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RESUMO 

TOSCANI, Gustavo. Planejamento Financeiro Pessoal: MtHodos e 
Tecnicas para a lndependencia Financeira Pessoal. 

Este projeto tern como principal finalidade fornecer subsidies para o 
profissional que tern como intuito a independencia financeira, visando 
medidas para administrac;ao e investimento de seus recursos. 0 prop6sito 
desta pesquisa foi demonstrar a importancia da utilizac;ao de urn 
planejamento financeiro, visando atender as necessidades destes usuaries, e 
analisar o processo de planejamento economico financeiro, como uma 
ferramenta tecnica capaz de auxiliar no orc;amento domestico e nos 
resultados advindos do mesmo e, em paralelo fornecer parametres confiaveis 
para a decisao de investimentos. Este trabalho ressalta, tambem, a 
importancia do processo de planejamento financeiro para a vida das pessoas 
diante de urn cenario economico abalado por inumeras crises que levam a 
economia sofrer uma serie de variac;oes. Os fundamentos te6ricos que 
embasaram essa pesquisa buscaram apoio em autores que apresentam o 
empreendedorismo como uma competencia do administrador e em autores 
que defendem o planejamento financeiro pessoal como requisite basico a 
qualquer individuo inserido na sociedade. Com isso, foram realizadas a 
leitura de autores recomendados e elaborac;ao de uma base te6rica 
consistente, onde fora colocado em questao a utilizac;ao do orc;amento 
domestico, tambem entendido como urn plano financeiro, servindo como 
ferramenta utilizada na gestao do capital. A partir da pesquisa, pode-se 
concluir que o planejamento financeiro bern elaborado permite aperfeic;oar e 
racionalizar os recursos disponiveis, visando fornecer urn instrumento aos 
individuos para que avaliem a eficiencia de seus ganhos e de sua 
administrac;ao. 

Palavras-chave: planejamento financeiro pessoal; empreendedorismo, 
investimentos; orc;amento familiar; financ;as. 
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1. DESCRICAO DA SITUACAO PROBLEMA 

Planejamento financeiro pessoal e um processo coerente de 

administrar sua renda, seus investimentos, suas despesas, seu 

patrim6nio, suas dfvidas, tendo como objetivo tornar realidade seus 

sonhos, desejos e anseios, tais como: casa propria, poupar para a 

educagao dos filhos, fazer uma viagem que se planeja ha anos, investir 

de acordo com o proprio perfil, ser bern sucedido na carreira 

profissional, tornar-se empreendedor, aposentar-se confortavelmente, 

investir em responsabilidade social, planejar e administrar testamento, 

entre tantos outros beneffcios; e tudo isso com seguranga financeira. 

Para tanto, ser um planejador financeiro pessoal qualificado e que se 

aproveite dos diversos instrumentos financeiros de que o mercado 

dispoe atualmente, e uma das alternativas a qual provavelmente 

alcangara tais resultados num curto prazo. 

De acordo com GITMAN (1997, p.588): 

"0 planejamento financeiro e urn dos aspectos importantes para funcionamento 
e sustentac;ao de uma empresa, pais fornece roteiros para dirigir, coordenar e 
controlar suas ac;oes na consecuc;ao de seus objetivos. Dais aspectos-chave 
do planejamento financeiro sao o planejamento de eaixa e de Iueras. 0 primeiro 
envolve o planejamento do orc;amento de caixa da empresa; por sua vez, o 
planejamento de Iueras e normalmente realizado por meio de demonstratives 
financeiros projetados, OS quais sao uteis para fins de planejamento financeiro 
interno, como tambem comumente exigidos pelos credores atuais e futuros". 

Com a viveneia do curso de Gestao de Negocios e possfvel 

perceber que este pode formar um profissional com espfrito 

empreendedor e contribuir para que este desenvolva novos neg6cios 

promovendo assim a expansao do conhecimento, reforgando a 

concepgao de desenvolvimento sustentavel para sociedade, com ideias 

inovadoras e, solugoes inteligentes para os problemas encontrados em 

seu ambiente. 

Sendo assim, reforga-se que o ensino universitario brasileiro 

necessita ultrapassar a sua imagem de que se mantem prisioneiro de 
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urn modele superado, voltado fortemente a forma~tao de empregados 

para os setores publicos e privados. 

De acordo com HALFELD (2001, p. 5), urn dos motives pelos 

quais temos urn pensamento ultrapassado e pelo qual as pessoas nao 

fazem urn planejamento financeiro, deve-se principalmente a urn legado 

de nossa hist6ria: 

"Ha poucas pesquisas sabre o assunto. Creio que n6s, seres humanos, 
temos, naturalmente, uma grande dificuldade em poupar. Nossos 
antepassados na Pre-Hist6ria consumiam tudo o que conseguiam obter nas 
cagadas. Eles nao dispunham de refrigeradores. A possibilidade de nao ter o 
que comer no dia seguinte fazia com que devorassem o maximo que podiam, 
para manter nos tecidos adiposes as reservas de energia. 

Nessa civilizagao mudou muito e, hoje, nao s6 dispomos de 
refrigeradores, como de diversas formas de guardar dinheiro. A internet ja se 
propoe a revolucionar o sistema financeiro, reduzindo substancialmente os 
custos dos bancos e das corretoras de valores. Entretanto, parece que n6s 
ainda mantemos conosco o mesmo instinto de nossos antepassados. 
Desejamos ardentemente consumir tudo hoje". 

Para GERBASI (2008, p. 38) investir e uma tarefa diffcil "( ... ) 

afinal, estamos falando de dinheiro, aquila que teoricamente tude 

compra, que nos da poder, que motiva a corrup~tao e que todos querem 

mais, cada vez mais". 

Ja para HALFELD (2009, p. 39), alguns aspectos devem ser 

levados em considera~tao na hera de investir: "seguran9a em primeiro 

Iugar; qualidade em seus investimentos; rentabilidade; paciemcia; 

custos baixos". Onde, segundo o autor, quem conseguir ater-se a esses 

aspectos classicos ao selecionar seus investimentos podera ter uma 

carte ira de i nvestimentos s6bria e uti I par decadas. 

Diante desse contexte, a proposta deste estudo visa apresentar o 

resultado de uma investigac;:ao que articula a formac;:ao superior, a 

contabilidade, administrac;:ao e o empreendedorismo, alem da analise 

dos temas relacionados, defendendo que a formac;:ao superior e 

fundamental para urn empreendedor obter sucesso, e/ou conseguir a 

independencia financeira num curta periodo de tempo, sendo 
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fundamental nesse contexte o conhecimento profunda des conceitos de 

administragao e contabilidade. 

1.1 Problematizagao 

Diante do exposto acima, e de suma importancia que as pessoas 

entendam, pratiquem e conquistem a independencia financeira e/ou, 

para alguns cases, contratem um planejador financeiro pessoal 

qualificado e estudem a utilizagao des diversos instrumentos 

financeiros de que se dispoe atualmente. Seguindo esses passes 

provavelmente contribuirao para possfveis resultados financeiros 

positives. 

Nesse contexte, vemos tambem que existem diversas formas e 

etapas da implantagao deste planejamento financeiro. No papel, tem-se 

a impressao de ser tude um pouco mais simples - economizando 

determinada quantia per mes, investindo corretamente e atentando 

para algumas questoes tributarias e sucess6rias, quase tude se 

transforma em uma questao de tempo. Contudo, na pratica, todos sao 

obrigados a tamar decisoes constantemente, ja que os desejos sao 

ilimitados, mas os recursos, finites. 

Para complicar um pouco mais, os consumidores sao 

bombardeados per uma serie de informagoes para consumir e, de 

preferencia, antecipar esta etapa em prol do pagamento futuro 

(comprar a prazo, geralmente com juros). A evolugao des instrumentos 

financeiros permite acesso ao credito de forma cada vez mais simples -

com uma mera ligagao a instituigao financeira ou efetuando poucos 

cliques em um caixa eletr6nico ou na internet. 

Como se nao bastasse, a educagao financeira e ainda um tema 

pouco conhecido de muitas pessoas, o que tambem dificulta ainda mais 

a implantagao do planejamento financeiro pessoal ante as inumeras 

decisoes a serem tomadas. Desta forma, surgem desafios tanto ao 

planejador financeiro como aos indivfduos de forma geral. Os primeiros 

devem estar cada vez mais cientes da importancia da implantagao do 
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planejamento financeiro e cabe ao planejador realizar aconselhamento 

de investimentos e elaborar planejamentos financeiros condizentes nao 

somente com aspectos numericos, mas tambem com fatores 

particulares dos indivfduos. Com isso, percebe-se que nao existe urn 

procedimento unico e adequado para atingir o sucesso profissional e 

uma renda que proporcione urn bern estar futuro. 

1.2 Questao da Pesquisa 

A partir desses relatos e dos entraves para conseguir a 

independencia financeira surgiu o problema dessa pesquisa que 

buscara o seguinte questionamento: Como administrar o dinheiro de 

maneira eficaz? 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

Considerando esses questionamentos, sao objetivos desse 

projeto de pesquisa: 

1. 3.1 Objetivo Geral 

Fornecer subsfdios 

independencia financeira, 

para o profissional que objetiva a 

visando medidas para administra9ao e 

investimento de seus recursos. 

1.3.2 Objetivos Especfficos 

Conceituar empreendedorismo, finan9as pessoais e temas 

relacionados ao assunto; 

ldentificar os metodos de investimentos ativos no mercado 

nacional; 
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Demonstrar os pros em se ter urn planejamento financeiro bern 

estruturado e os beneffcios que este pode trazer para o futuro pessoal 

e profissional; 

ldentificar prcHicas, projetos e modelos para o tema, existentes 

hoje no mercado; 

Alertar para possfveis prejufzos e/ou riscos sucedidos de crises 

mercadol6gicas; 

1.4 Justificativa do Estudo 

0 presente estudo se assenta na investiga~ao dos aspectos do 

planejamento financeiro pessoal, e metodos para alcan~ar uma 

independencia financeira. 

As constantes mudan~as no cenario economico-financeiro afetam 

o resultado empresarial, bern como a gestao contabil das empresas. 

Dessa forma, seus gestores, precisam estar sempre preparados para 

atuar num mercado bastante dinamico, bern como as mudan~as no 

referido cenario economico do pafs. Neste cenario observa-se a 

necessidade e a importancia de urn planejamento estrategico com 

enfoque economico-financeiro, com vistas a continuidade das 

atividades da empresa. Busca-se, por meio desse planejamento 

estrategico, adequadamente elaborado, uma forma de minimizar os 

impactos economicos financeiros e aumentar a potencialidade e a 

permanencia da empresa no mercado. 

Essa pesquisa se faz importante da perspectiva para a 

contribui~ao do entendimento da rela~ao entre planejamento financeiro 

e o desempenho organizacional. Para tanto, espera-se urn estudo 

aplicado a fim de identificar as praticas e padroes de planejamento 

financeiro, de forma a apresentar uma base te6rica de acordo com a 

realidade nacional. 

Qualquer pessoa com desafios financeiros a enfrentar ou metas 

financeiras a alcan~ar precisa fazer urn planejamento financeiro. 0 
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planejamento financeiro pode ajudar a conseguir maior riqueza e 

tambem seguranga financeira. 

0 planejamento financeiro surge do processo de evitar e resolver 

problemas financeiros e alcangar metas financeiras atraves do 

desenvolvimento e implementagao de urn plano personalizado. 

Por fim, diante disso, torna-se vi<hel a elaboragao de urn estudo 

buscando conscientizar, desenvolver e pesquisar metodos 

convenientes de planejamento financeiro pessoal. 

1.5 Fundamentagao Te6rica 

1.5.1 Referencial Te6rico 

Neste estudo serao utilizadas pesquisas bibliograticas com base 

em autores que tratassem sabre investimentos e planejamento 

financeiro pessoal. 

Os assuntos voltados ao empreendedorismo e novas 

oportunidades de neg6cio compora aspectos te6ricos por ter sido 

considerada essencial para complementar as ideias apresentadas. 

Dessa forma, sera apresentada, primeiramente, conceitos 

aplicados sabre investimentos, aplicagoes financeiras, e outros 

recursos disponfveis para se alcangar a independencia financeira. Em 

seguida, compora como parte te6rica do objeto de estudo a concepgao 

do termo empreendedorismo, seguida de novas oportunidades de 

neg6cios. 

1.5.2 Metodologia da Pesquisa 

A metodologia foi embasada nos pressupostos te6ricos 

apresentados por Marconi (2001), Gil (2002) e Fachin (2005). 

Quanta a abordagem da pesquisa, a mesma consiste em 

qualitativa onde serao investigados todos os aspectos do problema, 

resultando em investigagoes empfricas cuja finalidade e o delineamento 
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das caracteristicas de fatos e a a val iac;ao de program as ja propostos 

no tema. Ela consiste em uma explicac;ao sistematica de casas e as 

suas variaveis, nao possuindo urn padrao pre-estabelecido para sua 

conduc;ao. 

Esse estudo, utilizando uma metodologia qualitativa, pode 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interac;ao de certas variaveis, compreender e classificar processes 

dinamicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudanc;a de determinado grupo e possibilitar, em maior nivel de 

profundidade, o entendimento das particularidades dos 

comportamentos dos individuos. 

Tal pesquisa tambem apresentara descric;oes ricas sabre uma 

realidade especifica, ajudando o pesquisador a superar concepc;oes 

iniciais e a gerar ou revisar as estruturas te6ricas adotadas 

anteriormente, oferecendo base para descric;oes e explicac;oes concisas 

de contextos especificos. Ainda, a pesquisa qualitativa auxiliara o 

pesquisador a ir alem de concepc;oes iniciais e a gerar ou revisar 

estruturas te6ricas. 

Quanta aos fins, para a execuc;ao deste projeto de pesquisa, sera 

utilizado procedimentos metodol6gicos voltados para analise 

documental, visando reunir o maior numero de informac;oes a respeito 

de tramites para gerir urn neg6cio, bern como, metodos de 

investimentos. 

0 estudo caracteriza-se, tam bern, por ser urn a analise descritiva 

que tern por objetivo conhecer e descrever os fatores de urn mercado 

especifico bern como entender o seu comportamento para a formulac;ao 

de estrategias. 0 metoda descritivo a ser trabalhado na pesquisa 

procura descobrir, com a precisao possivel, a freqOencia com urn 

fenomeno ocorre, sua relac;ao e conexao, com os outros, sua natureza 

e caracteristicas, correlacionando fatos ou fenomenos sem manipula-lo. 

Quantos aos procedimentos utilizar-se-a, o metoda de pesquisa 

bibliogratica, atraves da selec;ao de livros, revistas e conteudos da 
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internet que podem ser explorados de maneira a contribuir com o 

alcance dos objetivos em questao. 

Nesse case sera feita a coleta de varies livros e artigos que 

indiquem os diversos tipos de metodologia que pede ser empregada na 

execU<;ao do trabalho, com objetivo de delimitar um a area e fazer com 

que nao se perca entre muitas fontes de informa9ao e utilize fontes 

validas. 

Todos os resultados e analises serao fundamentados 

considerando a base te6rica pesquisada e a interpreta9ao do contexte 

de empresas e/ou projetos voltados ao tema 
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2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL- PFP 

2.1 0 que e? 

0 planejamento financeiro estabelece o modo pelo qual os 

objetivos financeiros podem ser alcangados. Urn plano financeiro e, 

portanto, uma declaragao do que deve ser feito no futuro. 

0 planejamento financeiro e uma parte importante do trabalho do 

administrador. Definindo os pianos financeiros e orgamentos ele estara 

fornecendo roteiros para atingir objetivos pessoais. Alem disso, esses 

instrumentos oferecem uma estrutura para coordenar suas diversas 

atividades e atuam como mecanismos de controle, estabelecendo urn 

padrao de desempenho contra o qual e possfvel avaliar os eventos 

rea is. 

Urn plano financeiro eficaz deve dar a luz no memento de expor 

as ligagoes das diferentes propostas de investimento no mercado. 

Segundo ROSS (2002, p.82), "Pianejamento Financeiro formaliza a 

maneira pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcangados. Em 

visao mais sintetizada, urn plano financeiro significa uma declaragao do 

que a empresa e/ou pessoa deve realizar no futuro". 

Atualmente onde a economia sofre variagoes e encontra-se 

vulneravel a fatores globais, o plano financeiro tende a ser mais 

valorizado e apreciado em primeiro plano no memento de se tomar uma 

decisao. 

0 planejamento tern em seu significado literal o ate ou efeito de 

planejar; trabalho de preparagao para qualquer empreendimento, 

segundo roteiro e metodos determinados; planificagao, processo que 

leva ao estabelecimento de urn conjunto coordenado de agoes (pelo 

governo, pela diregao de uma empresa, etc.) visando a consecugao de 

determinados objetivos; elaboragao de pianos ou programas 

governamentais, especialmente na area economica e social. 

Ja financeiro significa, relative as finangas, a circulagao e gestae 

do dinheiro e de outros recursos liquidos. 
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Contudo, o conceito de planejamento financeiro tem-se a jungao 

desses dais conceitos levados para urn plano empresarial. 

Urn born planejamento financeiro deve prever o que acontecera 

case o planejado nao ocorra, frustrando as expectativas des executives 

e do mercado ou se o mercado nao estiver aquecido o suficiente para 

dar o retorno esperado. 

Oeste modo, o objetivo do planejamento financeiro e evitar 

surpresas e desenvolver pianos alternatives. 

2.2 Orgamento Domestico 

Orgamento e uma ferramenta de gestae que explicita as intengoes 

da empresa em termos financeiros. 0 orgamento e uma ferramenta 

adotada para o centrale de suas finangas, sendo que contempla duas 

das fungoes basi cas propostas par TAYLOR ( 1978): o planejamento e o 

centrale. 

A elaboragao do orgamento domestico nem sempre e uma tarefa 

facil. Definir quais sao as suas necessidades e planejar todos os 

gastos, considerando sempre a renda disponfvel, e uma forma de 

comegar a economizar. 

lnicialmente, relacione suas despesas fixas tais como luz, gas, 

agua, telefone, aluguel, condom fnio, transporte, educagao, assistencia 

medica, alimentagao etc. 

Acrescente a lista as despesas eventuais com remedies, 

consertos em geral, cabeleireiro, oficina mecanica, lazer e outras. Para 

estas, reserve uma parte de seu salario pais, esses gastos, muitas 

vezes inesperados, nao sao raros. 

Listar receita e despesas, mais do que urn cuidado necessaria, 

pede ser uma caixinha de surpresas, especialmente para marinheiros 

de primeira viagem. A diferenga entre o estimado, ou orgado, e o 

realmente gasto vai ser muito grande. Com a pratica, a diferenga vai 

diminuir. No entanto, dificilmente desaparecera, devido aos 

imprevistos. 
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Na pr<Hica as receitas tendem a diminuir enquanto as despesas 

quase sempre aumentam. 

Como nem tude pede ser previsto, o ideal e reservar uma coluna 

para as despesas que serao orc;adas no inlcio do mes, deixando 

espac;o para a data de vencimento das despesas e outra coluna para as 

despesas efetivamente feitas no perlodo. Esse centrale evita 

aborrecimentos futures, principalmente com dlvidas com compromissos 

que poderiam ser adiados, sempre que o centrale do orc;amento for 

utilizado. 

Nesse ponte voce pede escolher para comec;ar com o exemplo 

hipotetico de orc;amento domestico ja preenchido de urn casal com urn 

filho ou uma planilha em branco para voce preencher e fazer o seu 

orc;amento domestico. 

CHEROBIM e ESPEJO (201 0, p. 27-28) ajudam a explicar como 

dar continuidade num orc;amento domestico. 

"A compreensao da nossa realidade financeira, a identifica<;ao 
das necessidades da nossa familia, a prioriza<;ao dessas 
necessidades por um lado, e a quantifica<;ao dos recursos 
disponiveis para satisfaze-las, por outro lado (salario, alugueis, 
pensoes e ajudas de custo, rendimentos financeiros), facilitam a 
elabora<;ao do nosso planejamento financeiro pessoal. 

Uma vez estabelecidos os objetivos de curto, medio e Iongo 
prazo, e necessaria fazer o diagn6stico da situa<;ao atual: fontes de 
renda, caracteristicas familiares que levam ao aumento ou 
diminui<;ao dos rendimentos e caracteristicas familiares que levam a 
um perfil de despesas e capacidade de poupan<;a. 

Essas sao linhas gerais que vao se consubstanciar em um 
or<;amento: registro sistematico das entradas e saidas de recursos 
da pessoa e/ou familia". 

2.2.1 Dando vida a urn Orc;amento 

Vivemos num momenta em que o orc;amento domestico e 

esquecido e desconhecido par muitos. Entra-se entao numa cruzada 

pela conscientizac;ao e esclarecimento de fatores e situac;oes que 

passam despercebidas ou nao tinham tanta importancia pela falta de 

conhecimento. 0 orc;amento domestico que tern dais Iadas conhecidos 

11 



a serem considerados, agora com muito mais respeito: o lado das 

despesas e o das receitas. 

0 respeito ao orgamento agora e fundamental par duas razoes: 

tanto a despesa quanta a receita agora devem ser planejadas com 

bastante exatidao par conta da estabilidade economica. Esta muito 

diffcil aumentar a receita porque os salaries estao comprimidos ao 

maximo. 

Quanta as despesas, todos n6s sabemos ser praticamente 

impossfvel segurar os pregos dos oligop61ios e carteis que tentam, 

sempre que possfvel, driblar com artiffcios de marketing e de novas 

produtos os esforgos para canter os gastos. 

Neste ponte cabe esclarecer que as compras a prazo, com as 

exorbitantes taxas de juros cobradas nas vendas a prazo no pais, se 

refletem no orgamento de despesas como fator de desequilfbrio futuro. 

No usa de cartao de credito e precise tambem muito cuidado com 

qualquer atraso par causa das multas e juros. 0 cartel dos cartoes 

cobra juros exorbitante. 

GERBASI (2004, p. 61) nos da ensinamentos de como iniciar um 

orgamento: 

"0 primeiro passe para poupar e fazer sobrar dinheiro. 
Tenham certeza de que boa parte dos motives para o fato de nao 
sobrarem recursos para poupar nao esta nos grandes gastos do 
orctamento. Esta nos pequeno, aqueles que fogem ao controle. 
Todos sabem quanto ganham e quanto pagam de aluguel, 
prestact5es, escola, transporte, supermercado. Mas muitos se 
assustam no fim do mes, quando as contas entram no vermelho, 
porque os pequenos gastos diaries com padaria, feira, presentes, 
banca de jornal e outros somam-se e criam urn rombo no orctamento. 

Passar a controlar esses gastos requer intensa disciplina 
durante urn curto periodo de tempo, ate que comecemos a prestar 
mais atenctao neles. Minha sugestao: ponham no papel todos os 
gastos que voces tiverem durante urn mes. Sejam rigorosos, andem 
com uma folha de papel na carteira e anotem TUDO. 

No final do mes, montem uma planilha - pode ser no 
computador, na agenda ou mesmo em urn caderninho - com a 
relactao de todos os tipos de gastos mensais. Percebam como e 
impressionante a soma dos valores que nao relacionariamos em 
nos so orctamento". 
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Urn on;amento mostrara qual a sua situa<;ao financeira atual, se 

suas despesas cabem no seu salario. Ele e a fotografia de suas 

despesas e receitas. 

0 site "Como lnvestir" traz dicas e sugestoes para tornar o seu 

or<;amento mais eficaz, de forma a trazer maiores beneficios para sua 

renda. "Se o que voce ganha nao cobre suas despesas mensais sua 

situa<;ao ja e bastante perigosa, principalmente num pafs como o 

Brasil, onde as taxas de jura estao muito altas. Comece a fazer ja o 

seu or<;amento e convoque a familia porque os cortes precisam ser 

feitos em conjunto. 

Se seu salario cobre suas despesas, mas nao ha sabras, voce 

pode ter problemas. Par isso, chame sua famflia para uma conversa e 

mostre que, sem sabras no or<;amento nao sera possfvel conquistar 

objetivos, como a viagem, a faculdade e ate mesmo a casa propria. 

Juntos deve-se avaliar as despesas e ver como podem cortar urn pouco 

de cada item. 

Se voce esta com folga no or<;amento, voce faz parte de urn 

seleto grupo que ja consegue ter sabras no tim do mes. No entanto, 

avalie se voce fez as contas corretamente; se voce nao esqueceu de 

colocar nenhum item de despesa; e se o que esta sobrando e suficiente 

para conquistar seus objetivos". 

2.2.2 Planilha para organizar o Or<;amento Domestico 

Com uma busca em livros e sites de auxflio ao planejamento 

financeiro e/ou or<;amento domestico, ve-se varies modelos e formas de 

planilhas e modos de controlar o or<;a menta gasto. 

Abaixo e possfvel ter urn modele elaborado pelo proprio autor de 

como se pode controlar os gastos e ter maier domfnio sabre as 

despesas do dia-a-dia. 
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I PLANILHA- ORCAMENTO DOMESTICO I 
I Janeiro I F e-vereiro I Mar9o I Abril I Maio I Junho I Julho I Asosto I Setembro I OU~'-bfO I Novembro I Oezembro I 

i PESSQI\IS 

II;--
Q<>t<.,~ 

B$ I R$ I R$ R$ _R$ I R$ I R$ R$ I R$ A$ 

AUTOM YEL 
Combustive! 
IPVA 
Manuten io 
Se uro 
Outros 
Total Acumulado R$ A$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

I!~ deollivr.ari.a 

. 
TotaiAcumulado R$ A$ R$ R$ A$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

RENDA 
S.aU1rio 
Outros 
Total Acumulado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

~LIMES R$ R$ R$ A$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
R$ R$ R$ A$ R$ R$ R$ R$ B$_ R$ R$ R$ 
R$ R$ R$ A$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

ulado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TABELA 1 - PLANILHA- OR<;AMENTO DOMESTICO 

CHEROBIM E ESPEJO (201 0, p. 30) nos ajudam a demonstrar 

como devemos dar infcio a urn controle do orc;amento domestico: 

"A elaborac;ao da planilha inicia com a identificac;ao das receitas 

pessoais e familiares - principais fontes de renda -, segue com a 

identificac;ao das despesas, separadas em fixas e variaveis, despesas 

correntes, para investimentos e para quitac;ao de dfvidas e finaliza com 

sugestoes para facilitar a elaborac;ao e atualizac;ao da planilha." 

2.3 Consume e Dfvidas - Como controlar suas contas 

Para HALFELD (2009, p. 18) "geralmente, pessoas fracassam nao 

porque trabalham pouco, mas porque se ocupam de muitas coisas sem 

importancia. Sucesso financeiro tern muito a ver com escolher o que 

precisa ser feito, saber eleger prioridades. Fazer o que se gosta nao e 

suficiente para ficar bern da vida. Mas, se voce conseguir criar uma 

disciplina para executar primeiro o que e desagradavel, provavelmente 

ficara numa situac;ao muito privilegiada". 
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A primeira medida para comegar a economizar e analisar o 

orgamento, e case nao o tenha, fazer urn imediatamente, e verificar 

onde e possivel cortar gastos. Como segundo passe, deve-se ter 

consciencia para evitar novas dividas, mesmo que sejam necessarias 

medidas radicais. 

Abaixo, o 6rgao PROCON, lista uma serie de medidas que 

poderao auxiliar no controle de seus gastos: 

Alimentagao: antes de ir ao supermercado, elabore uma lista de 
tudo o que voce precisa. Desta forma, evitara gastos desnecessarios. 
Fique atento a disposic;ao dos produtos nas prateleiras: superfluos e 
itens mais cares estao, normalmente, sempre ao seu alcance. 

Vestuario: nao compre por impulse. 0 mesmo produto pode, por 
vezes, ser encontrado em diversas lojas por prec;os diferenciados. 
Cuidado com as promoc;oes. Nem sempre elas sao tao vantajosas 
quanto se apresentam. 

Mensalidades (escolares, convenios, clubes etc.): Atente-se as 
clausulas referentes as datas de vencimento dos pagamentos, assim 
como as penalidades previstas em contrato. Procure, se possfvel, 
adequar os vencimentos a datas posteriores a do recebimento do seu 
sal a rio. 

Energia eletrica: aproveite a iluminac;ao natural, abrindo 
cortinas e janelas. Locais que nao estao sendo usados dispensam 
lampadas acesas. Lembre-se de que pinturas escuras dentro de casa 
exigem mais iluminac;ao, gerando maier consume de energia . Em 
locais de grande circulac;ao (cozinha, area de servic;o, banheiro) 
procure utilizar lampadas fluorescentes, que duram mais e reduzem o 
gasto com energia. 

Produtos eletronicos: mantenha o aparelho desencostado de 
m6veis ou paredes, em local arejado e distante de fontes de calor 
(fogao, luz solar etc.). Desligue o aparelho quando ninguem esta 
assistindo e nao durma com a nada ligado. Caso alguns aparelhos 
disponha de "timer", programe-o adequadamente. 

Telefone: procure utiliza-lo racionalmente. Ligac;oes mais 
demoradas e/ou interurbanas ficarao mais baratas se feitas em 
horarios de tarifas reduzidas. lnforme-se junto as operadoras e 
pesquise quais sao esses horarios. 

Agua: mantenha as torneiras sempre bern fechadas e verifique 
regularmente se nao ha vazamentos. Utilize a agua racionalmente 
para lavar roupas, louc;as, limpeza e banho. 

Aluguel e Condomfnio: procure nao comprometer mais do que 
1/3 de seu orc;amento como aluguel e condomfnio. Pague sempre em 
dias essas despesas, evitando juros e multas. 

2.3.1 Como economizar nas despesas eventuais 

Preserve sempre uma parcela de seu salario para os gastos 

15 



imprevistos que podem ocorrer mensalmente, como: a compra de 

remedies, a necessidade de adquirir urn presente, urn pequeno reparo 

em urn eletrodomestico ou uma saida com a familia ou amigos. 

Despesas sazonais como volta as aulas, datas comemorativas 

(Dia dos Pais, das Maes, dos Namorados, da Crianc;:a, Natal, Pascoa 

etc.}, tambem devem ser consideradas. Elas podem representar urn 

gasto substancial em seu orc;:amento. 

Ao fazer suas compras e importante lembrar que os 

estabelecimentos comerciais colocam a sua disposic;:ao diferentes 

formas de pagamento. Evite qualquer comprometimento do seu 

orc;:amento, analisando a real necessidade da compra em parcelas e 

seu efetivo custo. 

Economizar em pequenas coisas faz uma grande diferenc;:a em 

seu orc;:amento no final do mes. Por isso, tente mudar sua retina 

habituando-se, por exemplo, a apagar a luz toda vez que sair de urn 

recinto, a fechar bern a torneira, para que ela nao fique pingando, a 

diminuir a chama do fogao quando os alimentos comec;:am a ferver, a 

pesquisar prec;:os antes de comprar qualquer produto ou contratar 

servic;:os. 

2.4 Dez razoes para ter urn orc;:amento 

0 mesmo site "Como lnvestir", apresenta dicas interessantes 

sobre financ;:as pessoais e em uma de suas sec;:oes, oferece 10 razoes 

para se ter urn orc;:amento: 

1. Voce sabera qual o real alcance de sua renda. 

2. Evitara que voce assuma dividas que nao podera pagar. 

3. Voce conseguira identificar e cortar desperdicios. 

4. E o primeiro passe para construir urn patrimonio. 

5. Voce nao precisara ficar contando os dias para chegar o fim do 

mes. 

6. Sua familia enxergara para onde vai o seu salario. 
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7. Sua familia sabera quais as demandas que cabem no orgamento. 

8. Seu filho aprendera com seu exemplo a ser um adulto 

financeiramente responsavel. 

9. Sua produtividade no trabalho tende a aumentar sem afligoes 

financeiras. 

10. Voce conseguira criar um plano de investimento para manter seu 

padrao de vida durante sua aposentadoria. 

2.5 Passes para se fazer um Orgamento Domestico 

HESSEL (2008, p. 66) demonstra em oito passes, como fazer um 

planejamento domestico com mais eficiencia: 

PASSO 1: Some a renda familiar prevista para o mes, inclua o 
salario de toda a familia,ganhos adicionais, presentes em dinheiro ou o 
pagamento de algum emprestimo feito a um amigo. 

PASSO 2: Liste todas as despesas fixas, como aluguel ou 
financiamento da casa, condominia, gastos com o carro e mensalidades 
escolares .. lnclua tambem gastos que ocorrem periodicamente, caso do 
licenciamento do carro. Se voce costuma fazer compras parceladas, nao 
deixe de incluir OS valores das parcelas. A proposta e identificar quanto 
da sua renda ja estara comprometida antes mesmo de voce fazer novos 
gastos. 

PASSO 3: Chegou a hora de tra<;ar o seu padrao de gastos 
esporadicos. Para isso, consulte as ultimas faturas do cartao de credito, 
os canhotos dos taloes de cheque, o extrato do banco com a rela<;ao dos 
pagamentos efetuados no cartao de debito e os saques em dinheiro. 

PASSO 4: Nao esque<;a de contabilizar as tarifas cobradas pelos 
bancos. Consulte o seu extrato para listar os custos da manuten<;ao da 
conta corrente, juros e outras taxas. 

PASSO 5: Se voce tern filhos ou dependentes, liste esses gastos 
em uma categoria a parte. Nao deixe de incluir despesas com presentes, 
passeios, computador, celular e, claro, poupan<;a ou plano de 
previdencia estudantil, para pagar a faculdade. 

PASSO 6: Analise todas as categorias de despesas fixas e 
destaque aquelas que voce pode cortar ou reduzir. Sera que voce 
precisa mesmo de uma conexao banda larga tao potente? Da para trocar 
o plano do celular? 

PASSO 7: Pesquise pre<;os de servi<;os semelhantes e tente 
negociar descontos com os fornecedores atuais. Se eles nao reduzirem 
as tarifas praticadas, troque-os por outros mais baratos. Some as 
economias que voce obteve com as mudan<;as e planeje a melhor forma 
de investi-las. 

PASSO 8: Aproveite para identificar oportunidades de melhoria 
nos seus gastos esporadicos. Crie limites para alguns itens, fixando um 
pre<;O maximo para OS presentes que VOCe pode dar OU para a 
quantidade de vezes que voce come fora de casa. 
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3 INVESTIMENTOS 

3.1 Porque lnvestir no Mercado Financeiro e de Capitais 

lnvestir e importante, mas come9ar nem sempre e facil. Esse 

projeto visa mostrar detalhadamente e auxiliar na constru9ao de uma 

base s61ida para investir com mais seguran9a e conhecimento. 

Atraves de conhecimentos sabre o mercado financeiro podemos 

fazer um planejamento, gerenciar seu portfolio de investimentos e 

diversificar suas aplica96es com os melhores produtos do mercado 

financeiro, baseado no seu perfil de investimento para cada pessoa. 

0 investimento no mercado financeiro permitira conhecer os seus 

gastos e saber quanta voce pede poupar todo mes. lsso e fundamental 

para fazer um planejamento financeiro adequado. Poupando um pouco 

todo mes voce tera dinheiro para investir e come9ar a formar o seu 

patrimonio. 

Para TOSCANO (2004, p. 23) e "o Mercado Financeiro e onde 

ocorrem as negocia96es de intermedia9ao bancaria; as institui96es 

financeiras captam recursos com aqueles que tem para posterior 

transferencia aqueles que precisam de financiamento. E neste mercado 

que os recursos excedentes da economia sao direcionados para o 

financiamento de empresas e pessoas ffsicas. Per esta intermedia9ao, 

os bancos cobram des tomadores de recursos uma taxa pela presta9ao 

deste servi9o, conhecida como Spread bancario." 

Entre o Mercado financeiro e o de capitais, o autor (p. 31) ainda 

salienta que, "a principal diferen9a e a ausencia do spread bancario, o 

que torna a capta9ao de recursos per empresas mais barata, pais no 

mercado de capitais a institui9ao financeira nao faz intermedia9ao 

entre o detentor de recursos e aquele que necessita de financiamento, 

ela e mera interveniente da opera9ao". 

Ainda no contexte des reais motives para come9ar a investir no 

mercado financeiro, GERBASI (2008, p. 14) afirma que "investir e 

adquirir uma boa base de liberdade na vida, pais das carreiras com 
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carteira assinada podemos ser despedidos subitamente, enquanto na 

carreira de investidor nunca perderemos o "emprego". Aten<;ao, nao 

estou afirmando que voce deve abandonar sua carreira ou sua escolha 

profissional para enviar seu curricula para a vaga de trainee de um 

banco ou corretora! 0 que quero dizer e que, independente de sua 

atividade, qualquer pessoa pode adotar o exercicio de investir como 

uma carreira paralela, que servira como uma especie de seguro para o 

futuro incerto. Nessa Carreira, provavelmente, voce trabalhara pelo 

res to da vida". 

3.2 Principais tipos de Aplica<;oes Financeiras 

Para CHEROBIM e ESPEJO (2010, P. 94): 

"Nao basta apenas guardar dinheiro, e precise guardar 
dinheiro em produtos financeiros que proporcionem seguran<;a e 
rentabilidade. Nao existe magica: qualquer aplica<;ao financeira 
que ofere<;a rentabilidade acima da media do mercado 
provavelmente e maier risco. 

Existem varias formas de voce guardar dinheiro, com 
seguran<;a em institui<;6es financeiras s61idas. Em geral, as 
aplica<;oes financeiras das pessoas podem ser feitas em produtos 
de investimentos para pessoa fisica, cham ados de "titulos", 
"aplica<;6es" ou "papeis" do mercado. Esses papeis representam 
sua riqueza financeira e podem ser classificados em papeis ou 
aplica<;oes de rend a fixa e de rend a variavel". 

Conforme informa<;6es obtidas no site da Receita Federal no 

mercado de capitais sao negociados titulos, valores mobiliarios e ativos 

financeiros que, de acordo com as caracteristicas do ativo ou contrato 

de objeto da opera<;ao podem ser classificados em dois grandes 

segmentos: 

Mercado de Renda Fixa: compoe-se de ativos de renda fixa 

aqueles cuja remunera<;ao ou retorno do capital pode ser dimensionado 

no memento da aplica<;ao. Os titulos de renda fixa sao publicos ou 

privados, conforme a condi<;ao da entidade ou empresa que os emite. 

Abaixo serao conhecidos os principais como: caderneta de poupan<;a, 

Tesouro Direto, COB, letras hipotecarias, debentures e titulos 

publicos. 
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Mercado de Renda Variavel: compoe-se de ativos de renda 

variavel, quais, sejam, aqueles cuja remunera9ao ou retorno do capital 

nao pode ser dimensionado no momenta da aplica9ao. Serao 

analisados aqui: a9oes e balsa de valores. 

3.2.1 Caderneta de Poupan9a 

A caderneta de poupan9a e o mais tradicional investimento 

disponfvel no mercado financeiro brasileiro. A sua rentabilidade esta 

atrelada a varia9ao da Taxa Referencial (TR) mais uma taxa de juros 

de 0,5% par perfodo compreendido entre duas datas mensais iguais e 

consecutivas. Este perfodo podera ter 30 ou 31 dias corridos. Portanto 

em 365 dias teremos 12 intervalos de pagamento de juros de 0,5%, 

logo a taxa de juros da poupan9a equivale a 6,08% ao ana. 

A taxa referencial e definida com base nas taxas de juros dos 

Certificados de Deposito Bancario (COB) para os prazos de 30 a 35 

dias praticados no mercado financeiro. 0 Banco Central ainda 

estabelece que seja reduzido um determinado percentual (redutor) da 

media das taxas dos COBs de 30 a 35 dias. 

Diariamente o Banco Central do Brasil informa qual a TR valida 

para o perfodo compreendido entre duas datas mensais iguais e 

consecutivas (data a data, ou aniversario), desta forma a rentabilidade 

da caderneta de poupanya e do tipo p6s-fixada. 

As contas de poupan9a contam com a garantia do Fundo 

Garantidor de Deposito ate o limite de R$ 20.000,00 par numero do 

Cadastre de Pessoa Ffsica (CPF), acima deste valor os saldos 

remanescentes estarao vi nculados a creditos concedidos pelos ban cos 

em sua carteira de financiamento imobiliario logo os seus detentores 

integrarao a lista de credores em caso de falemcia da institui9ao 

financeira. 

Cada institui9ao financeira o estabelece um valor mfnimo de 

abertura de uma conta de poupan9a, os bancos de varejo aceitam 

depositos a partir de R$ 50, 00. 
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Para GERBASI (2008, p.140) "o grande diferencial da Caderneta 

de Poupanga, alem da simplicidade, e seu rendimento previsivel, com 

reduzida oscilagao, pois o principal componente da rentabilidade esta 

nos 0,5% de juros fixos. E a alternativa recomendada tanto para quem 

tern poucos recursos a investir, quanta para aqueles que pretendem 

manter o dinheiro aplicado com seguranga por urn prazo inferior a dois 

a nos". 

3.2.2 COB- Certificado de Deposito Bancario 

Antes da introdugao dos fundos de investimento, os COBs eram 

uma das principais alternativas de investimento no mercado brasileiro. 

Os COBs sao tftulos emitidos por bancos, que podem ser vistas como 

urn deposito bancario, ja que ao comprar o COB voce na verdade esta 

emprestando o dinheiro para o banco, e recebendo em troca o 

pagamento de juros. 

"E atraves do COB que fica clara que a sobrevivencia de urn 

banco depende da credibilidade de que ele desfruta perante seus 

clientes. Sem captagao de recursos, os bancos nao teriam dinheiro 

para emprestar nas operagoes de emprestimos e financiamentos. 

Quanta maior a credibilidade do banco, mais os clientes depositam 

seus recursos na instituigao, mais ela consegue emprestar e, com isso, 

mais ela Iuera e se fortalece. E urn mecanisme sensivel que constroi 

gigantes da intermediagao financeira" (GERBASI, 2008. p. 148). 

A taxa paga pelos bancos pode ser pre-fixada, pos-fixada ou 

flutuante, essa ultima atrelada a urn percentual da variagao de urn 

indice, que pode ser a TR, T J LP, CDI, ou urn indice de inflagao, como o 

IGP-DI ou IGP-M. Nos COBs pre-fixados, como o proprio nome ja 

sugere, voce sabe na hora da compra quanta ira receber em juros, 

enquanto nos pos-fixados a remuneragao que voce recebera so sera 

definida depois do vencimento do titulo. 

Normalmente, as aplicagoes tern prazos que variam entre 30 dias 

e 180 dias. Em geral os bancos concedem taxas melhores de acordo 
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com o volume investido, isto e, quanta maior o investimento, melhor 

deve ser a taxa que voce recebera do banco. 

Ao aplicar seu dinheiro em um COB, o maior risco e de que o 

banco que emitiu o COB fique inadimplente, ou seja, que o banco 

quebre antes de pagar seus clientes. Nesse caso, a aplica9ao e 

garantida pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC), vinculado ao 

Governo Federal, ate um valor maximo de R$ 20.000,00 par CPF. 

Assim como grande parte dos fundos de renda fixa, os COBs pre

fixados se beneficiam de liquidez diaria, isto e, voce pode sacar seu 

dinheiro a qualquer momenta, mas assim como acontece com os 

fundos, se o saque acontecer antes de 30 dias tera de pagar IOF 

regressive, isto e, quanto mais tempo deixar o dinheiro investido menos 

paga em IOF. No vencimento do COB, voce recebe um credito 

automatico em sua conta corrente, ja descontado o pagamento de 

imposto de renda sobre o rendimento brute do COB no perfodo. 

Para GERBASI (2008, p. 150): 

E importantissimo destacar que a taxa de juros oferecida pelos 
bancos dependem diretamente do volume investido pelo cliente na 
instituic;:ao. Quante maier o volume aplicado, ou seja, quanto mais 
dinheiro o cliente tiver para efetuar em uma (mica aplicac;:ao em 
CDB, melhor (mais rentavel) para o cliente e a taxa oferecida, uma 
vez que clientes de peso facilitam a tarefa da mesa de captac;:ao de 
recursos da instituic;:ao. Vale ressaltar que, diferentemente do que 
acontece nos fundos, voce nao acumula saldo investido em um CDB. 
Gada aplicac;:ao feita e um contrato individual entre banco e cliente, 
que tera um prazo especifico para se manter aplicado. Uma vez 
vencido esse prazo, o dinheiro cai na conta do cliente e e precise 
negociar novamente a taxa do CDB. Por isso, os CDBs sao uma 
alternativa bastante vantajosa para quem quer fazer uma grande 
aplicac;:ao de uma s6 vez. 

Para investir, procure pelo titulo nas institui9oes financeiras e 

tente negociar. Os bancos podem oferecer Indices melhores de 

rendimento de acordo com a quantia investida, isto e, quanto maier o 

valor do investimento, mais alta pode ser a taxa de juros que sera 

recebida. 

Uma das principais fun9oes dos bancos e o que se chama de 

intermedia9ao financeira, o que, de uma forma mais simples e 
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contextualizada, significa estabelecer pontes entre poupadores e 

tomadores de recursos. 

Os tomadores de recursos tomam emprestimos a prazos definidos 

e, como compensagao, pagam juros sabre esses valores. Por sua vez, 

os poupadores buscam obter ganhos na forma de juros ao deixar seus 

recursos em aplicagoes financeiras, como fundos de investimento, 

cadernetas de poupangas ou Certificados de Deposito Bancario, os 

COB. 

3.2.3 Letras Hipotecarias 

As letras hipotecarias sao uma forma de captagao usada pelos 

bancos para financiar certas linhas de credito imobiliario, portanto so 

podem ser emitidas por instituigoes autorizadas para este tipo de 

financiamento. As LH sao emitidas com juros prefixados, flutuantes e 

pos-fixados em TR ou T J LP com prazo minima de 180 dias e maximo, 

apesar de nao ser estipulado em geral, nao passa de 24 meses. 

A rentabilidade deste tipo de aplicagao esta vinculada ao 

valor nominal do financiamento imobiliario, ajustado pela inflagao ou 

variagao do CDI (Certificado de Deposito lnterbancario). Atualmente a 

Caixa Economica Federal (CEF) e a maior emissora deste tipo de 

trtulos no pais. 

GERBASI (2008, p. 155) afirma que em "urn pais em crescimento, 

com sua populagao em processo de enriquecimento, e terrene fertil 

para a expansao do setor imobiliario, o que favorece a seguranga de 

trtulos dessa natureza e os torn a muito atraentes para investidores". 

A Caixa langou em 2000 uma LH especial voltada para 

investidores de alta renda, que exige aplicagao minima de R$ 300 mil e 

prazo minima de 6 meses. Quanta maior o prazo maior a rentabilidade 

garantida, o objetivo desta aplicagao e alcangar urn rendimento de 

110% da variagao do CD I. 

Como os fundos referenciados Dl na media tendem a render 

(antes de impastos e taxas) cerca de 90% do CDI, as aplicagoes em LH 
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sao bastante atrativas para pessoas com perfil menos agressivo e 

balsas mais cheios que buscam alternativas de reduc;ao da carga 

tributaria dos seus investimentos. 

Alem do maier volume de capital exigido para aplicar nas LHs, 

outre inconveniente e a falta de liquidez e de prazos maleaveis de 

investimento em relac;ao a outros produtos disponiveis no mercado. As 

letras sao oferecidas apenas com vencimentos pre-definidos, que 

variam entre seis meses a dais anos, e nao existe a possibilidade de 

saque dos recursos antes do prazo estabelecido. 

3.2.4 Debentures 

Ao contrario dos COBs e das letras hipotecarias, as debentures 

sao titulos de renda fixa emitidos par empresas nao financeiras, com 

capital aberto que buscam obter recursos de media e Iongo prazos para 

financiar as suas atividades ou quitar dividas. Ou seja, e uma divida 

que a empresa levanta com voce investidor e em troca paga jura par 

isso. 

Em alguns casas as debentures podem canter uma opc;ao de 

conversao, atraves da qual na data de exercicio e passive! trocar as 

debentures, que nada mais sao do que urn titulo de divida, par ac;oes 

da empresa. Desta forma, voce deixa de ser urn credor para ser urn 

acionista da empresa. Contudo, a conversao nao e obrigat6ria, pais 

dependendo de quanta estiverem valendo as ac;oes no mercado pede 

nao valer a pena converter. 

A rentabilidade da aplicac;ao em debenture e definida pela 

combinac;ao de duas variaveis, uma e a valorizac;ao do valor do titulo e 

a OUtra e OS juros pages em periodos definidOS para 0 investidor. 

0 nivel dos juros a serem pages deve refletir a qualidade da 

empresa, escassez de recursos no mercado e apetite dos investidores. 

lsto significa que empresas de melhor qualidade (do ponte de 'Jista de 

resultado e estrutura de capital) pagam menos, pais o investidor esta 

correndo menos risco ao emprestar o seu dinheiro. Em contrapartida, 
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as empresas mais endividadas para as quais poucos investidores estao 

interessados em emprestar dinheiro pagam mais, para compensar o 

investidor do risco que estao correndo. 

"E caracterfstica das debentures a emissao par prazo certo e 

remuneragao certa, pre ou p6s-fixada. Alem dos juros, ha tambem a 

possibilidade de ganho pela valorizagao do titulo no mercado. A 

garantia esta nos ativos da empresa, mas, para tomar suas debentures 

mais atrativas aos investidores, algumas empresas definem claramente 

garantias na emissao, como a possibilidade de converter as debentures 

em agoes no vencimento. Neste caso, o investidor passa de credor a 

s6cio ap6s o vencimento. Par serem apenas tftulos de divida, as 

debentures nao dao dinheiro aos lucros os bens da empresa". GERBASI 

(2008, p. 154) 

Como credor da empresa voce tern preferencia frente aos 

acionistas em caso de falencia da empresa, ou seja, se a empresa 

enfrentar dificuldades e nao honrar suas dfvidas, os investidores que 

aplicaram em debentures terao que obter o dinheiro de volta com base 

no patrimonio da empresa, mas para isso e precise observar a ordem 

de recebimento, ja que alguns credores tern preferencia sabre outros 

no recebimento. 

Quando voce compra uma debenture, esta na verdade 

emprestando dinheiro para a empresa, correndo risco de que elas nao 

venham honrar seus compromissos. Para tornar suas debentures mais 

atrativas para os investidores, consequentemente, reduzindo os juros 

que devem pagar, algumas empresas dao garantias na emissao de 

debentures. 

No caso de emissao de debentures para investidores que nao 

sejam acionistas da empresa emissora (com oferecimento ao publico), 

e necessaria o registro da empresa e da emissao junto a Comissao de 

Valores Mobiliarios (CVM). Ao se registrar na CVM, a empresa fornece 

todas as i nformagoes necessarias para que os investidores possam 

analisar a oportunidade de investimento de forma imparcial. No caso 

dos investidores ja serem acionistas da empresa, isto nao e 
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necessaria, pois se pressup6e que ja saibam tudo ou tenham acesso a 

toda informac;ao necessaria para a tomada de decisao. 

Neste caso, a empresa emissora contrata os servic;os de uma 

instituic;ao financeira para auxi!ia-la na colocac;ao dos titulos, bern 

como na definic;ao de prazos e taxas compatrveis com a situagao de 

mercado. 

3.2.5 Titulos Publicos 

Os titulos publicos sao ativos de renda fixa que se constituem em 

boa opc;ao de investimento para a sociedade. Os tftulos publicos 

possuem a finalidade primordial de captar recursos para o 

financiamento da dlvida p(lblica, bern como para financiar atividades do 

Governo Federai, como educagao, saude e infra-estrutura. 

Os Titulos Pubiicos tambem podem ser chamados de Tftulos da 

Divida Publica e conforme afirma GERBASI (2008, p. 141) "sao 

emitidos pelos governos federal, estadual e municipal com a finaiidade 

de captar recursos e financiar as diversas atividades do orc;amento 

publico. Se voce nao sabia, em tempo: ao praticamente eiiminar sua 

dfvida externa, o governo brasileiro passou a deter apenas uma dfvida 

interna, que se constitui principairnente nos recursos devidos a quem 

investiu em titulos publicos". 

Anteriormente, sern muitos recursos, voce s6 podia comprar 

titulos publicos indiretamente pela aquisi9ao de cotas de fundos de 

investimento. Neste tipo de investimento, as instituic;oes financeiras 

funcionam como intermediaries ao adquirirem os Htulos publicos, que 

compoem as carteiras dos fundos, com os recursos oriundos de suas 

aplicag6es. No caso do Tesouro Direto, voce pede comprar diretamente 

os titulos que desejar, com redugao do custo de intermedia<;ao. 

lsso ocorre porque voce manta a sua propria carteira de 

investimentos, ao esco!her os prazos e os indexadores dos titulos 

conforme seu interesse. Esse programa permite que o pequeno 

investidor administre diretamente suas aplicac;oes. 
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Se preferir tambem, podera autorizar uma das instituigoes 

financeiras habilitadas a operar o Tesouro Direto (Agentes de Custodia) 

em seu nome, realizando as compras e as vendas de seus tftulos 

publicos. 

Essa nova alternativa de aplicagao dos recursos permite 

investimentos a partir de R$ 100,00, com rentabilidade e seguranga. 

Uma vez comprados os seus tftulos, voce pode aguardar o vencimento 

do papel (data predeterminada para resgate do tftulo), quando os 

recursos sao depositados em sua conta. Ou, caso seja do seu 

interesse, voce tambem podera vende-los antecipadamente ao Tesouro 

Nacional nas recompras semanais, as quartas-feiras, pelo prego 

vigente no mercado. 

GERBASI (2008, p. 147-148) cita as vantagens em atuar com 

tftulos publicos: 

Sao diversas possibilidades de investimento que, acredito, a 
primeira vista podem parecer demais para quem queira s6 investir 
de maneira conservadora. Mas convido-o a visitar o site do 
programa Tesouro Direto, estudar as alternativas, ler os 
regulamentos e experimentar investir alguns trocados. Ap6s dois ou 
tres investimentos feitos, qualquer investidor estara familiarizado 
com o sistema. 

( ... ) 
Urn pouco de organiza<;ao pessoal e tempo para as primeiras 

opera<;oes atraves do Tesouro Direto podem ser recursos preciosos 
para que voce se sinta a vontade na negocia<;ao de Titulos Publicos 
e, com isso, economize uma boa rentabilidade ao deixar de pagar 
taxas de administra<;ao para fundos de renda fixa. Afinal, para 
escolher qual fundo de renda fixa e melhor pra voce, tambem e 
preciso saber qual tipo de rendimento quer para seu investimento 
(pre ou p6s-fixado). 

3.2.6 Agoes e a Bolsa de Valores 

Agoes sao cotas (pedagos) de uma empresa. Quando a empresa e 

aberta, seu patrimonio em diversas cotas - as agoes -, que sao 

distribufdas a investidores que, assim, se tornam seus donos. 

PIAZZA (2009, p. 21) define, ainda, "uma a gao e urn tftulo 

negociavel que representa uma fragao minima do capital social de uma 
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empresa de capital aberto, ou seja, de uma empresa do tipo S. A. 

(Sociedade An6nima)". 

Ao comprar uma agao, portanto, voce tambem se torna dono da 

companhia. Junto com todas as outras pessoas (trsicas ou jurfdicas) 

que detem agoes da empresa, voce passa a fazer parte do quadro de 

acionistas da empresa. 

Ou seja, possuir ag5es de uma empresa e o mesmo que possuir 

urn pedago dela. Em tese, voce e dono de uma fragao de cada predio, 

autom6vel, pega de mobilia e qualquer outre bern da empresa. E 

quanto mais agoes possuir, maier e sua parcela. 

Agoes sao, muitas vezes, chamadas de papeis. lsso porque, 

historicamente, ag5es de companhias eram tftulos impresses em papel, 

que conferiam ao portador sua fragao dos direitos da sociedade. 

Hoje em dia, os tftulos em papel sao parte da hist6ria e suas 

"agoes" sao mantidas em registros eletr6nicos em sua corretora de 

valores e em outras entidades do mercado financeiro, mas o termo 

"papel" ainda e muito usado ao se referir a ag5es e outros ativos 

financeiros. 

Ser dono (possuir agoes) de uma empresa nao significa que voce 

participara da administragao da empresa ou tomara decisoes que 

afetem seu rumo. Tambem, isso nao lhe da diretamente a possibilidade 

de entrar na sala do diretor pra questionar esta ou aquela decisao. 

lsso porque em empresas de grande porte (e geralmente todas as 

empresas listadas em bolsa), a diregao da companhia e entregue a 

executives com experiencia para gerir o neg6cio. Estes executives 

trabalham para proteger e aumentar a riqueza dos acionistas e, por 

isso possuem alguma liberdade para decidir os caminhos da empresa. 

Como acionista, tambem em tese, voce possui algum poder de 

decisao na empresa. Afinal, se voce e o dono e nao esta satisfeito com 

os rumos que os diretores estao dando ao seu neg6cio, nada mais 

natural do que querer intervir para colocar as coisas em seu rumo 

normal. 
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Algumas a96es negociadas no mercado dao o poder de veto nas 

assembleias que decidem as rumos e estrategias da companhia 

(inclusive a escolha da diretoria). Teoricamente, ao possuir estas 

a96es, voce poderia participar destas assembleias e, atraves de seu 

vote, participar das decisoes. 

Na prcHica, no entanto, as decisoes sabre as rumos da empresa 

estao nas maos dos grandes acionistas - aqueles que possuem 

grandes quantidades de a96es da empresa. 

PIAZZA (2009. p. 22) nos explica por que as empresas lanc;am 

a96es: 
Quando uma empresa esta interessada em captar novas 

recursos para investir em crescimento e modernizac;ao a media e 
Iongo prazos, recorrer a um emprestimo pode ser uma das formas 
de alcanc;as esse objetivo. Porem, essa e uma opc;ao de custo 
elevado em virtude dos altos juros cobrados. 

0 lanc;amento de ac;oes na Balsa de Valores e outra 
alternativa para arrecadar capital, par meio do qual a empresa fica 
livre dos juros dos bancos e financeiras. Casa comprador desses 
papeis, par menor que seja, esta se tornando um novo s6cio, pais 
esta investindo capital proprio em sua estruturac;ao. 

A medida que esta empresa obtem Iuera, parte dele tambem e 
repassado proporcionalmente aos acionistas, sob a forma de 
dividendos. Com esse processo, a companhia ganha, pais cresce e 
tem a chance de aumentar seu faturamento e conquistar novas 
mercados e, clara, os investidores lucram com esse ganho. 

Alem disso, se a companhia apresentar resultados 
satisfat6rios, aliados a crenc;a de boa gestae e fundamentos 
s61idos, suas ac;oes tendem a caminhar para o mesmo lado, ou seja, 
aumentarao de valor, gerando mais Iueras para seus acionistas. 

Note que, ao possufrem grandes quantidades de a96es da 

empresa, estes peixes grandes tem tambem grandes interesses que ela 

tenha 6timo desempenho, portanto nao participar das decisoes nao e 

motive para muitas preocupac;oes. 

Outre ponte importante e que, apesar de ser um dos donas da 

empresa, a figura jurfdica da empresa nao se mistura com sua pessoa 

fisica. Em outras palavras, voce nao herda dfvidas ou outros passives 

da empresa. 

Em termos claros: ao adquirir ac;oes de uma empresa, sua perda 

maxima se limita ao valor page par estas ac;oes. 
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Par outre lado, em caso de falencia au concordata, as acionistas 

sao as ultimos da fila a requerer sua fragao do patrimonio restante (se 

houver). lsso significa que em caso de fechamento da empresa com 

dlvidas, voce recuperara sua parcela da empresa somente ap6s pagas 

todas as direitos trabalhistas, dlvidas etc. 

3.2. 7 Tesouro Direto 

0 Tesouro Direto e urn programa de venda de tltulos a pessoas 

flsicas desenvolvido pelo Tesouro Nacional, em parceria com a 

Companhia Brasileira de Liquidagao e Custodia - CBLC. 

E simples e voce nao precisa de muito dinheiro para investir. Com 

apenas R$ 150,00 voce ja pode iniciar uma aplicagao. 

Conforme afirma HALFELD (2009, p. 45) o Tesouro Direto 

"costuma render mais que as papeis de curta prazo e, se voce precisar 

do dinheiro antes do vencimento, o Tesouro se compromete a 

recomprar as papeis semanalmente, pagando o valor de mercado. Alem 

disso, o risco, se comparado ao de outras aplicagoes de renda fixa, e 

dos rna is baixos da praga". 

No Tesouro Direto, voce mesmo gerencia seus investimentos, que 

podem ser de curta, media au Iongo prazo. E uma 6tima opgao para 

quem quer investir com baixo custo, alta rentabilidade e liquidez quase 

imediata. Sempre que voce precisar, podera resgatar as tltulos antes 

do vencimento pelo seu valor de mercado, uma vez que o Tesouro 

Nacional garante a recompra de seu titulo todas as quartas-feiras. 

HALFELD (2009, p. 45) salienta que: 

Apesar do rendimento atraente, pouca gente se habilita a 
comprar titulos de Iongo prazo no pais. Os administradores dos 
fundos de investimentos preferem apostar em papeis de curta prazo 
porque tern dificuldade de explicar oscilac;oes inesperadas nas cotas, 
que sao mais comuns nos papeis de Iongo prazo. Do outro lado do 
balcao, os clientes ficam assustados ao menos sinal de perda nos 
fundos de renda fixa. Poucos tern paciencia para enfrentar a 
instabilidade. E os mais velhos, acostumados com os ganhos nominais 
elevados pagos na epoca da superinflac;ao, nao conseguem entender 
ainda como uma aplicac;ao de renda fixa pode sofrer perdas. 
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Caso nao queira gerenciar seus investimentos, voce pode 

autorizar uma das instituic;oes financeiras habilitadas a operar no 

Tesouro Direto (Agentes de Custodia) para efetuar compras e vendas 

dos titulos publicos. 

0 rendimento da aplicac;ao em titulos publicos e bastante 

competitive se comparado com as outras aplicac;oes financeiras de 

renda fixa existentes no mercado. As taxas de administrac;ao e de 

custodia sao baixas eo Impasto de Renda so e cobrado no momenta da 

venda ou vencimento do titulo (quanta aos titulos que pagam cupom de 

juros, tambem e descontado Impasto de Renda no pagamento do 

cupom). 

3.3 lmoveis 

0 imovel e considerado por muitos uma fonte de renda vitalicia, 

afinal, todos precisamos de moradia e quem nao tern condic;oes de 

comprar a casa propria sempre estara a procura de urn born imovel 

para alugar. 

Outra caracteristica da rentabilidade de urn imovel e que, urn 

imovel bern escolhido mantem seu valor e muitas vezes valoriza mais 

do que a simples correc;ao do dinheiro investido. 

Pode-se considerar como vantagem, tambem, o fato que o imovel 

gera uma certa disciplina aos proprietaries, vista que estes quando se 

acostumam a receber o aluguel mensal de suas propriedades e com 

estes rendimentos fazem seus pianos de forma organizada. 

Ao investir em imoveis voce pode estar com urn destes dois 

objetivos: (1) realizac;ao de urn projeto de vida, urn sonho, que e a casa 

propria; (2) busca de retorno financeiro que garanta rentabilidade 

adequada. 

Outro aspecto ressaltado pelo grande crescimento imobiliario e o 

de que o imovel e a alternativa mais segura diante das incertezas 

politicas e economicas. Conforme afirma HALFELD (2002, p. 7) "uma 

nac;ao que enfrentou altissimas taxas de inflac;ao durante longos anos e 
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que, de vern em quando, assiste a atos governamentais prejudicando 

os poupadores em renda fixa, identifica nos im6veis urn 'porto seguro"'. 

Convem ressaltar que investir em im6veis nao e tao seguro 

quanta se pensa. Qualquer tipo de investimento possui riscos. 

Nestes ultimos anos, o mercado imobiliario sofisticou-se, 

atualmente investir em im6veis nao se restringe a unidades ffsicas 

(comprar, vender, alugar), criaram-se instrumentos financeiros, os 

fundos de investimentos. 0 mercado tambem se democratizou, 

permitindo o acesso de pequenos investidores ou investimentos de 

pequenas quantias. 

Urn aspecto do mercado imobiliario e sua baixa liquidez, isto e, a 

dificuldade em sair do investimento, ou seja, transforma-lo em dinheiro 

na hora que precisarmos ou desejarmos. 

Nesse mesmo contexte, o autor do livre Seu lm6vel, HALFELD 

(2002, p. 8) confirma essa ideia: 

Uma caracterfstica tipica desse investimento e sua baixa 
liquidez. Geralmente, nao e facil vender. E precise avaliar, anunciar, 
contratar corretores, acompanhar dezenas de visitas, dar descontos 
e, enfim, receber o dinheiro. 

Em geral, considero a falta de liquidez uma virtude. Os 
investidores em im6veis estao conscientes de que precisam esperar 
alguns anos para lucrar com o neg6cio. Ao contrario de muitos 
investidores em ac;oes, eles nao ficam se perguntando diariamente se 
devem ou nao vender suas propriedades. Mesmo diante de terrfveis 
noticias nos telejornais, dificilmente, pensam em vender. Por isso, 
nao costumam tomar decisoes precipitadas. Grac;as a isso, podem 
compartilhar os ganhos obtidos com o desenvolvimento da cidade e 
do pafs. Sao acrescimos lentos e imperceptfveis no curto prazo, mas, 
no Iongo prazo, costumam ser vigorosos. 

Especialistas nessas areas ainda salientam para o nao abandono 

no acompanhamento no retorno dos investimentos em im6veis como 

qualquer outra modalidade de investimento (fundos, ac;oes, etc.). 

3.4 Previdencia privada (Aposentadoria) 

HALFELD (2001, p. 91) diz que "ja foi o tempo em que voce podia 

contar com a previdencia publica para custear sua aposentadoria. As 
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dificuldades enfrentadas pelo INSS levaram a uma reduc;ao do teto da 

aposentadoria publica. Hoje, esse limite e de dez salaries mfnimos, no 

momenta da aposentadoria". 

Com isso, a preocupac;ao com uma aposentadoria tranquila e 

cada vez mais uma constante na vida do brasileiro. Para tanto, o 

sistema nacional dispoes de alguns itens obrigat6rios no orc;amento 

familiar entre eles a previdencia privada que apesar de serem a 

alternativa mais evidente para quem busca garantir urn rendimento 

adicional na hora em que se aposentar, a cobranc;a de taxas mais altas 

de administrac;ao e de carregamento sabre os valores investidos as 

vezes compromete a rentabilidade. 

Para CHEROBIM e ESPEJO (2010, p. 95) "pensar na 

aposentadoria muitas vezes nos faz conceber a ideia de depender de 

outras pessoas, de urn perfodo de cuidar dos netos ou de viver com 

poucos recursos. A aposentadoria nao deveria mais ser vista desse 

modo, porque pode representar os melhores a nos de sua vida". 

As autoras ainda ressaltam que a aposentadoria "deveria vir 

acompanhada de independencia financeira", vista que essa nao e 

exatamente a fase em que voce sai do mercado de trabalho e fica inutil 

perante a sociedade, mas sim a fase em que voce deve fazer o que 

gosta, com tempo, saude, dinheiro. 

Manter o padrao de vida e uma das principais preocupac;oes das 

pessoas ao se aposentarem. 0 segredo para perpetuar a renda esta na 

preservac;ao do patrim6nio. 

3.4.1 Onde investir 

0 mercado oferece opc;oes que vao desde fundos de investimento 

financeiro, pianos de previdencia privada, seguros de vida resgataveis, 

tftulos publicos vendidos pelo Tesouro Direto e ac;oes ate os 

investimentos imobiliarios - seja via fundos, seja com a compra de 

im6vel para a renda. A recomendac;ao consensual dos especialistas e 

que o capital seja aplicado majoritariamente em ativos de renda fixa. 
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Nesse caso, a preferencia deve recair sabre papeis considerados 

defensives e bons pagadores de dividendos. Outra opyao nessa linha 

sao os fundos de a96es com capital protegido, que permitem aproveitar 

a maier parte da alta da Balsa e resguardar o investimento das baixas. 

Dentro do universe da renda fixa, a orienta9ao e diversificar, 

sempre tendo a preserva9ao do patrimonio em vista. Cabe a pessoa 

que pensa na aposentadoria pensar, tambem, na importancia de 

guardar recursos em institui96es diferentes, para minimizar o risco de 

gestae. 

Outra Opyao de investimento acessivel a pessoa fisica e 0 

Tesouro Direto. Nesse caso, o investidor precisa planejar as compras 

dos papeis para casar os vencimentos com seu fluxo de desembolsos 

para renda. 

A forma mais popular de acumula9ao de recursos para 

aposentadoria no Brasil hoje e o fundo de previdencia. Boa parte da 

fama foi construfda gra9as as vantagens fiscais do produto, que 

permite o abatimento do impasto de renda. 

Os pianos de previdencia sao op96es mais atrativas para as 

pessoas que nao se sentem confortaveis em administrar as pr6prias 

economias, seja por falta de tempo ou falta de conhecimento suficiente 

para garantir urn born retorno das aplica96es. Nesses cases, e valido 

pagar urn plano de previdencia. Por outre lado, se voce e daqueles que 

gosta de administrar seu dinheiro e se interessa em investir, esta na 

hora de estabelecer uma estrategia que maximize seus ganhos ao se 

aposentar. 

Ate recentemente, previdencia privada no Brasil era sinonimo de 

aposentadoria. S6 quem estava pensando em garantir urn futuro 

tranqOilo Ia na frente aplicava em fundos de previdencia -- os depositos 

normalmente eram feitos mensalmente em pequenos valores, de forma 

a acumular, ao Iongo do tempo, urn montante compatfvel com a vida 

p6s-trabalho. 

HALFELD (2001, p. 93) e a favor a esse tipo de investimento pois 

"ele cria uma disciplina que sera muito bern recompensada. Mas e 
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importante que o consumidor escolha bern os administradores de sua 

previdencia. Procure instituic;oes s61idas, evite pagar taxas de 

administrac;ao elevadas e diversifique, isto e, nao concentre seus 

investimentos em apenas um administrador". 

Conforme figura abaixo, exposta em reportagem especial da 

revista EXAME, podemos ter uma base dos ganhos efetuados poupando 

gastos para a aposentadoria . 

. OARTEIHA DE HEFEHI!NCIA 
· ' qua nm poupa r para mantl!!r o mes mo padrao de vida 

Aos 
30 anos 

• Salalo llquldo de IR: 
R$ 3.CXXJ 

• Apos.-.tadolta: 
aos Ei5 anos 

• Parloic:lcu:llllusufn.Jta: , 
20anos 

• Quanto paupar": 
23%da renda 
lrqu ld a = RS 690/m~s 

• PatJtmtr4o ao so 
aposant.ir: 
R$ 522.987 

• Aasgato mensal•* 

R$ 2.310 

("')Valor corrigido pel a infla ~o c• ") Em pod er aquisiti'«) de hoje P rem lssas: .. A cartel ra de refer~ ncia e 
const it uf da apena s po r a pi ica ¢es em renda fhca. A proj ey3o considera rentabi lidade eq uiva le nte a 95% 
do CD I (Certifica do de Dep6s ito lnterbanca rio) llqu ido de I R,. com j u res rea Is decrescentes ao Iongo do 
tempo e renda lrquida constante.Estas proje¢es nao representam garantia de obten~o de remrnos 
futu ros Fonte: Alia nti Consu Ito res Associados 

FIGURA 1 - CARTEIRADE REFERENCIA 

A ideia do autor ao fazer essa ilustrac;ao foi trac;ar um plano de 

investimentos que permita chegar a aposentadoria com um capital 

capaz de garantir ao investidor uma renda semelhante a que ele tern na 

vida ativa 

Na simulac;ao, considerou um rendimento real de 3, 7% ao a no, em 

media. lsso equivaleria a 95°/o do CDI (Certificado de Deposito 

lnterbancario, o referencial da renda fixa), descontado o Impasto de 

Renda que incide sabre os ganhos das aplicac;oes financeiras. 
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0 site INFO MONEY (2005) ainda ressalta o investimento 

imobiliario como sendo uma forma de renda na aposentadoria, "existem 

duas alternativas de investimento em im6veis: atraves da compra direta 

ou atraves dos fundos imobiliarios. Em ambos os casas, a rentabilidade 

da aplica9ao varia entre 0,8% e 1,2% ao mes, que equivale ao 

rendimento com aluguel". 

A vantagem das aplica9oes atraves dos fundos e que a 

administra9ao dos im6veis fica a cargo de um gestor, e voce nao tern 

com o que se preocupar. Alem disto, em alguns casas e oferecido um 

perfodo de retorno garantido, em que voce sabe o quanta ira receber 

de rendimento. 

Contudo, assim como no investimento em im6veis, este tipo de 

aplica9ao sofre com a baixa liquidez, pois mesmo a venda de cotas de 

fundos e dificil, ja que nao existe um mercado organizado. Exatamente 

por isto, recomenda-se que voce invista em im6veis somente a parcela 

do seu patrimonio da qual nao vai precisar no curta prazo. 
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4 EMPREENDEDORISMO 

Neste estudo estao sendo utilizadas pesquisas bibliograficas com 

base nos seguintes autores: Dornelas (2005) e Longenecker, Moore e 

Petty ( 1997). 

Para subsidiar teoricamente esse estudo, optou-se em buscar 

autores que tratassem sobre empreendedorismo e novas oportunidades 

de neg6cio. Dessa forma, sera apresentada, primeiramente, a 

concep<;ao do termo "empreendedorismo", seguida de novas 

oportunidades de neg6cios. 

4.1 Defini<;ao 

Para DORNELAS, a palavra empreendedorismo (entrepreneur) 

tem origem francesa e quer dizer: "aquele que assume risco e come<;a 

algo novo" (2005, p. 29). 

Segundo SOUZA NETO, autor do artigo "Hist6ria do Pensamento 

Empreendedor", publicado na revista Empreendedorismo (2003, p. 51-

52), o primeiro grande fato ocorrido que distinguiu a verdadeira 

essencia do termo foi no seculo XIII, com um irlandes cham ado Richard 

Cantillon ( 1697-1734), para referir-se a alguem que compra bens e 

servi<;os a certos pre<;os com vistas de vende-los a pre<;os incertos no 

futuro. 

Cantillon foi um banqueiro, hoje, poderia ser descrito com um 

capitalista de risco, pois vivia em busca de oportunidades de neg6cios, 

preocupado com o gerenciamento inteligente de neg6cios e a obten<;ao 

de rendimentos otimizados para o capital investido. Viajou o mundo 

inteiro e era capaz de analisar uma opera<;ao identificando nelas 

elementos que ja eram lucrativos e os que poderiam vir a ser mais 

ainda. 

SOUZA NETO (Ibid, p.51-52) utiliza e apresenta a defini<;ao de 

diferentes te6ricos sobre empreendedorismo. Assim, as concep<;oes 

apresentadas a seguir por Cantillon, Smith e Say foram encontradas na 
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obra de Souza Neto (I bid, p. 51-52). Para Cantillon, o entrepreneur e 

uma pessoa que identifica e aproveita as oportunidades com o intuito 

de obter lucre, atraves de riscos inerentes. 

Adam Smith confirma a definigao apresentada e salienta que o 

entrepreneur e aquele que "cria riquezas". Entretanto, foi Jean Baptiste 

Say, em 1803, que descreveu a fungao do entrepreneur em termos mais 

amplos ao analisar as diferengas entre empreendedores e capitalistas e 

entre os lucros de cada urn. A partir da analise, Say associou os 

empreendedores a inovagao, alem de considerar o desenvolvimento 

economico como resultado da criagao de novos empreendimentos. Por 

essas razoes, pode-se considera-lo o "pai" do empreendedorismo. 

As principais concepgoes sobre o empreendedor foram realizadas 

pelo economista Josep Alois Schumpeter, considerado urn dos 

melhores analistas dos empreendedores e sua insergao na economia 

capitalista. Para ele, o entrepreneur e alguem que faz novas 

combinagoes de elementos criando novos produtos e/ou processes, 

identificando novos mercados de consume ou fontes de suprimentos, 

criando novas organizagoes (SOUZA NETO, 2003, p.51-52). 

Entretanto, os comportamentalistasl vieram a abordar o termo 

entrepreneur com o objetivo de conhecer profundamente o 

comportamento dessas pessoas. Max Weber identificou o sistema de 

valores como urn elemento fundamental para se conhecer o 

comportamento dos empreendedores. Para ele, o principal fator 

motivador para quem se estabelecia por conta propria era a crenga 

religiosa e a etica protestante. Weber enxergava os empreendedores 

como inovadores, pessoas independentes cujo papel de lideranga nos 

neg6cios inferia uma fonte de autoridade formal (Ibid, p. 51-52). 

Mesmo com tantos pensadores escrevendo e definido o 

entrepreneur, sua essencia e sempre a mesma, pois a busca por novas 

1 Comportamentalismo e o conjunto das teorias psicol6gicas que postulam o comportamento como unico, ou ao 
menos mais desejavel, objeto de estudo da Psicologia. Esta ligado ao conceito do Behaviorismo. 
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oportunidades e as responsabilidades dos riscos sao caracteristicas 

fundamentais dessas pessoas. 

Os empreendedores fornecem empregos, introduzem inova<;6es e 

estimulam o crescimento economico. Um estere6tipo comum do 

empreendedor enfatiza caracteristicas como uma enorme necessidade 

de realiza<;ao, uma disposi<;ao para assumir riscos moderados e uma 

forte autoconfian<;a. 

'Empreendedorismo e o envolvimento de pessoas e processes, os quais em 
conjunto, transformam ideias em oportunidades, ou seja, o empreendedor e urn 
criador de novas formas de organizac;ao e neg6cios ( ... ), ele detecta uma 
oportunidade, acredita na mesma, e, por meio dela, cria o neg6cio e assume 
riscos. Dentro dessa mentalidade, qualquer definic;ao de empreendedorismo 
contempla aspectos referentes a todo empreendedor, tais como, a iniciativa para 
criar urn novo neg6cio; criatividade na utilizac;ao dos recursos disponfveis e; 
aceita assumir riscos e a possibilidade de fracassar (DORNELAS 2005, p. 39)". 

Ainda segundo DORNELAS (2005, p.26), o empreendedorismo 

aparece no Brasil a partir da decada de 90, quando surge o Servi<;o 

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequena Empresas (SEBRAE) e a 

Sociedade Brasileira para Exporta<;ao de Software (SOFTEX). 

Entretanto, foi com a SOFTEX que o empreendedorismo despertou na 

sociedade brasileira. 0 Brasil entra no novo milenio com todo potencial 

para desenvolver um dos maiores programas de ensino de 

empreendedorismo do mundo, comparado apenas aos Estados Unidos 

da America. 

Houve um acontecimento que despertou a aten<;ao dos envolvidos 

com o movimento empreendedor no mundo, exclusivamente, no Brasil, 

que foi o resultado do relat6rio de 2000 da Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), no qual o Brasil apareceu como a na<;ao que possuia a 

melhor rela<;ao entre o numero de habitantes adultos que come<;ava um 

neg6cio e o total dessa popula<;ao: 1 em cada 8 adultos. 

DORNELAS (2005, p. 28) sustenta ainda que no Brasil, ha a 

incidencia de dais tipos de empreendedores, o de oportunidade e o de 

necessidade. 0 primeiro sabe aonde quer chegar, quais as metas a 

atingir, por isso, cria um planejamento previa do que realmente ele 
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necessita fazer. Enquanto que o segundo esta se "aventurando" em urn 

novo neg6cio, mais par falta de opc;ao do que par conhecimento, alem 

do desemprego e da falta de alternativas de trabalho, ocasionado a 

falencia de empresas de forma prematura. No Brasil, o nfvel de 

empreendedorismo de oportunidade esta muito abaixo do esperado. 

lsso ocorre, justamente, pela falta de pollticas publicas duradouras 

dirigidas a consolidac;ao do empreendedorismo no pals, podendo ser 

uma alternativa ao desemprego. 

4.1 Administrador X Empreendedor 

Levando-se em conta os acontecimentos no seculo XIX e XX, 

DORNELAS (2005, p.30-31) cementa que o empreendedor e confundido 

com o administrador, segundo ele, sendo observados apenas como os 

que organizam, pagam empregados, planejam, dirigem e controlam as 

ac;oes desenvolvidas pela organizac;ao. 

A partir dessa analise, nascem as diferenc;as e similaridades 

entre urn empreendedor e urn administrador. DORNELAS (2005, p.30) 

afirma que "todo empreendedor deve ser urn born administrador para 

obter sucesso, no entanto, nem todo born administrador e urn born 

empreendedor". Nesse aspecto, nao se pode generalizar, pais, o 

administrador assim como o empreendedor vive sabre pressao, pais 

ambos sao diferenciados no que realizam, tanto e, que a principal 

atividade de urn administrador e a tomada de decisao, que muitas 

vezes, esta diretamente relacionada ao futuro de uma organizac;ao. 

Tanto o administrador quanta o empreendedor assumem riscos 

inerentes e, constantemente nas atividades que realizam ambos tern 

caracterfsticas distintas em algumas situac;oes. Contudo, as 

similaridades entre eles sao perceptrveis, pais as caracterfsticas 

similares os evidenciam. 

0 fato da mortalidade prematura das empresas faz com que a 

importancia de urn administrador na gerencia de urn novo neg6cio se 

torna essencial, pais, a cada ana que passa, empresas estao fechando 
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com poucos anos de exercfcio de suas atividades, tornando clara a 

falta de competencia das pessoas que gerenciam o neg6cio. Esse caso 

acontece justamente por falta de conhecimento de mercado, 

desconhecimento tecnico, entre outros fatores, mas o que realmente 

importa e 0 fato de que 0 administrador tern grande importancia para 0 

born desenvolvimento de uma organiza<;ao, afinal e ele que detem o 

conhecimento de teorias e tecnicas gerenciais para o born andamento 

de urn empreendimento. Portanto, pode-se ter como ideia, o fato de que 

urn administrador pode ser urn born empreendedor, desde que, tenha as 

caracterfsticas de inova<;ao e criatividade, para conseguir criar urn novo 

neg6cio. 

4.2 Pequenas Empresas e Oportunidades de Neg6cio 

Abrir urn neg6cio proprio e o sonho de muitos brasileiros, tides 

como urn dos povos mais empreendedores do mundo. Entretanto, o 

planejamento se faz necessaria no memento da abertura de uma 

empresa, pois a falta dele podera gerar conseqOencias drasticas que 

podem explicar o fracasso das mesmas, considerando que o aponto 

escolhido fora inadequado, mostrando urn erro de avalia<;ao. 

"As pequenas empresas contribuem inquestionavelmente para o bem-estar 
econ6mico da na<;;ao. Elas produzem uma parte substancial do total de bens 
e servi<;;os. Assim, sua contribui<;;ao econ6mica geral e similar aquela das 
grandes empresas. As pequenas empresas, entretanto, possuem algumas 
qualidades que as tornam mais do que vers5es em miniatura das grandes 
corpora<;;5es. Elas oferecem contribui<;;5es excepcionais, na medida em que 
fornecem novos empregos, introduzem inova<;;5es, estimulam a competi<;;ao, 
auxiliam as grandes empresas e produzem bens ou servi<;;os com eficiencia. 
Portanto, grande parte das oportunidades de neg6cios esta focada nas 
empresas de pequeno porte (LONGENECKER 1997, p. 35)". 

De acordo com DORNELAS (2005, p. 54), uma empresa surge de 

uma oportunidade gerada por urn empreendedor, que deve conhecer o 

mercado em que esta atuando, ter visao do neg6cio e saber ser 

pragmatico no memento adequado, identificando suas deficiencias, 

protegendo sua ideia e conhecendo sua concorrencia. DORNELAS 
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(2005, p. 54) afirma ainda que nenhuma ideia e revolucionaria, sendo 

este, urn dos maiores erros cometidos pelos jovens empreendedores, 

pais ideias revolucionarias sao raras, produtos unicos nao existem e 

concorrentes com certeza existirao. 

Para que as pequenas empresas alcancem o sucesso, seus 

empreendedores necessitam de uma ampla competencia tecnica na 

area de atuac;:ao, que se traduz em fazer alga muito bern, entender tudo 

daquele offcio e do respective mercado, afinal, quem conhece muito 

bern o que faz tern mais possibilidade de inovar, quebrar paradigmas e 

garantir urn grande diferencial. Outra caracteristica importante nas 

empresas de sucesso e a sintonia entre os s6cios, estes normalmente 

tern clara quais sao as expectativas de cada urn com o neg6cio e os 

beneficios que terao. Outro ponto fundamental e a formac;:ao. E preciso 

preparar-se continuamente para gerir uma empresa, ou seja, estar 

atualizado com relac;:ao aos processes de venda, marketing, 

planejamento, gestao administrativa, contabilidade, financ;:as, gestao de 

pessoas, entre outros fatores. Elaborar urn plano de neg6cio antes de 

iniciar as atividades e fazer o planejamento estrategico anual da 

empresa definindo os recursos, esforc;:os de venda e de promoc;:ao. 

Estas caracteristicas, atribuidas com muito esforc;:o, persistencia 

e otimismo asseguram o sucesso dos empreendimentos e a sua 

longevidade. 
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5. COMO COMECAR 

5.1 Defina os seus Objetivos 

E m uito importante definir os objetivos que voce deseja alcangar 

ao investir. Para GERBASI (2003, p. 125) "existem diversos caminhos 

para obter os numeros de seu planejamento financeiro, mas o mais 

simples deles e olhar do futuro para hoje". 

Ja para o autor TOSCANO JUNIOR (2004, p. 94) "um fator 

importante na elaboragao do Planejamento Financeiro e a definigao 

antecipada dos valores e das fontes de receitas, bern como os valores 

e destines das despesas. Assim teremos a posigao mais previsivel 

possivel, ou entao a mais proxima da nossa realidade financeira". 

Para o mesmo autor, a estruturagao do planejamento financeiro, 

tambem consiste em: 

• Manter o plano financeiro sempre atualizado em seus valores; 
• Ter claramente a definic;:ao das contas ou nomenclaturas que 

formarao o plano; 
• Evitar a conta ou nomenclatura "diversos", pois e importante 

saber no que gastamos; 
• Respeitar rigorosamente o orc;:amento previsto no plano. 

Com essa estrutura o planejamento financeiro tern como objetivo 

prever o comportamento financeiro em um determinado periodo e 

comparar seu desempenho em periodos anteriores. 

Os objetivos podem ser simples de serem realizados, como uma 

viagem de ferias, ou um pouco mais complexes, como a compra de sua 

casa propria ou a sua aposentadoria. E fundamental definir os seus 

sonhos e ter disciplina para investir e alcanga-los. 

HALFELD (2001, p. 13) afirma que: 

Poupar e adiar o consumo presente visando a uma consumo 
maior no futuro. As pessoas poupam com dois objetivos basicos: 

• Consumir mais, em breve; 
• Enfrentar o declinio que a natureza impoe a capacidade 

produtiva do homem ap6s certa idade. 
Tais prop6sitos garantem, na pratica, uma compensac;:ao para o 

sacrificio de nao consumir hoje, de gastar menos do que nossa renda 
permite e de acumular reservas a serem utilizadas no futuro. 
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Quando voce se propoe organizar e controlar com mais carinho 

sua vida financeira, o objetivo principal certamente e viabilizar a 

conquista de sonhos. Se obtiver sucesso nessa proposta, seguramente 

conquistara o objetivo secundario de nao sofrer dificuldades 

financeiras. 

5. 2 Conhecendo seu perfil de investimento 

E muito importante conhecer o seu perfil de investimento antes de 

escolher as suas aplica96es, pais cada uma delas possui um 

determinado grau de risco. Per isso, antes de come9ar a investir, e 
fundamental saber qual o risco que voce esta disposto a correr para 

atingir os seus objetivos. 

Para TOSCANO JUNIOR (2004, p. 97): 

"0 aspecto mais importante para o investidor e identificar, entre 
OS diversos tipo de fundos de investimentos, qual e aquele que 
melhor atendera sua expectativa de retorno, ou seja, qual se 
adapta melhor ao seu perfil. Este perfil esta relacionado a 
politica de investimentos do fundo, e nela que 0 investidor 
identifica sua real intengao quanta ao investimento." 

Ja GERBASI (2008, p. 87) afirma que "bons investidores sabem 

porque investem" e que para isso e importante determinar de que forma 

voce ira alcan9ar seus objetivos. Seja pelo caminho mais curta e mais 

ousado ou pelo caminho mais Iongo e, praticamente, sem riscos. 

Quante mais Iongo o prazo da opera980, menor e o risco do 

investimento. 

0 autor ainda explica (2008, p. 88): 

"Para investir e colher frutos no futuro, e precise abrir mao das 
sementes hoje. Per mais que voce adore consumir as sementes! A 
contengao do prazer imediato e sofrida, pais a vontade esta ali, 
presente. Para suporta-la, precisamos ter alga igualmente 
apaixonante a perseguir. Se voce investe simplesmente para fugir 
de imprevistos, tera que lutar contra sua falta de vontade, pais 
nossa mente e otimista e tende a nos fazer acreditar que 
imprevistos nao acontecerao conosco." 
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E muito importante saber por quanta tempo voce pretende manter 

os seus recursos aplicados. Para investir bern, e fundamental buscar 

sempre os caminhos com a melhor relac;ao entre o retorno e o risco. 

5.3 Como diversificar seus investimentos 

Para investir bern, e fundamental saber em que aplicar, buscando 

sempre o melhor retorno possfvel de acordo com o nfvel de risco 

assumido. 

Ao concentrar os investimentos em uma so aplicac;ao, o investidor 

fica desprotegido e aumenta a sua exposic;ao ao risco. A diversificac;ao 

equilibra o portfolio de investimentos: as diferentes estrategias se 

complementam, diminuindo o risco do portfolio em cenarios estaveis ou 

de crise. 

Dentro da polftica de investimento observamos qual o objetivo da 

aplicac;ao, ou seja, qual a expectativa do retorno financeiro desejado, 

quais os tipos de riscos e qual o limite de tolerancia de perdas. 

GERBASI (2003, p. 138-139) fala da importancia em discutir cada 

uma das caracterfsticas dos diversos investimentos: 

"As chamadas aplica96es de renda fixa, em que voce sabe 
quanta vai ganhar, nao sao 0 tipo de investimento que lhe possibilite 
fazer fortuna, a nao ser que voce conte com muito tempo para seu 
plano de riqueza 

Por essa razao, e importante que seu planejamento financeiro 
inclua uma meta de aprendizado e aperfeiyoamento continuos. Talvez 
uma caderneta de poupan9a ou um plano de previdencia sejam 
realmente as melhores alternativas para come9ar, o tipo de 
investimento no qual seu dinheiro estara no inicio de seu plano se voce 
come9ar do zero. Enquanto seu dinheiro cria volume, minha sugestao e 
que voce leia sabre alternativas mais interessantes de investimento. 
Aprenda a investir em renda fixa, como urn CDB. Veja as melhores 
alternativas do mercado, consulte pelo menos tres ou quatro bancos. 
Procure conhecer algumas corretoras de valores. 

Jamais invista sem conhecer bem o terrene em que esta 
colocando seu dinheiro. E nao confie no gerente de seu banco. Ele 
nada mais e do que um vended or". 

Com essa ideia, o autor diz que para comec;ar a atuar no mercado 

financeiros e de capitais, voce deve montar seu fluxo financeiro. 
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Considerando a sua renda familiar e todos os seus gastos, inclusive os 

de menor valor e elaborar as seguintes perguntas: 

1) Qual e a renda que me traria independencia financeira? 
2) Quanto dinheiro eu precisaria ter em uma aplica<;ao segura 

para conseguir retirar essa renda mensal e nao deixar meu 
patrimonio encolher com tal retirada? 

3) Dado o fato de que tenho urn limite de prazo para atingir a 
independencia financeira, quanto preciso poupar por mes para 
conseguir formar o montante de recursos que garantirao minha 
aposentadoria? Se tenho restri<;ao de recursos (o caso mais 
comum), durante quanto tempo deverei poupar para conseguir 
formar o montante que garantira minha aposentadoria? 
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6. CONSIDERACOES FINAlS 

0 planejamento e o controle orc;amentario possibilitam mudanc;as 

taticas rapidas para tratar de eventos nao corriqueiros ocorridos 

durante a vivencia de tal individuo. Tal gestae financeira, para ser 

eficaz, precisa estar sustentada e orientada por um planejamento de 

suas disponibilidades. Para isso o individuo precisa de instrumentos 

confiaveis que o auxiliem a otimizar os rendimentos ou a estimar as 

necessidades futuras de investimentos, para que possa tomar decis6es 

certas e oportunas. 

Essa monografia teve como finalidade fornecer orientac;ao sobre 

financ;as pessoais e pode-se verificar ap6s a concretizac;ao da mesma, 

que toda pessoa que possui um orc;amento equilibrado tem melhores 

relac;oes interpessoais e apresentam maier dedicac;ao no ambiente de 

trabalho. Por esse motive, as organizac;6es se beneficiam quando seus 

colaboradores aprendem a evitar ou a resolver os problemas 

financeiros pessoais. 

A falta dos fundamentos de educac;ao financeira pode levar as 

pessoas a situac;oes de gastos excessivos ou desnecessarios, 

endividamento sem controle ou de erros em decis6es financeiras 

importantes. Por falta dessas informac;6es, algumas pessoas 

transformam pequenas dificuldades financeiras em problemas 

relevantes. Por outre lado, pessoas com uma renda disponfvel, e 

sabendo lidar com essa renda, realizam bom investimentos e controles 

com a mesma. 

Um orc;amento familiar desequilibrado, o descontrole dos gastos 

pessoais ou resoluc;ao de uma crise financeira sao alguns dos 

desafios que se apresentam as pessoas de diversas classes de renda. 

Algumas caracterfsticas s6cio-economicas do Brasil tambem 

contribuem para agravar esse quadro: elevadas taxas de juros, 

abundante oferta de credito e marcantes desigualdades sociais. 

A consciencia de realizac;ao de orc;amento domestico, de um 

planejamento financeiro e ate mesmo de investimento no mercado de 
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capital, incutidos na cabec;a das pessoas sofreu urn crescimento 

consideravel nos ultimos anos, sendo decisivo para a iniciativa de 

realizac;ao desse procedimento, alem de abrir diferentes perspectivas e 

formas de neg6cios na area de financ;as. 

No que diz respeito ao aprendizado a respeito dos fatores 

utilizados na concepc;ao de uma ideia empresarial, observa-se a 

relac;ao intrinseca entre o empreendedorismo e o aspecto do 

investimento, efetivamente relacionada ao aspecto marketing pessoal, 

considerado de suma importancia na vida cotidiana de toda a 

sociedade. 

Sabendo das mudanc;as no mundo corporativo e na sociedade 

como urn todo, vemos que urn born planejamento financeiro esta 

inserido em todas as discuss5es do dia-dia, e e absolutamente 

importante que o tema desenvolvido sirva tambem para conscientizar 

as pessoas no sentido de aguc;ar ainda mais a percepc;ao em torno da 

realizac;ao de urn orc;amento domestico, a fim de que este possa trazer 

beneficios para si proprio ou ate mesmo da sociedade como urn todo. 

Nao se pode dizer com clareza se e cedo ou tarde demais para se 

estabelecer uma arquitetura patrimonial adequada. Qualquer iniciativa 

bern planejada, por mais tarde no ciclo de vida do individuo que se 

coloque, ira aproximar os efeitos patrimoniais de sua morte aos seus 

desejos. Por outro lado, urn plano elaborado hoje, que somente traga 

efeitos concretos no futuro, pode ser periodicamente adaptado para 

refletir os diferentes cenarios de vida pelos quais os individuos 

convivem. Como exemplo, pode-se dizer que os seguros de vida e os 

pianos de previdencia complementar, alem de possibilitar a qualquer 

individuo proteger sua familia e acumular recursos para a 

aposentadoria, contribuem de forma unica para a construc;ao de uma 

estrutura patrimonial maleavel e eficaz. 

0 planejamento financeiro e uma condic;ao necessaria para 

alavancar o sucesso pessoal. E preciso estar atento a variac;oes da 

economia e politica, local e global, sabendo enxergar oportunidades de 

expansao dos investimentos e prever as dificuldades inerentes a estes, 
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e, a partir disso, formular uma polftica individual que atenda a todos 

estes fatores levando a urn constante e homogeneo crescimento. 

0 processo de planejamento financeiro contem uma serie de 

pontes relevantes sensfveis a administrac;ao financeira e gerencial, os 

quais sao de extrema importancia para a elaborac;ao do mesmo e 

necessaries para dar mais seguranc;a para sua aplicac;ao. 

Diante de todas essas exposic;oes e questionamento ve-se que o 

planejamento financeiro torna-se uma ferramenta importante para 

quantificar em termos financeiros os ganhos e gastos incutidos no 

orc;amento familiar. Nota-se que o planejamento financeiro, alem de 

indicar caminhos que levam a alcanc;ar os objetivos do individuo, tanto 

a curta como a Iongo prazo, cria mecanismos de centrale que envolvem 

todas as suas atividades. 

Dessa forma, conclui-se ainda que a realizac;ao do planejamento 

financeiro em consequencia dos principais passes descritos pelos 

autores da administrac;ao financeira faz-se urn requisite de suma 

importancia para que o individuo obtenha exito e desempenhe urn papel 

relevante para a comunidade onde esta inserida, tornando assim mais 

segura, estavel e dando maier liquidez em suas atividades financeiras. 
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