanto mais se ganha. mais se gasta'". Por isso, e preciso um pouco de 

metodo para definir prioridades e descobri onde quando cortar. Portanto. o processo 

tem que OOrneQar pelo detalhamento das despesas mensais. montando uma 
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planilha. relacionando o total da receita e tambem todas as saidas de dinheiro no 

mes. mesmo as que pa~m mais insignificantes. 

Para alca~ a tranquilidade financeira. como poupar durante a vida para os 

momentos de emergincia, segue abaixo alguns criterios: 

1. Para pessoas solteiras. no co~ de suas vidas profissionais: 5% a 10% do 

rendimento Uquido. 

2. Para pessoas casadas e sem filhos, no COffie90 de suas carreiras: 5% a 15% 

do rendimento liquido. 

3. Para pessoas casadas e com filhos menores. mas financeiramente estaveis: 

10% do rendimento Uquido. 

4. Para pessoas casadas e com filhos em fase da vida com elevados custos: 5% 

do rendimento liquido. 

5. Para lares em que duas pessoas tern ganhos. com ou sem filhos: 10% a 15% 

do rendimento liquido. 

6. Para pessoas maduras. com filhos encaminhados na vida: 15% a 20% do 

rendimento liquido. 

Dicas para se dar bern na acumu~o gradual de urn patrim6nio: 

• Gaste sempre menos do que ganha. se fizer o oposto podeni entrar num 

impasse ou desespero. 

• Quanto mais cedo com~r a economizar. melhor. Hoje em dia. ninguem tern 

certeza de que mantera seu emprego ou de que seu empreendimento 

continuara a dar lucro. 

• Jamais reinvista todo o seu Iuera na propria empresa Crie urn fundo de 

reserva para os imprevistos da vida. 

• Poupe sistematicamente oom regularidade. lsso se tomani um habito muito 

sadio. Com 0 tempo. voce 0 fara sem pensar. 

Constitui uma boa politica dividir as poupanc;as de aoon::lo oom os objetivos e 

prioridades definidos previamente: fundo de reserva para imprevistos. fundo para 

aposentadorias. fundo para ed~ dos filhos. fundo para aqu~o da casa 

prOpria etc.. Esses procedimentos SErio Uteis para lembrar 0 quanta e importante 

fazer a pro~o do ~mento e ajudara a nao permitir fazer resgates de aplica~ 

ou quando hoover um gasto extravagante. 
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3.2 lnvestimentos 

Poupar e adiar o consumo presente visando a urn consumo maior no futuro. As 

pessoas poupam com dois objetivos basicos: 

• Consumir mais. em breve; 

• Enfrentar o dedineo que a natureza imp6e a capacidade produtiva do 

homem ap6s certa idade. 

Tais prop6sitos garantem, na pratica. uma compen~o para o sacrificio de nao 

consumir hoje. de gastar menos do que nossa renda permite e de acumular reservas 

a serem utilizadas no futuro. 

De uma maneira geral. para aplicar os recursos poupados ao Iongo da vida se 

resumem a quatro grupos basicos. que sao os seguintes: 

• lm6veis; 

• Titulos Publicos de Renda FDCa; 

• rrtulos Privados de Renda Fixa e 

• Af;Oes de Derivatives. 

3.2.1 lm6veis 

0 investimento em im6veis e um dos mais tradicionais e sempre foi o porto 

seguro daqueles que nao acreditam muito no govemo nem gostam de ativos 

financeiros. 

No Brasil. o investimento em im6veis deixou muitas pessoas ricas. seja 

porque fizeram com base em criterios estritamente profissionais. seja porque 

foram beneficiadas por fatores como crescimento urbana e valoriza~o por 

melhorias localizadas. De qualquer forma. im6veis representam sempre o~o de 

Iongo prazo. 

Para a maioria dos investidores em im6veis. especialmente os que compraram 

unidades residenciais para loca~. os rendimentos do investimento nao foram 

tao bons se comparados com os rendimentos dos ativos finanoeiros. No Brasil. a 

lei do lnquilinato sempre foi uma pedra no sapato dos proprietarios. Durante 

decadas. os alugueis foram regulados. impedindo a cobJanca de um aluguel 

condizente com o valor do im6vel. alem de ser um credito de dificil execuQ§o. 0 

locat8rio inadimplente e visto como uma vitima da sociedade e com direito a 

moradia. Sempre difidl de conseguir, na justic;a, o despejo de urn inquiline 
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inadimplente. 0 aluguel residencial e urn tipo de renda extrernamente 

problematico. 

A constru(:io de novas unidades residenciais foi desestimulada pela 

interv~ govemamental protecionista~ acabando por gerar uma escassez de 

oferta. No fundo. a protec;io excessiva ao inquilino. estimulando muitos 

inadimplentes. transformou-se numa pun~ para toda a sociedade pela falta de 

moradias. 

Ha dois tipos de im6veis: os residenciais e os comerciais. E melhor a sorte 

dos que possuem im6veis comerciais. Urn locatario de unidade comercial que 

venha a ficar inadimplente pode ser retirado mais facilrnente do que urn locatario 

residencial; 0 risco do prejuizo e menor para OS detentores de im6veis 

comertiais. j8 que as leis e a j~ nao dao ao locatario a mesma protec;ao. 

posto que ele e sua familia nao vivem no im6vel, cuja finalidade e a atividade 

econ6mica com fins lucrativos ou de renda. 

Em qualquer situ~. o investimento em im6veis exige defini(:So clara de 

objetivos. paciencia, disciplina e conhecimento especializado, sobretudo porque 

se trata de ativos de baixa liquidez, lsto e, nao e tacil transforms - los em 

dinheiro. 

3.2.2 Titukls Publicos de Renda Fixa 

Sio aqueles que oferecem rendimento (taxa de juros) pre - fixado e p6s -

fixado ou conhecido antecipadamente, e que, portanto. em geral nao apresentam 

nenhuma surpresa negativa para o aplicador ou investidor. Essa modalidade de 

apl~o e muito difundida em nosso pais e contempla especialmente 

aplicadores e investidores com pouco capital ou que se consideram 

conservadores e nao desejam correr muito riscos. Existem no mercado financeiro 

ha muitos anos. sob diversas denominac;Qes. Por causa da infl~ existente ate 
junho de 1994. aiou-se urn mecanisme de prot~ chamado ~o 

monetaria. que deveria garantir o poder aquisifivo desses instrumentos. A 

~ monetaria foi par muitos economistas considerada como um tradicional 

realimentador da infl~. e por esta raz.8o foi praticamente abolida da maioria 

dos instrumentos financeiros a disposigao do publico investidor. 

Entre as ~ de titulos p(lblicos, vale a pena destacar as principais, que 

sio as seguintes: 
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l TN -lETRAS DO TESOURO NACIONAl 

sao trtulos com rentabilidade definida. pois a taxa de juros e fixa e conhecida 

no momento da compra. E urn investimento born para quem nio vai precisar do 

dinheiro antes do vencimento do titulo e gosta de saber antecipadamente quanto 

vai ganhar. 

lFT -lETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO NACIONAL 

Esses titulos tern rentabilidade calculada diariamente pela taxa basica do 

Banro Central. oonhecida como taxa SELIC, que e a taxa media das opera¢es 

diarias com titulos p(.iblicos registradas no Sistema Especial de liquidacao e 

CustOdia. Este tipo de investimentos nio diz antecipadamente qual sera o 

percentual de ganho. mas tern a vantagem de garantir que os juros pagos 

seguirio os rumos da taxa de juros basica do pais. Se os juros subirem, o 

investidor sabe que seu investimento sera beneficiado; se os juros cairem, o 

investidor tera de se contentar com juros menores. Mas os juros s6 caem quando 

a in~ diminui e a economia do pais apresenta boos sinais de desempenho. 

NTN-C- NOT AS DO TESOURO NACIONAL. sene C 

sao titulos publicos federais que dao ao investidor uma dada taxa de juros 

definida no momenta da compra mais uma taxa conespondente a i~o Mura 

calculada pelo IGP - M (indice Geral de Preyos do Mercado). Este tipo de 

investimento tern a vantagem de deixar daro ao investidor qual a taxa de juros 

real que vai ganhar qualquer que seja a inflacaa. ja que esta sera resposta pela 

apl~o do IGP - M; e urn born investimento para quem tern medo dos rumos 

que a in~o pode tomar. 

NTN- B- NOT AS DO TESOURO NACIONAL. sene B 

sao titulos publicos federais que dao ao investidor uma dada taxa de juros 

definida no momento da compra mais de uma taxa correspondente a i~o 
futura calculada pelo IPCA (indice de P~ ao Consumidor Amplo). Este tipo de 

investimento e exatamente igual as NTN - C, mudando apenas o indice de 

inflac;8o que sera utilizado para remunerar o papal. A dife~ e que. enquanto o 

IGP-M e um indice geral de prE9>S, o IPCA e um indice de p~ que reftete a 
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eleva(:iio dos ~ dos bens e servic;os consumidos com renda de ate quarenta 

salarios minimos. 

Houve uma epoca em que o mercado dispunha de titulos da divida pUblica 

dos Estados e Municipios. Todavia. com o crescenta endividamento dos tesouros 

estaduais e munidpais. e a conseqOente red~o da sua capacidade de 

pagamento. a divida p(lblica passou a ser representada por titulos federais. 

Um dia. quando a lei de Responsabilidade FISCal se consolidar e a sociedade 

puder aaeditar na seriedade dos Estados e Municlpios. as aplica96es em tltulos 

desses agentes publicos poderao voltar a ser boa ~ de investimentos. Por 

enquanto. a sociedade nao tern boa di~o para adquirir tais investimentos. 

Muitos se perguntam por qual razao a sociedade deve confiar nos titulos 

publicos federais. Primeiro. o govemo nao tem dificuldade em rolar a divida 

mobiliaria e nem razao para deixar de honrar os seus titulos. Na pratica, o 

govemo resgata urn titulo velho e vende um titulo novo. de forma que ele segue 

devendo. Segundo. no limite de uma situat;So dificil, o govemo federal tern a 

prerrogativa de emitir moeda e pagar a divida pliblica. T erceiro. o govemo tern 

urn born hist6rico de honra dos titulos publicos federais. 

No mundo inteiro, os titulos dos tesouros nacionais sao considerados os 

investimentos de menor risco. 

3.2.3 rrtulos Privados de Renda Fixa 

Assim como o governo emite titulos para captar recurso da sociedade 

destinados a financiar seus gastos e a rolagem da sua divida. as empresas 

estatais e privadas tambem o fazem. 

Se a Petrobnis necessitar de dinheiro para as suas atividades e nao possuir 

reservas em caixa. ela pode emitir titulos privados e vende-los a investidores que 

se disponham a emprestar seu dinheiro a eta. Oa mesma forma qualquer 

empress com urn born hist6rico e registrada na CVM (Comissao da Valores 

Mobiliarios) tem a possibilidade de se financiar tomando dinheiro do publico, 

pagando juros pre- fixados ou p6s- fixados. 

Na pratica. as empresas que desejam tomar dinheiro emprestado do publico 

procuram um banco, o qual se encarrega de organizar a emissao dos papeis e a 

venda no mercado. Esses papeis podem ser vendidos a urn fundo de 

investimento, que e um agrupamento de pessoas que colocam o seu dinheiro em 
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urn mesmo baJaio para ser aplicado em titulos p(Jblicos e J ou privados. Os 

bancos sao OS organizadores e administradores dos fundos de investimentos; 

eles procuram as pessoas. formam os fundos e fazem as aplica¢es em nome 

dos quotistas. geralmente emprestando ao govemo e as empresas. 

Ha muitos tipos de titulos privados. emitidos pelas empresas. e que tern um 

born movimento no mercado. Alguns deles sao as Debentures. os Commercial 

Papers e as Export Notes. 

Quando um banco organiza um fundo de investimento e voce se toma 

quotista desse fundo, o banco atua como mero administrador do seu dinheiro; e 

se o banco quebrar. o seu dinheiro estara garantindo pelos titulos que foram 

comprados pelo fundo do qual voce participa. 

Oois importantes titulos privados. emitidos pelo Banco sao OS seguintes : 

COB - certfficado de dep6sito bancario e o ROB - recibos de dep6sitos 

banairio. Quando se aplica em um COB ou ROB, e uma forma de emprestar 

dinheiro ao banco, ou seja. se o banco falir. o dinheiro pode nao voltar. 

3.2.4 ~ e Derivativos 

~ e urn peclaco do capital de uma empresa. Uma empress que necessite 

de urn capital social de R$ 100 milh6es pode dividir esta cifJa em 20 milh6es de 

~ ao valor de R$ 5.00 cada e vende-las para pessoas que ela nao conhece. 

0 insbumento para a venda e a bolsa de valores. onde sao negociadas as a¢es 

das empresas. As pessoas que acreditarem no futuro da empresas podem 

comprar as ~. entregando o seu dinheiro para que a organ~ invista nos 

seus neg6cios. 

A vantagem das ac;Oes de empresas e que existe urn mercado secundario 

para elas; isto e. se algum tempo depois de adquirir as ~ pode-se revende

las. bastando se dirigir a balsa de valores e fazer a oferta. 

0 ~ das ~ depende de dois fatores: da expectativa de lucros da 

empresa e o do nivel de procura da sociedade. 

0 fato e que os detentores de ~ do capital das empresas tam urn 

mercado no qual podem transf0f'fll8-las em dinheiro. vendendo os papeis aos 

pfe9lS vigentes. Se hoover mais procura do que oferta, os ~ sobem; se o 

volume de ~ ofertadas a venda for maior do que o volume de a~ 

procuradas para compra. o pre;o cai. 
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0 mercado de~ e urn born Iugar para quem nao necessita do dinheiro no 

CUrto pram. A questao e que. em func;io das instabilidades ecooomicas, o 

mercado de ~ passa por turbulencias cidicas. com os ~ das ~ 

mantendo-se deprimidos por periodos urn tanto longos. 

0 possuidor de ~ tern dois rendimentos advindos delas: os dividendos, 

representando a parte do lucro que a empress distribui aos seus acionistas, e o 

ganho com a elev~ do ~ da acao. 
No Iongo prazo, o investimento em a~ tern sido born neg6cio; mas nao e 

mercado para armadores nem para o investidor que nio possam suportar 

movimentos bruscos de subida e descida do Preco da ac;io. 

Os derivativos sao uma o~o de investimento. em que se pode entrar para 

especular ou para se proteger contra riscos futuros. 0 nome derivatives e usado 

para identificar opera¢es de compra e venda de contratos futuros de ativos 

mercantis~ como soja e cafe. ou ativos financeiros. como d61ar e ~- Ha dais 

grupos de opera¢es derivativas: as de prot~o e as de especul~. 

0 produtor de soja pode procurar a Balsa de Mercadorias e Futuros para 

vender a sua safra a um pre;o conhecido antes de iniciar o plantio. 0 produtor de 

came resfriada pode ir ao Mercado Futuro para comprar boi gordo a urn~ 

definido agora para entrega numa data futura. Uma empress que tenha de fazer 

pagamento em d61ar daqui a dois meses pode usar o Mercado de Futuros 

financeiros para fecha a comprada moeda estrangeira a um pra;o definido hoje 

para liquid~ Ia na data do vencimento. Essas opera¢es pennitem no 

presente. de fonna a anular os riscos com a va~o dos p~ dos ativos 

negociados; sao opera¢es de hedge (prote;Bo). 

0 mercado de derivative esta aberto tambem, ao especulador. Urn fundo de 

investimento que tenha grandes reservas em dinheiro pede decidir apostar na 

fl~o dos ~ das mercadorias (soja, cafe. petr61eo) ou nos prec;os de 

ativos financeiros (d61ar, ~ titulos p(lblicos). As apostas sao feitas 

comprando ou vendendo contratos futuros ativos. 
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3.3 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 

Ja foi o tempo em que se podia contar com a previdencia p(lblica para custear a 

aposentadoria. As dificuldades enfrentadas pelo INSS levaram a uma red~ do 

teto da aposentadoria p(lblica. Hoje, esse limite e dez salarios minimos, no momenta 

da aposentadoria. 

Assim o plano de saUde privado passou a ser urn item obrigat6rio no Of9imento 

das familias de classe media. sendo que a previdencia privada sera uma questio 

cada vez mais present& na vida de todos. 

Os tipos de pianos de previdencia sao OS seguintes: 

• Beneficia definido: 0 valor que voce vai receber no futuro e definido agora, 

independentemente do resuHado obtido pelo administrador de sua previdencia. 

Representa menos riscos para o contribuinte e mais riscos para administrador. A 

tendencia e a extinc;io desse tipo de plano. 

• ContribuM;ao Oefinida: 0 que voce paga hoje esta definido; 0 que voce recebera 

nao esta oombinado. Tudo depende da oompetencia do administrador em bern 

gerenciar sua poupa~. A tendencia e que esse tipo de plano se tome o mais 

comum. Por isso. a escolha do administrador de sua previdencia e uma decisao 

muito importante. 

Tipos de Previdencia Privada: 

a) Previdencia Fechada: uma empresa patrocina urn plano de previdencia para seus 

funcionarios. dividindo com eles as contribui¢es mensais. Em geral, e uma 

oportunidade para o associado que pode usufruir uma remun~o extra paga pelo 

seu empregador. 

b) Previdencia Aberta: esses pianos sao os mais tradicionais oferecidos pelas 

entidades de previdencia complementar e companhias de seguros. sao chamados 

tambem de pianos de beneficios definidos. pois os valores a serem pagos sao 

contratualmente definidos para a epoca da aposentadoria. 

sao programados para diversos periodos e podem vir acoplados de seguros de vida 

e outros beneficios. Convem estudar quais desses beneficios adicionais servem 

para o ~mento familiar. pois cada um tern um custo adicional que e deduzido do 

total pago mensalmente. Uma maneira simples de avaliar a qualidade da entidade 
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previdenciaria que palrocina o plano e conhecer suas reservas tecnicas. que devem 

constar nos bala~ anuais. 

Os pianos de previdencia aberta sao OS seguintes: 

b.1) Plano de Garantia Minima - o administrador promete uma rentabilidade minima, 

equivalente aa i~. mais uma taxa de juros. Hoje as taxas de admini~o 

variam entre 2% a 12% ao ano. Tendem a desaparecer do mercado. 

b.2) Plano Gerador de Beneficios livres (PGBL) - criado no final de 1997, funciona 

de forma parecida oom um fundo de investimentos.PGBL soberano: aplica 100% em 

titulos p(Jblicos. 

PGBL renda fixa: aplica 100% em titulos de renda fixa. publicos ou privados. 0 

retorno deve serum pouco maior. mas o risco aumenta urn pouco. 

PGBL composto: aplica ate 49% em renda variavet Os ganhos devem ser bern 

maiores aqui. mas o risco tambem. No Iongo prazo. parece-me a melhor altemativa. 

Pode -se contribuir com quanto e quando quiser em PGBL Nesse aspecto, ele 

funciona como fundo de investimentos. sao portateis. isto e. pode ser transferidos 

da poupa~ para outra institu~o administrar. 

Taxas: ha duas. Uma cobrada sobre cada contribu~ efetuada e outra sobre o 

saldo de investimento {taxa de administra~o). 

Vantagem FESCal: o PGBl permite abater suas contribui¢es no Impasto de Renda 

(ate 12% de sua base tributaria). Com isso obtem-se rendimentos sobre urn valor 

que seria pago como impasto ao govemo. No momento do resgate, devolve o valor 

do impasto corrigido. 

Outra vantagem as apl~ do PGBL ficam isentas do impasto de Renda sobre 

os rendimentos. Em urn fundo de renda fixa comum. se paga 20% de imposto de 

renda. 

b.3} Fundo de Aposentadoria Programavellndividual- FAPI 

sao oferecidos tanto pelas instituic;Oes financeiras (bancos e corretoras) como pelas 

entidades da previdencia privada aberta. e sao chamadas pianos de contribuic;So 

definidas. Neles. nio ha garantia de ganhos minimos. ao contrario do que nos panos 

tradicionais. 

Nesses pianos. chamados voluntiuios. qualquer contribuinte do impastos de renda 

escolhe um montante c&nodo de ser poupado todos os meses. que sera investido 

de urn forma previamente combinada com a institui\:So financeira (em renda fixa ou 

variavel). Pode -se investir de forma mais audaciosa ou conservadora. 0 resgate 
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pode ser feito a qualquer momenta. ap6s urn periodo predefinido. 0 limite anual 

incentivado atraves do impasto de renda e periodo predefinido. 0 limite anual 

incentivado atraves do imposto de renda e de 12% da soma dos rendimentos 

tributaveis de todas as fontes do contribuinte. 

0 incentivo fiscal tambem est.il sujeito a regras de tempo minimo de 

permanencia. 0 plano foi delineado para permanecer no fundo por um tempo 

minimo. geralmente 1 o anos. 

Os recursos do Fundo sao fiscalizados pela CVM. Nos FAPI incide impostos de 

renda sobre o ganho de capital, o que evidentemente diminui sua vantagem fiscal. 

Quando o participante do plano desejar resgatar seu dinheiro antecipadamente, 

precisara devolver o incentive fiscal usufruido antes. pagando o impasto nao 

recolhido anteriormente. 

Essa forma de apl~ e particularmente interessante para quem deseja uma 

relativa liberdade para seu dinheiro, ja que podera mudar de administrador de seis 

em seis meses se nio estiver satisfeito com os resultados alcaf19ldos. A taxa de 

admini~o cobrada tende a ser menor do que em outros pianos previdenciarios, 

pois os riscos inerentes aos resultados do fundo cabem ao investidor. 

E importante que o consumidor escolha bern os administradores de sua 

previdencia. Procurar institui9)es s61idas. evitar pagar taxas de administracao 

elevadas e diversificar. nao concentrar os investimentos em apenas urn 

administrador. 

Este capitulo foi a base de estudo para mostrar que a busca da real~o 

comum independe se voce e homem ou mulher, a conquista da independencia 

financeira e igual a todos basta estudar e se aprofundar mais no assunto. 
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4 A RELACAO FINANCAS X MULHERES 

Mulheres e dinheiro. Que rel~o complexal Lamentamos o fato de nao termos o 

sufidente. Nao economizamos tanto quanto sabemos que deveriamos. E e muito 

comum a gente contar com outros individuos para administrar o que temos, diz lois 

Frankel em seu livro Mulheres Boazinhas nio enriquecem, a mulher direciona seu 

valor a atitudes convenientes como ser boa acolhedora e cooperativa do que ter 

uma l~o direla a dinheiro. 

A Sintese dos lncfiCadores Sociais (IBGE,2005). revels que entre 1995 e 2005, na 

regiio Sudeste. o percentual de familias formadas por casais com filhos caiu de 

56,6% para 48,5%. Fatores como o crescimento da partici~ das mulheres no 

mercado de trabalho podem ter ocasionado muda~s na estrutura das familias 

brasileiras: o numero das que eram chefiadas por mulheres cresceu 35%, no 

periodo. Esse aumento vern ocorrendo mesmo nas familias onde ha a presenca do 

c6njuge. 

A Sintese tambem revelou que. no Brasil. em 2005. havia quase seis milhaes de 

pessoas morando sozinhas e que. de 2004 para 2005, a pro~o de mies 

adolescentes passou de 6,8% para 7,1%. Em 2005, a regiio metropolitans de Sio 

Paulo concentrava 10,5% da popula~. Mais de 65 % da popu~ idosa chefiava 

os domicilios em que viviam, e havia 5,6 milh6es de idosos trabalhando, em todo o 

pais. 

Nos ultimos dez anos. a chefia feminina na familia aumentou cerca de 35%, de 

22,9%. em 1995, para 30.6% em 2005. 0 crescimento foi maior em Santa Catarina 

(64.1%) e Mato Grosso (58.8%). A chefia feminina e mais expressiva entre as idosas 

(27.5%). reflexo da maior expectativa de vida das mulheres e da maior presenya 

delas em domicilios unipessoais (com um s6 morador). 

Em retac;ao a 1995. cresceu tambem a propo~ de familias chefiadas por 

mulheres que tinham oonjuge. No ano passado, do total das familias com 

parentesco. em 28.3% a chefia era feminina. Em 18,5% desse universo. as mulheres 

eram chefes. apesar da prese~ do c6njuge. Em 1995. essa proporyao era de 

3,5%. 0 indicador aponta nao somente para muda~s culturais e de papeis no 

ambito da familia, como reflete a ideia de chefia "compartilhada". isto e. uma maior 

responsabilidade do casal com a familia. 
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A ~ de mulheres na chefia das familias com parentesco nas areas 

metropolitanas era maior do que a media nacional (28,3%). variando de 31,0% na 

Grande Porto Alegre a 42,0% na Grande Salvador. Nas regiOes metropolitanas, 

onde o acesso a i~ e ao mercado de trabalho e mais facil, as mulheres tem 

mais condK;Oes de assumir a chefia familiar. 

A chefia feminina. porem. ainda e fortemente representada nas familias onde nao 

ha c6njuge. principalmente no tipo de arranjo familiar onde todos os filhos tern 14 

anos ou mais de idade. Neste caso. e possivel enoontrar maes solteiras ou 

separadas rom filhos j8 criados ou ate mesmo vit1vas. cujos filhos pennanecem em 

casa por ~ ou necessidade. De 1995 a 2005, a percentagem de familias 

chefiadas por mulheres rom filhos e sem oonjuge passou de 17.4% para 20,1% no 

Nordeste. e no Sudeste. de 15,9% para 18,3%. 

Em parte pelo reftexo da maior presen~ das mulheres no mercado de trabalho e 

da consequente reduc;iio da fecundidade, o tamanho medio das familias diminuiu, 

entre 1995 e 2005, de 3.9 para 3,4 componentes no Nordeste e de 3,4 para 3,1 no 

Sudeste. Ainda se observa, porem. em todas as regiOes metropolitanas. que as 

familias maiores tinham menor rendimento per capita, enquanto os maiores 

rendimentos foram caracteristicos das familias menores. 

Enquanto a popul~o ocupada masculina com 12 anos ou mais de estudo 

estava distribuida na indUstria {15,8%). no comerao e repa~ {15,6%). em 

ed~. saUde e ~ sociais (16,8%) e em outras atividades (22.3%), no caso 

das mulheres com esse nivel de escolaridade, 44,9% estio no grupamento de 

ed~. saude e servi~ sociais. Em resumo. as mulheres estao 

predominantemente no setor de se~. em areas que poderiam ser consideradas 

extens6es das atribui9Ses familiares e domesticas. 

E importante destacar que. entre 2004 e 2005. houve urn ligeiro aumento de 0,4 

ponto percentual na ~o de mulheres na categoria de dirigentes em geral. Os 

maiores peroentuais de mulheres nessa categoria estavam em Brasilia (8,0%) e na 

regiao metropolitana de Curitiba (7,8%). 

Mesmo com a maior participa~ das mulheres no mercado de ttabalho e as 

muda~ nos padr6es familiares brasileiros. a responsabilidade no cuidado dos 

afazeres domesticos ainda era predominantemente feminina em 2005. Entre as 

mulheres ocupadas 92% dedararam cuidar de afazeres domesticos. De 1995 a 

2005. foi observado urn timido aumento da participa~ dos homens no cuidado de 
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afazeres domesticos {cerca de 2 pontos percentuais na populac;io de 10 anos ou 

mais de idade) e uma variac;io urn pouco menor entre a popu~ ocupada (0,8 

p.p.). A analise desses indicadores mostra que ainda esta Ionge uma divisao 

igualitaria de tarefas entre homens e mulheres no ambiente domestico: em media as 

mulheres gastavam 25.2 horas semanais nessas atividades contra 9.8 horas dos 

homens. 

Quase seis milhOes de pessoas moravam sozinhas em 2005. as unidades 

unipessoais tiveram crescimento continuo nos ultimos dez anos. atingindo quase 

seis milhOes em 2005. Na regiao Norte. esse tipo de arranjo e menos freqOente. e 

sua preseax:a chama aten{:io nas regiOes metropolitanas de Porto Alegre (15,0%) e 

Rio de Janeiro {13,8%). A maior parte dos que moram sozinhos e de pessoas de 60 

anos ou mais (40.6%) e mulheres (50.1%). 

De 1995 a 2005. o rendimento medio da popu~o ocupada sofreu uma queda 

de 12,7%. Mas o rendimento medio de 2005, em relac;So a 2004, cresceu 4,6%. 

Alem disso, howe aumentos para as categorias que recebiam os menores 

rendimentos e com as mais baixas taxas de formal~o: os empregados sem 

carteira e os trabalhadores domesticos. 0 rendimento medio dos empregados sem 

carteira sofreu urn aumento de 5,1%. passando de R$ 466,40 em 1995, para R$ 

490.20 em 2005. No caso dos trabalhadores domesticos. o rendimento medio 

passou de R$ 358.10 para R$ 401.80. urn aumento de 12.1%. 0 aumento do 

rendimento nessas categorias foi mais expressivo entre as mulheres. 

Faz parte. entao. do papal feminino na nossa sociedade, a¢es que dizem 

respeito ao recurso da solidariedade e que se desenvolve num Iento aprendizado, 

desde tenra idade e. ao qual por urn lado. nao se atribui valor ecooomico e, por 

outro. se desconhece o es~ de aprendizagem envolvido sendo. portanto, 

naturalizado. Neste sentido, a identidade da mulher tem sido vinculada a uma de 

suas potencialidades bio16gicas - o ser mae - e como este e um processo biol6gico, 

natural. tudo o que diz respeito ao desempenho do papel de mae. e obriga~o e nao 

e visto como~ ou competencia adquirida para o desempenho deste papel. 

Mulher e. naturalmente. mae e qualquer tentativa para estruturar sua identidade 

fora daquela de ser reprodutora. tern sido uma leota constru\3>. 

A saida do espa;o tradicional - o lar - e o ingresso no mundo do trabalho 

economicamente significative, ou seja, no mundo sistemico, tern se revelado urn 

analisador importante das transform~ que a mulher vern sofrendo na sua 
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identidade e auto-imagem. pais tern comprovado o que a guena ja havia antecipado, 

ou seja. que as mulheres podem sim. enfrentar o mundo produtivo. 

Pesquisador revela que. ao contrario de outras minorias. executiva nao e 
solidaria com outras mulheres. Esse e outros dilemas enfrentados pelas 

superexecutivas brasileiras podem dfficultar a ascensao feminina nas organiza~. 

0 movimento ainda e Iento. mas as mulheres corney1m a fincar bandeira em 

territ6rio predominante masculino: o mundo executive. Estalia o sexo fnlgil pronto 

para am~ milenios de conquista e de dominio masculine? Ninguem se arrisca a 

dar uma resposta oondusiva, embora existam muitas supos~ e hip6teses a esse 

respeito. 

Fala-se muito que a nova empresa e mais feminina. Mas a realidade e que a 

partici~ das mulhefes no alto escalao organizacional ainda e minima e nao 

apenas no Brasil. E quem chegou Ia tern de conviver com dilemas e mais dilemas 

que em nada favorecem o levante feminine na escalada das organiza¢es. 

Julio lobos explica que existe toda uma onda de literatura que defende que as 

mulheres poderosas mantem suas qualidades feminines e incorporam outras 

masculinas. A mulher ideal para a selva executiva tern personalidade propria, 

estabelece as pr6prias regras e consegue resultados espetaculares. lsso porque 

reUne o melhor da persona.Jidade masculina e da feminina. E capaz. por exemplo, de 

apoiar um funcionario em dfficuldades. mas tern punho e determina~o para 

massacrar urn adversario que ouse atravessar seu carninho. Espera-se que essas 

superexecutivas vivam o genera andr6gino e consigam fazer magica. usando o 

melhor do mundo masculine, porem. revestido por uma base feminina. "0 ser 

humano memo e incapaz de misturar 1raf;OS importantes de uma e outra 

personalidade com os de sua propria. sem incorrer em anos de auto-analise". afirma 

Julio. que questiona ate que ponto e possivel combinar magistralmente qualidades 

tao diferentes. 

E mais tacil uma mulher ficar deprimida porque nao consegue responder a uma 

questao existencial do que urn homem. "A mulher questions mais e sofre mais com a 

nio resposta a esse questionamento". explica. Para o consultor. o que irnporta para 

a mulher e estar bern com eta mesma e com o mundo. 0 homem. a seu ver, se tiver 

de sacrificar a1go pelo poder ele o faz com menos crise de consciencia. Julio 

arguments que o mundo corporative exige esse tipo de atitude. 0 autor cita a 

demissao como exemplo. A seu ver. se a demissao e inevnavel. o homem nao 
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pensa duas vezes. "'0 homem nao se preocupa tanto com a consequencia da 

demissao para os demitidos. Ja para a mulher e uma violencia .. , afirma Julio. "Para o 

homem, o aviso previo e urn mero formulario .. _ 

E tao generalizada a visao de que os homens na maior parte sao egoistas, 

gananciosos e s6 pensam em si que fico ate constrangido em tentar mostrar alguns 

fatos e dados que colocam essas generaliza¢es ofensivas em xeque. Antigamente, 

urn dos criterios que as mulheres usavam para escolher seus pares era justamente a 

generosidade masculina. Elas ficavam muito atentas para detectar homens 

generosos. aqueles que pagavam a conta num jantar (dele e dela). Aqueles que as 

levavam a lugares cams. urn teatro ou concerto. os que davam flares todos os dias, 

j6ias e presentes carissimos. Elas sabidamente procuravam urn par que estivesse 

ganhando muito mais do que precisava para viver sozinho. Que tivesse excedentes 

quando solteiro e. por conseguinte. dinheiro de sabra para cuidar de mais pessoas 

no futuro. Portanto. casavam-se com homens que nao iriam se sentir mais pobres 

depois da lua-de-mel e que nao redamariam todos os dias dos gastos da mulher. 

Casavam-se com homens acostumados a gastar mais com os outros do que 

consigo. 

Nao e coincideooa que "generosidade" advenha do pr6prio termo "genero". 

Pode-se argumentar que a generosidade masculina e uma consequencia da acao 

feminina. que nao e mento dos homens. Mas afirmar que OS homens sao todos 

canalhas e egoistas como encontramos em alguns textos academicos nao confere 

com os fatos. lnfelizmente, esse metoda de selec;io passou a ser considerado 

politicamente incorreto. A generosidade masculina passou a ser considerada mais 

uma forma de opressio machista ou uma forma de subomo para obter alga em 

troca. Ativistas defenderam o direito de igualdade na hora de pagar as contas, em 

vez de defender a generosidade reciproca, ou o attruismo reciproco. que seria a 

causa mais correta. Hoje. a maioria das mulheres trabalha. e o criterio agora vale 

para OS homens tambem. Certamente. eles estao atentos aquelas que gastam bern 

menos do que ganham. que dao presentes carissimos ao namorado. que pagam o 

jantar para ambos. em vez de simplesmente dividir a conta. 

As mulheres de hoje foram induzidas a se casar com homens menos generosos, 

egoistas de fato. e o resuftado esta ai. 0 numero de casamentos fracassados e 

div6rcios nao parou de subir nos ultimos trinta anos. A briga de casal por causa de 

dinheiro e uma das tres principais raz6es para a separacao. Mas ha uma segunda 
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conseqoencia ainda mais nefasta. Os homens passaram a gastar nao mais com as 

mulheres por quem se apaixonam. mas consigo. Passaram a comprar canetas 

Montblanc. sapatos e roupas de grife. em vez de rosas e presentes caros para etas. 

Continuaram tentando mostrar as mulheres que eles ganham muito mais do que 

precisam para viver. razao pela qual as mulheres os adoram mesmo assim. 

Continuam usando o mesmo criteno de selec;&o. mas de uma forma equivocada. 

Em nome de uma ideologia, transformaram o homem generoso de antigamente 

no homem narcisisfa de hoje. Toda essa os~ e esse consumo superftuo nao 
sao fruto do ""capitalismo neoliberar nern do "mercado de consumo". mas de uma 

visao equivocada do que e '"politicamente correto"' nas relacaes de gimero. Se voce 

pretende se casar com urn homem inteligente. competente e generoso e que nao vai 

controlar etemamente os seus gastos. procure os homens sob a 6tica antiga. 

Aqueles que ganham mais do que precisam para viver. OS que sao extremamente 

generosos com rei~ ao dinheiro. Hoje. o mesmo criteno se aplica a uma mulher. 

Voce teni um marido ou esposa inteligente. urn pai carinhoso e uma mie precavida, 

uma vida financeira sem sustos e. o mais importante. sem dividas para infemiza-los 

(acesso a Internet em www.kanitz.com.br). 

Poucas mulheres comandam as 500 maiores empresas brasileiras ou mundiais, 

segundo a manchete publicado na revista Veja.2000. a diretoria das grandes 

companhias e em geral um "'dube do Bolinha" em que mulheres nio entram. Oa 

ultima vez que contei. nao passavam de cinco as mulheres presidentes das 500 

maiores ernpresas brasileiras. 

'"Mulher nio sabe administrar'". disse-me o dono de urn conglomerado brasileiro, 

cujas filhas ficavam em casa e os filhos e genros ajudavam papai a tocar o neg6cio. 

Administfaeio e coisa para homem. afirmou outro empresario. De fato. muito da 

teoria e modo de pensar em administra~o vern de uma forma masculina de ver o 

mundo: agressivo. calculista, sem escrupulos.E muitos dos termos usados nesse 

meio tern origem daramente militar: companhia, divisao, campanha publicitaria, 

guerra de ~. aniquilar a concorrenaa. conquistar mercados. e assim por diante. 

A admin~ teve urn ava~ depois da II Guerra. quando varias tecnicas 

desenvolvidas na epoca, como logistica, pesquisa operacional. disciplina regimental 

foram usadas com grande sucesso nas primeiras multinacionais. necessitadas de 

que ordens fossem obedecidas a 15.000 quiiOmetros de distancia da sede. 



33 

Nesta cuftura militar e masculina. nao e de estranhar que mulheres nao se 

sentissem a vontade e desistissem da carreira nas grandes empresas. As poucas 

mufheres que galgam os altos escaiOes das 500 maiores, com todo o respeito que 

elas merecem. o fazem da~ndo a mllsica dos homens. A contragosto. precisam 

dar uns socos na mesa de vez em quando e soltar alguns palavrOes por ai. Sendo 

franca minoris, as mulheres nunca conseguem impor sua forma pr6pria, urn estilo 

feminino de admin~. 

Conhe9J todas as 500 maiores empresas brasileiras. as quais analisei durante 25 

anos.e de cinco anos para ca comecei a estudar as 400 maiores entidades 

beneficentes deste pais. uma pesquisa que realizo todo ano. e que encontra-se 

disponivel na Internet no endere;o www.filantropia.org. 

Para a minha grande surpresa notei um novo estilo de administrar. Diferente, 

mais eficiente. mais competente e mais dinamico do que aquele visto nas empresas 

masculinas. Alias, nao deveria ser surpresa. porque as entidades brasileiras sempre 

viveram com orcamentos apertados, nunca tiveram gordura para cortar. 0 estoque 

de uma fabrica fica parado por meses sem precisar de supervisao. Tente fazer o 

mesmo com 359 cria~ de uma aeche. por urn minuto. Administrar creches, 

hospitais ou meninos de rua seria urn treinamento excelente para os futures 

administradores do pais. 

As 400 maiores entidades nacionais beneficentes sao muito mais bern 

administradas do que a maioria das empresas brasileiras. por mais absurda que 

possa parecer esta minha observa~o. Existem varias raz6es para esse 

desempenho superior das entidades beneficentes. Clareza de prop6sito. etica, 

motiva~ dos funcionanos. satisfa~ pessoal com os resultados. Mas a principal 

razao para mim e bern dara: a grande maioria. se nao a totalidade das 400 maiores 

entidades. e adminislrada por mulheres. 

Lei elas conseguiram impor. sem sombra de dUvida. seu estilo feminino de 

administrar. com tecnicas novas. com concep;Oes novas de gerenciamento, calt;ada 

em relacionamentos e nao em ort;amentos. umas administra¢es mais leves, 

suaves. num ambiente mais divertido.(ADMINISTRACAO FEMININA, Publicado na 

Revista VEJA. 2000). 

As mulheres co~m a ganhar tanto dinheiro quanto os homens. mas agem de 

urn modo diferente na hera de investir. S6 que as instituM;Oes financeiras do Brasil 

parecem nio ter percebido isso. lnsatisfeita com as experiencias vividas como 
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profissiooal e como cliente. a consultora de fin~ pessoais Sandra Blanco passou 

a estudar o que acontecia em outros paises. especialmente nos Estados Unidos. E 

descobriu urn universe em expansao. 

Bancos e corretoras mantem departamentos especializados no atendimento ao 

publico feminine. Criaram tambem uma industria paralela de livros, videos, 

programas de televisio, seminaries. associa~ e congresses que abastece 

milh6es de mulheres com informa96es sobre o mundo das fi~. tentando 

ensina-tas a ficar mais espertas com suas economias. 

Poupan;;a e investimento preferido das mulheres. dizer que mulher nao pensa em 

investimento financeiro e ooisa do passado. Acompanhando tendencia de evolu~ 

do men::ado. a ala feminina demonstra, sim. interesse em apl~ para 

concretizar projetos. principalmente. de Iongo prazo. pelo menos no que se refere as 
que residem no eixo Rio- sao Paulo. 

Segundo urn estudo realizado pela empresa de pesquisa de mercado 

QuorumBrasil entre mulheres que realizam investimentos. as paulistanas projetam 

mais os investimentos para o retorno a Iongo prazo {78%) do que as cariocas (64%). 

que se mostram bastante interessadas em investimentos que tragam retorno a curto 

prazo (36%). 

Mas. diz a pesquisa. uma coisa e clara: tanto paulistanas quanto cariocas optam 

mais pela poupan~ na hora de investir. A cademeta e considerada interessante por 

82% das paulistanas e por 68% das cariocas. No entanto. no momenta de efetivar o 

investimento. este poroentual se reduz: 63% das mulheres de sao Paulo dizem que 

costumam investir em poupanca. contra 51% das cariocas. 

A area de im6veis tambem e vista como atraente para as mulheres. Entre 

paulistanas e cariocas. a pesquisa mostra quase um empate de interesse pelo setor, 

com parcentuais de 53% e 51%, respectivamente. Entretanto. apenas 8% das 

paulistanas e 7% das mulheres do Rio afinnam investir em im6veis. 

As cariocas mostram mais ousadia para apli~ em fundo de investimentos. 

Segundo a pesquisa. 45% delas consideram interessante e 34% afirmam investir. Ja 

as paulistanas. revelam menos interesse: 31% dizem que este tipo de investimento e 
atraente e 25% realmente aplicam. 

Por sua vez, as paulistanas se revelam mais antenadas ao mercado acioniuio. 0 

levantamento aponta que 36% delas acompanham o segmento. contra 15% das 

cariocas. Ainda assim. o investimento e efetuado. de fato, por urn numero menor de 
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mulheres - apenas 3% e 1% da ala feminina de Sio Paulo e do Rio, 

respectivamente. responderam aplicar em S9les. 
0 investimento em previdencia privada junta-se a poupa~ e fundos dentre as 

tres apl~ financeiras mais efetivamente realizadas. De acordo com a pesquisa, 

19% das paulistanas e 9% das cariocas afirmam investir na previdencia. Seguros e 

cons6rcio aparecem atras. com indices de 3% (paulistanas e cariocas) e 4% e 0%, 

respectivamente. 

4.1 Risco e Rentabilidade 

Confiar na entidade 00 banco em que sera realizada a apl~o e 0 requisite 

principal, tanto das paulistanas quanto das cariocas. lsto e primordial para 34,6% 

das mulheres de sao Paulo e para 36.4% da ala feminina do Rio de Janeiro. 

Uma caracteristica. entretanto. as difere na hora de investir. Enquanto 26.7% das 

cariocas se preocupam mais com a rentabilidade do investimento do que com os 

riscos (19,3%). para 27.3% das paulisfanas OS riSCOS sao mais preocupantes do que 

a rentabilidade (19.8%). 

0 tempo de resgate da apli~ e os impastos apresentam dados quase 

similares entre as paulistanas e cariocas. Para 12,8% da parcela feminina de sao 
Paulo e 11,9% das cariocas afirmam que o tempo de resgate e requisite no 

investimento. Os impastos aparecem quase empatados com indices de 5,5% e 5,6% 

entre paulistanas e cariocas. respectivamente. 

0 estudo da Quorum Brasil foi realizado no mes de abrii com entrevistas 

realizadas a 570 mulheres das dasses A e B de sao Paulo e Rio de Janeiro. 

4.2 Como a mulher se relaciona com o dinheiro 

GlOria Pereira • autora do livro "'A energia do dinheiro". diz que. nas fina~s. 

peroebe uma difere~ basica entre o masculino e o feminine. De urn modo geral, a 

sociedade espera que o homem seja provedor e este valor cultural esta no seu 

inconsciente profunda. Ele associa sucesso. poder e potencia sexual a quantidade 

de dinheiro que movimenta. por meio da ostenta~ dos simbolos de poder que as 

mulheres buscam nos homens: carro. neg6cios. luxo, im6veis etc. 

Nesta mesma linha. a sociedade espera que a mulher administre o lar com 

qualquer quantidade de dinheiro disponivel. de forma que nada falte e todos estejam 

confortilveis. A prOpria palavra ECONOMIA vern de OIKOS (casa) e quer dizer "'a 

arte de bern administrar a casa"'. 
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Uma boa ed~ financeira atualizada, para homens ou para mulheres, 

contempla tanto o aspecto masculino quanto o feminino do dinheiro. ou seja, o 

masculino represents a ACAO de "'fazer dinheiro"' por meio de uma atividade 

econ6mica e o feminino representa a capacidade de desfrutar da vida com 

EMOC;AO. junto aos entes queridos. sem criar problemas de inadimplencia Mura. 

Por uma questao histOrica. as mulheres estao muito mais prontas do que os 

homens para admitir que nao sabem lidar com investimentos e dinheiro. E se 

interessam em aprender, passando a aplicar os novos oonhecimentos 

imediatamente. 

Enquanto que a maioria dos homens nem imagina que possa aprender mais 

sobre fi~. porque seria admitir (de forma inconsciente) que esta com 

problemas de potimcia. tal a carga que carrega historicamente. Tenho visto que o 

papel das mulheres tern sido tambem o de sensibilizar seus pr6prios companheiros 

e filhos para esta nova educacao financeira. 

Entretanto. o capital de risco para investimentos no mercado vanavel ainda e 
predominantemente masculine. tanto em valores financeiros quanto em quantidade 

de investidores. 

Hoje em dia. as mulheres vern ocupando espa~ em todas as atividades 

ecooomicas com maestria, como politicas. empresarias. profissionais liberais, 

autooomas e empregadas. embora ainda sejam remuneradas aproximadamente 

30% menos do que os homens nas mesmas atividades. 

0 sexo feminino ja e maioria entre os estudantes universitilrios. A ~o de 

que as oportunidades estao abertas a ambos os sexos tern permitido urn rapido 

avar19J das mulheres nas quest6es de adminis~ financeira. investimentos e 

ed~ dos filhos. Por ser naturalmente generosa e amorosa. e comum a 

contusao entre amor e dinheiro. porque ambos representam energia de troca. 

Um aspecto curiosa e recente e que. a medida que as mulheres se tomam 

financeiramente independentes. tambem se tomam independentes na rela~o com 

os homens. E cada vez mais comum mulheres resolvidas financeiramente, com ou 

sem filhos. preferirem viver sem os companheiros no mesmo teto. Como 

consequencia. o oous da ed~ dos filhos. cada vez mais. esta a cargo das 

mies. 

0 prof. Muhammad Yunus. detentor do premio Nobel da Paz 2006. criou em 

Bangladesh. nos anos 70. o Grameen Bank. com 95% dos clientes mulheres. por 
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serem naturalmente mais comprometidas com a familia do que os homens e, 

conseqiientemente. com o pagamento dos emprestimos. para evoluirem mais 

rapidamente. induindo todos os membros. Hoje, o Grameen Bank tern 7 milh6es de 

clientes que tambem sio s6cios. 

Na China de 2006. a pessoa mais rica do pais e uma mulher '"self made woman", 

Zhang Yin com 3.4 bilhOes de d61ares, que iniciou o neg6cio de embalagens 

importando papel reciclado dos Estados Unidos. 

"0 que voce faz com o dinheiro e o que voce faz com sua vida"'. Dinheiro e afeto, 

embora intimamente relacionados, uma energia nao substitui a outra. Educa~o 

financeira dos filhos passa por re-aprendizado dos pais. para 0 seculo 21. 

Nao se preocupe em deixar bens materiais e fina~ para seus filhos. A melhor 

educac;io e ensin8-los a criar e multiplicar seus pr6prios recursos financeiros. 

Todas as re~ humanas sao movidas pela energia do dinheiro: familia. 

trabaiho e todos os neg6cios, educac;8o. politica, todas as religiOes. os recursos da 

natureza. as atividades sociais e econ6micas. 

As 5 leis universais {lei da multipl~o. da negocia~. da sustentabilidade, dos 

sonhos e dos riscos) sao o segredo da riqueza material e espiritual: 

FAZER DINHEIRO - lei da Riqueza ou da Multiplicac;8o 

NEGOCIAR- Comprar e Vender 

LUCRAR- criar "'filhotes"' 

APUCAR - para realizar os sonhos 

INVESTIR- para lidar com risco sem perder o patrim6nio 

0 estilo pessoal de cada um lidar com dinheiro: consumista ou entesourador, 

desligado ou escravo. se tern raiva ou fica confuso entre amor e dinheiro. e uma 

questao delicada e profunda. 

0 estilo determina sucesso ou fracasso financeiro tanto na vida pessoal quanta 

nos neg6cios. Existe uma nova forma de educar-se financeiramente. partindo da 

vida que se quer levar e nio das entradas atuais. (acesso a Internet em 

www.sineraianetcom.br). 
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4.3 Resultados obtidos atraves de Pesquisa Explorat6ria 

Ap6s um levantamento bibliografico, foi realizada uma terceira pesquisa peJa 

amostragem probabilistica ao estudo em questao. Responderam a pesquisa mais de 

100 mulheres entre idade de 20 a mais de 50 anos, entrevistadas com questionario 

estruturado composto por perguntas fechadas e respostas estimuladas por inquerno 

pessoal, apresentado no Apendice 1. As i~ retiradas da pesquisa serao 

apresentadas a seguir em forma de t6picos para melhor entendimento. 

A pesquisa foi realizada em duas cidades distintas. Curi(Jva (Norte Pioneiro} com 

aproximadamente 14.679 habitantes e em Curitiba com populac;OO estimada de 

1. 788.559 de habitantes. 

4.3.1. Faixa de ldade 

QUADRO 4.3.1 - Faixa de ldade 
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A grande maioria foram mulheres de 30 a 40 anos que nao se opuseram a fazer 

0 questionario. 

4.3.2. Estado Civil 

QUADRO 4.3.2- Estado Civil 

EST ADO CIVIL 

00 ~--~----~------------~ 

40 

20 

0 
soleira casada diworciada viUva 

GRARco 2- AAMicE 1 

FONTE: 0 Auloc;2.007. 



39 

As estatisticas populacionais no mundo inteiro demonstram, sem qualquer 

sombra de dUvida que os homens morrem de 5 a 8 anos antes que suas 

companheiras. Se considerarmos que os homens geralmente sao mais velhos que 

suas companheiras toma - se mais do que evidente que as mulheres precisam ser 

preparadas para lidar melhor com as finan.;as. 

Em nosso pais ainda nio existem muitas estatisticas confiaveis a esse respeito, 

mas nos Estados Unidos sao bastante eloqOentes: 80 a 90% das mulheres, em 

algum momenta de suas vidas, terao que tomar decis6es financeiras sozinhas e por 

seus filhos; de cada quatro mulheres. tres serao viuvas no fim da vida. Por outro 

lado. mais de 40% das pessoas fisicas que aplicam nas balsas de valores de Ia sao 
mulheres. prova suficiente da capacidade delas de participar ativamente dos 

esquemas de investimentos da familia. 

Aqui. como Ia. quando nao conhecem nada de admini~o financeira, as 

mulheres costumam ser 6timos alvos para aventureiros e pessoas inescrupulosas. 

Nao e de hoje que existem homens que procuram aproximar-se de viuvas e 

mulheres carentes de amor, porem de certas posses. apenas para tirar o maximo de 

vantagens que puderem. 

Nao fosse outra razio pela elevada quantidade de separa~ que ocorrem em 

nosso pais e no mundo inteiro. e sumamente importante que as mulheres tomem 

conhecimento do que acontece em tomo delas e termos de economia e finanYJS. 

Hoje em dia a mulher deve saber quais sao as taxas de juros para emprestimos, 

cart6es de credito e cheques especiais. mas tambem quais sao as aplicac;Oes de 

maier rentabilidade. maior liquidez e de menor risco. 

Os maiores problemas ocorrem quando uma mulher se separe de seu 

companheiro e nao tern n~o alguma das fina~s do casal. Ela nao vai poder 

discutir se a pensao acordada e suficiente ou nao. e se a divisao dos bens foi feita 

corretamente. etc. 

A mulher modema deve exigir do companheiro que ele em que aplicac;Oes e 

investimentos estio as reservas da familia e quais os seguros de vida que cobre as 

vidas de uma das partes ou do casal. 

As mulheres geralmente tern metas ligadas ao born relacionamento na 

comunidade e a qualidade de vida que, para etas, significa satisfa~ pessoal. sao 
geralmelite mais conservadoras. mais seguras e tern os pes firmes no chao, mas 

existem ex~ onde as mulheres assumem urn papel mais dinamico e realizador. 
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Quanto aos filhos, elas defendem ferozmente seus interesses. porque sabem quais 

sao as verdadeiras necessidades da familia. Na vigencia do casamento se elas 

assumem um papel de administradoras do dinheiro, elas obtem melhores resultados 

que seus companheiros, as mulheres modemas desejam ter mais autonomia, por 

decidir sem dependencia de seus oompanheiros e outras pessoas. 

4.3.3. Grau de Escolaridade 

QUADRO 4.3 3- Grau de Escolaidade 
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Pode -se observar no grafico que existe uma grande diferen~ no grau de 

escolaridade das cidades, 0 choque cultural das pequenas cidades brasileiras e 
desfavoravel ao desenvolvimento do pals, ainda existe nestas cidades a troca de 

favores entre politicos e eleitores, Onde para OS politicos e preferivel ter eleitores 

com nlveis de analfabetismo ou semi para continuar no controle. E 

conseqCJentemente as mulheres menos favorecidas casam cedo, com mais ou 

menos 15 a 17 anos. pois seus pais nao podem sustenta -las por muito tempo, 

engravidam sem um planejamento familiar, trabalham na lavoura, para ajudar no 

or~mento da familia. 

A partici~ feminina no mercado de trabalho formal do Parana cresceu de 

37,3% em 1995 para 39,7% em 2002, neste ano de 2002, as mulheres foram 

responsaveis por 48,45% (28.389) das 58.589 novas vagas com carteira assinada 

criadas no Estado do Parana (FONTE PNAD). 

No Parana o rendimento medio das mulheres era 15% inferior a media do Estado 

e 22,3% abaixo do salano dos homens. Cada contrato coletivo pesquisado contem, 

em media, cinco clausulas que tratam das garantias referentes ao trabalho da 

mulher, 85% delas se referem a ges~o, matemidade e responsabilidades 

familiares. Os outros 20% estao distribuidos entre cond~ de trabalho (8% ), 
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saUde (em torno de 5%), equidade de genero (4%) e exercicio do trabalho (menos 

de2%). 

Com os meios de que a sociedade dispOe atualmente, as ~ para uma boa 

instru~ financeira sao bastante acessiveis. Curso, seminarios. paJestras, 

treinamentos pela Internet jomais, livros, revistas especializadas e jogos educativos, 

tudo isso sao formas altemativas ou complementares par um born aprendizado. 

S6 n8o aprende quem nao quer, descreve Jose Pio (Educac;8o Financeira,2004), 

as desculpas sao apenas uma forma de justificar o desinteresse, a apatia e a falta 

de disciplina. 0 ser humano tem dificuldade em assumir abertamente que a culpa e 
sua e de mais ninguem. 

QUADRO 4.3.4- Renda Familia-
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4.3.4. Consultor Financeiro 

Na pesquisa quase 100% das mulheres nao aceitam a consuttoria de outras 

pessoas para administrar seu proprio dinheiro e muitas nao sao boas negociadoras, 

nao pedem descontos ao pagar a vista, nao pedem recibos. nao tem paciencia de 

pesquisar prE!9JS, ansiedade de fazer compras quando esta depressiva ou chateada 

utilizando o cartao de credito alem do limite como fuga para os problemas, entre 

outros. 

QUADRO 4.3.5- ConstJtor Fll'lCVleeiro 
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A escolha de um consultor financeiro pessoal deve ser dada com a mesma 

importancia que se da ao medico da familia. Para se conhecer melhor a area 
financeira e preciso ter s61ida formac;io academica e profissional da materia, e estar 

em contato diario com os mercado nacionais e intemacionais e se recidar, 

continuamente na teoria e na pratica. Consultar ou aconselhar-se amigos. parentes 

ou vizinhos para tomada de decisOes de apl~ nao e uma das ideias mais 

brilhantes. Profissionais que atuam na area de seguros especializados, em seguro 

de vida e saUde quantidades de previdencia complementar privada podem oferecer 

excelentes assessorias. 

Os planejadores financeiros podem receber honorarios fixos, trabalhar a base de 

comissOes ou basear seus honor8rios numa combinac;io de ambos. Seja qual for a 

modalidade. isso deve ser muito bern esclarecido, antecipadamente, para nunca 

haver mal entendidos posteriores. 
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4.3.5 A Mulher e o Planejamento Financeiro 

Algumas mulheres acham que podem gastar dinheiro enquanto tiverem folhas de 

cheques no talao ou credito disponivel no cartao, o on;amento nao deve parecer 

restritivo, e sim uma forma de saber quando se tern para gastar. 

Em geral sao as mulheres que assumem a tarefa de pagar as contas mensais da 

casa, porem nao se envolvem com a admini~ da riqueza da familia. Pagar as 

oontas e a ~ perfeita para entender e participar das estrategias de 

investimentos da familia. 

Para T. Harv Eker em Os Segredos da Mente Milionaria, diz que o principio da 

riqueza e: ou voce controla seu dinheiro ou ele te controlara e da algumas de 

porcentagens de rendimentos como: 

- 10% da Conta de Poupanc;a para despesas de Longo Prazo; 

- 10% na Conta da lnstru~o Financeira; 

- 50% na Conta das Necessidades Basicas; 

- 10% na Conta das ~-

lndependente do quanto de dinheiro que voce possui, oomece a administra - lo 

agora. 

No gratico abaixo. destaca-se que mesmo na cidade grande como na cidade 

pequena as mulheres chegam na mesma condusao: sabem planejar, organizar e 

controlar seu plano financeiro. 

QUADRO 4.3.6- Mulheres 1em dificuldades em planejar? 

Mulheres tem dificuladades em 
planejar? 

80 T""'!"""'---......-_..-....,...__......---:-----:------oz 

60 .,____-..;..~ 

40 1------

20 

0 

FONTE: 0 lwtor.2007. 

Vale a pena identificar o tipo de pessoa que voce e, pois isso ajudara a melhor 

avaliar os neg6cios financeiros e futuros com os quais ira se deparar. Conhecendo 

seus pontos fracos, voce tomara precauc;Oes, evitando maiores danos. Pec;a ajuda a 
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pessoas de sua confia~. elas poderiio auxiliar a superar os pontos trageis e tomar 

decisOes na vida. Podendo ser conservadora ou anojada nas suas fi~s. 

Conservadora: A pessoa que nao gosta de alterar os h8bitos, pode -se constituir 

uma vantagem. pois tern menor probabilidade de entrar em neg6cios mirabolantes e 

de altos riscos. 

Arrojado: gosta de experimentar ideias novas, implica em urn aumento do risco, 

pois as decisOes sao tomadas, algumas vezes, sem que avalie com maior 

profundidade o neg6cio proposto. A arrojado tern maiores probabilidades de 

conquistar o que se propOem em prazos mais curtos. Por outro lado, a curto prazo, 

pode perder mais do que o conservador, para quem a inseguraru;a e estabilidade 

sao fatores preponderantes. 

Enfim, as mulheres contribuem um maior parte da renda brasileira e tern 

interesse em poder administrar melhor a sua vida financeira pessoaJ conforme o 

gnmco abaixo: 

QUADRO 4.3.7 -Interesse pelo ~Familia" 

IN I BESSe PBD QRCAMEMO FAMILIAR 

100 ~-------------------------~ 
90 
80 
10 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

FONTE: 0 Auta ;2007. 

Fazer o orc;amento domestico nao e tao dificil, basta apenas ter ~ de vontade 

e trac;ar metas para que haja reservas pr6prias e independencia financeira. Enfim, as 

pessoas que pensam pequeno dao duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam 

trabalhar muito para sempre;quem e rico trabalha duro. poupa e investe o dinheiro 

para nunca mais ter que trabalhar. 
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5 ESTUDO DE CASO 

As ultimas decadas abriram novas possibilidades para as mulheres. embora as 

chances ainda nio sejam as mesmas para ambos os sexos. Ainda o comportamento 

apropriado para as mulheles signifies ser menos assertivas. diretas e competitivas 

que os hornens, ate as mulheres que foram criadas em familias igualitarias, nas 

quais lhes disseram que poderiam ser tudo o que quisessem e que sao tao capazes 

quanta qualquer menino descobrem que , no mundo real, ha uma pressao sutil para 

se encaixar nas normas culturais de comportamento feminino. 

Os estudos de caso que sera descrito logo a seguir, mostra como tres irmas, 

criadas pelos mesmos pais. ou seja. com a mesma ed~ financeira. planejaram 

e continuam planejando o seu futuro financeiro de formas diferentes. 

Estudo de Caso 1 

A partir dos 23 anos, procurei viver financeiramente independente dos meus pais. 

Fui trabalhar em uma Industria de Papeis e Celulose no interior do Parana, Ionge 

de meus pais que moravam em Curitiba. 

0 salario era razoilvel. no entanto. foi muito dificil para manter a vida que meus 

pais me davam. pois precisava fazer economia devido as obrig~ do mes, tais 

como: cond~ ao trabalho, pagamento da pensSo onde morava. alimen~o e 

vestuario e economizava urn pouco mais para poder visitar meus pais uma vez por 

mes. 
Foram 04 anos de muito trabaUta e pouca diversao. 0 maior investimento que 

tive foi pessoal. consegui amadurecer com tantas dificuldades. 

Voltei para Curitiba e aos 26 anos casei e parei de trabalhar. deixando para o 

meu marido as financ;as para e!e administrar. 

Ele trabalhava como empregado em uma loja de auto~s. para n6s dois era o 

suficiente. mas com a chegada dos filhos tudo mudou. 

Tenho dais filhos e logo que eles cresceram vieram as preocu~ de 

investimentos para a ed~. 0 pensamento era somente neles. a procura de 

uma boa escola era primordial. 

Esta epoca estava muito dfficil porque o Pals estava com uma grande infl~o e 

recessio economica. e nao queria que meus filhos estudassem em colegios 

publicos porque o ensino como ate hoje e precario. 
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Estavamos pagando colegio particular. tinhamos a presta~ da casa, 

alimen~o. medicos. materiais escolares, etc. 

Foram anos dmceis. ate urn dia quando meu marido teve a ideia de montarmos 

urn escritOOo de representa¢es. Ele trabalhava viajando nas principais cidades do 

estado e eu trabalhava em casa. atendendo dientes. junto com os deveres 

domesticos. 

Tres anos depois, resolvemos morar em outra cidade mais central do estado, 

porque as despesas estavam altas. com viagens, hospedagens do meu marido e 

cond~ que era prOpria. 

Procuramos varias cidades em constatamos que Maringa era a mais viavel para 

n6s morarmos, pois o custo de vida era baixo. e se aproximava muito com a 

qualidade de vida que queriamos. 

Os estudo dos meus filhos continuaram em colegios particulares, com a 

mensalidade 35% mais barata do que em Curitiba. alem da alimen~. vestuario e 

por ser uma cidade menor. voltamos ao lazer. pais fazia muito tempo que nos nao 

tinhamos conforto e tmnqUilidade. 

Com o aluguel de nossa casa em Curitiba. pag8vamos o aluguel do apartamento 

e o condominia. 

Nossa situac;io financeira co~u a melhorar muito, pagamos o resto do 

financiamento da casa em Curitiba, vendemos e com a economia que fizemos todos 

estes anos compramos nosso apartamento. 

Hoje, com os filhos formados em Universidades Estaduais, estamos querendo 

investir em im6veis. para a seguran~ financeira, no futuro quando o meu marido se 

aposentar. 

Neste estudo de caso mostra que como se pode trabalhar e ter ganhos com ele. 

Ela junto com o seu marido obtem uma renda razoavel para a seguraf1f;S 

financeira. e todas as decis6es sao tomadas juntas. a saida da cidade grande para 

uma menor, favoreceu muito a vida financeira do casal, atraves do somat6rio de 

experiencias em epocas dificeis. 
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Estudo de Caso 2 

Estudava em duas Faculdades particulares, cursando durante o dia Biologia e 

durante a noite Estudos Sociais. todas pagas pelos meus pais, com isso ate os 

meus 21 anos dependia financeiramente deles. 

Aos 19 anos conheci o meu marido na faculdade. e logo casamos. nio podendo 

mais depender do meu pai decidi trabalhar. ate adquirir experiencia fui trabalhar 

como estagiaria no banco de sangue em urn hospital. logo depois soobe de uma 

vaga no Hospital Erasto Gaetner me contrataram e estou Ia ate hoje. 

Com a jomada de 8 horas five que trancar a faculdade de Biologia e somente 

estudar a noite Estudos Sociais no qual sou formada. Com o meu salano pagava a 

faculdade, comprava roupas e sapatos e colocava o restante na poupan~. 

Ao casar, fui morar com minha sogra, e os gastos eram s6 meus nao precisava 

me preocupar com alimenta~o. pagamento de agua, luz e telefone. 

Quando o meu filho nasceu que os gastos aumentaram. pois tive que contratar 

uma pessoa para ficar com ele. pois tinha uma saude tragil. mudei de plano de 

saUde para urn melhor, ao crescer vieram os gastos com escola, vestuario, etc, todo 

o meu salario ficava para meu filho. 

Com a doenc;a do meu marido, os gastos da casa ficaram todos para mim, ate ele 

falecer. 

Com a pensio do meu marido pude controtar melhor os meus gastos, porem no 

come{X> foi muito dificil. pois algumas dividas que estavam no nome dele, tive que 

pagar e como nao fazia o~mento nao tinha ideia de quanta e 0 que estava 

gastando. fiz emprestimo no banco para pagar as minha dividas e consegui me 

controlar nas despesas aos poucos. 

Ao receber os atJasos da pensao. investi em COB. no qual consegui fazer a 

reforma em minha casa. esta que foi doada para o meu filho da minha sogra. 

Hoje com o meu salario, consigo pagar todas as minhas obrigac;Oes e do meu 

filho. e com a pensio a escola e o lazer. 

0 relata confirma a fon;a de vontade de veneer sem ao menos ter uma base 

s61ida de confianc;a naquilo que esta fazendo. nao fazer o~mento fez com que ela, 

se perdesse em suas fina~s. sem ajuda do marido para administrar. tendo tantas 

preocu~. 
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Estudo de Caso 3 

Casei muito nova, com 19 anos e meu marido era dez anos mais velho do que 

eu. talvez fosse essa diferen\2 que fez com que eu nao tivesse nenhum interesse 

em cuidar das fina~. 

logo tive minha primeira filha, moravamos de aluguel e como somente meu 

marido trabalhava, tivemos que controlar as despesas. 

A muda~ em nossas vidas ocorreu quando meu marido recebeu uma proposta 

do seu irmao para trabalhar de s6cio numa empresa de materiais recidados, 

naquela epoca eram poucas as empresas que trabalhavam como este tipo de 

neg6cio. 

Tudo foi dando certo, a nossa vida melhorando. ja tinhamos na epoca a nossa 

casa ja quitada. e tinhamos terias. iazer, logo vieram mais dois filhos e os tres 

estudavam em escolas particutares. faziam ingles. tenis. dan~ etc.. enfim 

financeiramente estava tudo bern, ate entao eu estava Ionge de saber o que estava 

acontecendo financeiramente e pessoalmente com meu marido. 

Como tudo estava indo bern, resolvemos morar em apartamento num Iugar mais 

nobre, era melhor para as crian~. pois proximo a escola. mercado, hospitais, etc. 

Urn dia. meu marido foi se oonsultar ao medico e descobriram que estava com 

cancer. para n6s a vida parou oeste momento. 

Como tinhamos que nos adaptar a nova situa~. com idas e vindas de hospitais, 

quimioterapias. viagens para sao Paulo para cirurgias. pianos de saooe cada vez 

mais alto, os gastos eram muito grandes. 

Quando meu marido faleceu, o pior aconteceu. eu nao sabia ao certo o que nos 

tinhamos de bens. qual era o valor da quota de sociedade nas empresas do grupo, a 

empresa cresceu de certa forma que foram abertas novas filiais por todo o pais, e eu 

na dependencia inform~. 

Fizemos o inventario. e assim pude saber quanto n6s possuimos de bens e 

descobri que n8o podia continuar com a vida que tinhamos antes. 

Os seguros de vida que meu marido fez. me deram urn for\:8 financeiramente, 

mas nao foi suficiente. precisei trabalhar para poder continuar pagando os estudos 

dos meus filhos. 

Para saber o que fazer pedi a ajuda ao meu consultor financeiro, o meu cunhado, 

s6cio do meu marido. g~s a ele consegui abrir urn neg6cio que posso administrar 

e continuar dando o conforto que meu marido dava aos meus filhos. 
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Com a morte de meu marido. tive muitos problemas por nao ter um orvamento 

domestico e por nunca ter vontade de saber o que meu marido fazia. quais eram as 

suas aplica¢es e como administrava o nosso dinheiro. confiava que ele sempre 

sabia o que fazer nos momentos dificeis. 
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Enfim porque estas mulheres tiveram tanta dificuldade em planejar. organizar e 

controlar seu planejamento financeiro? 

Elas como tantas outras ouviram a vida inteira de pais, marido, amigos e colegas 

de trabalho mitos e mensagens sobre mulheres e riqueza que sao os seguintes: 

1. tanto faz casar com um homem rico ou com urn homem pobre. 

Pode parecer certo teoricamente, mas persiste o fato de que, com cerca de metade 

dos casamentos tenninando em div6rcio, e existe muito mais homens pobres do que 

ricos. 

2. nio precisar se preocupar em ter diplomas que a preparem para urn emprego 

que pague bern. pois seu salario vai ser apenas um refo~ da renda familiar. 

3. as mulheres nao d8o para o dinheiro. 

4. voce vai fazer urn homem se sentir impotente se ganhar mais dinheiro que ele. 

5. o dinheiro n8o traz felicidade 

6. e melhor fazer o bern que se dar bern na vida. 

7. e pouco feminino uma mulher falar de dinheiro 

8. trabalhe duro que o dinheiro vern 

9. os homens sao mais espertos que as mulheres em rela.;!o ao dinheiro. 

Dutro fato tambem relevante e a forma como se devem criar os filhos. 

Para se criar filhos responsaveis. o requisite indispensavel e que haja pais 

respons8veis. 

E sabido que os pais sao os maiores exemplos para os filhos. tanto no sentido 

positivo como negativo. pois aquila que aprendemos durante a infancia, de alguma 

maneira, sera indelevelmente impressa em nossos cerebros. Evidentemente quando 

a cria~ enxerga o pai ou a mae nada fazendo ou dependendo sempre de outros 

para seu sustento. e eventualmente ainda tendo algum vicio, esta situagao anormal 

nao sera nenhum exemplo positive para ela. Desde de cedo a crianya deve saber 

que e o dinheiro ganho pelos pais que sustenta a casa, paga o supermercado, o 

aluguel e tudo mais. 

Educa~o e uma palavra muito ampla, que pode adquirir muitos significados. Pais 

podem educar os filhos levando - os ao teatro, assistindo a espetaculos musicais, 

mostrando o valor da boa leitura e ensinando-lhes a freqOentar bibliotecas. 

lmportante mesmo e que os pais saibam a dar a seus filhos o maximo que o dinheiro 
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permite. incentivando - os a serem curiosos e desejarem aprender e a metade do 

carninho para que se tomem cidadaos bern- sucedidos. 

E born sempre relembrar que e atraves do trabalho que a maioria dos seres 

humanos progride e pouco a pouco vai adquirindo os bens materiais e espirituais a 

que aspira. 

Para se poder tomar decis6es deve nao ser somente uma funcionaria do lar, e 

sim participar em pe de igualdade do processo de planejamento financeiro, 

conversar sobre estrategias de investimentos, tirar inform~. incluir-se em 

reuni5es, discussOes e decisOes relativas a investimentos. mostrando interesse nos 

assuntos ligados a vida financeira da familia. 
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6. GUIA PRATICO E FINANCEIRO PARA ULHERES 

Neste capitulo pretende-se explicar atraves de uma planilha e etr6nica, a 

administraf;So dos gastos domesticos. 0 controle atraves da planilha e muito tacil e 

dinamico, e composta do saldo inicial mais a entradas (receitas} menos a salda 

(despesas). As despesas sao divididas em fixas e variaveis. A planilha pode ser 

alimentada todo 0 dia do primeiro ao ultimo dia do mes, ao final da planilha observa

se o controle de agua e luz para o habitual controle do consurno dos mesmos. 

FONTE: 0 Autor, 2007. 
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7 CONCLusAO 

0 estudo de caso realizado no presente trabalho possibilitou identificar a 

viabilidade do ~mento domestico focado para mulheres, para que as mesmas 

possam gerenciar sua vida pessoal e profissional de forma pratica e dinamica. 

Qualquer atividade humana realizada sem qualquer tipo de preparo, e uma 

atividade aleatOria que conduz. em geral, o individuo e as organiza~ a destinos 

nao esperados. altamente emocionantes e via de regra a sit~ piores que 

aquelas anteriormente existentes. o ~mento domestico visa a qualidade de vida 

em que administrar financeiramente signifies gastar dentro dos limites do que se 

ganha, aplicando-se tambem as mulheres devido a eras terem que se dividir entre 

casa, filhos sendo que muitas ja conquistaram sua vida financeira com ou sem ajuda 

de um companheiro. 

A educacao recebida de nossos pais e responsavel tern muita importancia na 

nossa vida e na vida de nossos filhos, muitas pessoas apresentam rejeic;io diante 

das express0es financeiras. Como a escola nao d8 qualquer instru~ financeira, a 

crianca cresce e continua ignorando o assunto dinheiro. Quando o adulto se depara 

com os esquisitos termos do mundo das fina~. a tendencia e fugir deles. E 
grande o numero de empresarios que nao sabem a difererN;a entre um balan~. uma 

demon~ de renda e um ftuxo de caixa. como e grande o numero de 

empregados e profissionais autonomos que nao tern noc;ao do assunto. 

A mulher direciona seu valor a atitudes convenientes como ser boa acolhedora e 

cooperativa do que ter uma liga~ direta a dinheiro. e isto faz com que nao haja urn 

controle em suas fina~s pessoais. 

Para se atingir a independencia financeira, primeiramente deve-se controlar 

rigorosamente o seu dinheiro. como. par exemplo, poupando. investindo em a~. 

im6veis. fundos de renda fixa, evitar ter dividas, planejar a aposentadoria, e se 

necessano escolher urn consuHor financeiro no awalio de investimentos para renda 

favoravel ao momenta. 

A escolha de um consultor financeiro pessoal deve ser dada com a mesma 

importancia que se d8 ao medico da familia. Para se conhecer melhor a area 

financeira e preciso ter s61ida forma.;8o academics e profissional da materia, e estar 

em contato diario com os mercado nacionais e intemacionais e se recidar, 

continuamente na teoria e na pratica. Consultar ou aconselhar-se amigos, parentes 
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ou vizinhos para tomada de decisOes de aplica¢es nao e uma das ideias mais 

brilhantes. Profissionais que atuam na area de seguros especializados, em seguro 

de vida e saUde. quantidades de previdencia complementar privada podem oferecer 

excelentes assessorias. 

No estudo de caso. mostrou com a vinda dos filhos a situa~ financeira e mais 

dificil principalmente com a perda do chefe de familia, por isso e necessaria 

estabelecer que para uma vida financeira melhor para os filhos, urn dos maiores 

deveres dos pais deveria ser preparar os filhos para enfrentarem a realidade do 

mundo, de modo que se tomem pessoas preparadas para urn vida adulta e de 

terceira idade tranqOila e independente, contribuindo com a educa~o. bons 

conselhos, garantindo a luta pela sobrevivencia. 

Ao desenvolver o assunto sobre ~menta familiar. mostra que ainda ha muito 

que se discutir. e preciso compreender que para se fazer urn planejamento nao 

basta apenas Ia~ os valores de quanta gastou continuamente todos os meses e 

sim criar metas para que as despesas diminuam e a renda obtida gere novas 

investimentos futuros e a mulher conquistando a cada dia o seu espa9J no lar ou 

nas organiza9Qes. deixando de lado os mitos sociais que a rela~o com o dinheiro e 
tao complexa pode sim e deve planejar. organizar e controlar sua vida financeira 

basta acreditar e se empenhar em realizar. 
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MULHERES 
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fiCHA DE PESQUISA- OR(;AMENTO PESSOAL. PARA MUUIERES 

Pesquisa realizada para fim Academico de Especializayao em Conlabifldade e F~ para trabalho de 

conclusio de curso pela UNIVERSIOAOE FEDERAL 00 PARANA- UFPR 

1 -Qual a faixa de sua idade? 
( )20a30anos ( )31a40anos ( )4U50anos ( )51 anosacima 

2- Qual o seu gnw de escofaliidade? 
( ) 1'" grau incolnpleto { ) 1° gr.w ~ ( ) 2D grau incomp1eto ( )1!' comp1e1o 
( ) 3" grew ir!COtuplew ( ) JO grau comp1eto 

3 -Qual o seu eslado dvel? 
( ) solteira ( ) casada ( ) diwoR:iada ( ) viUva 

4 - Possui lillhos? 
{ ) nenhum ( ) um ( ) dois ( ) 1res ( ) acima de 1Ifis 

5-Qual a sua profissao? 
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( ) do lar ( ) funcionaria de empresa pUblica ( ) funcionaria de empresa privada { ) empres8ria ( ) profissionallmeral ( 
)esludanle 

6-Qual e a sua renda famiiar? 
( ) 1 a 2 saltitrios ( ) 3 a 4 salarios ( ) 5 a 6 salirios { ) 7 a 8 salarios 
( ) 9 a 10 saliirios ( ) acima de 10 salarios 

7-Quem adlniiaislla a rend& familiia£ em sua casa? 
( ) esposo ( ) pai ( ) mae ( ) voce mesma ( ) outros 

8-Como ficam suas rendas mensais per.mte as suas despesas mensais? 
( ) sobra ( ) li'mile ( ) uiJapassa 

9-Vd utiliza de c:redi!ario ou carfAo de aedito? 
( )sim ( )niio 

10-E voce cosmma a~rasar os pagamen~os de um mes para outro? 
( }sim ( )niio 

11 - Tem inwestimenlos em seu nome? 
( )sim ( )nilo 

12-v~ I! ou owe noticias ~sabre planejamento de c:~espesas? 
( )sim ( )Rio 

13-Vooe eda de l!m!r" Ot!iitrpas quando es1a chateada ou depressiva 1 
( )sim ( )niio 

14-voce e uma boa negoeiadora? 
( }sim ( )Rio 

15-Voce deixa oo11as pessoas se introroeter na forma com a qual voct! adlluinima seu prOprio dinbeiro? 
( )sim ( )nio 

1&-Vee@ sabe o que e ~ famliar? 
< )sim c )nao 

17-Se a resposta da pergmta 16 for sim, voc4 faz proje9ies da sua renda familiar? 
< )sim c )nao 

18-Vee@ acha que as mufheres 1em dificuldades em planejar, otganizar e controlar seu plano financeao? 
{ )sim ( )nio 

19-Qual a sua visao em~ ao mercado de trabalho para a mtliler? 
( ) Olimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim 

20- Diante destas pergunlas ~ eslaria inferessada a obter maiores ~ sobre ~ pessoal? 
( )sim ( )nlo 




