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RESUMO 

 
O presente estudo teve como principal objetivo a realização de uma análise multifatorial do 
perfil das pessoas que utilizam cartão de crédito na região Sul do Brasil. Elencando fatores e 
variáveis que possam influenciar no orçamento financeiro pessoal, positivamente ou 
negativamente, apenas com o uso do cartão. Para isso, foram aplicados 247 questionários, 
elaborando-se uma pesquisa de caráter exploratório com posterior tratamento de dados 
coletados de forma quantitativa, com isso, foi possível verificar que grande parte da 
população investigada possui controle sobre suas faturas, porém, há uma parcela da população 
que já teve problemas com o cartão de crédito. O estudo evidencia que existem três pilares 
principais para estes problemas: baixa orientação e diálogo sobre finanças entre o grupo 
familiar, baixo controle sobre a fatura e perfil de compra dos usuários. Portanto, o estudo teve 
bons resultados com relação a gestão financeira do cartão de crédito, pois criou a 
possibilidade de obtenção de um maior conhecimento na área, além de sugestões e 
alternativas para que as pessoas possam fazer o gerenciamento de seus cartões de crédito com 
maior facilidade e sustentabilidade, melhorando o fluxo de caixa pessoal e/ou doméstico e 
também a qualidade de vida dos envolvidos. 
 
Palavras-chave: Cartões de crédito, Planejamento financeiro, Finanças pessoais, Finanças 
domésticas e Perfil de compra. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Nos dias atuais, fomenta-se a ideia de que o cartão de crédito é uma das formas de 

pagamento mais utilizadas entre os cidadãos brasileiros. Segundo pesquisa realizada pelo SPC 

Brasil (2015), aproximadamente 52 milhões de brasileiros usaram o cartão de crédito para 

quitar suas contas. Destes, apenas um terço dos usuários não têm conhecimento do seu limite 

disponível, 96% desconhecem as taxas de juros mensais e 93% admitem o risco de gastar 

mais do que podem.  

Perante estes fatos, é notória a falta de alfabetização financeira por grande parte dos 

usuários, podendo gerar grandes problemas no orçamento doméstico de suas finanças. Porém, 

sabe-se que para que exista uma educação financeira adequada, são necessários investimentos 

e doutrinas por parte das famílias, escolas, faculdades, instituições financeiras e órgãos 

governamentais. 

O objetivo geral deste trabalho científico é o levantamento de dados e informações 

através de uma pesquisa realizada por intermédio de um questionário, direcionado às pessoas 

que residem na região Sul do Brasil e que utilizam o cartão de crédito. Com isso, formalizar 

argumentos que comprovem a grande influência do cartão na vida financeira das pessoas, 

podendo levá-las a crises e endividamentos ou, por outro lado, sendo um meio muito 

vantajoso perante as demais formas de pagamento. Será uma análise multifatorial, buscando 

elencar fatores que demonstrem os motivos da boa ou má utilização do cartão de crédito, 

perfis de pessoas envolvidas, envolvendo faixa-etária, renda, ocupação, educação financeira, 

entre outros. Além disso, o estudo pretende contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

orçamento financeiro das pessoas, sendo no ambiente pessoal, doméstico ou empresarial. 

Especificadamente, o estudo traduz as vantagens, benefícios e possíveis riscos do 

cartão de crédito, buscando saber quais são os métodos de utilização, analisando também o 

ambiente financeiro em que os respondentes estão inseridos.  

Com as respostas obtidas através destas questões, o estudo possui a intenção de gerar 

soluções e instruções que possam auxiliar na saúde financeira das pessoas, preservando-as, 

sem serem prejudicadas pela má utilização do cartão de crédito, evitando dívidas inesperadas 

e direcionando as despesas ao que realmente é necessário e/ou importante em suas vidas. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Não é difícil encontrar pessoas que já tiveram algum tipo de problema financeiro com 

o cartão de crédito, segundo pesquisa realizada pela CNC (2018), oito em cada dez usuários 

de cartão compram apenas na modalidade de crédito, além disso, 77% das famílias 

endividadas possuem contas para pagar no cartão, seja pela parte de atrasos ou falta de 

orçamento para pagar a fatura, inconsistência em alguma cobrança, pagamentos parciais no 

modelo de pagamento rotativo, entre outros. Com a exposição dos dados citados no item 

anterior, em pesquisa realizada pelo SPC Brasil (2015), onde mostra a grande quantidade de 

brasileiros “desinformados” perante a má utilização do cartão, é notória a falta de orientação 

de grande parte da população quanto ao uso saudável do mesmo.  

A ABECS (2018), ressaltou que, o valor transacionado saltou de R$ 749.670.000,00 

em 2016 para R$ 842.601.000,00 em 2017, ou seja, um crescimento de aproximadamente 

12,4% em relação ao ano anterior. Com base nestes dados, sabe-se que a quantidade de 

usuários de cartão de crédito aumentou, possivelmente, os endividamentos também. 

A indisciplina com a própria renda pode fazer com que as pessoas gerem dívidas em 

excesso e extrapolem o planejamento orçamentário pessoal e/ou doméstico, prejudicando suas 

vidas e de suas famílias. Diante deste contexto, o estudo questiona: As pessoas estão 

utilizando o cartão de crédito de forma saudável, sem prejudicar seus orçamentos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar o perfil das pessoas que utilizam o cartão de crédito, analisando os fatores 

que influenciam as pessoas a prejudicar, ou melhorar sua saúde financeira através do uso 

desta modalidade de crédito. A partir disso, elaborar uma análise multifatorial com os 

usuários que residem na região Sul do Brasil, diferenciando os perfis e o conhecimento de 

cada indivíduo na área de finanças pessoais e/ou domésticas, levantando informações e dados 

que possam influenciar as pessoas a usufrui-lo de forma saudável, ressaltando a importância 

da organização e educação financeira em suas vidas. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Levantar dados, informações e indicadores do perfil financeiro das pessoas, através 

de um questionário; 

b) Formalizar argumentos que demonstrem a influência do cartão de crédito na vida 

das pessoas; 

c) Analisar e determinar indicadores que comprovem o estudo científico, 

formalizando uma análise completa dos fatores, comparando o perfil das pessoas 

que já tiveram problemas com o cartão de crédito x pessoas que nunca tiveram 

problemas, na região Sul do Brasil; 

d) Gerar possíveis soluções e/ou sugestões para as pessoas que buscam preservar a 

saúde financeira;  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo possui grande importância, pois enaltece benefícios e controvérsias sobre 

uma forma de pagamento de despesas pessoais, domésticas e empresariais muito utilizada no 

Brasil nos últimos anos, o cartão de crédito. De acordo com a ABECS (2019), o país conta 

com uma concentração de aproximadamente 45 equipamentos de compras no cartão para cada 

mil habitantes, um dos maiores índices do mundo e superior ao de países desenvolvidos, 

como Itália (40,7), Canadá (39,2) e Austrália (38,9). A ABECS também estima que, apenas 

no ano de 2019, os pagamentos realizados com cartões de crédito, débito e pré-pago devem 

crescer em torno de 16%, chegando ao patamar de R$ 1,8 trilhão, e registrando no quarto 

trimestre, uma participação recorde de 40% em relação ao consumo das famílias brasileiras. 

Estes números são muito significativos no que tange os objetivos desta pesquisa, 

mostrando a grande influência que o estudo pode ter à sociedade, pois é algo que faz parte da 

vida da grande maioria das pessoas. O projeto também buscará elencar fatores que identificam 

o mal-uso do meio de pagamento, ressaltando pontos primordiais e sugestivos ao leitor, 

objetivando melhorar sua saúde financeira pessoal, apenas melhorando a forma de utilização 

do cartão de crédito. 

Sabe-se que quem possui dívidas vive sob constante pressão, pois não é apenas no 

bolso que ela dói, ela também pode em transtornos mentais. Segundo o SPC (2017), 69% dos 

consumidores inadimplentes são mais ansiosos. Esses consumidores precisam, muitas vezes, 

mudar suas rotinas de compras e até mesmo privar-se de hábitos em função da falta de 
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orçamento. Entretanto, quando se vive em uma sociedade preconizada e estimulada pelo 

consumismo, muitas vezes torna-se difícil manter um bom controle e planejamento das 

finanças. 

O controle financeiro pessoal não é uma tarefa fácil quando se tem um cartão de 

crédito em mãos e alguns índices de aumento do consumo em constante elevação, Yamashita 

(2019), cita em sua coluna da Mercado e Consumo que existem 4 indicadores fundamentais 

para o aumento do consumo, dentre eles estão: emprego, massa salarial, disponibilização de 

crédito e confiança do consumidor e, de acordo com pesquisas realizadas, todos esses índices 

estão em constante aumento no ano de 2019, com crescimento acima da inflação, na ordem de 

até 6,5%. Todo esse estímulo ao consumo gera conflitos entre o que se deseja e o que é 

realmente necessário. Portanto, para que exista um bom controle financeiro pessoal, exigem-

se níveis significativos de disciplina, força de vontade e autocontrole. 

Sob o ponto de vista social, de modo geral, o estudo fortalece à comunidade no que 

tange o orçamento financeiro, podendo influenciar pessoas a melhorar seus orçamentos, sendo 

na família, no ambiente doméstico, nas empresas, no meio acadêmico, entre outros. O estudo 

levantará dados e fornecerá indicadores importantes que podem beneficiar inúmeras pessoas a 

melhorar a organização de suas finanças, sem criar dívidas agressivas e inesperadas, visto que 

o controle das finanças pessoais é um fator imprescindível para que se possa manter as contas 

em dia e uma relação saudável com o dinheiro, pois desta forma é possível permanecer longe 

dos juros, investindo no que se deseja com segurança, atingindo os objetivos de vida e desejos 

pessoais com mais facilidade.  

O estudo disponibilizará de conhecimento na área de finanças, identificando os fatores 

que fazem as pessoas gastarem mais do que o necessário, gerando alternativas para uma 

melhor organização financeira, com o objetivo de promover e demonstrar bons métodos para 

uma utilização saudável do cartão de crédito. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENDIVIDAMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: CARTÃO DE CRÉDITO 

 

Há anos o cartão de crédito vem se popularizando de forma abrangente em diversos 

segmentos da sociedade, com isso, alguns indivíduos sujeitam-se a realização de compras por 

impulso, ou seja, muitas vezes adquirirem o que não possuem necessidade de ter, criando 

assim dívidas inesperadas e não planejadas. O cartão não trouxe apenas uma forma de pedir 

dinheiro emprestado para si mesmo, ele também gerou um aumento considerável no número 

de cidadãos inadimplentes.  

Não é questionável que o cartão de crédito é um meio de grande importância para 

facilitar o pagamento e oferecer praticidade na hora das compras, porém, exige-se um mínimo 

de responsabilidade e bom senso em sua utilização, visto que seu mau uso pode ocasionar 

endividamentos inesperados, podendo gerar alguns pontos desfavoráveis. 

Para desfrutar de seus benefícios sem maiores problemas, alguns brasileiros recorrem 

a inúmeras formas de aprendizado, sendo na busca por conhecimento através de instituições 

financeiras, realizações de cursos na área, pesquisas na web, leituras em artigos ou livros, 

entre outros. Além de buscar conhecimento, alguns ainda monitoram suas receitas e despesas 

através de controles manuais e/ou sistêmicos, exemplando, através de planilhas eletrônicas ou 

rascunhadas, além de softwares e aplicativos relacionados às finanças pessoais. Mesmo com 

todas essas ferramentas, o endividamento da população brasileira tem batido recordes nos 

últimos anos, segundo a CNC – Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (2019), entre cartões de crédito, cheque especial, financiamento bancário, crédito 

consignado e empréstimos para compra de veículos e imóveis, o percentual de famílias 

brasileiras com algum tipo de dívida subiu de 59,8% em dezembro de 2018 para 60,1% em 

janeiro de 2019, ou seja, os brasileiros começaram o ano com mais dívidas. O cartão de 

crédito foi mencionado como a principal fonte de dívidas dos brasileiros (78,4%), seguido por 

carnês (14%) e financiamento de veículos (9,7%). 

Diante de tanto endividamento, não é invisível que existe uma grande falta de 

conhecimento na área financeira, além de uma desorganização do orçamento pessoal de 

alguns usuários de cartão. De acordo com Lusardi (2009), há evidências de que muitos 

indivíduos não estão preparados para tomar decisões financeiras saudáveis, devido ao baixo 

grau de alfabetização financeira dos mesmos. 
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2.2 FINANÇAS 

 

O campo de finanças é bastante amplo e dinâmico, podendo afetar diretamente a vida 

das pessoas que não obtêm algum conhecimento sobre a área, entender de finanças não 

significa apenas saber de onde vem suas receitas e para onde estão indo suas despesas, de 

modo resumido, finanças é a ciência que envolve toda a gestão do dinheiro, porém, o conceito 

é bastante dinâmico e se complementa a partir da ideia de alguns grandes autores, segundo 

Gitman (2010, p.3): 

O termo finanças pode ser definido como “a arte e a ciência de administrar o 
dinheiro”. Praticamente todas as pessoas físicas e jurídicas ganham ou levantam, 
gastam e investem dinheiro. Finanças diz respeito ao processo, às instituições, aos 
mercados e aos instrumentos envolvidos na transferência de dinheiro entre pessoas, 
empresas e órgãos governamentais. A maioria dos adultos se beneficiará ao 
compreender esse termo, pois isto lhes dará condições de tomar decisões financeiras 
pessoais.  

 O autor enaltece que o cidadão que possuir conhecimento sobre a área, tende a tomar 

decisões mais inteligentes no destino de suas despesas. A administração correta do dinheiro 

faz com que as pessoas realizem seus sonhos de forma sustentável, seja em uma poupança 

e/ou aplicação que está reservando para fazer uma viagem pelo mundo, na criação de um 

negócio próprio, aquisição de algum imóvel, bens materiais, investimentos, entre outros.  

 Há tempos o conceito de finanças é estudado e ele não se baseia apenas em gerir o 

dinheiro de forma coerente, segundo Silva (2016, p. 8): 

 

As finanças são processos realizados a partir das alocações que foram geradas por 
um meio de circulação, onde ocorre uma transformação em dinheiro. O conceito de 
finanças não surgiu de hoje, ele originou-se em meados dos anos 1950, e pode ser 
considerada como uma arte ou ciência em que se aplica a gestão dos ativos 
financeiros. De modo geral as finanças são recursos sendo eles monetários ou 
econômicos em que existe uma finalidade em gerar riqueza ao decorrer de um 
tempo, objetivando a obtenção de um benefício ao final deste processo.  

 

 Silva (2016) contextua o conceito de realizar sonhos com a “obtenção de benefícios” ao 

final desse processo, que pode durar uma vida inteira, se bem gerido. Observa-se que as ideias 

de Gitman e Silva se complementam de forma favorável. Gitman (2010) define finanças como 

uma “arte de administrar o dinheiro”, e Silva (2016) obtêm resultados positivos sobre essa 

arte, ou seja, a união de uma boa administração financeira faz com que haja uma 

harmonização na realização dos desejos pessoais. 
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Dificilmente estes desejos se realizarão sem um bom controle sobre as finanças. É 

necessária uma boa dose de dedicação na organização das receitas e despesas ganhas, 

podendo ser no ambiente organizacional das empresas ou, nas despesas e finanças pessoais 

e/ou domésticas 

 

2.2.1 Finanças Pessoais 

 

Pires (2007) salienta que as finanças pessoais têm por objetivo o estudo e análise das 

condições de financiamento e compra de bens e serviços necessários para a satisfação dos 

desejos individuais.  

Com a vivência em uma sociedade mercantil, que é baseada em trocas através de 

moedas, as pessoas são obrigadas a realizar uma enorme quantidade de compras para manter 

os pilares da teórica e histórica Pirâmide de Maslow (Figura 1): que é iniciada com as 

necessidades fisiológicas (comida, água, abrigo, sono), em seu segundo andar encontram-se as 

necessidades de segurança (familiar, saúde, propriedade), seguida pelo desejo social (amor, 

amizades, comunidade), além das necessidades de estima (reconhecimento, status, 

autoestima), e no topo de sua pirâmide encontram-se as realizações pessoais (criatividade, 

realização profissional).  

 

Figura 1 - Pirâmide de Maslow/Teoria das Necessidades Humanas 

 
Fonte: Daniela Schermann, Opinion Box (2018). 
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Manter as finanças pessoais sob controle, possibilita uma vida mais tranquila e 

organizada, porém, é necessário que exista um certo esforço para que essa tarefa se 

concretize, algo que não é tão simples, mas totalmente possível. Da mesma forma como uma 

empresa precisa ter ciência de quais são suas receitas para poder planejar suas despesas, seja 

em investimentos ou na compra de equipamentos, por exemplo. A pessoa física também 

precisa manter seu controle financeiro, para que não utilize seu dinheiro de forme incoerente, 

ou seja, não gastando mais do que ganha e evitando dívidas desnecessárias. 

Há inúmeras formas de controlar as despesas. Segundo Jund (2009), controlar é avaliar 

os resultados obtidos na execução em relação ao que foi planejado, analisando possíveis erros, 

aprendendo com eles e providenciando as devidas correções. 

 

2.2.1.1 Formas de Controle das Finanças Pessoais 

 

Dentre algumas formas de controle das finanças, pode-se citar o corte de desperdícios, 

gastar menos do que ganha, poupar até o ponto de começar a investir, anotações de receitas e 

despesas, entre outras... A revista digital “Rico” (2017), cita algumas dicas e alguns dos 

principais objetivos do planejamento financeiro pessoal: 

●  Gastar menos do que se ganha: nada mais é do que conhecer-se financeiramente. 

Muitas pessoas não possuem o costume de olhar o extrato de sua conta bancária, 

seu contracheque, folha salarial, fatura do cartão de crédito e demais formas de 

acompanhamento de receitas e despesas. Por mais simples que seja o 

acompanhamento, ele trará resultados significativos se for controlado. Quem não 

possui o conhecimento exato de quais são suas receitas e gastos, pode perder-se 

financeiramente e criar gastos indevidos. Criar o hábito de acompanhar essas 

informações com frequência é de extrema importância para chegar ao ponto 

crucial das finanças pessoais: gastar menos do que se ganha. A partir do momento 

em que haja um monitoramento geral por parte das entradas e saídas de caixa, 

haverá uma facilidade na hora do controle para que haja a extinção de possíveis 

resultados negativos e inicie-se a geração de resultados positivos. 

● Criação de um planejamento financeiro pessoal: a base de qualquer planejamento 

é simplesmente definir prazos e metas, em resumo, é saber o que se quer, quando 

se quer e como fará para atingir seus objetivos. A elaboração desse planejamento 

exige uma certa dedicação, porém, após colocada no papel e aplicada na prática, 
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auxiliará muito no controle dos gastos, podendo gerar valores positivos que 

poderão ser aplicados em investimentos. 

●   Planilha de gastos mensais: no mercado existem muitas planilhas eletrônicas 

gratuitas disponíveis, que podem ser utilizadas no computador ou até mesmo em 

um smartphone. É claro, para que esse controle funcione é necessário que o 

utilizador alimente as informações, podendo criar rotinas diárias, semanais e/ou 

mensais, quanto mais intensa for a alimentação da planilha, melhor será o controle 

e consequentemente, melhores serão os resultados para análise e tomadas de 

decisões. 

● Utilizar a tecnologia a favor: existem vários aplicativos gratuitos que trazem bons 

resultados nas finanças pessoais, além destes, há alguns pagos que são ainda mais 

sofisticados. Além da simplicidade no uso, possuem grande dinamismo e 

mobilidade, como a maioria possuem versão para smartphone, as despesas podem 

ser lançadas no ato, sem risco de esquece-las. Muitos aplicativos também são 

integrados com o aplicativo do seu banco, com sua conta corrente e/ou fatura do 

cartão, que realizam lançamentos de forma automática, podendo unir as 

informações e trazer bons indicadores para análise das receitas e despesas. 

●  Poupar parte do dinheiro e investir: muitas pessoas reclamam da renda baixa e dão 

desculpas para não poupar. A ideia das finanças pessoais não é ficar tentando 

adaptar seus ganhos à sua vida, mas sim adaptar sua vida aos seus ganhos. A 

partir do planejamento financeiro você terá as informações para que isso aconteça, 

por exemplo: 50% deve ir em gastos essenciais, 20% da sua receita para suas 

prioridades financeiras, 15% para estilo de vida e 15% poupado. Esforço é a 

palavra chave para conseguir separar 15% do que ganha para poupar e, por 

consequência, investir. Não necessariamente 15% de poupança, esse planejamento 

pode ser moldado conforme a situação de cada pessoa, com disciplina e paciência 

o patrimônio irá crescer. 

● Economizar dinheiro: essa é uma parte muito importante das finanças pessoais. 

Após fazer o monitoramento de seus gastos, ficará muito fácil de identifica-los, 

afim de evitar desperdícios, cortando contas que não são realmente necessárias. 

Alguns exemplos práticos são: TV por assinatura (se não usada deve ser 

cancelada), telefonia (verificar se os planos são adequados ao consumo), 

assinaturas em geral (manter o que realmente é utilizado), academia, veículos e 

bens materiais que criam despesas constantes e não são utilizados...  
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De acordo com  Ribeiro (2009), existem benefícios variados que podem decorrer do 

hábito de manter um controle financeiro pessoal, tais como conseguir atingir mais 

rapidamente os objetivos e sonhos, possuir uma vivência familiar melhor, gerando mais 

conforto e comodidade à sua família, poder escolher a melhor estratégia para vencer desafios 

financeiros, ter informações confiáveis sobre a exata condição das finanças, planejar a médio 

e longo prazo, dentre outros. Em contrapartida, a falta de planejamento e controle das finanças 

pessoais pode acarretar em situações arriscadas e incertas como endividamento e dificuldades 

em economizar, complicações em investimentos, priorização de gastos desnecessários, 

planejamento apenas de curto prazo. Possivelmente isso levará a crises e endividamentos, 

podendo prejudicar a saúde financeira pessoal e/ou doméstica. 

 

2.2.2 Finanças Domésticas 

 

No que tange às finanças domésticas, Pires (2007) contextualiza que as finanças 

pessoais ou de uma família (doméstica) seguem a mesma lógica, com a diferença que a 

segunda considera a soma de indivíduos (cônjuges, filhos) ao invés de considerar apenas o 

singular. Quando apenas um indivíduo da família possui renda, os demais são dependentes do 

mesmo, fazendo com que as finanças da residência sejam geridas de modo a satisfazer as 

necessidades de todos. Quando mais de um possui renda, é possível ratear as despesas entre 

todos.  

Em um cenário positivo, várias fontes de renda na família fazem com que as despesas 

domésticas sejam melhor articuladas. É claro que quanto maior for a renda familiar, as 

despesas tendem a ser geridas com maior tranquilidade, porém, não é sempre que isso 

acontece, algumas famílias com renda elevada tendem a gastar mais, moldando o percentual 

de despesas com o de receitas, mantendo um estilo de vida financeiramente alto. Também 

existem famílias que possuem uma renda menor, que ajustam harmoniosamente suas despesas 

com sua receita, ou seja, não é por que uma família possui uma renda alta, que ela está 

financeiramente organizada. 

Em todos os cenários pode-se surgir despesas inesperadas (despesas com saúde, 

acidentes), além de gastos desnecessários (compra de futilidades, itens que não serão 

utilizados). Um dos objetivos do controle das finanças domésticas é monitorar a renda 

familiar a fim de promover sustentabilidade financeira por parte de todos os integrantes da 

família, onde a mesma poderá utilizar dos valores poupados para melhorias e investimentos 

que proporcionem uma melhor qualidade de vida a todos, por exemplo, na reforma ou 
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aumento da residência, criação de uma poupança para a realização de viagens, compra de um 

veículo que proporcione maior conforto e segurança para a família, entre outros.  

Para que haja uma saúde financeira familiar, faz-se necessário o uso de algumas 

ferramentas para controle de orçamento doméstico mensal, para verificar com coerência todas 

as receitas e despesas de um indivíduo ou da família, bem como identificar as despesas 

desnecessárias, fúteis e supérfluas, inclusive pequenos gastos diários que acabam por 

consumir toda a receita que deveria sobrar no final do mês para despesas extras ou 

inesperadas, ou até mesmo para fazer algum investimento (CAMPOS, 2015). 

Amadeu (2009) relata que as famílias e indivíduos de todos os níveis de renda aspiram 

dos mesmos objetivos e metas, que procuram suprir suas necessidades básicas de alimentação, 

segurança, educação, aquisição de bens como veículos e imóveis, planejamento do futuro e 

realização de desejos pessoais. A criação de objetivos e metas soa muito bem no ambiente 

familiar, isso faz com que as pessoas corram atrás de seus sonhos em conjunto, fazendo com 

que alguns sonhos se realizem com mais facilidade. Em contrapartida, ao correr atrás destes 

desejos, muitas famílias aumentam seu consumo através de compras impulsivas e endividam-

se por falta de planejamento, muitas vezes gastando mais do que a renda doméstica permite. 

Conforme pesquisa realizada pela CNC (2018), entre as famílias com renda domiciliar 

de até 10 salários mínimos, 78% devem no cartão de crédito, contra 73,3% daqueles com 

renda superior a 10 salários mínimos.  

 

Tabela 1 - Famílias endividadas por modalidade de crédito conforme a renda domiciliar 

 

 

Fonte: CNC (2018). 
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A taxa de endividamento no cartão de crédito é alta, disparando-se a frente das demais, 

outro fato interessante é que também não importa a renda da família, se é de até 10 salários 

minímos ou mais, o percentual de envididamento é muito semelhante, ou seja, o tamanho da 

renda pouco influencia na vida financeira doméstica das famílias.  

Perante estes fatos, existe a necessidade de um aprofundamento na educação financeira, 

e este não se baseia apenas em “gastar menos do que se ganha”, existem estudos que 

aumentam o conhecimento das pessoas nessa área, e que podem ser desenvolvidos durante 

toda a vida, principalmente dentro dos lares dos cidadãos brasileiros. Assim como as finanças 

pessoais, o controle das finanças domésticas também é de extrema importância para as 

famílias, com ele é possível aumentar a renda da residência, somando todas as receitas dos 

integrantes do lar, na sequência pode-se ratear as despesas que são comuns a todos, tais como 

aluguel, condomínio, conta de energia elétrica, água, internet, entre outros. Haverá uma 

facilidade na administração do orçamento doméstico, criando algumas possibilidades de 

investimentos com as sobras que possivelmente serão geradas.  

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Possuir uma estabilidade nas finanças pessoais não significa ser educado 

financeiramente. Ao contrário do que muitos pensam, o fato de um indivíduo possuir uma 

grande renda ou movimentar muito dinheiro não faz com que ele seja um mestre em 

conhecimento financeiro. Muitas vezes, uma pessoa que possui uma renda baixa é mais 

organizada financeiramente do que uma que ganha um grande salário. Não basta apenas ter 

uma renda, é necessário geri-la de uma forma com que ela se encaixe em suas despesas sem 

entrar no vermelho. Com um controle efetivo sobre as contas, possivelmente os investimentos 

poderão ser encaminhados com mais tranquilidade. 

A distribuição de renda na sociedade brasileira é desigual. Há muitas pessoas com 

pouca renda, existe uma classe média e também um topo da pirâmide, onde estão os mais 

ricos. Em pesquisa realizada pelo IBGE (2018), em 2017 o grupo dos 10% com maiores 

rendimentos concentrava 43,1% de toda a massa de rendimento do país, enquanto um grupo 

de 40%, com menores rendimentos, deteve apenas 12,3% da massa. 

A educação financeira dos que estão na base da pirâmide, os mais pobres, 

normalmente é mais básica, ou seja, nessa faixa muitas pessoas desejam ser impulsionadas 

para a classe média. Porém, muitas vezes ganham pouco dinheiro e estão endividadas. No 

meio da pirâmide está o público que deseja acelerar o pagamento do financiamento da casa 
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própria ou que almeja aumentar o patrimônio para garantir a aposentadoria. E por fim, no topo 

da pirâmide encontram-se as pessoas que necessitam de educação financeira voltada para 

investimentos, modalidades de aplicações e a melhor forma de rentabilizar seus recursos 

(CALIL, 2017).  

Essas diferenças estão presentes no dia a dia das pessoas. Normalmente, quando vê-se 

um indivíduo bem sucedido financeiramente, as pessoas pensam que o mesmo nasceu em um 

“berço de ouro”, ou que teve sorte na vida, isso as vezes é fato, porém, muitos desenvolveram 

seus conhecimentos na área de finanças ao longo dos anos e souberam gerir de forma 

sustentável suas despesas. 

Desde a infância a educação financeira deve estar presente na vida das pessoas, é lá 

onde tudo começa, no ambiente doméstico, conforme cita Krüger (2014, p. 18): 

 

A criança desde sempre tem que acompanhar a situação financeira de sua família, e 
cabe aos pais repassarem orientações de como administrar sua mesada e até mesmo 
de cuidar dos brinquedos que possui. Assim, ela cresce com um pensamento 
esclarecido. Os brinquedos que aprendeu a cuidar tornar-se-ão, mais tarde, seu 
patrimônio, alcançado com o esforço da economia aprendida na infância e será 
estimado, pois a criança entende o que precisou fazer para adquiri-los. 

 

Não somente entender o que precisou fazer para conquistar algo, mas aprender além 

do preço, o valor das coisas. É na fase da infância que as crianças possuem mais facilidade de 

aprendizado, onde tudo é uma nova descoberta. Para Gaiotto (2017), no Brasil, a educação 

financeira é pouco praticada no ambiente doméstico e muito menos no ambiente escolar, o 

que constituiu uma situação desfavorável para a população de classe média, o que justifica as 

dificuldades financeiras e orçamentárias confrontadas pelas camadas menos favorecidas 

financeiramente. 

Educação financeira não se resume apenas em saber checar as contas bancárias, ou 

criar orçamentos para uma poupança futura, ela deve focar no aprendizado quanto à escolha 

de uma série de alternativas para estabelecer os objetivos financeiros e gerar uma reflexão 

sobre os próprios valores do dinheiro (CRIDDLE, 2006). Ou seja, não basta apenas fazer um 

controle das finanças pessoais, é necessário unir e usufruir desses recursos, criando boas 

estratégias de decisão frente às despesas e investimentos.  
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2.4 O CARTÃO DE CRÉDITO NA VIDA DO CONSUMIDOR 

 

De acordo com Bernthal, Crocket e Rose (2005), o cartão de crédito possui um poder 

incrível de libertar o consumidor e, ao mesmo tempo, restringir seu poder, pois, apesar de lhe 

conferir status e até mesmo mudar algumas características em seu estilo de vida, pode também 

aprisioná-lo ao endividamento. 

Roberts e Jones (2001) fortalecem a ideia de que o cartão de crédito pode ser visto 

como um fator que promove inúmeros gastos, tanto por tornar as transações financeiras mais 

simples ou por remover a necessidade imediata de dinheiro. O cartão faz com que o indivíduo 

consiga pedir dinheiro emprestado para si mesmo. Além de estimular gastos, ele também pode 

ocasionar maiores imprudências quando comparado ao dinheiro (papel moeda): para muitos, o 

dinheiro envolvido nas transações com cartão de crédito é abstrato e irreal. 

White (2007) ao estudar a questão da falência pessoal e o uso de cartão de crédito da 

população americana, ressaltou com base na pesquisa realizada pela Panel Study of Income 

Dynamics, que os motivos mais comuns apresentados pelos americanos pela falência 

financeira pessoal foram os altos valores que deviam no cartão de crédito, e/ou o uso indevido 

dos mesmos. 

Diante destes fatos, é importante que o consumidor tenha atenção na hora da utilização 

do cartão de crédito, não é por que possui o serviço em mãos que se pode gastar em 

abundância e compulsivamente. Normalmente, o limite de crédito oferecido é calculado 

através de dados probabilísticos do grau de risco no Serasa, somado com a renda mensal 

recebida pelo usuário. No entanto, nem sempre os limites de crédito oferecidos pelos bancos 

estão condizendo com a realidade. O indivíduo pode ter mudado de emprego, alterado sua 

renda total e não ter atualizado seu cadastro na instituição financeira, possuindo então um 

limite de crédito que não é favorável a sua renda.  

O cartão de crédito pode levar a grandes problemas financeiros, para Lemes Júnior, 

Rigo e Cherobim (2010), conceituar dificuldade financeira apropriadamente é um tanto 

quanto difícil, pois existem inúmeros fatores que ocorrem para que elas ocorram, tais como: 

econômicos, financeiros, contábeis e legais. A dificuldade surge quando a renda é insuficiente 

para cobrir as obrigações no período máximo de validade, no dia em que a conta deve ser 

paga, não se ter dinheiro suficiente para quitá-la. Essa realidade acontece muito quando se 

trata da fatura do cartão de crédito. Muitas pessoas exageram na hora das compras e no 

momento de quitar a fatura do cartão não possuem orçamento suficiente, precisando optar 
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pelo modelo rotativo, pagando altas taxas de juros aos bancos. Pires (2007, p. 95) 

contextualiza o cuidado que os indivíduos devem ter ao utilizar do crédito, da seguinte forma: 

 

Crédito é bom sempre ter, mas usar só moderadamente, se evitar for impossível (como 
muitas vezes é). É bom ter porque aumenta a segurança diante de imprevistos. É preciso 
usar moderadamente porque custa. Comprando-se a crédito paga-se não só pelo bem 
adquirido, mas também pelo “aluguel do dinheiro” (juro). 

 

Littwin (2008) ressalta que o cartão de crédito tem se tornado cada vez mais 

disponível, inclusive para famílias de baixa renda, conforme as operadoras de cartão foram 

estendendo crédito aos consumidores de maior risco. Essa tendência à democratização do 

crédito e seus efeitos sobre os consumidores de baixa renda não são dignos de aplausos, pois 

sem possibilidade de pagar suas contas em dia, estes consumidores são os que mais pagam 

juros, representando o segmento mais lucrativo da indústria de cartões. Taxas de juros 

altíssimas e penalidades cobradas podem aumentar de forma extremamente rápida o valor da 

dívida original, fazendo com que um modesto valor despendido em compras se transforme 

numa dívida com proporções excessivamente grandes.   

É evidente que o uso do cartão de crédito aumentou consideravelmente nos últimos 

meses, a figura 2 demonstra tal fato, conforme pesquisa realizada pelo SPC Brasil e a CNDL 

(2019). 

 

Figura 2 – Aumento no uso do cartão de crédito de 2018 para 2019 

 
Fonte: CNDL e SPC Brasil (2019). 
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2.4.1 Comportamento Compulsivo na Hora das Compras 

 

De acordo com Ullman e Krasner (1969), um comportamento pode ser considerado 

compulsivo quando resulta de impulsos compelidos e impelidos, sendo inapropriado ou 

prejudicial ao indivíduo. O impulso ganha proporções de compulsão quando se torna tão 

poderoso a ponto de ser irresistível e pode ocorrer com consumidores cujos sentimentos 

estejam fora de controle. 

Algumas pessoas são motivadas às compras compulsivas, sem possuir total certeza se 

aquilo que estão comprando, é realmente necessário. Souza e Clemente (2001, p. 121) fazem 

uma coligação das compras com um ambiente de comportamento compulsivo: 

 

Um fato real, e que introduz uma nova dimensão na análise de projetos de investimento, é a 
incerteza, que surge como consequência de falta de controle absoluto sobre a forma como 
os ventos irão acontecer no futuro. Pode-se fazer previsão sobre o comportamento futuro de 
determinados eventos, mas não se pode determinar exatamente quando e em que 
intensidade eles deverão ocorrer. 

 

A decisão de compra dos consumidores normalmente é influenciada por alguns fatores, 

sendo como exemplo a poupança, para alguns indivíduos essa é a melhor forma de livrar-se 

da pobreza, pois ao saber investir os recursos poupados, a economia do país é beneficiada. Em 

geral, os brasileiros não possuem o hábito de planejar as finanças pessoais, devido a própria 

cultura, a falta de educação financeira nas classes escolares, além de um histórico de 

desestabilização econômica vivida há algumas décadas (HALFELD, 2004). Quando as 

compras não são planejadas, ou são feitas inesperadamente, elas ocorrem de forma 

compulsiva e, na maioria das vezes, não estão dentro do orçamento previsto, podendo gerar 

algumas dores de cabeça. 

Veludo de Oliveira, Ikeda e Santos (2004) citam que com a popularização do cartão de 

crédito em diversas áreas da população, ocasionou-se algumas mudanças no comportamento 

de alguns grupos que não possuíam acesso a esse serviço, percebendo-se que com o 

crescimento do acesso ao cartão, ocorreu-se um aumento gradativo no número de 

inadimplentes.   

Santos et al (2017, p, 128), citam que: 

 

Com as facilidades de crédito oferecidas pelo mercado nos últimos anos, a classe C tem 
conseguido realizar seus desejos, mas sem saber realmente diferenciar a vontade da real 
necessidade de adquirir certo bem ou objeto, muitos ficam presos às novidades da moda ou 
da tecnologia, e todo mês precisam de um motivo para comprar mais, tornando-se assim, 
vítimas do status e da aceitação social. Essas famílias que não mantém uma vida financeira 
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equilibrada sofrem as consequências dessas compras impulsivas, pois não analisam a real 
necessidade da compra, ou seja, o que, de fato, irá agregar em sua vida aquele produto ou 
serviço adquirido. Por conta disso, muitos, estimulados pela sedução do crédito fácil, do 
marketing publicitário e de parcelamentos a perder de vista, acabam contraindo dívidas sem 
valor, que são, em geral, adquiridas por impulso ou inconscientemente. 

 

É importante não comprar sem planejamento, não comprar sem pensar. Qualquer 

compra deve estar dentro do orçamento e ser planejada. É claro, às vezes podem acontecer 

imprevistos, e algumas despesas podem não ser pré-definidas. A diminuição das compras por 

impulso faz com que algumas despesas sazonais ou não esperadas sejam melhor 

administradas. 

As decisões de consumo e poupança são influenciadas por diversos fatores. Um em 

especial é o nível de conhecimento sobre educação financeira, o qual trata de conhecimento 

básico sobre liquidez de ativos, valor do dinheiro no tempo, efeito da incidência de juros 

compostos, custos de financiamentos, fluxo de caixa, orçamentos, entre outros (BORGES, 

2014). É evidente que aquele que possuir um conhecimento financeiro alavancado, tende a ter 

uma melhor organização na administração das despesas pessoais, reduzindo então as compras 

por impulso. 

 

2.4.2 Bons Métodos de Planejamento Para o Uso Saudável do Cartão de Crédito 

 

Para que o cartão de crédito não seja um “vilão” na vida das pessoas, são necessários 

alguns conhecimentos de princípios básicos da educação financeira, organização de finanças 

pessoais, domésticas e também possuir autocontrole perante as ofertas que o mercado oferece, 

que muitas vezes os levam às compras por impulso. 

 É necessário possuir controle, conforme cita Luthans (1976, p. 143 apud Jund, 2009, p. 

418), a finalidade de controle é avaliar e corrigir a operação de um determinado sistema, 

coagindo com uma estrutura de padrões externos e internos. O controle bem-sucedido faz com 

que o caos diminua e provê consistência de modo geral, objetivando o atingimento das metas. 

O controle é uma forma de avaliar e corrigir os erros do que foi planejado, buscando 

melhorias e alternativas para que esses equívocos não ocorram novamente. Tratando da 

realidade do cartão de crédito, pode-se elencar três pilares básicos para seu bom uso: 

formalização de um planejamento financeiro pessoal, definição do orçamento e o controle.  

Chiavenato (2003) contextualiza que o objetivo principal do planejamento é 

proporcionar bases necessárias para que as pessoas criem condições de se manter estáveis 

quando passarem por situações desfavoráveis. O autor também cita que, no mundo atual, as 
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empresas (neste caso referindo-se a pessoas) de maior sucesso são aquelas que se adaptam 

rapidamente às mudanças, de forma dinâmica. O sucesso se torna ainda maior quando estes 

conseguem se antecipar de forma proativa às mudanças. Racionalizando o planejamento de 

modo geral, conforme a teoria de Chiavenato, une-se o mesmo ao ambiente financeiro, 

formando-se um planejamento das finanças pessoais. Segundo Pires (2007), 

 

Para obter ou chegar o mais próximo possível da situação ideal das finanças pessoais ou 
para superar situações de desequilíbrio é preciso planejar e controlar o uso do dinheiro e do 
crédito, além de definir objetivos e metas não só financeiros, mas de vida. Sem ambição 
nenhuma, um orçamento servirá simplesmente para constatar em que meses haverá déficit e 
em quais ocorrerá superávit; será um conjunto de previsões tendo como pressuposto a 
passividade. 

 

Para uma utilização saudável do cartão de crédito é necessária a estruturação de um 

planejamento financeiro pessoal, por exemplo, na elaboração de um orçamento que define os 

objetivos e metas de compra, se a compra deve ser parcelada ou não, se a compra se encaixa 

no orçamento, se o limite do cartão é suficiente para os gastos, entre outros. Por mais simples 

que seja o planejamento, sua elaboração é primordial, seja rascunhado em uma folha de papel 

ou alimentado em um software de gestão financeira, possivelmente o planejamento fará com 

que haja uma harmonia no pagamento das compras.  

Definir o orçamento nada mais é do que organizar as receitas e despesas, para Pires 

(2007), as despesas tem finalidade de manutenção ou custeio (alimentação, transporte, água, 

luz, etc.), ou podem ser despesas de investimento, que se resumem na aquisição de 

patrimônios, na formação de capital (automóvel, imóveis, etc.). Para Pires (2007), também é 

importante organizar as despesas regulares, que são aquelas que ocorrem em momentos e 

períodos que podem ser previstos, e as esporádicas, que podem acontecer aleatoriamente, a 

qualquer momento. É importante distinguir as despesas esporádicas das regulares, em termos 

de períodos, para melhor organizar o orçamento e fluxo de caixa, isso fará com que a 

organização do orçamento doméstico fique mais coerente, evitando possíveis endividamentos. 

A utilização sustentável do cartão de crédito é desprovida quando não há compreensão 

de alguns fundamentos básicos da educação financeira, sendo no ambiente pessoal ou 

familiar. É importante que as despesas sejam distribuídas proporcionalmente às receitas ao 

longo do tempo, alinhando a combinação de consumo e poupança. Além disso, destinar parte 

da receita para investimentos de curto ou longo prazo é uma boa estratégia para o 

desenvolvimento financeiro. 
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Atualmente, a utilização do cartão de crédito é inevitável, porém, faz-se necessário 

formalizar cálculos e estar sempre ciente dos gastos que virão na fatura do cartão. Evitando 

cair no modelo de rotativo, pagando elevados juros através da quitação parcial da cobrança. É 

importante alinhar as metas pessoais, para que possam ser atingidas mediante a 

compatibilização entre o querer (necessidades e, principalmente, desejos) e o poder 

(capacidade de compra): ou aumentasse o poder ou se reduz o querer, o que requer decisões e 

ações planejadas (PIRES, 2007). 
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3 METODOLOGIA 

 

Roesch (2010), cita que o capítulo da metodologia descreve como o projeto será 

realizado. Aconselha-se partir dos objetivos do projeto para definir que tipo de método é mais 

apropriado. Neste ponto, é bom distinguir entre o delineamento da pesquisa e as técnicas de 

coleta e análise de dados a serem utilizadas. É importante que sejam definidos alguns pontos, 

tais como: 

• método, delineamento ou caracterização da pesquisa; 

• definição da área ou população-alvo do estudo; 

• plano de amostragem; 

• plano e técnicas de coleta de dados; 

• plano de análise de dados. 

Deste modo, o presente projeto caracteriza-se em algumas etapas metodológicas, nas 

quais ocorrerão subsequentemente até o término da pesquisa e, que têm por finalidade, definir 

de forma clara como a pesquisa foi estruturada. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada nesta 

pesquisa será feita uma caracterização conceituada. Marconi e Lakatos (2010), definem que 

uma pesquisa é como um procedimento formal, composto de método de pensamento 

reflexivo, que se constitui no caminho, através de um tratamento científico a fim de conhecer 

a realidade ou atentar verdades parciais.  

Quanto aos objetivos e propósitos da pesquisa, a mesma possui caráter exploratório, ou 

seja, baseia-se na investigação de um assunto, neste caso, no comportamento das pessoas em 

sua utilização do cartão de crédito. Moretti (2018), cita que um estudo exploratório é 

caracterizado por um processo de pesquisa flexível e não estruturado. Ou seja, na análise de 

dados, informações, indicadores, entre outros, que consistem na exploração de um tema que 

foi pouco estudado 

Quanto ao tratamento dos dados a serem coleados e analisados, a pesquisa possui 

caráter quantitativo. Segundo Roesch (2010), uma pesquisa quantitativa implica em medir 

relações entre variáveis (associação ou causa-efeito), consistindo na avaliação e no resultado 

de algum sistema, projeto ou comportamento de uma determinada amostragem da população. 

Nesta etapa, serão aplicados técnicas e cálculos estatísticos para analisar o comportamento das 
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pessoas. Ou seja, tudo na pesquisa poderá ser quantificável, buscando traduzir em números as 

informações coletadas, gerando percentuais, indicadores, gráficos, entre outros.  

A pesquisa é definida, quanto seus procedimentos técnicos, como levantamento de 

campo de natureza teórico-prática, ou seja, ela caracterizar-se-á por investigações através de 

coletas de dados junto as pessoas, unindo-se a fundamentos técnicos contribuídos de livros de 

autores conceituados na administração financeira, tais como Gitman, Souza, Chiavenato, 

Clemente, Cherobin e, complementando-se com pesquisas e indicadores de órgãos 

governamentais e, ainda, através de acessos a sites e consultas a artigos de revistas atualizadas 

e confiáveis.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Conforme (Roesch, 2010, p. 138), “usualmente, os levantamentos são usados com 

grandes populações. Uma população é um grupo de pessoas ou empresas que interessa 

entrevistar para o propósito específico de um estudo”. Roesch (2010) também complementa 

que, dependendo do tamanho da população, do tempo dos entrevistadores, custo da pesquisa, 

ou ainda capacidade de processamento dos dados, faz-se necessário extrair uma parcela desta 

população para investigar, em vez de utilizar seu total. Assim utiliza-se o processo de 

amostragem. A pesquisa será direcionada a uma população específica: “todos os brasileiros 

que possuem cartão de crédito na região Sul do Brasil.” É claro que, para que um cidadão 

possa ter um cartão, são necessárias algumas condições, que normalmente são exigidas pelos 

bancos e/ou instituições financeiras. Dentre elas: possuir uma conta bancária, ter mais de 18 

anos, ou ter entre 16 e 18 anos, mas ser emancipado, possuir comprovante de renda e/ou 

residência, possuir o CPF limpo na Serasa e SPC, por exemplo.  

De acordo com o Banco Central do Brasil (2018), aproximadamente 46% da 

população brasileira utiliza o cartão de crédito como forma de pagamento. De acordo com o 

IBGE (2019), a população total da Região Sul do país é de aproximadamente 29,9 milhões de 

habitantes. Logo, aproximadamente 13,7 milhões de pessoas que residem no Sul do Brasil 

utilizam cartão de crédito (46% sobre 29,9 milhões).  

Esses dados foram os norteadores para a formalização do cálculo da amostragem e 

margem de erro da pesquisa, que se efetivaram com a utilização de uma calculadora amostral 

digital, que delimitou uma quantidade mínima de 174 respostas para um nível de confiança 

superior a 90% e uma margem de erro mínima de 6,22%, conforme figura 3. 
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Figura 3 - Calculadoras digitais: amostral e margem de erro 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa – calculadora online. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Roesh (2010), um projeto pode combinar técnicas desenvolvidas para 

a coleta de dados, podendo-se utilizar de entrevista, questionários, análise de documentos, 

entre outros, também é importante considerar a fonte dos dados, para que sejam confiáveis. 

Nesta pesquisa, a coleta de dados aconteceu através da aplicação de um questionário, 

que foi distribuído de forma digital através da ferramenta Google Forms, com o intuito de 

atingir a quantidade mínima de amostragem definida no item anterior, para um bom nível de 

confiança da pesquisa. O questionário foi aplicado para todo o Brasil, porém, foi mais 

intensificado na região Sul do país, visto que a rede de contatos é mais próxima, por exemplo, 

familiares, amigos, colegas de faculdade, de trabalho, entre outros.  

 É importante salientar que para não gerar desmotivação ou falta de tempo dos 

questionados, a grade de questões não ultrapassou a quantidade de 20 perguntas objetivas, 

afim de promover praticidade e bem-estar aos entrevistados na hora das respostas. O 

questionário encontra-se anexado ao trabalho, conforme apêndice A. 

Com o objetivo de identificar o comportamento das pessoas quanto ao uso do cartão 

de crédito, a coleta de dados aconteceu entre os dias 15 de setembro a 15 de outubro de 2019. 
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Ao término do período, os dados foram analisados e por consequência, iniciou-se a geração 

dos resultados da pesquisa.  

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise da pesquisa foi feita através dos resultados obtidos com o questionário digital, 

analisando e interpretando detalhadamente os gráficos e a planilha em Excel que o mesmo 

gerou, além de analisar cada pergunta individualmente, também foram unidas e verificadas as 

informações de perguntas alternadas, com isso, foram criados indicadores importantes para o 

entendimento dos resultados.  

Para uma melhor representação dos dados, foram criados gráficos, indicadores em 

percentuais e tabelas, proporcionando uma visão simplificada dos resultados da pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar os motivos que influenciam as pessoas a 

prejudicar, ou melhorar a saúde financeira pessoal com a utilização do cartão de crédito.  

Para uma melhor análise e apresentação da pesquisa, o questionário foi 

estrategicamente, dividido em etapas através de suas perguntas. Iniciou-se com a busca de 

informações do perfil dos respondentes, se utilizam ou não o cartão e, respectivamente, 

questionando suas ações voltadas ao cartão de crédito, além de avaliar o conhecimento em 

educação financeira de cada respondente. 

Obteve-se 247 respostas totais (de todo o Brasil), dentre estas, 180 foram de pessoas 

que residem na Região Sul do país, ou seja, a pesquisa atendeu seu objetivo de 174 

questionários respondidos. 

 

4.1 UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

 

Nesta etapa, a principal intenção foi identificar se o respondente utiliza ou não o cartão 

de crédito. Se a resposta fosse sim, o mesmo seguia para a sequência do questionário. Se a 

resposta fosse não, o único objetivo era entender o porquê da não utilização. 

 

Figura 4 - Utilização do cartão de crédito 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Analisou-se que 80,2% dos respondentes utilizam o cartão de crédito, ou seja, 198 

pessoas de 247 contribuíram respondendo a grade de questões completa do questionário. 

Nota-se também que o percentual de pessoas que estão portando cartão de crédito nos dias 

atuais é elevado, superando mais da metade da amostragem. Pode-se deduzir que as pessoas 
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estão mais familiarizadas com os recursos tecnológicos, então, tiveram maior contato com a 

pesquisa. As pessoas estão mais propensas a utilização do cartão de crédito, segundo estudo 

realizado pela CNDL e SPC Brasil (2019), 77% das pessoas entrevistadas usaram o cartão de 

crédito nos últimos meses de 2019, enquanto, em 2018, esse índice era de 67,5%. 

Entre as 247 respostas desta pesquisa, 28 não utilizam cartão de crédito e 21 usam 

apenas cartão de débito, somando 19,8% dos respondentes. Estes tiveram apenas mais uma 

pergunta, com seus resultados destacados na figura 5. 

 

Figura 5 - Motivos da não utilização do cartão de crédito 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

A grande maioria das pessoas que não utilizam cartão de crédito preferem pagar suas 

compras no dinheiro, 63,3%, enquanto 14,3% nunca tiveram interesse, 10,2% têm medo de 

não conseguir pagar a fatura, 8,2% já tiverem problemas anteriores, com isso pararam de usar 

e apenas 4,1% ainda não possuem idade mínima para ter um cartão de crédito.  

 

4.2 PERFIL DOS UTILIZADORES: REGIÃO, FAIXA ETÁRIA E GÊNERO 

 

Nesta etapa, restaram apenas os respondentes de “Sim, utilizo cartão de crédito”, com 

isso, foi possível realizar um primeiro filtro sobre o público alvo da pesquisa: as pessoas que 

possuem cartão de crédito.  

O segundo filtro (região dos respondentes) aconteceu a partir da segunda questão. A 

região Sul do Brasil predominou ao número de respostas, foram 90,9% (180 respondentes de 
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198). Enquanto 6,1% foram do Norte, e os outros 3% completaram-se na região Sudeste, 

Centro Oeste e Nordeste, conforme representado na figura 6. 

 

Figura 6 - Região dos respondentes 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Quanto a faixa etária dos entrevistados, houve um equilíbrio entre pessoas de 18 a 25 

anos (40,9%) e de 26 a 35 anos (41,4%), ou seja, a grande maioria dos respondentes possui 

até 35 anos de idade. Enquanto 10,1% possuíam de 36 a 45 anos, 5,6% de 46 a 55 anos e 

apenas 2% acima de 56 anos. 

 

Figura 7 - Faixa etária 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

A figura 8 apresenta o perfil relacionado ao gênero dos respondentes, onde prevaleceu o 

sexo feminino com 54,5%, enquanto o sexo masculino representou 45,5% dos respondentes. 
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Figura 8 – Gênero 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 Com relação ao estado civil dos respondentes, a Figura 9 evidencia que 55,1% são 

solteiros, 42,9% são casados e/ou união estável, 1,5% são separados e 0,5% são viúvos. 

 

Figura 9 - Estado civil 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

4.3 RENDA E EMPREGABILIDADE 

 

No que tange a empregabilidade e renda, a pesquisa também buscou analisar com 

eficiência os dois pontos, visto que são fatores que influenciam diretamente na probabilidade 

das pessoas possuírem um cartão de crédito. A figura 10 apresenta a faixa salarial dos 

entrevistados. 
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Figura 10 – Renda 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Visualiza-se que a grande maioria dos entrevistados ganha de 2 a 3 salários mínimos 

por mês, representando 50% da fatia, enquanto isso, 21,2% ganham de 3 a 6 salários mínimos, 

10,1% de 6 a 9 salários, 8,1% ganham até 1 salário mínimo, 6,6% não possuem renda e 

apenas 4% ganham acima de 9 salários mínimos.  

Em sequência, foi questionada a área de atuação profissional dos entrevistados, 

conforme representa a figura 11. 

 

Figura 11 – Área de atuação profissional 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

A grande maioria dos respondentes trabalha na área privada, representando 59,6% do 

gráfico, enquanto 20,7% trabalham em instituições públicas, 16,2% são autônomos e apenas 

3,5% estão desempregados. 
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4.4 ESCOLARIDADE E CONHECIMENTO EM FINANÇAS 

 

 A pesquisa também buscou verificar o nível de escolaridade dos respondentes. 

Percebeu-se que 50,5% possuem ensino superior concluído, enquanto, 34,8% estão cursando 

o ensino superior, 11,6% possuem ensino médio completo, 3% possuem ensino fundamental 

concluído e nenhum entrevistado nunca estudou. 

 

Figura 12 – Nível de escolaridade 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 Buscando identificar o conhecimento em educação financeira, a figura 13 identifica 

quantos respondentes já tiveram uma aula básica sobre o tema. 

  

Figura 13 - Conhecimento básico em educação financeira 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Notou-se que 63,1% já tiveram no mínimo uma aula básica sobre educação financeira, 

enquanto 36,9% nunca obtiveram conhecimento sobre o assunto. 
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4.5 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO AMBIENTE FAMILIAR 

 

 A educação financeira também está presente no ambiente familiar, sabendo disso, a 

pesquisa buscou analisar como as famílias trocam experiências sobre as finanças do lar. 

 

Figura 14 - Orientação do grupo familiar em finanças 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 Através da figura 14, é possível identificar que 51% das famílias trocam conhecimentos 

quanto ao gerenciamento das finanças, 40,9% estão dando pouca importância para isso e 8,1% 

nunca trocaram nenhuma experiência. 

 Também foi possível identificar que 51% das famílias exercem diálogo sobre o 

orçamento doméstico, porém, 49% nunca tiveram participação nas discussões acerca do 

orçamento familiar quando criança, conforme figura 15. 
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Figura 15 - Diálogo sobre orçamento doméstico 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

4.6 PERFIL DOS UTILIZADORES DO CARTÃO DE CRÉDITO 

 

Com o intuito de saber os principais motivos da utilização do cartão de crédito, essa 

questão mostrou que 38,9% das pessoas escolhem o cartão pela praticidade, 21,2% pelo 

conjunto de funcionalidades que o mesmo oferece, 13,1% pela segurança, 12,6% pela melhor 

opção de consumo que ele oferece, 5,6% pela melhora no fluxo de caixa, 2% pelos benefícios 

que ele oferece e 6,6% por outras opções. 

 

Figura 16 - Principais motivos da utilização do cartão de crédito 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 
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 Buscando identificar como os respondentes estão controlando seus gastos sobre a fatura 

do cartão de crédito, a figura 17 mostra que 77,3% se preocupam e controlam tudo no detalhe, 

ou seja, grande parte das pessoas sabem quanto vão pagar no dia do vencimento, no entanto, 

20,2% controlam moderadamente e 2,5% não fazem nenhum controle. 

  

Figura 17 – Controle de gastos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 Um dos grandes problemas para quem utiliza o cartão de crédito é o atraso da fatura, 

nessa análise foi possível identificar que 78,3% das pessoas nunca atrasaram o pagamento, 

16,2% já atrasaram no minímo uma vez ao ano e 5,6% já atrasaram mais de uma vez ao ano. 

 

Figura 18 – Atrasos na fatura 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 Referente as taxas de juros no caso de atrasos da fatura, grande parte tem conhecimento 

do valor das taxas, representando 84,8%, enquanto isso, 15,2% desconhecem essas taxas. 
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Figura 19 - Conhecimento sobre as taxas 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 A pesquisa também identificou o grupo de gastos em que as pessoas mais utilizam o 

cartão de crédito, conforme representado na figura 20. 

 

Figura 20 - Principais compras no cartão de crédito 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 A maior utilização é com compras em sites e lojas online, 56,6%, enquanto 12,6% 

utilizam com maios frequência nos supermercados, 11,6% em lojas de roupas, 8,1% em 

postos de combustível, 2,5% em farmácias e 8,6% em outros lugares. 

Um fator importante na hora da decisão da compra são os descontos gerados quanto a 

forma de pagamento. A pesquisa identificou que 70,2% das pessoas preferem ganhar desconto 

comprando a vista e em dinheiro, 24,2% preferem pagar o preço de tabela em uma vez no 

cartão e 5,6% preferem comprar parcelado, mesmo pagando juros. 
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Figura 21 - Comportamento de compra 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Uma das causas do endividamento é a maior facilidade de acesso crédito. As pessoas 

que utilizam cartão de crédito, tendem a comprar mais dos que as que pagam à vista. Os 

indivíduos só se perguntam se determinada parcela cabe em seu orçamento e não tomam 

consciência do montante do gasto final, dos juros que estão embutidos em consequência do 

uso do crédito. Algumas pessoas preferem comprar mais itens dentro do mesmo período de 

forma parcelada do que comprar apenas um item, mas pagando à vista (LUCENA, 2013). 

 A pesquisa também questionou se os respondentes acreditam que com o uso consciente 

do cartão de crédito, seria possível melhorar o orçamento financeiro e também a qualidade de 

vida. 85,4% responderam “sim”, 10,6% responderam “indiferente” e apenas 4% marcaram a 

opção “não”. 

 

Figura 22 - Qualidade de vida com o uso do cartão de crédito 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 
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 Com relação aos imprevistos na hora de pagar a fatura, 70,2% responderam que nunca 

tiveram algum tipo de problema, 13,1% viram que o valor da fatura foi maior que o esperado, 

7,1% por motivos de gastos inesperados, apenas 2% por emprestarem o cartão a outras 

pessoas e 7,6% por outros motivos.  

  

Figura 23 - Problemas com o pagamento da fatura 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

4.7 ANÁLISE MULTIFATORIAL: REGIÃO SUL DO PAÍS 

 

Nesta etapa da análise, o principal objetivo foi fazer um filtro nos respondentes, sendo 

apenas as pessoas do Sul do país, e separar as pessoas que tiveram algum tipo de problema 

com o pagamento da fatura, das pessoas que nunca tiveram problemas. Em seguida, foi 

possível analisar, associar e comparar os fatores que influenciam, ou não, na utilização e nos 

problemas que o cartão de crédito pode gerar. Sabe-se que 180 respondentes residem na 

região Sul, a figura 23 representa que 68% (123 respondentes) nunca tiveram problemas, 

enquanto 32% (57 respondentes) já tiveram algum tipo de problema. 
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Figura 24 - Representatividade de pessoas que já tiveram problemas 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

O volume de 32% pode ser considerado alto perante ao montante total. Estes 

representam as pessoas que já tiveram algum tipo de problema no pagamento da fatura, seja 

por atrasos, pelo valor cobrado ser maior do que o esperado, empréstimo do cartão, gastos 

inesperados, exemplo: saúde, entre outros. Por outro lado, é agradável saber que 68% das 

pessoas da região Sul do país nunca tiveram problemas com o cartão de crédito.  

A partir desse filtro, foi possível separar e elencar todas as questões da pesquisa, 

conceituando uma análise multifatorial e comparativa, conforme representado na tabela 2. 

 As seguintes tabelas representam o grau de influência de cada fator sobre o uso do 

cartão de crédito. Comparou-se as pessoas que já tiveram problemas x pessoas que nunca 

tiveram problemas. Os tons de vermelho representam pouca influência sobre o fator, enquanto 

tons amarelos possuem influência moderada e tons verdes grande influência. 
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Tabela 2 – Análise multifatorial: faixa etária, gênero e estado civil 

Qtde % Qtde %
De 18 a 25 anos 28 49,1 46 37,4 -23,9%
De 26 a 35 anos 24 42,1 54 43,9 4,3%
De 36 a 45 anos 1 1,8 16 13,0 641,5%
De 46 a 55 anos 2 3,5 6 4,9 39,0%
Acima de 56 anos 2 3,5 1 0,8 -76,8%
Masculino 30 52,6 54 43,9 -16,6%
Feminino 28 49,1 69 56,1 14,2%
Solteiro 35 61,4 66 53,7 -12,6%
Casado(a)/União Estável 22 38,6 54 43,9 13,7%
Separado(a)/Divorciado(a) 0 0,0 2 1,6 -
Viúvo(a) 0 0,0 1 0,8 -

Pouca influência

Influência moderada

Grande influência

Legenda:

Estado Civil

Gênero

Fatores

Já tiveram 
problemas:    57 

respondentes / 32%

Não tiveram 
problemas: 123 

respondentes / 68%
Variação %

Faixa etária

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

● Faixa etária: percebe-se que grande parte das pessoas que tiveram problemas possuem até 

35 anos, da mesma forma, os que não tiveram problemas também estão nessa faixa etária. O 

fato é que a grande maioria dos respondentes possui até 35 anos de idade, conforme 

representado na figura 7, no item 4.2. 

 

● Gênero: o volume de pessoas do gênero masculino é maior dentre as pessoas que já 

tiveram problemas e menor perante as pessoas que nunca tiveram problemas. Isso mostra que 

os homens tendem a ter menos controle sobre seu cartão de crédito, porém, vale ressaltar que 

o volume de mulheres que responderam à pesquisa foi maior (54,5% feminino e 45,5% 

masculino), ou seja, o resultado pode variar perante a outras amostragens.  

 

● Estado civil: a análise identifica que grande parte das pessoas que já tiveram problemas 

com o cartão de crédito são solteiros(as), da mesma forma, os solteiros também lideram nas 

pessoas que nunca tiveram problemas. Vale ressaltar que 55,1% de todos os respondentes da 

pesquisa são solteiros.  
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Tabela 3 - Análise multifatorial: renda, escolaridade e empregabilidade 

Qtde % Qtde %
1 salário mínimo 4 7,0 10 8,1 15,9%
2 a 3 salários mínimos 30 52,6 59 48,0 -8,9%
3 a 6 salários mínimos 10 17,5 29 23,6 34,4%
6 a 9 salários mínimos 5 8,8 14 11,4 29,8%
Acima de 9 salários mínimos 2 3,5 5 4,1 15,9%
Não possuo renda 6 10,5 6 4,9 -53,7%
Ensino fundamental 2 3,5 2 1,6 -53,7%
Ensino médio 7 12,3 14 11,4 -7,3%
Cursando ensino superior 24 42,1 36 29,3 -30,5%
Ensino superior concluído 24 42,1 71 57,7 37,1%
Nunca estudou 0 0,0 0 0,0 -
Público 6 10,5 28 22,8 116,3%
Privado 35 61,4 74 60,2 -2,0%
Autônomo 12 21,1 19 15,4 -26,6%
Sem área de atuação profissional no momento/desempregado 4 7,0 2 1,6 -76,8%

Legenda:

Pouca influência

Influência moderada

Grande influência

Fatores

Já tiveram 
problemas:    57 

respondentes / 32%

Não tiveram 
problemas: 123 

respondentes / 68%
Variação %

Empregabilidade

Renda

Escolaridade

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

● Renda: sabe-se que a grande maioria dos respondentes possuem de 2 a 3 salários mínimos. 

Contudo, foi possível perceber que as pessoas que possuem de 2 a 3 salários mínimos, são as 

que mais tiveram problemas com a fatura do cartão, da mesma forma, na listagem das que não 

tiveram problemas, também estão em primeiro lugar. Vale ressaltar que, diferente do senso 

comum, a renda não é fator determinante nessa questão. 

 

● Escolaridade: um fator que pode ser agravante no mal-uso do cartão de crédito é o nível de 

escolaridade das pessoas, porém, a pesquisa mostra que a grande maioria dos respondentes 

que já tiveram problemas, estão cursando, ou já concluíram o ensino superior. Também se 

notou que as pessoas que possuem ensino superior concluído, lideram a lista das pessoas que 

nunca tiveram problemas com a fatura. Isso demonstra que, de certa forma, o ensino superior 

pode contribuir para uma melhora na gestão financeira em decorrência do conhecimento 

adquirido. 

 

● Empregabilidade: mais da metade dos respondentes atuam no ramo privado (59,6%), de 

fato, lideram a lista dos que mais tiveram problemas (61,4%) e da mesma forma, também 

lideram a lista dos que não tiveram problemas (60,2%). Também observa-se que pessoas que 

atuam como autônomos tendem a ter mais problemas (21,1%), podendo ser pelo fato de uma 

receita variável e muitas vezes, de difícil previsão. 
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Tabela 4 - Análise multifatorial: conhecimento básico, educação financeira e diálogo no 

ambiente familiar 

Qtde % Qtde %

Já tiveram aula básica sobre educação financeira 34 59,6 78 63,4 6,3%
Nunca tiveram aula básica sobre educação financeira 23 40,4 45 36,6 -9,3%
Tiveram instruções 20 35,1 67 54,5 55,2%
Tiveram poucas instruções 27 47,4 50 40,7 -14,2%
Nunca tiveram instruções 10 17,5 6 4,9 -72,2%
Nunca dialogaram 34 59,6 58 47,2 -20,9%
Já dialogaram 23 40,4 65 52,8 31,0%

Díalogo no grupo 
familiar

Legenda:

Pouca influência

Influência moderada

Grande influência

Educação 
financeira no 

ambiente familiar

Fatores

Já tiveram 
problemas:    57 

respondentes / 32%

Não tiveram 
problemas: 123 

respondentes / 68%
Variação %

Conhecimento 
básico

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

● Conhecimento básico em educação financeira: a grande maioria das pessoas já tiveram 

uma aula básica sobre educação financeira, porém, nota-se que mesmo possuindo esse 

conhecimento as pessoas estão possuindo dificuldades para controlar seu cartão de crédito, 

pois 59,6% dos respondentes que tiveram problemas, obtiveram informações sobre o assunto. 

Do mesmo modo, é satisfatório saber que 63,4% das pessoas que não tiveram problemas, 

possuem um conhecimento básico em educação financeira.  

 

● Educação financeira no grupo familiar: neste fator, ressalta-se a importância da 

orientação financeira advinda do ambiente familiar. A maioria dos respondentes que tiveram 

poucas instruções em casa (47,4%), já tiveram problemas com o cartão de crédito. Enquanto a 

maior parte (54,5%) das pessoas que não tiveram problemas, já tiveram instruções no grupo 

familiar. Vale ressaltar que 17,5% das pessoas que não tiveram instruções, já tiveram 

problemas, enquanto apenas 4,9% das pessoas que não tiveram instruções, não tiveram 

problemas.  

 

● Diálogo sobre finanças no grupo familiar: neste fator, também se percebeu que a grande 

maioria das pessoas que nunca dialogaram (59,6%), já tiveram problemas. Enquanto a maioria 

(52,8%), que já dialogaram, não tiveram problemas. 
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Tabela 5 - Análise multifatorial: motivos, principais compras e perfil de compra dos usuários 

Qtde % Qtde %
Segurança 22 38,6 19 15,4 -60,0%
Consumo 11 19,3 11 8,9 -53,7%
Economia 5 8,8 6 4,9 -44,4%
Praticidade 2 3,5 48 39,0 1012,2%
Benefícios 1 1,8 2 1,6 -7,3%
Todos 10 17,5 27 22,0 25,1%
Outros 6 10,5 10 8,1 -22,8%
Sites/lojas online 25 43,9 78 63,4 44,6%
Supermercados 12 21,1 12 9,8 -53,7%
Postos de combustível 8 14,0 7 5,7 -59,5%
Lojas de vestuários 6 10,5 13 10,6 0,4%
Farmácias/medicamentos 1 1,8 3 2,4 39,0%
Outros 5 8,8 10 8,1 -7,3%
Prefere ganhar desconto pagando a vista 29 50,9 96 78,0 53,4%
Prefere pagar o preço de tabela, em 1x no cartão de crédito 22 38,6 23 18,7 -51,6%
Prefere comprar parcelado pagando juros 6 10,5 4 3,3 -69,1%

Perfil de compra

Legenda:

Pouca influência

Influência moderada

Grande influência

Principais 
compras

Fatores

Já tiveram 
problemas:    57 

respondentes / 32%

Não tiveram 
problemas: 123 

respondentes / 68%
Variação %

Principal motivo 
da utilização

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

● Principal motivo da utilização: perante as pessoas que já tiveram problemas, a maioria 

respondeu que usa o cartão pelo fator “segurança” (38,6%), enquanto 39% das pessoas que 

não tiveram problemas, responderam que utilizam pelo fator “praticidade”. 

 

● Principais compras: é evidente que na região Sul do Brasil, a grande maioria das pessoas 

está utilizando o cartão de crédito para realizar compras em sites/lojas online. Porém, nota-se 

que 21,1% das pessoas que tiveram problemas, tem seu principal consumo em supermercados 

e 14% em postos de combustível, sendo que entre as pessoas que nunca tiveram problemas 

esses percentuais ficam em 9,8% e 5,7%. 

 

● Perfil de compra: nesta análise, foi possível evidenciar que dentre as pessoas que já 

tiveram problemas, grande parte dos respondentes (38,6%), prefere fazer compras pagando no 

cartão de crédito, em 1x (mesmo que tenham que pagar mais por isso) e 50,9% prefere ganhar 

desconto pagando à vista. Por outro lado, apenas 18,7% das pessoas que não tiveram 

problemas, compra no cartão de crédito em 1x e 78% prefere ganhar desconto na compra à 

vista. Entre as pessoas que preferem comprar parcelado, mas pagando juros, a comparação 

ficou em 10,5% (para as que já tiveram problemas) para 3,3% (para as que nunca tiveram 

problemas).  
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Tabela 6 – Análise multifatorial: Controle da fatura, atrasos e conhecimento sobre as taxas de 
juros 

Qtde % Qtde %

Controlam os gastos da fatura detalhadamente 34 59,6 108 87,8 47,2%
Não possuem nenhum controle sobre a fatura 23 40,4 15 12,2 -69,8%
Já tiveram atrasos, menos de 1x ao ano 27 47,4 3 2,4 -94,9%
Já tiveram atrasos, mais de 1x ao ano 9 15,8 2 1,6 -89,7%
Nunca tiveram atrasos 21 36,8 118 95,9 160,4%
Sabem das taxas de juros 47 82,5 106 86,2 4,5%
Nunca souberam das taxas de juros 10 17,5 17 13,8 -21,2%

Conhecimento 
sobre as taxas

Legenda:

Pouca influência

Influência moderada

Grande influência

Atrasos da fatura

Fatores

Já tiveram 
problemas:    57 

respondentes / 32%

Não tiveram 
problemas: 123 

respondentes / 68%
Variação %

Controle da fatura

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

● Controle da fatura: nesta análise, percebe-se a grande diferença entre as pessoas que 

controlam a fatura, das que não controlam. Entre as pessoas que já tiveram problemas, 59,6% 

responderam que possuem controle e 40,4% não possuem nenhum controle, número 

considerado alto, sabendo da importância de acompanhar os gastos da fatura do cartão. Por 

outro lado, nas pessoas que nunca tiveram problemas, obteve-se a excelente margem de 

87,8% de pessoas que controlam a fatura detalhadamente, e apenas 12,2% não possuem 

controle. 

 

● Atrasos da fatura: a grande maioria das pessoas que já tiveram problemas, já atrasou o 

pagamento da fatura (63,2%, soma entre atrasos em uma ou mais vezes ao ano), por outro 

lado, 95,9% das pessoas que não tiveram problemas, nunca atrasaram o pagamento.  

 

● Conhecimento sobre as taxas: notou-se que a grande maioria das pessoas, pelos dois 

lados, possuem conhecimento sobre as taxas de juros no caso de atrasos do pagamento da 

fatura. Porém, a parcela das pessoas que desconhecem as taxas é consideravelmente maior no 

grupo das pessoas que já tiveram problemas.  
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Tabela 7 – Análise multifatorial: Qualidade de vida e problemas com a fatura 

Qtde % Qtde %
Acreditam que com o uso adequado do cartão podem melhorar 47 82,5 105 85,4 3,5%
Acham que é indiferente o uso do cartão perante a isso 6 10,5 14 11,4 8,1%
Não acreditam que o cartão de crédito influencia nisso 4 7,0 4 3,3 -53,7%
Valor da fatura maior do que o esperado 25 43,9 0 - -
Empréstimo do cartão 4 7,0 0 - -
Gastos inesperados 13 22,8 0 - -
Outros motivos 15 26,3 0 - -

Legenda:

Pouca influência

Influência moderada

Grande influência

Fatores

Já tiveram 
problemas:    57 

respondentes / 32%

Não tiveram 
problemas: 123 

respondentes / 68%
Variação %

Orçamento 
financeiro e 

qualidade de vida

Problemas com a 
fatura

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

● Orçamento financeiro e qualidade de vida: foi possível identificar que a grande maioria 

dos respondentes acredita que com o uso adequado do cartão de crédito, é possível melhorar o 

orçamento e a qualidade de vida. 

 

● Problemas com a fatura: nesta análise, evidentemente, filtrou-se apenas as pessoas que já 

tiveram problemas com o pagamento da fatura, com isso, foi possível perceber que o 

problema com maior influência é o valor da fatura ser maior do que o esperado, 43,9%. 

 

 Através da análise multifatorial apenas dos respondentes da região Sul do Brasil, foi 

possível identificar indicadores significativos e que demonstram alguns motivos para a 

geração de problemas no gerenciamento do cartão de crédito.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

É evidente que o uso adequado do cartão de crédito pode melhorar a qualidade de vida 

e o orçamento financeiro das pessoas, visto que 85,4% dos respondentes acreditam nessa 

afirmação. Contudo, o estudo teve por objetivo analisar e identificar os diferentes fatores que 

influenciam as pessoas a prejudicar, ou melhorar a saúde financeira através do cartão de 

crédito na região Sul do Brasil. 

Foi possível identificar os diferentes perfis de utilizadores, seja na questão das 

características, tais como: regionais, faixa etária, gênero, renda, empregabilidade, 

escolaridade, orientação familiar, conhecimento em educação financeira, entre outros.  

Com a análise multifatorial da região Sul, constatou-se que existem alguns fatores que 

possuem maior influência na geração de problemas com o cartão de crédito. Foi possível 

perceber que a educação financeira no ambiente familiar é um fator de grande influência 

perante aos problemas gerados, pois 64,9% das pessoas que tiveram poucas, ou nenhuma 

orientação sobre o tema no ambiente doméstico, já tiveram problemas com a fatura. Além 

disso, 59,6% das pessoas que nunca tiveram algum tipo de diálogo sobre finanças em casa, 

também já passaram por problemas. Destaca-se a importância da troca de experiências sobre 

finanças pessoais e/ou domésticas, no ambiente familiar. A criança deve acompanhar, desde 

cedo, a situação financeira de sua família, cabe aos pais iniciar esse diálogo, repassando as 

orientações necessárias para que seus filhos entrem na fase adulta, com pensamentos 

esclarecidos sobre os esforços que precisam fazer para conseguir administrar suas economias.  

Observou-se que a grande maioria das pessoas que já tiveram problemas, possuem um 

controle da fatura muito baixo em comparação às pessoas que não tiveram. Dentre as pessoas 

que controlam a fatura detalhadamente e não tiveram problemas, são 87,8%, enquanto 40,4% 

das pessoas que já tiveram problemas, não possuem controle algum. Este é um fator de grande 

influência na geração de problemas na hora do pagamento, ocasionando em atrasos e fazendo 

com que o consumidor tenha que pagar altas taxas de juros às bandeiras do cartão. Isso se 

completa no contexto em que 63,2% das pessoas que tiveram problemas, já atrasaram a fatura. 

Enquanto apenas 4,1% das pessoas que não tiveram problemas, já tiveram atrasos. Além 

destes, 43,9% dos problemas gerados com o cartão, referem-se ao valor da fatura ser maior do 

que o esperado. Portanto, não importa a forma com que o indivíduo faça seu controle dos 

gastos da fatura, seja por acompanhamento via aplicativo, na anotação em planilhas 

eletrônicas ou manuais. Este controle é de grande importância e pode reforçar o fluxo de 
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caixa, melhorando o gerenciamento das finanças pessoais e, consequentemente, da qualidade 

de vida. 

Outro fator relevante na geração de problemas, é o perfil de compra dos usuários. 

Evidenciou-se que grande parte das pessoas que já tiveram dores de cabeça com o cartão de 

crédito, preferem continuar quitando suas compras com ele (49,1%), enquanto apenas 22% 

das pessoas que não tiveram problemas, optam pelo pagamento via cartão. Os demais 

preferem pagar à vista (no dinheiro) e ganhando desconto. Um dos grandes desafios das 

pessoas é conseguir visualizar a melhor forma de pagamento frente a uma compra, muitas 

vezes, no impulso para consumir algo (que as vezes nem é necessário), acabam adquirindo um 

produto por um preço muito superior, por optarem pelo pagamento parcelado.  

 Conclui-se que existem três fatores que possuem maior influência na geração de 

problemas com o cartão de crédito na região Sul do Brasil: baixa orientação e diálogo sobre 

finanças entre o grupo familiar, baixo controle sobre a fatura e perfil de compra dos usuários. 

Se estes três itens forem trabalhados, pode-se criar boas alternativas para que haja uma saúde 

financeira mais sustentável, no que tange o gerenciamento dos cartões de crédito.  

Através desta pesquisa foi possível aprofundar os conhecimentos sobre o tema 

abordado, tendo em vista que o mesmo pode proporcionar aplicação prática entre as pessoas. 

É claro que, como é uma área que envolve grande parcela da população brasileira, existem 

inúmeras possibilidades de aprofundamento neste estudo, visto que o cartão de crédito é uma 

das formas de pagamento mais utilizadas no Brasil nos últimos anos. 

Constatou-se que a pesquisa teve bons resultados e atingiu os objetivos propostos, 

evidenciando bons indicadores e o perfil dos usuários de cartão de crédito, possibilitando uma 

análise multifatorial da região Sul do Brasil e, podendo influenciar pessoas a usufruir esta 

modalidade de crédito de forma mais saudável, sem prejudicar o orçamento financeiro 

pessoal, doméstico ou empresarial, além de promover uma possível melhora na qualidade de 

vida dos envolvidos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Questionário: A INFLUÊNCIA DO CARTÃO DE CRÉDITO NO 

ORÇAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 

 

Primeiramente agradeço por dedicar seu tempo para responder a minha 

pesquisa. Ela faz parte de um trabalho de conclusão de curso (TCC) do curso de 

Administração 2019/2 da FAT – Faculdade e Escola.  

O objetivo é identificar o perfil das pessoas que utilizam cartão de crédito. A 

veracidade em suas respostas é de extrema importância, pois elas farão com que a 

análise final seja elaborada com sucesso. 

Importante: suas respostas serão analisadas sem sua identificação, mantendo 

assim, o total sigilo das mesmas. 

 

1 – Você utiliza cartão de crédito? 

( ) Sim 

( ) Não, uso apenas cartão de débito 

( ) Não utilizo 

 

2 – De que região do país você é? 

( ) Norte 

( ) Nordeste 

( ) Centro Oeste 

( ) Sudeste 

( ) Sul 

 

3 – Qual é sua faixa etária? 

( ) De 18 a 25 anos 

( ) De 26 a 35 anos 

( ) De 46 a 55 anos 

( ) Acima de 56 anos 

 

4 – Gênero: 

( ) Masculino 
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( ) Feminino 

 

5 – Estado Civil: 

( ) Solteiro 

( ) Casado(a)/União Estável 

( ) Separado(a)/Divorciado(a) 

( ) Viúvo(a) 

 

6 – Qual é sua renda? 

( ) Não possuo renda 

( ) 1 salário mínimo 

( ) 2 a 3 salários mínimos 

( ) 3 a 6 salários mínimos 

( ) 6 a 9 salários mínimos 

( ) Acima de 9 salários mínimos 

 

7 – Qual é sua escolaridade? 

( ) Nunca estudei 

( ) Ensino fundamental concluído 

( ) Ensino médio concluído 

( ) Cursando ensino superior 

( ) Ensino superior concluído 

 

 

8 – Qual é sua área de atuação profissional? 

( ) Público 

( ) Privado 

( ) Autônomo 

( ) Sem área de atuação profissional no momento/desempregado 

( ) Outros 

 

9 – Em algum momento da vida você já teve uma aula (básica) sobre educação 

financeira? 

( ) Sim 
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( ) Não 

 

10 – Seu grupo familiar instrui-lhe em algum momento sobre educação 

financeira? Por mais simples que seja, por ex: “Filho, para comprar esse brinquedo, 

você precisa guardar as moedinhas, até chegar nesse valor X”? 

( ) Sim, sempre ensinaram-me a gerir minhas finanças 

( ) Me ensinaram um pouco 

( ) Nunca me ensinaram sobre 

 

11 – Quando criança, em sua casa/lar, você conversava com seu grupo familiar 

sobre o orçamento doméstico? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

12 – Por qual motivo você utiliza o cartão de crédito?  

( ) Consumo: gosto muito de fazer compras parceladas, ou no crédito em 1x 

( ) Segurança: não gosto de sair com dinheiro pela rua 

( ) Praticidade: acho mais fácil o manuseio e/ou mais ágil 

( ) Benefícios: pontuação e bônus do cartão para troca em premiações 

( ) Economia: melhora do orçamento pessoal/fluxo de caixa 

( ) Outros 

( ) Todas as opções 

 

13 – Você possui total controle dos gastos de sua fatura? Sabe quanto vai pagar 

no dia do vencimento? 

( ) Sei, controlo tudo detalhadamente 

( ) Até sei, mas não controlo 

( ) Não, vou comprando e espero a fatura vir 

 

14 – Você já atrasou a fatura do cartão de crédito? Com que frequência? 

( ) Nunca atrasei  

( ) Sim, já tive atrasos, menos de 1x por ano 

( ) Sim, já tive atrasos, mais de 1x ao ano 

 



60 

 

15 – Você tem ciência dos valores que precisa pagar caso atrase a fatura de seu 

cartão de crédito? 

Multa: pode chegar a 2% ao mês 

Juros: podem chegar a 1% ao mês 

Pagamento parcial da fatura (crédito rotativo) – o valor que não foi pago é 

acrescido de juros que estão na casa dos 12% ao mês e a taxa anual de 

aproximadamente 310% (ou até maior, dependendo do seu cartão) + IOF. 

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é a a taxa cobrada em cartão de 

crédito pelos bancos, mas também no cheque especial, é de 0,38% mais a taxa de 

0,0082% ao dia, até a dívida ser inteiramente quitada. No caso de compras ao exterior 

com cartão de crédito, pela internet ou em viagem, a taxa de IOF cobrada é de 6,38%. 

( ) Sim, sabia dessas taxas 

( ) Nunca soube disso 

 

16 – Quais são suas principais compras no cartão de crédito? Para o que você 

mais o utiliza? 

( ) Compras em sites/lojas online 

( ) Compras em lojas (vestuários) 

( ) Supermercado 

( ) Postos de combustível  

( ) Farmácias/medicamentos 

( ) Outros 

 

17 – Se você está efetivando a compra de um produto, você prefere pagar: 

( ) Ganhar desconto comprando a vista em dinheiro 

( ) Pagar o preço de tabela, pagando em 1x no cartão 

( ) Comprar parcelado pagando juros 

 

18 – Você acredita que com o uso consciente do cartão de crédito, você pode 

melhorar seu orçamento financeiro e sua qualidade de vida? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Indiferente 
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19 – Você já teve problemas com o pagamento da fatura do cartão de crédito?  

( ) Não 

( ) Sim, por motivo de gastos inesperados (ex: saúde) 

( ) Sim, o valor total da fatura foi maior do que o esperado 

( ) Sim, pelo motivo de ter emprestado o cartão 

( ) Sim, por outros motivos 

 

20 – Gostaria de receber a análise dessa pesquisa e conteúdos sobre cartão de 

crédito por e-mail? Se sim, informe seu e-mail abaixo (opcional). 

 _____________________________ 

 

Por que você não utiliza cartão de crédito? (pergunta direcionada apenas para 

quem respondeu “Não, uso apenas cartão de débito” ou “Não utilizo” na primeira 

questão). 

( ) Prefiro pagar minhas compras com dinheiro 

( ) Tenho medo de não conseguir pagar a fatura 

( ) Já tive problemas, por isso parei de usar 

( ) Ainda não possuo idade para ter um (sou menor de 18 anos) 

( ) Nunca tive interesse 

 

Obrigado pelas suas respostas. Elas serão muito importantes para o sucesso do 

TCC. Abraço e fique com Deus! 
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ANEXO A – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO 
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