
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

ANDRIELE DO ROCIO ROSA 

A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO AMBITO 

FAMILIAR 

Monografia apresentada ao curso de 
Especializa<;ao em Contabilidade e Finan<;as do 
Programa de P6s-Gradua<;ao do Departamento 
de Contabilidade, Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas da Universidade Federal do Parana. 
Orientadora: Profa. Ora. Marcia Maria dos 
Santos Bortolocci Espejo. 

CURITIBA 

2011 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, por ter me dado forctas e iluminado meu caminho para concluir mais 

uma etapa da minha vida. 

A minha mae Bene e ao meu esposo Ermisson, que sempre me apoiaram 

mesmo nos momentos mais diflceis dessa caminhada, me fazendo acreditar que 

nada e impossfvel. Meu agradecimento pelas horas em que ficaram ao meu lado 

nao me deixando desistir e me mostrando que sou capaz de chegar onde desejo. 

Sem duvida eles foram os maiores incentivadores para conseguir concluir esse 

trabalho. 

A minha orientadora, Profa. Ora. Marcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, 

pelo ensinamento e dedicactao dispensados no auxflio a concretizactao desse 

trabalho. 



LIST A DE QUADROS 

QUADRO 1 - Controle de on;amento familiar ............................................................ 14 

QUADRO 2 - lnvestimento x Risco que oferecem ..................................................... 17 

QUADRO 3 - Vantagens e desvantagens de um cartao de credito .......................... 22 

QUADRO 4- Beneffcios e cuidados ao adquirir um credito parcelado ..................... 24 

QUADRO 5- Analise das famflias ........................................................... : ................. 32 



LISTA DE GRAFICOS 

GRAFICO 1 - Renda/Despesa familia 1 ..................................................................... 26 

GRAFICO 2 - Renda/Despesa familia 2 ..................................................................... 27 

GRAFICO 3 - Renda/Despesa familia 3 ..................................................................... 28 

GRAFICO 4- Renda/Despesa familia 4 ..................................................................... 29 

GRAFICO 5 - Despesas gerais das familias .............................................................. 30 



RESUMO 

ROSA, A do R. A importancia do planejamento financeiro no ambito familiar. 0 
objetivo do presente trabalho e realizar urn estudo de caso com familias, a tim de 
verificar qual a forma de empregar a renda auferida no mes, identificar a 
necessidade de se educar financeiramente dentro das familias estudadas, buscando 
informa~6es mediante o estudo aplicado. Analisar o que pode contribuir para uma 
melhor gestao das finan~as pessoais dentro do ambito familiar, bern como realizar 
or~amento financeiro, planejar as finan~as, identificar os maiores gastos realizados 
dentro da familia, analisar o que tern levado grande parte das famflias ao 
endividamento, o estudo tambem se refere ao facil acesso ao credito, onde e urn dos 
responsaveis pelo consumo elevado dentro da sociedade. Demostrar que o 
planejamento das finan~as visa ter a saude financeira, onde o indivlduo reorganiza 
as dlvidas por meio da elabora~ao do or~amento financeiro. A pesquisa caracteriza
se como descritiva. Quanto aos meios, caracteriza-se como estudo de caso. 
Referente aos resultados nas famflias pesquisadas, foi posslvel identificar que 
apenas uma familia realiza planejamento das suas finan~as, consequentemente e a 
unica que realiza investimentos mensais e obtem folgas no or~amento familiar. As 
demais familias que nao realizam planejamento de suas finan~as apresentam 
dificuldades em administrar a renda auferida, realizando gastos desnecessarios. 

Palavras-Chave: Planejamento Financeiro; Planejamento Familiar; Or~amento 
Financeiro; lnvestimento; Endividamento. 
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1 INTRODUCAO 

0 consumo cresce cada vez mais no dia-a-dia das pessoas. Normalmente o 

gasto e maior que a renda recebida; e isso afeta diretamente a saude financeira das 

famflias. 

A facilidade na obtengao de credito e uma das raz6es pelas quais as famflias 

se endividam. A utilizagao dos cart6es de credito, do limite do cheque especial e de 

emprestimos bancarios esta na ilusao das famflias, e levam ao endividamento 

familiar. Esse credito muitas vezes, nao e empregado mediante necessidade ou 

urgencia, mas sao utilizados para a compra de pequenas coisas, que no final do 

mes impacta de maneira significativa no· orgamento, ja que os ban cos cob ram o 

valor emprestado acrescido de juros. 

Desta forma, surge entao a necessidade de explorar metodos que podem ser 

utilizados pelas famflias brasileiras a tim de obterem mais qualidade na vida 

financeira. 0 grande problema e que algumas pessoas nao tern interesse em se 

organizar financeiramente, o que leva a urn stress que e refletido tanto na vida 

pessoal quanta na profissional. 

A forte pressao da economia aquecida somada ao mercado capitalista tern 

levado as pessoas a adquirirem produtos superfluos e, com isso, muitas famflias tern 

dificuldades para controlar os gastos mensais. 

Neste trabalho serao analisados a. forma de obtengao de credito oferecido 

pelas empresas financeiras, os tipos de investimentos que podem ser realizados e 

os riscos que os mesmos oferecem. Verificar a importancia de realizar o orgamento 

domestico juntamente com o planejamento financeiro. A pesquisa tern o objetivo de 

abordar questoes de gestao financeira, verificando a importancia de planejar para 

adquirir o bern estar financeiro. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como crescimento da economia no Brasil, e posslvel verificar que o aumento 

da oferta de credito juntamente com o aumento do consumo, leva a reflexao sabre a 

maneira de lidar com o dinheiro. A utiliza(fao nao planejada das ofertas disponlveis 

no mercado pelos consumidores os levam ao endividamento familiar, vista que 

muitas famllias brasileiras nao realizam qualquer tipo de planejamento financeiro e 

desconhecem a importancia de se realizar o or(famento familiar, comprometendo 

assim a situa<fao financeira. Devido a essa massa da popula<fao brasileira que 

consome mais do que recebe mensalmente, faz-se necessaria a realiza(fao de urn 

estudo sabre como planejar a vida financeira e como tratar as dlvidas ja existentes 

para melhorar a situa<f8o financeira. Desta forma, a questao de pesquisa orientativa 

da presente investiga(faO e a seguinte: 

Qual a importancia do planejamento financeiro no or(famento familiar? 

1.2 OBJ ETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral do presente trabalho e demonstrar a importancia do 

planejamento financeiro e a realiza(fao do or(famento domestico no ambito familiar, 

analisando-se estudos de caso realizados com quatro famllias residentes em 

Curitiba e Regiao Metropolitana. 

1.2.2 Objetivos espedficos 

• Verificar, atraves de estudo de caso, se as famllias possuem 

Planejamento Financeiro; 

• Analisar o endividamento familiar dos casas em estudo; 

• ldentificar se as famflias realizam or(famento domestico; 

• Analisar se as famllias costumam realizar aplica<f6es em investimentos; 
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• ldentificar como as familias obtem recursos que faltam para 

complementar o orgamento. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Parte das familias brasileiras sentem dificuldades em planejar a renda 

auferida par meio de orgamentos mensais. Com base na pesquisa realizada pelo 

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (2004) constatou-se que 27,14% das 

familias entrevistadas sentem muita dificuldade em chegar ao final do mes com a 

rend a auferida, 23,7% declararam que sentem dificuldade e 34,6% sentem alguma 

dificuldade, apenas 8,9% das familias sentem alguma facilidade em passar o mes 

com a rend a auferida, 4,9% sentem facilidade e 0, 7% das familias entrevistadas 

sentem muita facilidade. Atraves dessa pesquisa pode-se notar que poucas pessoas 

conseguem viver com saude financeira. 

Com o aquecimento da economia o acesso ao credito tornou-se mais facil, 

mesmo com o fndice de inflagao considerada alta, os brasileiros continuam 

adquirindo/consumindo produtos em grande quantidade. Par mais que o Banco 

Central coloque determinagoes como aumento do percentual de pagamento da 

fatura do cartao de credito, dos juros para financiamentos e, aumento do percentual 

de recursos pr6prios para financiamento de autom6vel, par exemplo, mesmo assim 

o brasileiro continua adquirindo o vefculo zero, mesmo que a parcela seja 

relativamente alta, podendo afetar sua vida financeira futuramente. 

Esse impulso pelo gastar demonstra que grande parte da populagao nao 

controla suas despesas e receitas mensais. Par isso e necessaria verificar como 

tratar as d ividas ja existentes, observar se a aquisigao dos bens atraves de 

financiamento nao ira impactar no orgamento da familia. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho esta estruturado da seguinte maneira: o capitulo 2 trata 

do desenvolvimento do tema relativo ao planejamento financeiro em finangas 

pessoais, endividamento financeiro, limitH do cheque especial e cartoes de cn9dito 

entre outros. 

0 capitulo 3 e expoe a metodologia utilizada para a realizagao dessa 

pesquisa. 

No capitulo 4 e apresentada a pesquisa de campo, realizada com as famflias 

para verificar se estas realizam ou nao urn orgamento familiar. 

Para concluir, o capitulo 5 refere-se as conclusoes obtidas atraves das 

pesquisas realizadas neste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

Neste t6pico sera abordado conceito sabre planejamento financeiro e a 

importancia do orgamento financeiro no ambito familiar, como se precaver de 

eventuais imprevistos, como administrar melhor os recursos recebidos e como sair 

de urn eventual endividamento. 

2.1 CONCEITO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

0 planejamento financeiro deve ser realizado antes mesmo de entrar em uma 

crise financeira (GERBASI, 2009), vista que o mesmo avalia situagoes presentes e 

futuras para a tomada de decisao referente a execugao de seu orgamento. 

Segundo Frankenberg (1999, p.31 ), 

Planejamento financeiro pessoal significa estabelecer e seguir uma 
estrategia precisa, deliberada e dirigida para a acumula<;ao de bens e 
valores que irao formar patrimonio de uma pessoa e de sua familia. Essa 
estrategia pode estar voltada para curta, media ou Iongo prazo, e nao e 
tarefa simples atingi-la 

0 planejamento realizado nao e inflexfvel, as pessoas podem realizar as 

alteragoes desejadas. E importante que as famflias revejam seus planejamentos 

pelo menos uma vez ao ano, mas e extremamente necessaria que todos tenham em 

mente as metas estabelecidas para lutar e alcangar os objetivos tragados. 

(FRANKENBERG, 1999, p.34). 

Sabre o assunto o autor Frankenberg (1999, p.34) comenta: 

[ ... ] a heran<;a genetica que recebemos de nossos antepassados e o 
elemento mais determinante do nosso comportamento, tanto de modo geral 
como do financeiro em particular.[ ... ] 
Algumas pessoas colocam a parte financeira como primeira prioridade em 
sua vida, para outras, esse aspecto e[ ... ] irrelevante[ ... ], a probabilidade de 
alcan<;ar a tranquilidade financeira sera maior para as pessoas que pensam 
no assunto de maneira consciente e continua[ ... ]. 
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Ter o controle financeiro auxilia no alcance dos objetivos tra<;ados, onde a 

elabora<;ao de um planejamento e um diferencial entre os sonhadores e os 

realizadores, vista que o controle das finan<;as ajuda a visualizar onde o dinheiro 

esta sendo gasto, auxiliando nos possfveis cortes financeiros quando necessarios. 

(MACEDO JUNIOR, 2007, p.26) 

Segundo Macedo Junior (2007, p.26): 

0 Planejamento deve ser. realizado diariamente, visto que a vida financeira 
muda constantemente, realizando a utilizagao do cartao de credito ou ate 
mesmo o dinheiro para alguma compra, por isso a necessidade de realizar 
uma planilha controle demonstrando as receitas e as despesas realizadas 
dentro do mes. 

0 planejamento e reunir todas as informa<;6es do que ja foi realizado, e a 

demonstra<;ao de todos os pontos fortes e fracas dentro do or<;amento, onde permite 

a familia realizar um possfvel plano de a<;ao sabre as finan<;as, com prop6sito de 

atingir os objetivos almejados, e principalmente que possa ser gerenciado melhor o 

dinheiro recebido. (CHEROBIM; ESPEJO, 2010, p.28) 

2.2 OR{{AMENTO FINANCEIRO 

Ap6s explorar os conceitos de planejamento financeiro, e necessaria realizar 

o or<;amento financeiro, evidenciando todas as receitas e despesas na vida 

financeira da familia. Assim como nas empresas, e necessaria aplicar esse 

or<;amento a vida pessoal. 

Nesse sentido, e necessaria abrir o or<;amento a fim de avaliar para onde vai 

o dinheiro, assim a familia pode colocar em um papel ou ate mesmo uma planilha 

eletronica todas as despesas e receitas realizadas durante o mes, com objetivo de 

realizar os acertos necessarios para estabilizar a vida financeira, o chamado "fechar 

as torneiras dos gastos". (MACEDO JUNIOR, 2007, p.34) 
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Sabre esse assunto Macedo Junior (2007, p. 34) comenta que: 

Organizar as contas [ ... ] mostra a real dimensao de sua saude financeira e 
quais sao seus habitos de consumo. Possibilita que voce diminua seus 
gastos aos cortar 'desperdicios e pagamento de juros e poupe para investir 
para voce. Ao colocar tudo no papel, voce pode ter uma agradavel surpresa 
e descobrir que tern mais dinheiro do que imagina. 

Para elaborar o orc;amento financeiro e necessaria saber o valor real de sua 

renda, para em seguida analisar suas despesas. Segundo Macedo Junior (2007, 

p.34) "fac;a uma estimativa de seus gastos. Discrimine as despesas que voce tern 

todo mes (fixa) e as despesas eventuais (variavel)". 0 orc;amento pode ser realizado 

conforme demonstrado no Quadro 1, podendo ser utilizado como urn exemplo de 

como controlar o orc;amento familiar. 0 orc;amento pode ser realizado mensalmente. 

(GERBASI, 2009, p.27), devido os gastos se repetirem mensalmente. 

, Ainda para Gerbasi (2009, p. 27 ): 

[ ... ] ha situac;oes em que uma frequencia maior de controle e bem-vinda.[ ... ] 
quando a familia nao consegue manter as contas em dia, mesmo ap6s 
adotar o habito de controle regular.[ ... ] quando a renda entra na conta mais 
de uma vez por mes. Por exemplo, se voce e assalariado e recebe sempre 
urn adiantamento por volta do dia 15 e o restante de pagamento no final do 
mes, 0 ideal e que voce tenha urn controle de contas quinzenal. 

Com . o Quadro. 1 e posslvel visualizar a situac;ao financeira familiar onde, 

devido as divisoes de itens cqmo moradia, a!imentac;ao, transportes, entre outros, 

facilita a visualizac;ao _ de _ onde o . dinheiro esta sendo gasto, possibilitando a 

diminuic;ao ou mesmo a eliminac;ao de gastos desnecessarios. 

Quadro 1 - Controle de orcamento familiar 

Receitas extraordinarias 

Subtotal 

MORAD lA 

AI uguel/1 m post~s-

R$ ....... .. · ........... ·· ... .......... .............. .......... . 

.- R$ ........................... _ ...... .. ... : .................. . 

R$ ...... . · .•.... ........................ · ................ _ ... . 

. R$ ................ ~ ··········· · ······: ·············· _ ... ... . 



Condomfnio/Prestagao da casa 

Conta de·_luzlc~gua/gas · 

Telefone 

Conserto/manutengao 

ALIMENTACAO 

Supermercado 

Feira/sacolao 

TRANS PORTE 

Prestagao do carro/seguro 

Com bustfveis/estacionamento 

Impastos 

Oni bus/metro/trem 

SA ODE 
Plano de saude 

Medicos/dentistas 

Farmacia 

EDUCACAO 

Mensalldades escolares 

Cursos extras - idiomas/computagao 

LAZERIINFORMACAO 

Academia/programas culturais 

Jornais/rev.istas 

TV par· assinatura/lnternet 

OUTROS GASTOS 

Vestuario 

Cuidad~s pes.sdais 
' . ··,. . 

RESERVA PARA GASTOS FUTUROS 

Escala 

Via~em 
. . - . 

Subtotal 
' . . -

SALDO (Receitas total -Despesas total) 
I I, : . ' 

Fonte: Macedo Junior (2007, p. 35) 
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_R$ ....... _. ................................................ . 

R$ ....... .--............... ~ ................................ . 

R$ ........................................................ . 

R$ ........................................................ . 

R$._. ..... ~ ................................................ . 

R$ ........................................................ . 

R$ ............. : .......................................... . 

R$ .... :; ..... _.: ........................................... . 

R$ ........................................................ . 

R$ ........................................................ . 

R$ ....... .-................................................ . 

R$ ...... : .................................. _ ..... ~ ......... . 

R$ .......................................... _ ..... : ........ . 

R$ ........................................................ . 

R$ ......... ~ .............................................. . 

R$ ...... :···················:······························ 

R$ ...... : ..... :·············································· 

R$ ........................................................ . 

R$ ........................................................ . 

R$ ......................... : .............................. . 

R$ ............ -..................... ~ ...................... . 

R$ ........................................ : ............... . 

R$ ....................... : ................................ . 

R$ ........................................................ . 

R$ ........................................................ . 

Ao realizar o on;amento e importante levar em considerac;ao as despesas do 

'dia-a-dia, os pequenos gastos que somados levam grande parte da receita. Par esse 

_motivo e necessaria listar todos OS gastos realizados e que nao estavam em seu 

planejamento como compras de revistas, jornais, lanches, etc., que pod em ser 



16 

realizados esporadicamente. Se alguns gastos se tornarem fixos e importante 

colocar no orc;amento como item de despesa mensal. 

Na realizac;ao do orc;amento e importante colocar tudo que ha a pagar no mes 

seguinte. E na medida em que os pagamentos forem ocorrendo e necessaria 

realizar as baixas dos mesmos no orc;amento, e ao final domes verificar se tudo que 

foi planejado foi realizado, caso o planejamento nao tenha sido realizado com 

sucesso e preciso verificar o que levou a familia nao atingir a meta estipulada. 

2.2.1 Dicas para elaborar o orc;amento a fim de reduzir o consumo. 

Na elaborac;ao do orc;amento familiar e necessaria analisar as despesas 

existentes e o que pode ser melhorado a tim de proporcionar "sabras" no caixa da 

familia, para urn possfvel investimento. 

Gonforme Gerbasi (2009, p. 41 ): 

Antes de comec;:ar o mes, estude o orc;:amento do mes que acaba de fechar 
e veja quais gastos quer mudar ou reduzir, estabelecendo metas objetivas 
[ ... ]Par exemplo: neste mes, gastei R$200 em refeic;:6es em dias de semana 
e no proximo mes quero reduzir para R$ 150.Farei essa reduc;:ao ao cortaro 
refrigerante no almoc;:o ou o cafe[ ... ] 
[ ... ]destinar uma verba para imprevistos - cerca de 5% do valor de suas 
despesas mensais[ ... ] 
[ ... ]Programar seus pagamentos em debito automatico ajuda a poupar 
tempo e evitar atrasos, bem como melhor o relacionamento com a 
instituic;:ao financeira.[ ... ] 

Realizando pequenos ajustes no orc;amento familiar e possfvel adquirir o 

equilfbrio; economizar em pequenos detalhes pode fazer a diferenc;a no orc;amento; 

o pagamento a vista de algumas prestac;oes pode ser urn born neg6cio em razao 

dos descontos concedidos, como o pagamento dos tributos IPTU e IPVA a vista; 

outra alternativa sao os pagamentos realizados mensalmente com antecipac;oes de 

pagamento como: mensalidades escolares, associac;oes e parcelas de 

financiamento que levam a urn born desconto. (GERBASI, 2009, p.41) 
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2.3 INVESTIMENTOS 

Ap6s elaborar o or<famento domestico e necessaria realizar urn plano de a<fao 

para os gastos e receitas auferidas, buscando como objetivo o que se quer atingir ao 

eliminar os gastos desnecessarios ocorridos durante o mes. 

Os bancos, alem de fornecerem creditos aos clientes, possuem uma vasta 

lista de investimentos, que os clientes podem utilizar com o intuito de aumentar seu 

patrimonio, ter dinheiro de reserva para alguma eventualidade ou investimento para 

o futuro. 

Dentro da linha investimento, a rela<fao entre o risco e o retorno e o primeiro 

item a se pensar (ELD JUNIOR, 2005, p.42). E importante conhecer o perfil do 

investidor para verificar a melhor op<fao de investimento, vista que cada pessoa tern 

urn perfil para realizar urn investimento. Conforme o Quadro 2 e possfvel classificar 

qual e a sugestao de investimento mais adequada de acordo com o perfil do 

investidor. 

QUADRO 2 - lnvestimento X Riscos que oferecem 

RISCO MUlTO RISCO BAIXO RISCOMED/0 RISCO ALTO RISCO MUlTO ALTO 
BAIXO 

COB 
Fundos de Fundos de aqoes. Fundos 
Renda Fixa Fundos a/avancados Derivativos 

Caderneta de PGBL, Fa pi Multimercados Fundos cambiais Aqoes na Balsa de 
poupanqa lm6veis Fundos Fiex valores 

ba/anceados/Ouro 

Fonte: Eld Jun1or (2005, p. 42) 

2.3.1 Caderneta de Poupan<fa 

Essa modalidade nao exige investimento alto, de modo que a familia pode 

poupar quanta puder no mes, alem de ser uma op<fao de investimento seguro. Os 

rendimentos adquiridos nas aplica<f6es ap6s trinta dias podem nao ser urn valor 

significative, porem a familia nao corre o risco de perder parte da aplica<fao 

realizada, como acontece no investimento em a<f6es na balsa, por exemplo. 
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Bern delimitando a questao, ensina Frankenberg ( 1999, p.141) que: 

mantendo o dinheiro na conta, ele rende tradicionalmente 6%ao ano 
(linearmente) ou 6,17% (composto), baseado na taxa de 0,5% ao mes, 
sendo o rendimento creditado a cada 30 dias. Necessitando do dinheiro por 
qualquer motivo, o aplicador pode retira-lo no todo (resgate total) ou em 
parte (resgate parcial), perdendo o rendimento domes ja iniciado apenas da 
quantia retirada. 

Par ser uma modalidade que nao exige urn investimento continuo e alto, para 

as famflias que estao comegando a poupar essa modalidade pode ser interessante 

no ambito familiar e, caso ocorra uma eventualidade, a familia pode retirar o valor 

sem ter perda financeira. 

A pessoa pode realizar o investimento programado disponibilizado pelas 

instituigoes financeiras: o cliente cadastra o valor que quer poupar durante o mes e a 

data que o dinheiro pode ser retirado automaticamente da conta para ser aplicado, e 

a instituigao financeira realiza o debito mensalmente, para muitas pessoas, no 

psicol6gico, e como se ela estivesse pagando alga no mes. 

2.3.2 Titulo de capitalizagao 

0 titulo de capitalizagao e uma modalidade de aplicagao mensal, que tambem 

pode ser realizada atraves de urn pagamento unico. No caso do plano mensal, as 

pessoas realizam contratagoes e mensalmente o banco debita da conta corrente o 

valor estipulado. Essa e uma forma de guardar dinheiro ao Iongo do tempo (os 

perlodos de aplicagao variam de acordo com os bancos e os tltulos). Ao Iongo do 

prazo estipulado, o investidor concorre a premios, porem o que chama a atengao de 

muitas pessoas e que esses tftulos ajudam a poupar "x" valor ao mes. 

Esses tltulos nao sao recomendados para "aqueles que estiverem apenas 

interessados no maximo de rendimento nem aqueles que pretendem interromper 

e/ou resgatar seus pianos em curta prazo" (FRANKENBERG, 1999, p.142). 
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2.3.3 Previdemcia complementar 

Pensar em uma previdencia complementar e crucial para qualquer 

trabalhador, vista que a aposentaria privada nao esta atendendo as expectativas dos 

aposentados, e os reajustes sao irris6rios quando comparados a infla(fao e a outros 

indicadores. 

A previdencia complementar tern o prop6sito de incrementar a aposentadoria, 

a fim de que o poupador mantenha o padrao de vida usufrufdo. 

Segundo informa(fao publicada pela institui(fao financeira (HSBC), e 

possfvel verificar que dos aposentados, pela previdencia social, poucos 

conseguem se manter apenas com o beneffcio recebido, vista que em torno de 

46% dos aposentados dependem de parentes, 28% dependem de caridade e 25% 

sao obrigados a continuar trabalhando para obter renda extra durante sua 

aposentadoria. 

como: 

Segundo o autor Halfeld (2007, p. 107), existem tipos de plano de previdencia 

Beneficia definido: o valor que voce vai receber no futuro e definido agora 
independente do resultado obtido pelo administrado de sua previdencia. 
Representa menos riscos para o contribuinte e mais riscos para o 
administrador. 
Contribuigao definida: o que voce paga hoje esta definido; o que voce 
recebera nao esta combinado. Tudo depende da competencia do 
administrador em gerenciar bem sua poupanga. 

Dentro da previdencia privada existem varios modelos, tais como previdencia 

fechada, previdencia aberta, plano de garantia minima, plano gerador de beneffcios 

livres (PGBL) entre outros. 

No caso da previdencia fechada, a empresa realiza uma contribui(fao mensal 

juntamente com o funcionario. Na previdencia aberta a pessoa pode contribuir 

quando quiser e com quanta puder. (HALFELD, 2007, p.108) 

0 investimento pode ser realizado atraves de qualquer valor, o que e 

importante ressaltar e que as aplicagaes devem ser contfnuas, e nao somente 

quando ocorrer sobra no orQamento, para que se tenha urn futuro financeiro mais 

tranquilo (CHEROBIM; ESPEJO, 201 0). 
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2.4 ENDIVIDAMENTO FAMILIAR 

No caso das dfvidas contrafdas pelas famllias brasileiras "[ ... ] Noventa e sete 

por cento das famflias brasileiras sofrem com o aperto orgamentario e possuem 

dificuldades para quitar suas contas mensais.[ ... ]" (TOLOTTI, 2007, p.30). 

0 endividamento e causado por varies motives como: o gasto compulsive, a 

ineficacia do planejamento financeiro ou a nao realizagao do mesmo, porem em 

alguns casos o endividamento pode ter sido causado por uma eventualidade a qual 

levou a familia a urn nfvel elevado de suas dfvidas. 

0 atraso do pagamento de contas e uma das formas de endividamento, onde 

em muitos casos, levam o indivfduo a realizar ·emprestimos com instituig6es 

financeiras, parentes ou ate mesmo agiotas, levando a pessoa a urn endividamento 

ainda maior. 

A familia tambem pode ser considerada endividada quando se tern entre 1 e 3 

meses de atrasos em seus pagamentos. Na visao de Tolotti (2007, p. 31) o 

endividamento pessoal/familiar pode ser dividido em dois grupos: 

0 endividamento passivo ocorre quando ha um aumento de dividas par 
consequ€mcia de alguma situagao alheia a vontade do individuo: doenga, 
morte, acidente, desemprego ou separagao. Sao circunstancias imprevistas 
e esporadicas. 
0 endividamento ativo se. caracteriza porum montante de dividas advindas 
de escolhas equivocadas, ou seja, ma gestao financeira. Os endividados 
ativos sao aqueles que estao constantemente endividados, independente 
dos rendimentos que possuem. 

Ainda na visao da autora de Tolotti (2007, p. 31 p. 32) 

Cinquenta e sete par cento dos endividados possuem de uma a duas linhas 
de crE3dito ou crediario em andamento. 
A inadimpl€mcia dos consumidores tem aumentado - os bancos sao os 
principais credores, passando de 31% no ana de 2005 para 34% em 
2006.[ ... ] 0 aumento dos cheques devolvidos ap6s datas comemorativas[ ... ] 
oferta de credito e o alongamento dos prazos de pagamento sao 
responsaveis pelo endividamento. 

Em muitas famllias o salario e igual aos compromissos, em outro caso o 

pouco que sobra a familia realiza aquisig6es que podem comprometer mais do que a 
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renda auferida no mes, como a aquisi<;ao de urn autom6vel, par exemplo. 

(GERBASI, 2009, p.19). 

Gontrair dfvidas nao planejadas pode levar a familia a gastar mais do que se 

ganha. Para a forma<;ao de riqueza isso e urn passo para tras, vista que a renda 

esta sendo gasta para o pagamento de juros, e nao com consume ou investimento. 

Financiamentos levam a conquista de urn sonho mais rapidamente, porem e precise 

observar que a aquisi<;ao de urn bern para satisfazer uma vontade par meio de 

financiamento, par exemplo, pode sair muito mais caro do que se planejar 

financeiramente, com a realiza<;ao do planejamento financeiro familiar o bern pode 

ser adquirido a vista, com descontos. E importante entender que consumir toda a 

renda auferida e viver para manter OS gastos, par iSSO e precise mudar 0 habito para 

melhorar a saude financeira. (GERBASI, 2009, p.20). 

2.4.1 Dicas de como reduzir o endividamento 

Eliminar o usa do cartao de credito e uma das primeiras atitudes a serem 

tomadas. Eliminar presta<;oes, o consumismo, aquisi<;oes de itens superfluos, 

desperdfcios, pagamento de taxas, juros, corre<;ao monetaria, multas e tantas outras 

denomina<;oes nos casas de quem possui uma conta bancaria, sao igualmente 

importantes para reduzir o endividamento. Para as pessoas que utilizam somente o 

dinheiro em especie, o cuidado deve ser maior ainda, o dinheiro deve ser guardado, 

escondido e utilizado somente quando for precise. Essas dicas sao necessarias para 

eliminar os inimigos do or<;amento familiar (FRANKENBERG, 2002, p.17). Em muitos 

casas a familia pode negociar suas dividas, de modo que o credor possa facilitar o 

seu pagamento de acordo com o seu or<;amento. Assim e possfvel que as dfvidas 

sejam eliminadas gradualmente, de acordo com a capacidade de pagamento. 

Nos t6picos a seguir serao apresentados alguns viloes que merecem 

cuidados, caso a familia utilize desses recursos em seu or<;amento familiar. 

2.4.1.1 Gartoes de credito 

0 cartao de credito vern sendo utilizado com frequencia pelas 

pessoas/famflias par ser considerado urn "dinheiro de facil acesso". 0 credito e 
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utilizado e o pagamento da fatura e realizado apenas trinta/quarenta dias ap6s a 

compra, funcionando como urn adiantam~nto. 0 uso dos cartoes tern vantagens e 

desvantagens conforme demonstra no Quadro 3. 

QUADRO 3 - Vantagens e Desvantagens de urn cartao de credito. 

VANTAGENS 
1) A primeira facilmente vislumbrada e a conveniemcia. 
2) Seguran98. - E muito mais seguro carregar urn 
cartao de credito. 
3) Pode ser util se voce passar por uma situaGi3o 
emergencial e nao tiver a quem recorrer. 
4) 0 cartao lhe da condic;:6es de alfvio por ate uns 40 
dias, antes que voce comece a pagar juros. 
5) Ele lhe da poder de compra - lsso significa que 
voce pode adquirir urn bern que voce precisa, sem ter 
o dinheiro para isso. 
6) Cart6es de credito sao internacionais. Cart6es 
como Mastercard e Visa sao aceitos 
presencialmente ou virtualmente - em quase todos os 
cantos do mundo. 
7) Urn outro beneficia e que voce pode parcelar seus 
pagamentos, sem juros. 
8) Alguns cart6es de credito oferecem premios, 
descontos, bonus, milhas. 
9) Mais uma vantagem do cartao e que voce 
consegue visualizar atraves do seu extrato, de uma s6 
vez, para onde seu dinheiro esta indo. 
10) Voce tern acesso a credito imediato, sem precisar 
de garantias, de fiador [ ... ] 
Fonte: FINANCENTER 2011. 

DESVANTAGENS 
1) A primeira delas - e a mais evidente - e a ilus6ria 
sensac;:ao que o cartao traz de "dinheiro no bolso". 0 
cartao representa urn credito e nao dinheiro vivo. 
2) Facilidade e vantagem e desvantagem. E comum 
escutarmos que com o cartao de credito tudo e facil: 
utilizar, comprar, guardar, e claro - gastar alem da 
conta, se enrolar e se endividar. Facil e rapido. 
3) Se voce comprou coisas no cartao de credito e 
quando a fatura chegou, pagou integralmente, muito 
bern, voce fez uso das vantagens anteriormente 
citadas, inclusive utilizando de 30 a 40 dias de credito 
gratuito. Mas, se quando a fatura chegou e voce 
decidiu pagar apenas o mfnimo (ou nao pagar tudo), 

, bern, entao, voce na verdade utilizou a maior de todas 
as desvantagens do cartao de credito: a segunda 
maior taxa de juros do mercado 
4) Fraude: no mundo ffsico e virtual. Sao inumeras as 
hist6rias que escutamos sabre como os cart6es de 
credito sao clonados, nao e mesmo? 
5) Voce pode facilmente perder a noc;:ao de quanta 
gastou (a invisibilidade do dinheiro). Pequenos gastos 
vao se somando e sem demora se transformam em 
uma quantia imensa, diffcil de ser paga. 

Analisando as vantagens e desvantagens em utilizar o cartao de credito nota

se que as vantagens em usufruir o beneficia sao enormes, porem, urn dos itens que 

e preciso cuidar, sao OS juros pelo nao pagamento total. Por esse motivo na hora de 

comprar/parcelar as compras e preciso reyer o on1amento e anotar tudo o que esta 

sendo gasto a fim de evitar surpresas quando receber a fatura para pagamento. 

Com a nova regra referente ao cartao de credito que entrou em vigor em 25 

de novembro de 2010, e preciso cuidar ainda mais ao utilizar os creditos oferecidos 

pelas operadoras de credito. Conforme regulamenta9ao do BACEN (Banco Central 

do Brasil), o pagamento mfnimo de 10% do valor da fatura passou para 15% do 

valor total em 01/06/2011. Esse percentual sera aumentado para 20% em 

01/12/2011. 

Sabendo utilizar os beneffcios oferecidos pelas empresas de cartoes, acima e 

possfvel utilizar o cartao de credito como uma ferramenta a favor, e nao contra a 

saude financeira. 
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2.4.1.2 Limite de cheque especial 

0 limite do cheque especial e urn credito que as empresas financeiras deixam 

disponfvel ao cliente em sua conta corrente. 0 mesmo pode ser usufrufdo se 

ocorrerem emergencias como, porexemplo, urn cheque que nao era esperado para 

o pagamento naquela data, por exemplo, emergencias medicas, entre outros. 

Havendo a necessidade de utiliza<;ao deste recurso, recomenda-se verificar se nao 

existe uma alternativa mais atrativa junto ao gerente do banco. 

E importante entender que as taxas de juros cobradas variam entre as 

institui<;oes. Pode-se verificar esta situa<;ao por meio da analise do percentual 

cobrado por tres institui<;Qes financeiras, conforme pesquisa realizada pelo Bacen 

(Banco Central do Brasil, 2011) a taxa de juros media cobrada pelo Banco Bradesco 

e 8,85%, Banco HSBC 9, 72% e Banco do Brasil 8,69%. E extrema mente necessaria 

verificar as taxas praticadas antes mesmo de se tornar cliente de uma determinada 

institui<;ao financeira (ELD JUNIOR, 2005, p.37). 

Quando o cheque especial e utilizado, sua quita<;ao deve ser feita o quanto 

antes possfvel tendo em vista a alta incidencia de juros. Essa modalidade de credito 

difere, por exemplo, do credito pessoal, onde a quita<;ao pode ser feita por meio de 

parcelamento. Quando se utiliza o limite disponfvel no cheque especial, seu 

pagamento nao pode ser parcelado e a cobran<;a de juros sera cada vez maior ate 

que a dfvida seja totalmente quitada. 

2.4.1.3 Financiamento da casa propria e automovel 

0 sonho de ter a casa propria muitas vezes e realizado atraves do 

financiamento de imoveis pelas institui<;oes financeiras. Essa conquista deve ser 

realizada com cautela, visto que esse investimento provavelmente sera o maior 

aporte de uma pessoa durante a vida. (FRANKENBE"'1G, 2002, p.179) 

No caso do financiamento de automovel, as presta<;oes jamais devem ser urn 

sin6nimo de sacriffcio ou representar cortes no que realmente e importante no 

or<;amento domestico (FRANKENBERG, 2002, p.189). Antes de contrair presta<;oes 

de urn automovel, e preciso refletir sobre os custos diretos e indiretos que estas 

presta<;oes significarao no or<;amento domestico. Alem das presta<;oes, haverao 
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gastos com o vefculo como combustfvel, seguro, troca de 61eo e possfvel 

manutenQao. 

2.4.1.4 Credito pessoal 

0 credito pessoal e urn credito que 0 cliente solicita a instituiQ6es financeiras 

para pagamento parcelado. 0 valor solicitado, mediante aprovaQao da instituiQao 

quanta a capacidade de pagamento e creditado em conta corrente e amortizado 

mensalmente atraves da propria conta corrente. Normalmente os bancos ja 

disponibilizam esses valores para utilizaQaO imediata pelos clientes por meio de 

credito pre-aprovado, onde e necessaria apenas que o cliente aceite o parcelamento 

em sua conta. Porem e preciso cuidado, vista que esses creditos pre-aprovados 

possuem juros mais altos. Antes de contrair esse tipo emprestimo e aconselhavel 

que o cliente converse com o seu gerente de conta a tim de verificar a existencia de 

outras modalidades de emprestimo que tertham juros mais acessfveis. 

Alem do credito parcelado diretamente com a instituiQao financeira, existe a 

opQao de credito pessoal cujo pagamento das parcelas sao realizadas por meio de 

desconto direto na folha de pagamento. E importante cuidar com o valor emprestado 

a fim de nao comprometer grande parte da renda no pagamento da parcela, os 

aposentados utilizam muito esse tipo de emprestimo, por conseguirem taxas de 

juros mais baixa, porem acabam comprometendo a vida financeira devido a 
quantidade de emprestimos realizados. 0 uso do credito parcelado tern seus pr6s e 

contras, conforme Quadro 4 (FINANCENTER 2011 ). 

QUADRO 4- Beneficios e Cuidados ao adquirir urn credito parcelado. 

BENEFICIOS: CUIDADOS: 
• E um produto flexivel em prazos e taxas. • Leia o contrato antes de assinar, 
• A substitui9ao de dfvidas mais caras par especialmente no caso do "credito rapido e facil". 
esta alternativa pode significar redu9ao de custo. • Pesquise taxas, informe-se das 
• 0 fluxo de pagamentos podera ser alternativas de redu9ao das taxas: prazos 
adequado ao or9amento. menores, garantias, etc. 
• A data de vencimento das parcelas • lnforme-se sabre as tarifas cobradas: 
podera ser fixada para o dia de recebimento cadastro, renova9ao de cadastro, etc; 
mensal de creditos. • Se voce tem recursos aplicados prefira 
• As pessoas que tem acesso a resgata-los pais a diferen9a entre os juros que 
Cooperativas de credito, dispoe de taxas de vai pagar no emprestimo e os que vai receber na 
juros menores. Alem disso, o IOF e zero. aplicayao e muito grande. 
Fonte: FINANCENTER 2011. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na presente pesquisa baseou-se em referenciais 

te6ricos de livros e demais publica~oes espedficas a fim de visualizar as diversas 

opinioes sabre o referido tema. 

Segundo Lakatos e Marconi (2007, p. 43), toda pesquisa implica o 

levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam OS metodos OU 

tecnicas empregadas. Os dais processos pelos quais se podem obter os dados sao 

a documenta~ao direta e indireta. 

Na presente pesquisa, utilizou-se o processo par meio de documenta~ao 

direta, vista que as analises das informa~oes foram observadas atraves de estudo 

de caso junto as famflias entrevistadas. 

Quanta ao objetivo de pesquisa a mesma se caracteriza como qualitativa de 

natureza descritiva, pais ap6s a realiza~ao das entrevistas interpretou-se os dados 

apresentados inerentes aos or~amentos familiares com alto ou baixo grau de 

endividamento. 

A proposta desse trabalho e analisar o planejamento financeiro de quatro 

famflias, as quais serao entrevistadas com a inten~ao de identificar quais sao os 

principais segmentos em que estas mais gastam seus recursos, moradia, transporte, 

alimenta~ao etc .. Alem disso, objetivou-se tambem identificar qual o percentual, 

considerando as famflias entrevistadas, que utilizam de algum tipo de planejamento 

financeiro mensal. 
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4 ANALISE DOS DADOS 

Para o estudo de caso foram analisados os perfis econ6micos de quatro 

famllias. Para melhor apresentac;ao dos dados, as despesas foram divididas da 

seguinte forma: Moradia, Alimentac;ao, Transporte, Saude, Educac;ao, 

Lazer/lnformac;ao, lnvestimentos, Outros Gastos e Despesas Financeiras. 

4.1 Familia 1 

A familia 1 e composta por quatro pessoas na residencia, sendo tres adultos e 

uma adolescente. Todos residem juntos. Dais adultos contribuem para a formac;ao 

da renda familiar mensal. A pessoa com maior idade tern 60 anos; duas adultas uma 

com 28 e outra com 24 anos, e a adolescente com 16 anos. A familia possui cart6es 

de credito, emprestimos bancarios e, normalmente utilizam o limite do cheque 

especial. A adolescente atualmente estuda na rede publica de ensino. A familia nao 

possui velculo e nao realiza investimentos mensais. Residem em casa propria. 0 

Grafico 1 demonstra OS percentuais . de gastos/consumos da familia comparada a 
rend a. 

GRAFICO 1 - Renda/Despesa familia 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Com base nas analises realizadas, a familia 1 possui alto endividamento, 

vista que o comprometimento da renda esta em torno de 144°/o da renda auferida no 

mes. A maior parte do endividamento, conforme demonstrado no grafico1 sao as 

despesas financeiras as quais comprometem 94°/o da renda. 0 segundo item de 

maior gasto e a alimentac;ao que compromete em 12,5°/o a rend a. As demais estao 

com urn born percentual de utilizac;ao. 

4.2 Famflia 2 

A familia 2 e composta par dais adultos e uma · crianc;a na residencia. Os 

adultos com idade medi~ de 28 anos e a crianc;a com 1 ana. A familia possui cart6es 

de credito, emprestimos bancarios; no entanto, nao utilizam o limite do cheque 

especial. A crianc;a fica com familiares, com isso a famflia ainda nao possui gastos 

escolares . . Possuem vefculo proprio; a casa e financiada e, normal mente realizam 

investimentos mensais. 0 Grafico 2 demonstra as percentuais de gastos/consumos 

da familia comparada a renda. 

GRAFICO 2 - Renda/Despesa familia 2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com base nas analises realizadas, a familia 2 possui urn endividamento 

teoricamente baixo, vi:~i6 . ~qu'~ o comprometiniento da rend a mensa I e em torno de 
• '-1' - -

840(o da renda auferida, sendo que 22°/o sao destinados para a aplicac;ao em 

investimentos que a familia realiza mensalniente. A maior parte do endividamento, 
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conforme demonstrado no grafico2 sao co.m moradia (em torno de 27°/o) e despesas 

firianceiras (20°/o). Os demais gastos estao com born percentual de utiliza<;ao. 

4.3 Familia 3 

A familia 3 e composta pordois adultos e duas crian<;as na residencia, sendo 

urn adulto com 35 anos e o outro com 43 anos, uma crian<;a de 6 anos e aoutra com 

1 ano de idade. A familia possui cart5es de cn3ditos, emprestimos bancarios e nao 

utiliza limite do cheque especial. As crian<;as estudam em rede particular. A familia 

possui dais veiculos sendo urn proprio e outro financiado. A casa e propria. 0 

Grafico 3 demonstra OS percentuais de gastos/consumos da familia comparada a 
rend a. 

GRAFICO 3 - Renda/Despesa familia 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com base nas analises realizadas, a familia 3 possui urn endividamento total 

de 84°/o, sendo a maior parte do ~ndivid~mento proveniente dos gastos com 0 

transporte, conforme demonstrado no grafico 3, que gira em torno de 40°/o da renda; 

educa<;ao que consome 18°/o. Os demais gastos estao com urn born percentual de 

utiliza<;ao. 
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4.4 Familia 4 

A familia 4 e composta por dais adultos e uma crian<;a na residencia, sendo 

urn adulto com 37 anos e o outro de 27 anos, a crian<;a tern 3 anos de idade. A 

familia possui cartoes de credito, emprestimos bancarios e normal mente utiliza limite 

do cheque especial. A crian<;a estuda em rede particular. A familia possui veiculo e 

casa financiados. 0 Grafico 4 demonstra os percentuais de gastos/consumos da 

familia comparada a renda. 

GRAFICO 4 - Renda/Despesa familia 4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com base nas analises realizadas, a familia 4 possui alto endividamento, 

perfazendo o total de 94°/o da renda auferida no mes. A maior parte do 

endividamento conforme demonstrado no grafico 4 diz respeito a despesas 

financeiras com 28o/o, moradia 22°/o, transporte 21 o/o e alimenta<;ao 12°/o Os demais 

gastos estao com urn born percentual de utiliza<;ao. 

4.5 ANALISE GERAL DAS FAMILIAS/DESPESAS 

Com base, na pesquisa realizada junto as familias, e possivel verificar quais 

as prioridades quanta a utiliza<;ao das rendas auferidas durante 0 mes. 
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GRAFIC05- DESPESAS GERAIS DAS FAMiLIAS 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No caso da Famflia 1, e possivel verificar que esta inserida em urn ciclo 

vicioso, vista que o limite vern sendo utilizado constantemente, ou seja, o limite do 

cheque especial ja esta incorporado como parte da renda familiar. Para a famflia ter 

uma folga no on;amento e preciso renegociar suas dividas, incluindo cart6es de 

credito, emprestimos bancarios e o proprio limite do cheque especial junto a 
instituic;ao financeira, buscando negociar uma parcela que melhor se encaixe no 

orc;amento da familia para quitar todas as dividas. 

Na Famflia 2, mesmo que a familia realize investimentos mensais, e preciso 

atentar para dais pontos que apresentam os maiores impactos na renda: moradia e 

despesas financeiras. No caso da moradia o percentual elevado e devido ao 

financiamento da casa propria. No caso das despesas financeiras, pode ser 

realizada uma analise a fim de identificar se o valor gasto no cartao de credito e 

realmente necessaria ou o mesmo vern sendo utilizado apenas para pequenos 

gastos. 
' . • .· 'I • 

A Familia 3, possui como o maior gasto o transporte. A familia possui dais 

veiculos incorrendo, portanto, no pagamento "duplicado" (duas vezes, mesmo que 
. • :, . 

sejam valores diferentes) de, IPVA, combustive!, seguro, manutenc;ao e eventuais 

multas de transito, as quais todos estao sujeitos. Nesse caso, a fim de diminuir os 

gastos com esse item, a familia poderia verificar a necessidade de manter o 

segundo carro, principalmente pelo fato deste ser financiado, ou ainda se nao 
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compensaria procurar urn carro onde haveria a possibilidade de pagamento a vista 

sem a necessidade de manter o financiamento. 

Analisando a famflia 4, e possfvel notar que a renda e gasta em tres grandes 

pontes: moradia, transporte e despesa financeira. A moradia e urn deles visto que a 

famflia tern financiada a casa em que reside. A segunda e com transporte ja que o 

carro e financiado com uma parcela considerada alta para a renda da famflia, 

causando urn impacto significative no orgamento. Outro ponto sao as despesas 

financeiras: a familia constantemente utiliza o limite do cheque especial, cartao de 

credito e possui emprestimo bancario. A famflia precisa realizar uma renegociagao 

com a instituigao financeira a tim de eliminar a utilizagao do cheque especial e os 

demais produtos financeiros. Porem, ap6s essa renegociagao, e precise que a 

familia elabore e mantenha urn planejamento financeiro a tim de nao precisar utilizar 

novamente o limite do cheque especial. 

Se as famflias pesquisadas utilizarem o planejamento financeiro, sera 

possfvel visualizarem os seus maiores gastos e tragarem, estrategias para reduzf

los. Em alguns casos (financiamentos, P<?r exemplo ), nao sera possfvel diminuir o 

valor da parcela mensal devido ao contrato assinado junto a instituigao financeira. 

Porem, se as famllias conseguirem diminuir os outros gastos que identificarem como 

superfluos, sera possfvel atingirem seus objetivos de sobra. 

4.6 ANALISE DAS FAMILIAS PESQUISADAS 

Ao analisar o Quadro 5, com excegao da familia 1 que e composta por 3 

adultos, as demais famflias possuem 2 adultos, onde ambos contribuem para a 

composigao da renda familiar. Todas as famllias possuem cart6es de credito e 

emprestimos bancarios. Porem nas famflias 3 e 4 nota-se urn volume maior de 

cart6es de credito quando comparada as demais, o que contribui para o aumento 

dos gastos e diminui a possibilidade de direcionamento de recursos para os 

investimentos. A familia 2 e a (mica que investe mensalmente. Por serem a (mica 

familia a realizar urn orgamento domestico mensalmente, conseguem visualizar a 

situagao financeira como urn todo, ou seja, sabem quanto gastam e quanto sobra ao 

final do mes, facilitando o investimento destes recursos que "sobram", ou que 

apenas deixam de ser gastos. As demais famflias, mesmo com condig6es 
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semelhantes a familia 2, nao realizam qualquer tipo de investimento. 0 fator visfvel 

na analise e que as demais famflias nao elaboram 0 on;amento domestico 

mensalmente e, por isso, nao conseguem visualizar a sobra no or~amento e acabam 

gastando toda a renda familiar auferida no mes. A familia 2 nao possui estudante, 

entao a sobra que ocorre no mes pode ser urn dos fatores que contribuem com os 

investimentos realizados. 

QUADRO 5 - ANALISE DAS F AMi LIAS 

QUESTIONARIO FAMiLIA 1 FAMiLIA 2 FAMiLIA 3 FAMiLIA4 

Quantas pessoas moram 4, sendo uma 3, sendo uma 4, sendo duas 3 sendo uma 
na residf!mcia? ado/escente criam;a crianr;as crianr;a 

Quantas pessoas 
contribuem com a renda 
familiar? 2 2 2 2 
Possui cartao de credito? 
Quantos? Sim, 1 Sim, 1 Sim, 3 Sim, 2 

Possui Emprestimo 
Bancario? Sim Sim Sim Sim 

A familia utiliza o limite de 
cheque especial com 
frequf!mcia? Sim Nao Nao Sim 

Qual o tipo de moradia? 
Alugue/, propria, financiada, 
outros? Propria Financiada Propria Financiada 

Possui automove/? 1 Veicu/o 
Quantos? Proprio, 1 Veiculo Proprio e 1 1 Veiculo 
Financiado, outros? Nao Proprio financiado Financiado 

A familia costuma realizar 
investimentos Nao Sim Nao Nao 

A familia elabora 
orr;amento domestico 
mensa/mente? Nao Sim Nao Nao 

A familia possui 
estudantes? Sim Nao Sim Sim 

Os estudantes da familia, 
estudam em rede particular 
ou publica? Rede Publica - Rede Particular Rede Particular 

Fonte: Dados da Pesqwsa 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Realizadas as analises, nota-se que as famflias entrevistadas gastam suas 

rendas auferidas em segmentos diferentes. Algumas gastam mais com moradia visto 

que a casa tao sonhada s6 pode ser obtida por meio de financiamento, assim como 

outras famflias gastam mais com transportes, devido ao fato do vefculo ser 

financiado. Chama atengao o fato de muitas famflias terem em comum o alto 

dispendio com despesas financeiras, conforme relatado nesse trabalho. Os creditos 

oferecidos pelas instituigaes financeiras se tonaram parte das rendas das famflias 

pesquisadas. 

Dentre as famflias entrevistadas, tres delas (75%) nao elaboram o orgamento 

domestico, o que dificulta a visualizagao do quanta sobrou da renda auferida no 

mes, ou ate mesmo de quanta ainda e preciso para liquidarem suas dfvidas. A 

elaboragao do orgamento ainda nao e prioridade para algumas das famflias 

entrevistadas e por isso, torna-se diffcil a realizagao de pequenos acertos no 

orgamento para possibilitar a apiicagao de recursos em investimentos. 

Nota-se que para as famflias entrevistadas, o ato de "poupar'' e para aqueles 

que possuem rend a mensal alta, sendo ·que conforme verificado neste trabalho, 

realizando pequenos ajustes no orgamento ou mudando alguns habitos de consumo, 

e possfvel investir a fim de garantir o bern estar financeiro e urn futuro mais tranquilo. 

Desta forma, a boa gestao das finangas pessoais vai muito alem de controlar 

gastos e despesas em uma planilha, ou no final de cada mes realizar magicas para 

honrar os compromissos assumidos desordenadamente. Fica explfcito que em toda 

e qualquer gestao financeira deve existir o dialogo na familia e planejamento para as 

futuras aquisigoes. 
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APENDICE 1 - QUESTIONARIO 



Apendice 1 - Questionario 

1- QUANTAS PESSOAS MORAM NA RESIDENCIA? 

2- QUANT AS PESSOAS CONTRIBUEM COM A RENDA FAMiLIAR? 

3- POSSUI CARTOES DE CREDITOS? 

o Sim, Quanto? ____ _ 

o Nao 

4- POSSUI EMPRESTIMOS BANCARIOS? 

o Sim, Qual o valor aproximado? ____ _ 

o Nao 

5- A FAMiLIA UTILIZA 0 LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL COM 
FREQUENCIA? 

o Sim 

o Nao 

6 -QUAL 0 TIPO DE MORAD lA? 

o Aluguel 

o Propria 

o Financiada 

o Outros, Quais? ____ _ 

7- POSSUI AUTOMOVEL? 

o Proprio, Quantos? ____ _ 

o Financiado, Quantos? ____ _ 

o Outros, Quais? ____ _ 

o Nao possuo automovel 

8- A FAMiLIA REALIZA INVESTIMENTOS? 

oSim 

o Nao 



9- A FAMiLIA COSTUMA REALIZAR INVESTIMENTOS? 

oSim 

o Nao 

10- A FAMiLIA POSSUI ESTUDANTES? 

oSim 

o Nao 

11- SEA RESPOSTA DA QUESTAO "10" FOI SIM FAVOR INFORMAR 
QUAL SITUACAO: 

o Em Rede Particular 

o Em Rede Publica 

PLANILHA FINANCEIRA 

R$ ... :: ..... ;.,.-._." ......... ; ........... , ... .-::·.;.: .. · ....... . 

R$ ... :-:.;· ..... : ... .. ...... .... _ ........ ;·.-: ...... ·; ........ .. · . 

. · R$: •.... ; ..... ~ - ....... :·~ ............. .. .' .. ..... · ....... .': :. 

···R$.· ...... :· ... .' ....... .......................... _ .... ....... . 

. .. . . .. 

R$ ..... · .................... .... ,: ......................... . 

$ 
. . 

.R ... :._.>._ •.. : •••••• :, •• •• · •.••••••.•• : ··· : . _ ~· ... -•••••••••.•• _ •• 

: . ' 

·. Supermercado · _R$.:·.' .... ,. : .... .. ·~ ......... ....... .' .. ; .... : .... : ......... . 

. ' - . 

Feira/sacolao 



. -prestac;ao do carro/seg~ro 
• . ;j •.: ~ ' ,. 

R$ ..... ~ · .... . :.-......... ' .... ..... · ............ ~' .... : ........ . . . .· . ·'· 

. R$.' .. ; •• ~ •• : • .. ••u••••••••••••' -'••••••••• : • •••• , •• '• • ; •••• ~ •• 
. . 

· ·.:· lrryposto~ R$:. : ... : ... _.· ........ ~ - ~ · .:; ....... ·.· :· ... : ... .. _. ·~ .. , .: ... . . 
'.·, 
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·~· . . , : -.~·:- . 
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