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RESUMO 

A realização de um planejamento financeiro familiar é muito importante para a estabilidade 

das famílias. Devido grande parte da população ter sido impactada financeiramente pela 

Pandemia Covid-19, e também existir carência de conhecimento sobre educação financeira, 

este estudo visa verificar quais foram os impactos financeiros da pandemia Covid-19 no 

orçamento familiar da população e de que modo a contabilidade pode ser útil para 

minimizar os impactos da mesma. Trata-se de uma pesquisa descritiva; quanto aos 

procedimentos trata-se de levantamento de campo e quanto à abordagem do problema como 

qualitativa. Para coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas fechadas 

aplicados na cidade de Tapejara, no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa revelou que a 

maioria dos respondentes não teve alteração em seu salário devido a pandemia, porém 

revelou também que quase metade dos respondentes nunca teve nenhuma aula básica sobre 

educação financeira, e que utilizou seus últimos rendimentos apenas para pagamento de 

despesas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) 

divulgada em 14 de abril de 2020, o percentual de famílias com dívidas, em atraso ou não, 

chegou a 66,6% em abril deste ano.1 Tais resultados podem ser influenciados pela falta de 

conhecimento da população sobre educação financeira, ou talvez pela falta de hábito de 

poupar e se preparar para situações adversas. Deste modo, a situação financeira fica mais 

difícil, em cenários onde os salários são baixos e o apelo pelo consumo é alto. Mudar 

hábitos financeiros não é algo fácil, porém a educação financeira tem neste momento um 

papel importante, onde por meio dela, aos poucos os indivíduos vão se conscientizando de 

que para obter melhor qualidade de vida é importante poupar e se preparar para eventuais 

imprevistos. Para essa preparação, ou melhor dizendo planejamento, pode-se utilizar 

ferramentas provindas do meio contábil. 

Um exemplo de imprevisto, que pode afetar diretamente a vida financeira, é o que o 

Brasil e o mundo estão vivenciando hoje, uma pandemia, a pandemia do Covid-19, onde o 

coronavírus tem modificado o cenário econômico. A partir daí, com o avanço da doença, o 

país promoveu o fechamento de bares, restaurantes e comércio como forma de combater a 

pandemia. Em abril, os efeitos econômicos começaram a ser sentidos com mais 

intensidade, já que as medidas restritivas duraram do começo ao fim do mês. O impacto 

continuou em maio. 2  Devido as medidas de distanciamento social, muitas empresas 

optaram pela redução do quadro de funcionários, ou redução da carga horária, tendo como 

consequência redução de salários e desemprego.  

Neste contexto, pode-se trazer a contabilidade, onde normalmente uma de suas 

funções é contribuir com o gerenciamento de uma empresa, em especial com a gestão 

financeira, pois a partir da análise da situação financeira, pode dar melhor destino aos 

recursos, contribuindo com o sucesso da entidade. Com isso, percebe-se que os conceitos e 

práticas contábeis também podem ser utilizados na organização das finanças e no 

planejamento financeiro de uma pessoa, pois os mesmos métodos de análises e controle de 

recursos podem ser utilizados nas finanças de uma pessoa física.  

 
1ABDALA, Vitor. Covid-19: endividamento das famílias chega a 66,6% em abril, diz CNC. 14 abr. 
2020. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/covid-19-
endividamento-das-familias-atinge-recorde-em-abril-diz-cnc. Acesso em: 6 jul. 2020 
2GARCIA, Diego. Pandemia aniquilou 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil. 30 jun. 2020. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/desemprego-chega-a-129-em-
meio-a-pandemia-da-covid-19.shtml. Acesso em: 14 jul. 2020 
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Deste modo, este estudo buscou demonstrar como a Pandemia afetou o orçamento 

familiar e de que modo a contabilidade pode ser útil para minimizar os impactos da mesma. 

A pesquisa feita é um estudo de campo, sendo qualitativa, e seus objetivos de caráter 

descritivo. Para coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas fechadas, onde 

o mesmo foi aplicado na cidade de Tapejara no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

Quando uma pessoa compreende, ainda que superficialmente, que o controle 

financeiro pode transformar a sua realidade de vida, ela passa a ter maior consciência sobre 

as decisões financeiras que toma, o que faz ampliar seu protagonismo, sua energia, 

autonomia, suas conquistas e, por consequência seu nível de satisfação e felicidade. Desta 

forma, a saúde financeira está diretamente relacionada a saúde física e mental, pois através 

dela atinge-se objetivos e os sonhos são realizados. 

Para obter uma boa saúde financeira, é necessário possuir um planejamento 

financeiro, e quando se fala disso, de forma natural, esse conceito na maioria das vezes, não 

é associado a contabilidade. Mas, pode-se utilizar ferramentas oriundas da contabilidade 

para desenvolver um planejamento financeiro pessoal. Tal planejamento é justamente para 

precaver desiquilíbrios financeiros de grande impacto quando acontecem situações atípicas, 

assim como a Pandemia que o Brasil e o mundo estão vivenciando. Diante deste contexto, 

surge o seguinte questionamento, quais foram os impactos financeiros causados pela 

pandemia Covid-19 no orçamento familiar e de que modo a contabilidade pode ser útil para 

minimizar os impactos da mesma? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O foco do trabalho é avaliar quais os impactos causados pela pandemia na vida 

financeira das pessoas, e como a contabilidade básica pode auxiliar na construção de um 

controle financeiro pessoal para que tais impactos sejam minimizados. Para isso avaliou-se 

como a população do Rio Grande do Sul foi afetada financeiramente pelas consequências 

da pandemia e assim, sugerido um método de controle financeiro pessoal. 
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1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Verificar quais foram os impactos financeiros da pandemia Covid-19 no orçamento 

familiar da população e de que modo a contabilidade pode ser útil para minimizar os 

impactos da mesma. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar se a população possui orçamento familiar/pessoal; 

b) Analisar qual o método utilizado pelas pessoas que possuem controle financeiro; 

c) Analisar os impactos causados pela pandemia no orçamento familiar/pessoal. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações 

quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio, sejam elas de pessoas jurídicas ou 

físicas, RIBEIRO (2013). Devido a isso, pode-se entender que a contabilidade pessoal é 

definida pela gestão financeira do patrimônio de um indivíduo, ou seja, são os registros de 

suas operações financeiras realizadas que podem ser denominadas de “Passivos” que são 

suas obrigações, ou “Ativos” que são bens e direitos adquiridos. A diferença entre a soma 

dos ativos e passivos resultará no “Patrimônio Líquido”. 

No que diz respeito ao controle pessoal das receitas e despesas, nota-se de maneira 

generalizada, através de pesquisas divulgadas3 e notícias 4que grande parte da população 

está com sua saúde financeira descontrolada. 

 
3SERASA EXPERIAN. Inadimplência atinge 63 milhões de consumidores em março e bate recorde histórico, 
revela Serasa Experian. [S. l.], 25 maio 2020. 
4INVESTIMENTOS E NOTÍCIAS (ed.). Maioria dos brasileiros vive no limite do orçamento. [S. l.], 25 maio 
2020. 
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Ao final do ano de 2019, uma nova doença foi descoberta na China. A COVID-19 é 

uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 

espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Em fevereiro de 

2020, o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil, desde então, houveram 

diversos impactos na economia do país. Consequentemente no orçamento familiar e pessoal 

dos brasileiros. 

As pesquisas acadêmicas evidenciam a importância do planejamento financeiro, 

Lopes (2012) pesquisou a importância do planejamento financeiro no orçamento familiar e 

a pesquisa evidenciou que ainda existem pessoas que pensam que para chegar a um 

equilíbrio financeiro seja necessário apenas relacionar as despesas e receitas e quando 

muito planejar os gastos futuros, planejar o orçamento doméstico é de suma importância 

para que se possa organizar os ganhos familiares e para tal se faz necessário que recebam 

orientações de como regularizar o orçamento doméstico para não entrar em colapso 

financeiro. 

Já Luz, Ayres Melo (2017), pesquisaram a relevância do planejamento financeiro 

pessoal com a finalidade de avaliar as vantagens para a qualidade de vida como cidadão e 

em meio ao grupo familiar e os resultados apontaram que, muitas famílias não se atentam a 

conservar parte de seus rendimentos para emergências, tais como problemas de saúde, ou 

reformas inesperadas. Com essa forma de agir já inserida na rotina, percebe-se para onde 

está indo o dinheiro a cada mês. E só assim poderá ser controlado. Não se pode esquecer 

que as despesas pequenas fazem toda a diferença. Pois, se não há o controle total, o 

dinheiro deixa de ser investido da forma correta para se transformar em gastos supérfluos. 

 Dessa forma introduzindo técnicas simples no cotidiano aliados a disciplina, como a 

elaboração de um orçamento familiar, que pode ser feito através de planilhas que estão 

disponíveis das mais variadas maneiras, ou até mesmo do jeito mais simples fazendo 

anotação em cadernos ou agendas, é possível obter o mesmo resultado que favorece a saúde 

financeira pessoal e familiar evitando o endividamento. 

Assim a presente pesquisa se justifica por contribuir com pesquisas anteriores e de 

promover futuras pesquisas e principalmente colaborar com a sociedade, pois gera 

conhecimento e utilidade social, possibilita também demonstrar estudos sobre a 

importância de se ter um planejamento, voltando à atenção na importância da participação 

efetiva por parte das empresas, instituições de ensino e acadêmicos para disseminar o 

conhecimento, pois atuam como um membro ativo e responsável de seu papel com a 

sociedade.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção apresentam-se conceitos referentes a fundamentação teórica da 

pesquisa, sendo abordado educação financeira, planejamento financeiro pessoal e controle 

de orçamento pessoal com alguns estudos relacionados. 

 

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Toda pessoa quando realiza sonhos se sente feliz, é algo natural do ser humano. 

Porém, a realidade é que muitos sonham e poucos conseguem realizar, na maioria das vezes 

por que seus sonhos envolvem questões financeiras e sua realização se torna inviável por 

isso. Conforme comenta Macedo (2013, p. 14) “assim como ocorre em vários aspectos da 

vida, ter certa medida de autoconhecimento também pode ser ferramenta útil na 

administração das finanças pessoais”. 

Não se pode generalizar, pois existem inúmeras realidades, mas na grande maioria a 

falta de dinheiro vem da falta de saber utilizá-lo da forma correta, e isso é decorrente da 

educação que se recebe com respeito a isso. Neste sentido Kiyosaki (2018, p.2) fala que “a 

principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na 

escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. O resultado é que elas aprendem a 

trabalhar por dinheiro, mas nunca a fazê-lo trabalhar para elas”. 

Sabe-se da importância da educação para o desenvolvimento de uma nação e para a 

geração de vantagens competitivas e ganho de produtividade. O Brasil ainda tem um longo 

caminho a percorrer nesse sentido e, quando se trata de Educação Financeira (EF), a 

realidade é ainda mais crítica, já que os letrados, em sua larga maioria, têm baixa 

compreensão e autonomia de suas finanças. “A EF nada mais é do que um processo de 

aprendizagem ligado às finanças pessoais, onde a sociedade tem a oportunidade de adquirir 

uma visão crítica sobre o uso do dinheiro” (CORDEIRO; COSTA; SILVA, 2018, p. 70). 

Lucci et al. (2006) ressalta que a importância da educação financeira pode ser vista 

sob diversas perspectivas: bem estar pessoal, tanto jovens como adultos podem tomar 

decisões que comprometem diretamente seu futuro; as consequências que isto pode 

ocasionar vão desde desorganização das contas domésticas até a inclusão do nome em 

sistemas como SPC/ SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito), que prejudicam não só o 

consumo como, em muitos casos, a carreira profissional. 
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A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, (OECD, 2005) 

apresenta a definição de educação financeira como o processo pelo qual os consumidores e 

investidores melhoram a sua compreensão sobre produtos financeiros, conceitos e riscos 

que envolvem as decisões financeiras, por meio de informação, instrução ou 

aconselhamento e desenvolvimento de habilidades. Deste modo, tornam-se mais 

conscientes dos riscos financeiros e oportunidades, para fazerem melhores escolhas, e 

melhorarem o seu bem-estar financeiro. (OECD, 2005) 

Conforme comenta Saito: 

 

A educação financeira pode ser entendida como um processo de transmissão de 
conhecimento que permite o aprimoramento da capacidade financeira dos 
indivíduos, de modo que estes possam tomar decisões fundamentadas e seguras, 
tornando-se mais integrados à sociedade, com postura proativa na busca de seu 
bem-estar (SAITO, 2012, p. 20). 

 

A Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF – é uma mobilização 

multissetorial em torno da promoção de ações de educação financeira no Brasil. A 

estratégia foi instituída como política de Estado de caráter permanente, e suas 

características principais são a garantia de gratuidade das iniciativas que desenvolve ou 

apoia e sua imparcialidade comercial. O objetivo da ENEF, criada através do Decreto 

Federal 7.397/2010, é contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar 

ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. 

A estratégia foi criada através da articulação de nove órgãos e entidades governamentais e 

quatro organizações da sociedade civil, que juntos integram o Comitê Nacional de 

Educação Financeira – CONEF. 

A nova edição da pesquisa “Educação Financeira e Gestão do Orçamento Pessoal”, 

conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CDNL – 

indica que seis em cada dez consumidores que fazem controle do orçamento (58,7%) 

sentem dificuldade para realizar o controle das despesas. 

No que diz respeito à educação financeira o estudo “Educação Financeira no Brasil: 

uma perspectiva panorâmica” feito em 2018, tinha por objetivo ressaltar a importância do 

tema na formação consciente dos estudantes no que diz respeito a atos de caráter financeiro. 

Sendo assim, a temática é de extrema importância. 

 

Pensando em oferecer uma boa formação financeira para a população brasileira, 
foi implantada em 2010 - através da Estratégia Nacional de Educação Financeira 
(ENEF) - a Educação Financeira (EF) dentro do contexto escolar, tendo como 
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alguns de seus objetivos: explicar e simplificar o entendimento das atividades 
financeiras. Além disso, a longo prazo, construir nas pessoas, de forma sadia, 
uma consciência diferenciada quanto ao uso do dinheiro (CORDEIRO; COSTA; 
SILVA, 2018, p. 70). 
 

Com tal estudo, conclui-se que a Estratégia Nacional de Educação Financeira 

(ENEF), veio para auxiliar fortemente na necessidade de obter-se uma economia mais 

estável, através de um bom orçamento familiar.  

Controlar o orçamento doméstico é um caso de educação e prudência, e contribui 

para o controle financeiro pessoal. O estímulo ao consumo é constante e a tomada de 

decisão do consumidor é influenciada externamente e internamente. Tal influência se 

mostra principalmente através do marketing, que pode persuadir o consumidor para 

aquisição de bens e serviços desnecessários, provocando dificuldades financeiras 

(CORDEIRO, 2013). 

As instituições financeiras possuem diversas linhas de créditos disponíveis, isso 

pode ser de excelente ajuda na realização de algum sonho ou projeto. “O crédito não é algo 

negativo, mas é preciso usar a seu favor, por isso é tão importante o planejamento 

financeiro” (ABDAL, 2019). Ainda neste sentido “é fundamental que tenhamos um colchão 

que nos prepare para possíveis quedas. Hoje temos mais de 60 milhões de pessoas com o 

nome sujo e isso ocorre porque faltou planejamento, organização e consumo consciente”, 

diz Claudia Forte, superintendente da Associação de Educação Financeira (AEF). 5 

Hábitos enraizados são difíceis de serem mudados, no âmbito financeiro as 

dificuldades são, muitas vezes, causadas pelos maus hábitos, onde as pessoas acabam 

trabalhando para quitar dívidas. Este fato é decorrente da falta de habilidade em lidar com o 

dinheiro ocasionada pela despreocupação em fazer um planejamento financeiro. Portanto o 

endividamento relaciona-se diretamente com a ausência de uma educação financeira 

(SANTOS, 2012). 

Para isso é necessário desenvolver certo tipo de inteligência financeira, conforme 

comenta Toledo (2012 p.7), “Quando você diz para as pessoas que problemas financeiros 

não são resolvidos com dinheiro, mas com inteligência, ocorrem reações diversas. Uns riem 

com tom de deboche, outros arregalam os olhos e ficam perplexos”. Ainda, diante isso 

Toledo (2012) relata que essa inteligência financeira tem muita ligação com a inteligência 

emocional, pois diante a situações frustrantes que podem levar ao sentimento de tristeza, 

cada indivíduo reage de uma forma, “alguns buscam prazer comendo ou bebendo; outros 
 

5FINANÇAS MAIS. Educação financeira é essencial para uso consciente do crédito. [S. l.], 25 maio 2020. 
Disponível em: https://publicacoes.estadao.com.br/financasmais2019/educacao-financeira-e-essencial-para-
uso-consciente-do-credito/ 
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correndo; e muitos gastando. A atitude de comprar aquilo que gostamos gera prazer e este 

prazer se sobrepõe ao desconforto emocional, proporcionando alívio imediato”. Situações 

assim demonstram como é importante agir pela razão, pois escolhas financeiras são 

altamente influenciadas pelo emocional. 

Neste sentido, Paiva (2013, p. 33) afirma que “[...] ter consciência da necessidade de 

desenvolver sua inteligência financeira para lidar com o dinheiro e aprender a melhor 

administrá-lo é o grande desafio das famílias hoje”. Diante disto, entende-se que é por meio 

da educação financeira, que se consegue elaborar um planejamento financeiro. Através do 

conhecimento dos conceitos e práticas que abrangem as finanças, o indivíduo será capaz de 

organizar sua vida financeira, e atingir os objetivos para viver de maneira equilibrada e 

tranquila. 

 

2.2 CONTABILIDADE NA GESTÃO DAS FINANÇAS PESSOAIS 

Normalmente associa-se a contabilidade às empresas, escritórios de contabilidade 

ou a figura do próprio contador. De modo geral, conforme colocado por Iudícibus, “[...] o 

grande objetivo da contabilidade é o de prover seus usuários em geral com o máximo 

possível de informações sobre o patrimônio de uma entidade e suas mutações” 

(IUDÍCIBUS 2000, p. 11). 

Ainda citado por Marion (2006, p.28) “a contabilidade é o instrumento que fornece 

o máximo de informações úteis para tomada de decisões dentro e fora da empresa, ela é 

muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões”. Porém, há 

diversos grupos que se interessam e precisam das informações geradas pela contabilidade, 

neste sentido, a contabilidade não deixa de possuir um papel de controle das finanças 

também no caso dos patrimônios individuais. É natural que frequentemente as pessoas 

esquecem-se de que alguns conhecimentos de Contabilidade e Orçamento muito ajudariam 

no controle, ordem e equilíbrio de seus orçamentos domésticos (IUDÍCIBUS 2010, et. al, 

p.4). 

Se tratando de finanças, de acordo com Silva 

 

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 
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tempo, objetivando a obtenção de um benefício ao final deste processo (SILVA 
2016, p. 8). 

 

Finanças pessoais, de acordo com Cherobim e Espejo (2010,p.1): 

 
[...] a ciência que estuda a aplicação de conceitos financeiros nas decisões 
financeiras de uma pessoa ou família. Em finanças pessoais são considerados os 
eventos financeiros de cada indivíduo, bem como sua fase de vida para auxiliar 
no planejamento financeiro. 

 

Braido (2016) acrescenta que as finanças pessoais auxiliam, de forma segura e por 

meio de parâmetros científicos, a realização do planejamento financeiro pessoal no que se 

refere a temas como: financiamento, orçamento doméstico, investimentos, 

acompanhamento patrimonial, aposentadoria, entre outros. 

Com o passar do tempo a contabilidade evolui de forma que veio atendendo as 

necessidades do homem. Com a criação dos métodos das partidas dobradas, ela se tornou o 

principal instrumento para o controle e gestão dos patrimônios de pessoas físicas e jurídicas 

(PIRES, 2007 p. 14). 

Os sistemas contábeis apresentam muitas formas de demonstrativos e relatórios, que 

acoplados a tecnologia de computadores, fazem da contabilidade uma ferramenta 

estratégica e indispensável dentro da sociedade, sendo utilizada em entidades públicas, 

privadas, e também na gestão pessoal. Para Iudícibus (2000, p. 21)  

 

A contabilidade, na qualidade de metodologia especialmente concebida para 
captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as 
situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, seja este 
pessoa física, entidade de finalidades não-lucrativas, empresa, ou mesmo pessoa 
de Direito Público, tem um campo de atuação circunscrito às entidades 
supramencionadas, o que equivale a dizer, muito amplo. 

 

Ao se ter conhecimento das receitas e despesas, é possível economizar para investir, 

é possível alcançar um bom nível de equilíbrio financeiro. Dessa forma, se torna possível 

planejar-se para realizar algum objetivo pessoal no futuro. 

 

2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 

O planejamento e controle financeiro exigem das pessoas algo simples, porém 

devido a sociedade ter uma cultura consumista isso muitas vezes se torna algo difícil. 

Contudo, existem inúmeras vantagens de se ter um planejamento financeiro, ou seja, não é 

apenas o fato de economizar, poupar ou cortar gastos e sim poder buscar uma melhor 
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qualidade de vida atualmente e no futuro, proporcionando a segurança material necessária 

para aproveitar os prazeres da vida e ao mesmo tempo ter uma garantia para eventuais 

imprevistos. 

Podem existir períodos de instabilidades no mercado, crises econômicas e 

financeiras, quando isso ocorre, afeta diretamente a vida dos indivíduos. Assim, controlar e 

planejar as finanças é de fundamental importância para a sustentabilidade de uma família. 

O conceito de planejamento financeiro pode parecer moderno, mas esta questão 

discutida há mais tempo do que imaginamos. Como citado por Macedo 

 

Quem já não ouviu falar na alegre cigarra que cantarolava pela floresta durante o 
verão enquanto a formiga diligente aproveitava para trabalhar duro e acumular 
comida para o inverno rigoroso? Com a fábula A cigarra e a formiga, o escritor 
francês Jean de La Fontaine levantou, já no século XVII, uma questão intrigante 
até hoje: ser previdente e trabalhar de modo árduo, pensando sempre no futuro, 
ou viver o momento presente e curtir a vida sem se preocupar com o amanhã? 
(MACEDO, 2013, p. 38) 

 

Conforme Leal e Nascimento (2011) até meados de 1990 o brasileiro estava 

acostumado com as elevadas taxas de inflação, em que os preços subiam quase que 

diariamente, e com isso o brasileiro não criou hábitos de planejamento financeiro. Ainda 

relata que com a implantação do Plano Real no Brasil, em 1994, iniciou-se um processo de 

estabilização econômica, possibilitando assim, que as pessoas passassem a consumir mais. 

Porém, devido à falta de hábito de planejar as finanças pessoais, a população brasileira se 

endividou. 

Segundo relato de Vieira (2009), com a abertura econômica, a partir dos anos 90, e 

a estabilização da moeda no ano de 1994, foram fatos que contribuíram para redução da 

inflação, instigando os indivíduos e a sociedade desenvolvessem uma nova visão sobre a 

gestão financeira. Tais acontecimentos proporcionaram um processo de mudança cultural e 

a necessidade de um novo aprendizado. O reflexo destas ações políticas-econômicas 

resultou no aumento do poder aquisitivo, do crédito e o alongamento dos prazos de 

financiamentos, além do aumento do consumo, poupança e investimento. 

Conforme Vanderlinde e Godoy (2013, p.6) “a globalização e o conceito capitalista 

transformaram a mente humana em etiquetas de mercado, onde o principal objetivo é 

consumir”. As autoras ainda falam que “independente da região ou classe social, todos se 

tornaram escravos deste conceito, e o planejamento financeiro é, sem dúvida, algo que não 

soa de forma agradável aos ouvidos desta geração.” 
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Para Kruger (2014 p.27) “a base para o sucesso na vida financeira, pessoal ou 

profissional, reside num planejamento adequado de acordo com as suas necessidades”. 

Kruger (2014) cita também que elaborar este planejamento muitas vezes não é uma tarefa 

fácil, partindo do fato de que todas as pessoas têm limitações e estão propensas a 

permanecer na zona de conforto. 

Desta forma, nota-se que a sociedade perde o controle de suas finanças, seja num 

contexto familiar ou organizacional, tendo como consequência crises financeiras 

irreparáveis, levando tempo significativo para sua recuperação.  

Planejamento financeiro é um processo que ajuda as pessoas e as famílias a 

organizarem a sua vida financeira, por meio da elaboração de estratégias, a fim de 

atingirem seus objetivos de vida.Conforme A. Ross et al. (2015, p. 525), “O planejamento 

financeiro formaliza o método pelo qual as metas financeiras tanto da empresa quanto das 

famílias devem ser alcançadas”. Assim, torna-se visível a importância de se realizar 

orçamentos, e assim como em uma empresa, registrar as receitas (entradas) e despesas 

(saídas), para enfim se ter certeza de como e quando consumir. 

Ainda, de acordo com Pires (2005, p.34) “Este planejamento envolve questões 

financeiras, sociais, culturais e psicológicas e para que seja eficiente, é necessário o 

conhecimento de algumas técnicas contábeis e noções do mercado financeiro”. 

Neste sentido, a gestão financeira é o primeiro passo de um planejamento financeiro 

pessoal. “Quando nos referimos à gestão financeira, estamos falando da criação e 

manutenção da capacidade financeira de honrar compromissos – não apenas os presentes, 

mas também os futuros”. 

Cerbasi (2004) destaca que planejar não é apenas evitar saldos bancários negativos, 

pois a grande importância do planejamento é alcançar um nível de vida e mantê-lo. 

 

2.3.1 Balanço Patrimonial 

Para que se tenha uma visão ampla da posição financeira em que se encontra, é 

necessária uma ferramenta, seja um quadro ou uma tabela que unifique as informações 

relevantes de forma simples de serem entendidas. Na contabilidade isso se chama Balanço 

Patrimonial. O Balanço Patrimonial é uma das principais demonstrações contábeis, 

conforme afirmado por Marion (2006, p. 42) “é a principal demonstração contábil. Reflete 

a posição financeira em determinado momento, normalmente no fim do ano de um período 

prefixado.” Ainda neste sentido, para Iudícibus (2000, p.153): “Balanço Patrimonial é a 
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demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa 

em dado momento.” 

Não somente se tratando de empresas, esses conceitos podem ser relacionados a 

pessoa física. O balanço patrimonial pessoal pode ser considerado uma fotografia da 

situação patrimonial da pessoa em determinado momento. “A soma de todos os ativos 

(valor atual de mercado), descontadas as dívidas (saldo devedor), resultará no patrimônio 

líquido do indivíduo, que é a riqueza formada” CVM (2019, p.25). 

Ativos é onde são relacionados todos os bens e direitos, como imóveis, veículos, 

investimentos, dinheiro guardado, direitos a receber de terceiros entre outros.  E passivos, 

são as dívidas contraídas, tanto de curto como de longo prazo. E o Patrimônio Líquido, é o 

resultado do total de ativos menos o total dos passivos, ou seja, indica a riqueza de uma 

pessoa, sendo um dos mais importantes indicadores das finanças pessoais, é o 

monitoramento de sua evolução evidencia se estamos construindo ou destruindo riqueza 

(CVM, 2019, p.26). 

2.3.2 Fluxo de caixa 

As empresas utilizam muito os relatórios gerados através de sistema contábil, e 

usam isso como principal instrumento de gestão empresarial, tendo como objetivo fornecer 

informações relevantes para que seja possível tomar decisões com segurança.  Um deles é o 

fluxo de caixa, onde relaciona de maneira prática as entradas e saídas do financeiro. 

Conforme Marion “todo mundo tem seu fluxo de caixa. Por mais simples que uma pessoa 

seja, ela tem de memória quanto entrou de dinheiro no mês e quanto saiu, quanto foi gasto”. 

(Marion, 2006, p.118). Neste sentido também Assaf Neto (1997, p. 35) diz que “o fluxo de 

caixa é um instrumento que relaciona os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos 

monetários”.  

“O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para os 

períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, indicando 

como será o saldo de caixa para o período projetado” (OLIVEIRA, 2005, p.56). Com isso, 

compreende-se como Fluxo de Caixa, os registros e os controles existentes da 

movimentação do caixa, onde as entradas e saídas dos recursos financeiros tenham ocorrido 

em um determinado intervalo de tempo. Este conceito citado é mais adequado quando se 

trata de fluxo de caixa realizado, é preciso ter em mãos o resultado para criar um fluxo de 

caixa projetado que seja preciso. Dessa forma, o fluxo realizado também serve como base 
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para fazer projeções, onde entra o fluxo de caixa projetado que como o nome já diz, o se 

trata de uma projeção das entradas e saídas financeiras durante certo período. 

Buscando identificar os excessos de caixa ou a escassez de recursos à curto prazo, 

para que através dessas informações se possa traçar uma adequada política financeira, a 

comparação entre os dois fluxos, possibilita identificar os motivos das variações ocorridas, 

se ocorreram por falha de projeções ou por falhas de gestão. Isso gera informações para o 

processo decisório e para o planejamento financeiro futuro (ROSA e SILVA, 2002, p. 4). 

Para Hirassaka 

O descompasso do fluxo de caixa nas organizações ocorre em função das 
negociações realizadas pelo departamento comercial, ou seja, o prazo médio de 
recebimento de vendas é inferior ao prazo médio de pagamento dos fornecedores. 
Porém, se aplicado ao ambiente familiar, esse descompasso ocorre quando uma 
determinada pessoa física contrai gastos superiores aos seus rendimentos (quando 
as saídas de dinheiro são maiores do que a entrada), resultando em falta de 
recursos necessários, impulsionando assim a captação junto às instituições 
financeiras pagando altos juros praticados (HIRASSAKA, 2018, p. 9). 

 

É relevante considerar os tipos de gastos que todo indivíduo possui, ou seja, os 

gastos fixos e variáveis. Onde os fixos são frequentes, como pagamentos de bens e serviços 

associados às necessidades básicas da família ou pessoa, são de caráter permanente. Alguns 

destes gastos podem ser comuns a todas as pessoas, contudo varia de acordo com a 

necessidade e o tipo de vida de cada indivíduo. Os gastos variáveis geralmente tem forte 

relação com o bem estar, conforto, atividades de lazer, status, cultural, etc. Já esses gastos 

podem não ser constantes, ou seja, não sendo pagos mensalmente (SILVA, 2004, p. 26). 

O gerenciamento do caixa compreende o controle das disponibilidades tendo como 

base o planejamento das necessidades financeiras presentes e futuras, diante desta sua 

implementação na vida pessoal torna-se cada vez mais necessário no dia a dia. Logo o fluxo 

de caixa é uma ferramenta prática, que deverá ser revista e atualizada constantemente, 

visando ser útil na tomada de decisões. 

 

2.2.2.1 Como fazer um fluxo de caixa 

 Como mencionado é relevante que se tenha um fluxo de caixa pessoal, sendo assim, 

surge um ponto de vista de como ele pode ser feito, conforme Faria (2008, p. 27) 

 
Primeiro passo: identificar a receita líquida pessoal, que pode ser composta de um 
salário mensal, comissões, bônus, rendas com aluguéis etc. Este primeiro passo 
de identificar as entradas do fluxo de caixa é fundamental, pois a pessoa acaba 
sabendo quanto ganha realmente. 
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Segundo passo: Identificar as despesas fixas, como luz, água, telefone, 
condomínio, transporte, aluguel, educação, seguro de vida, alimentação e outras. 
É nesse processo de identificação da saída de dinheiro do caixa que grande parte 
das pessoas esquece os gastos variáveis, seja com automóvel, viagens, lazer, 
vícios, impostos, cheques pré-datados, presentes, estacionamento, cartões de 
crédito etc. 
Terceiro passo: Após levantar as receitas e despesas pessoais, a pessoa deve 
verificar se os seus gastos estão em equilíbrio com a sua receita. Se o fluxo 
estiver positivo a pessoa tem a possibilidade de destinar uma parcela de sua renda 
para poupar e investir. Já se o fluxo for negativo, a pessoa deve cortar gastos ou 
aumentar a sua renda, para que assim, passe a destinar uma quantia de sua renda 
para uma reserva financeira ou para investimentos. 

 

Tais passos irão formar uma tabela, como no exemplo Tabela 1. 

 
 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

ENTRADAS Planejado  Realizado Planejado  Realizado Planejado  Realizado 
Salário       
Férias       
Décimo Terceiro       
Outros       
TOTAL ENTRADAS       

SAÍDAS       
Cartão de crédito       
Carro       
Combustivel       
Alimentação       
Lazer       
Telefone       
Aluguel       
Academia       
Outros       

TOTAL SAÍDAS       
 

Tabela 1 - Modelo de fluxo de caixa 
Fonte:Marisa Giaretta (2011) 
 

 Conforme o exposto, entende-se a importância do fluxo de caixa pessoal, pois é por 

meio dele que a pessoa pode visualizar como viver dentro de suas reais condições 

financeiras, administrando de forma eficaz seus recursos. 

 

2.4. DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 Assim como as demais demonstrações contábeis, a Demonstração do Resultado do 

Exercício na contabilidade evidencia se no final do exercício obteve-se lucro ou prejuízo. 

Conforme Silva, Tristão (2000, p. 213) “a Demonstração do Resultado do Exercício é a 

representação em forma resumida, das operações realizadas pela empresa, durante um 

período de tempo, de forma a destacar o lucro líquido do período”.  
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 Deste modo a DRE, possui o objetivo de apurar e apresentar uma base ordenada das 

receitas e despesas, proporcionando assim uma análise objetiva das receitas e despesas, ou 

seja, as contas de resultado, isso facilita nas tomadas de decisões. “O resultado desta 

demonstração nos mostrará o lucro, somente se o resultado for positivo, ou seja, a receita 

maior do que os desembolsos. E prejuízo se o resultado for negativo, ou seja, a receita 

menor do que os desembolsos, em um determinado período” (SILVA, 2004, p. 22). 

 Para Marion (2009), a DRE é um demonstrativo contábil que gera informações 

através do confronto receitas e despesas para a tomada de decisão. Sendo assim, se 

tornando uma forma de especificar todas as operações uma a uma, dentro dos grupos de 

contas a que pertencem. Em uma empresa a estrutura da DRE se torna mais complexa, pois 

as receitas envolvem, vendas, custos, entre outros. Mas quando se trata do financeiro no 

âmbito pessoal, um exemplo simples de construção de DRE seria conforme a tabela:  

 

 DRE - Demonstração do Resultado do Exercício 

Receitas 

(-) Despesas 

= Resultado 

Quadro 1 - Forma de apresentação da DRE 
Fonte: Odvix Gestor (2018) 
  

Nas finanças pessoais esse relatório apresenta os valores monetários, todos os 

ganhos ou rendimentos e pagamentos ou desembolsos envolvidos. As receitas são todos os 

recebimentos ganhos pela pessoa física como: salários, comissões, rendimentos de 

aplicações financeiras, aluguéis recebidos, pró-labore, etc. As despesas, ou seja, os 

desembolsos, são todos os pagamentos, como: alimentação, vestuários, lazer, transporte, 

água, energia elétrica, impostos, telefone, internet, etc.  

 Desta forma a DRE é uma demonstração interessante para vida financeira pessoal, 

pois ela utiliza as informações e as transforma em um resultado líquido, sendo o lucro ou 

prejuízos acumulados, informando claramente os resultados obtidos durante o exercício. 

 

2.5 PESQUISAS ANTERIORES 

 

  Silva (2020),realizou uma pesquisa que teve por objetivo analisar os impactos 

econômicos da pandemia do COVID19 na economia brasileira, a partir de três períodos, no 
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pré-pandemia, de fevereiro a março de 2020, durante a pandemia, de abril a julho de 2020, 

e no pós-pandemia, de agosto de 2020 a 2021, com medidas de superação da crise 

provocada pelo vírus. 

  Os resultados demonstraram que no primeiro período, de fevereiro a março de 2020, 

os primeiros sinais de redução da atividade econômica, como consequência das medidas de 

isolamento e distanciamento social promovidas nos outros países e iniciadas no Brasil, em 

março.  

Destacam-se também o fechamento parcial e redução de jornada de trabalho de 

empresas, adesão ao regime de trabalho de home office, interrupção da cadeia produtiva de 

alguns setores da economia, redução de exportações e início de uma trajetória de 

expectativas pessimistas dos investidores, tanto no mercado financeiro quanto no produtivo. 

O segundo período, de abril a julho de 2020, foi marcado pela ampliação da 

recessão econômica devido ao avanço do coronavírus em todo o território nacional. Para 

mitigar os efeitos da crise, o governo amplia as linhas de crédito destinadas às micro e 

pequenas empresas para a gestão de caixa. Porém, de forma geral, os empresários não estão 

conseguindo acessá-lo devido à comprovação de garantias de pagamento. 

Ressalta-se, como medida governamental, a concessão do Auxílio Emergencial e a 

flexibilização de regras para o programa de Benefício de Prestação Continuada. Contudo, 

não é possível prever qual é o limite orçamentário necessário para amenizar os impactos 

econômicos negativos da pandemia. Destaca-se que a manutenção da atividade econômica 

se deve à produção agrícola e agropecuária, apesar das restrições logísticas. As dificuldades 

fiscais são ampliadas, com o aumento da dívida pública, seja pela ampliação de gastos ou 

pela redução na arrecadação tributária.  

No terceiro período, de agosto de 2020 a 2021, haverá a retomada da atividade 

econômica, e pelo resgate de reformas neoliberais do governo, como a fiscal, tributária, de 

abertura econômica, entre outras. A superação da crise econômica vai depender da redução 

do número de casos de contaminados pela doença, pela resposta do sistema de saúde e pelo 

equilíbrio e articulação dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) com medidas 

unificadas para o combate ao novo vírus. 

Costa (2020), também pesquisou o assunto e buscou demonstrar os impactos da 

pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro. A partir de 1990, com a perda do 

dinamismo da economia nacional, o nível de informalidade do mercado de trabalho 

brasileiro se elevou. Para Vasconcelos (2015), o setor formal do mercado de trabalho é 

aquele em que existe algum tipo de contrato entre empregador e empregado. Esse contrato 
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pode ser firmado por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou do Estatuto do 

Servidor Público. Já o setor informal diz respeito aos trabalhadores que são privados de 

condições básicas ou mínimas de trabalho e proteção social.  

A pandemia, nesse contexto, atinge com maior intensidade a população que vive na 

informalidade e reside em áreas precárias, ou seja, que tem rendimentos baixos e 

irregulares, sem acesso a água potável, moradia digna, sistemas privados de saúde e sistema 

de proteção social vinculado à carteira de trabalho assinada, como férias, salário mínimo, 

13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), licença-maternidade, licença 

médica e seguro-desemprego. Esses trabalhadores cumprem extensas jornadas de trabalho e 

dificilmente conseguem acessar linhas de financiamentos para o exercício legal da 

atividade (KREIN&PRONI, 2010). Em 2009, a informalidade no Brasil ultrapassava os 

50%. Em 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

estava em torno de 40,8%. 

Nesse contexto, além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia é o 

aumento do desemprego e, portanto, a elevação da informalização do trabalho, dos 

terceirizados, dos subcontratados, dos flexibilizados, dos trabalhadores em tempo parcial e 

do subproletariado. Essa população precisará ser assistida com políticas voltadas a protegê-

la da fome e da pobreza, ou seja, necessitará ser inserida numa rede de proteção social. O 

desafio é fenomenal, tendo em vista que uma das marcas do capitalismo globalizado e 

liberal – e que vem sendo seguida pela equipe econômica do governo Bolsonaro – é a 

crescente informalização do trabalho, conforme nos explica ANTUNES (2009). 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho OIT (2020), o impacto nas 

atividades geradoras de renda é especialmente severo para os trabalhadores desprotegidos e 

para os grupos mais vulneráveis e que estão na economia informal. O que se verifica em 

muitos países, além de demissões, é a redução na jornada de trabalho. No Brasil, como o 

enfrentamento do problema, por parte do poder público, tem sido bastante tímido, os 

noticiários revelam o crescimento no número de demissões em vários setores, com destaque 

para os serviços, como hotelaria, bares e restaurantes. Num contexto de paralisação das 

atividades produtivas, os trabalhadores informais perderam o sustento, e muitas empresas já 

começaram a demitir os empregados com carteira assinada. Com isso, é de se esperar um 

crescimento na taxa de informalidade da economia brasileira, a qual atualmente está em 

torno de 40,8%. 
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Esses impactos evidenciados poderiam ser evitados se houvesse um planejamento 

financeiro. As pesquisas anteriores evidenciam a importância do tema.  

Autor (es) Ano Objetivos Resultados 
Leal e Nascimento 2011 O objetivo geral é apresentar a 

relevância do planejamento 
financeiro para maximizar a 
riqueza pessoal. 

Foi constatado que o planejamento 
financeiro pessoal é um conjunto de 
instrumentos e técnicas que possibilita a 
pessoa a decidir onde, como e quando 
alocar seus recursos. Com a construção do 
modelo de fluxo de caixa pessoal se pode 
perceber, na prática, a funcionalidade e as 
vantagens do fluxo de caixa pessoal. 

 
Giaretta 

2011 O objetivo deste estudo é propor 
um modelo de acompanhamento 
de fluxo de caixa que facilite o 
controle das finanças pessoais 
de um cidadão, contemple a 
totalidade de suas receitas e 
despesas e viabilize a análise de 
seu comportamento econômico 
e a sugestão de investimentos 
financeiros. 

O resultado de tal estudo foi que o 
acompanhamento e controle simples e 
constante do orçamento, permitem ao 
cidadão o melhor gerenciamento de suas 
finanças facilitando o acúmulo de reservas 
e a preservação do valor econômico das 
mesmas. 

Silva, Paixão e 
Mota 

2014 A presente pesquisa teve como 
objetivo verificar quais 
ferramentas ou técnicas 
apresentadas nas disciplinas de 
finanças dos cursos de 
graduação em administração são 
efetivamente utilizadas pelos 
respectivos estudantes na gestão 
dos seus recursos pessoais. 

Constatou-se que os conhecimentos 
financeiros trabalhados no curso de 
administração são sim considerados e 
aplicados no âmbito pessoal. Os estudantes 
percebem a importância do tema e a 
maioria confecciona um plano financeiro.  

Pinzetta e Piccini 2014 Este trabalho teve como 
objetivo entender como estão as 
finanças pessoais da população 
do Município de Chapecó, seu 
endividamento e sua qualidade 
de vida, bem como apresentar 
alternativas para um bom 
planejamento financeiro pessoal 
e familiar da população. 

Ficou evidente que as finanças não 
interferem de forma contundente na 
qualidade de vida. O que se pôde observar 
é que a população de Chapecó possui um 
índice de conhecimento sobre finanças 
acima dos níveis nacionais e que tem 
interesse pelo assunto, porém, investe 
pouco. 

Quadro 2: Pesquisas anteriores sobre Planejamento Financeiro 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 

Os estudos citados, demonstram como o tema aqui estudado é atual e relevante. 

Mostram como o planejamento auxilia tanto no controle financeiro como na qualidade de 

vida das pessoas. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Neste capítulo, tendo em vista o alcance dos objetivos de pesquisa e da resolução do 

problema de pesquisa serão definidas as características da mesma. Como afirma Bastos 

(2003, p. 06) 

O elemento básico de uma boa metodologia consiste em um plano detalhado de 
como alcançar o(s) objetivo(s), respondendo às questões propostas e/ou testando 
as hipóteses formuladas. De fato, a “boa” metodologia é a apropriada à solução 
do problema e aos objetivos do estudo.  
 

Este estudo tem sua natureza classificada como uma pesquisa teórica-empírica, que 

conforme Gil (2010), consiste na discussão e comprovação da teoria, onde o pesquisador 

deve procurar a objetividade já que o mesmo se propõe a estudar uma realidade da qual ele 

mesmo faz parte. 

Quanto ao tratamento dos seus dados a pesquisa é qualitativa, pois envolve a 

aplicação de questionários composto por perguntas fechadas e abertas. Fonseca (2002) 

menciona que diferentemente da pesquisa qualitativa, que se foca no caráter subjetivo do 

objeto analisado, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as 

amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados 

são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa.  

Quanto aos seus objetivos o estudo tem caráter descritivo que de acordo com Raupp 

(2006) configura-se como um estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e 

explicativa. Esse tipo de pesquisa, ainda conforme Selltiz et al. (1965), busca descrever um 

fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo 

abranger, com exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, 

bem como desvendar a relação entre os eventos. 

Ainda na concepção de (MENEZES et al., 2019)  

 

A pesquisa de cunho descritivo é aquela que busca fazer a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou [...] o estabelecimento 
de relações entre variáveis. Nesse tipo de pesquisa, é comum haver estudos que 
visam fazer um levantamento de determinadas características de um grupo, 
observar as opiniões e as crenças de uma determinada parte da população ou 
relacionar determinadas variáveis, como quando se busca entender se há 
influência da variação de localização de moradia de grupos sociais na sua 
preferência partidária.   
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Compreende-se que tal pesquisa não é tão preliminar quanto a exploratória, nem tão 

aprofundada quanto a explicativa, portanto, descrever significa identificar, relatar, 

comparar, entre outros. Gil (2010) salienta que as pesquisas exploratórias têm o objetivo de 

propiciar maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo mais explícito ou construir 

hipóteses. A coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente envolve o 

levantamento bibliográfico, questionários aplicados, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiência prática com o assunto e análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa é definida como levantamento de 

campo. No caso da técnica sendo levantamento, segundo Gil (2008) caracterizam-se pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Para (Gil, 2008), 

procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as 

conclusões correspondentes aos dados coletados. Quanto o levantamento recolhe 

informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo. Na maioria 

dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população estudada. Antes 

seleciona-se, mediante procedimentos estatísticos, uma amostra significativa de todo o 

universo, que é tomada como objeto de investigação. 

As conclusões obtidas desta amostra são projetadas para a totalidade do universo, 

levando em consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos. O 

conhecimento direto da realidade, quantificação, economia e rapidez são as principais 

vantagens deste tipo de Pesquisa. Para (Gil, 1994), entre as desvantagens estão: ênfase nos 

aspectos perceptivos (que são subjetivos), pouca profundidade no estudo da estrutura e dos 

processos sociais e limitada apreensão do processo de mudança. Muito utilizados para 

preferência eleitoral e comportamento do consumidor. O autor ainda descreve o estudo de 

campo, com o foco em uma comunidade (geográfica, de trabalho, de estudo, de lazer, ou 

voltada para outra atividade humana) e desenvolve-se por meio da observação direta das 

atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes na perspectiva de captar 

suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo (suas regras, seus costumes e suas 

convenções). 
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3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 O universo, ou população, é o conjunto de elementos que possuem as características 

que serão objeto do estudo, e a amostra, ou população amostral, é uma parte do universo 

escolhido selecionada a partir de um critério de representatividade (VERGARA, 

1997).Neste sentido, o universo da pesquisa, ou seja, a população escolhida foram 

indivíduos que residem na cidade de Tapejara, estado do Rio Grande do Sul. A amostra 

leva em consideração a população, que é probabilística, ou seja, as pessoas serão escolhidas 

aleatoriamente.  

 Considerando uma população em torno de 23 mil habitantes, utilizando um grau de 

confiança da pesquisa de 95% e uma margem de erro de até 6%, obteve-se um número de 

300 amostras necessárias para que a pesquisa atinja seu objetivo. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

Para atingir os objetivos do estudo foi aplicado um questionário de forma eletrônica. 

O questionário consiste num conjunto de perguntas elaboradas, em geral, com o intuito de 

reunir informações sobre as percepções dos indivíduos. Neste sentido, quanto a coleta de 

dados, foi aplicado primeiramente, um questionário via online com questões objetivas e 

perguntas fechadas através da ferramenta Google Forms, com isso, obteve-se o número de 

300 respostas. 

  A aplicação do questionário foi realizada no período de 1 à 25 de setembro de 2020.  

Onde o mesmo foi enviado aos destinatários de forma eletrônica, pelo WhatsApp e 

Instagram. Nesse correio eletrônico, possuía um texto explicativo que apresentou a 

pesquisa e um link externo que direcionava os respondentes para o questionário hospedado 

no Google Forms. 

  O link é atrelado a uma plataforma e a um banco de dados, onde às respostas 

ficaram armazenadas. Este site oferece serviços on-line e de forma gratuita, permitindo 

várias possibilidades, pois a ferramenta é dividida em três grupos: Documentos, Planilhas e 

Apresentações.  

  A escolha desta ferramenta se justificou pelo simples fato, da facilidade de 

desenvolvimento das tarefas e da aplicabilidade dos questionários, assim, conseguiu 

abranger um número maior de entrevistados através do meio eletrônico. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Devido este estudo buscar demonstrar de que forma pode-se utilizar a educação 

financeira e a contabilidade nas finanças pessoais a fim de alcançar o equilíbrio financeiro, 

após aplicação de questionário pela ferramenta Google Forms, foram utilizados os gráficos 

disponibilizados pela mesma para demonstração dos dados analisados. Para fazer essa 

análise foram observados os aspectos relacionados ao perfil dos respondentes em relação a 

gestão de suas finanças pessoais. A análise do perfil dos respondentes se deu através de 

questões como: faixa etária, sexo, renda, entre outros. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa teve como objetivo geral verificar quais foram os impactos financeiros 

da pandemia Covid-19 no orçamento familiar. O questionário buscou identificar qual o 

perfil dos respondentes e suas respectivas ações quanto a gestão de suas finanças. As 

informações obtidas foram tabuladas e serão apresentadas na sequência. Utilizou-se 

gráficos para cada resposta, favorecendo assim, a visualização e interpretação dos 

resultados. 

Inicialmente buscou-se identificar a faixa etária dos respondentes, conforme segue 

no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Faixa etária 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 Conforme o gráfico 1, a faixa etária dos respondentes se divide de modo que 52,3% 

são de 18 à 25 anos, 36,7% de 26 à 35 anos, 8,7% de 36 à 45 anos, 1,7% são de 46 à 55 

anos e 0,7% acima de 56 anos. 

 Também buscou-se identificar o sexo dos respondentes, os resultados podem ser 

verificados no gráfico 2. 
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Gráfico 2: Sexo 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 

Como mostra o gráfico 2, 66% dos respondentes são mulheres e 34% são homens. 

Um estudo feito por Fontoura (2009), mostra que participação das mulheres no mercado de 

trabalho vem crescendo continuamente no Brasil ao longo das últimas décadas. Alguns 

fatores que explicam esta mudança estão relacionados à própria expansão do mundo do 

trabalho; as transformações culturais que, mesmo lentas, redirecionam as mulheres a outros 

espaços, além do âmbito privado; à própria escolarização das mulheres, que hoje já 

apresentam indicadores educacionais superiores aos dos homens; e à redução da taxa de 

fecundidade, entre outros. 

Quanto a formação dos respondentes, pode ser verificado no gráfico apresentado no 

gráfico 3. 

 
Gráfico 3 - Formação – Grau de escolaridade 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 



35 

 

 

 Conforme a gráfico 3, 53% possui ensino superior, 29,7% tem ensino médio ou 

técnico, 13% são pós graduados, 3% possui doutorado e 1% tem mestrado. 

 Segundo Ilhéu (2019), o Brasil é um dos países com menos pessoas com Ensino 

Superior completo e com menores taxas de doutores. É o que revela o relatório 

“Educationat a Glance”, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que avaliou as 45 nações membros ou parceiras da organização. 

Segundo o documento, apenas 21% dos brasileiros de 25 a 34 anos têm Ensino Superior 

completo, enquanto a média dos países que fazem parte da OCDE é em torno de 44%. 

 Ademais, também se investigou a renda mensal dos respondentes, que está 

demonstrado no gráfico 4.  

 
Gráfico 4: Renda mensal 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 Tal gráfico mostra a faixa salarial, sendo que 50,3% possui renda de até R$ 

3.135,00, 22,3% recebe até um salário mínimo de R$ 1.045,00, 15% ganha até R$ 

6.270,00, 2,3% recebe até R$ 9.405,00, 2% com renda de até R$ 12.541,00, 1,3% renda de 

até R$ 15.676,00, 0,7% recebe até R$ 20.000,00, 1% possui renda acima de R$ 20.000,00 e 

5% não possui nenhuma renda. 

 Silva (2019) publicou um estudo onde é citado uma pesquisa da Catho Educação, 

que apontou que cursos de qualificação, como graduação e pós-graduação, impactam 

diretamente no salário de um profissional.  

De acordo com a pesquisa, realizada em janeiro de 2018, nos cargos de diretoria, 

por exemplo, a diferença salarial entre executivos, que possuem Pós-Graduação ou MBA, 

quando comparados, aos que não possuem essa formação é de 47,2%. Já no nível 

operacional ou de assistente, quem possui graduação pode ganhar até 25% a mais do que 
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quem não tem essa qualificação. Essa pesquisa mostra, de forma clara, que o mercado 

reconhece profissionais mais bem qualificados. 

 Sobre a principal fonte de renda dos respondentes, os resultados são demonstrados 

no gráfico conforme gráfico 5.  

 
Gráfico 5: Fonte de renda 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 O gráfico 5, mostra que 67,7% possui renda proveniente de salário como 

empregado, 10,7% é autônomo, 10% é empresário, 1,3% é profissional liberal, 2% são 

desempregados, 1,3% recebe aposentadoria ou pensão e 7% possuem outras fontes de 

rendas. 

 Ainda sobre a renda mensal, buscou-se saber ser ocorreu redução de salário em 

virtude da pandemia. Os resultados são descritos no gráfico 6. 

 
Gráfico 6: Redução de salário e mantimento das contas em dia 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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 O gráfico 6 demonstra que 69,7% não teve nenhuma alteração no seu salário devido 

a pandemia. Já 21,7% teve redução, mas conseguiu manter as contas em dia e 8,7% teve 

redução e acabou atrasando contas. 

Para   refrear   a   perda dos postos de empregos existentes, instituiu-se o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, através da Medida Provisória nº 936. 

Segundo Garcia  (2016, p.174),  a  possibilidade  de  redução  da jornada de 

trabalho, com a correspondente redução do salário, insere-se na chamada “flexibilização 

das condições  de  trabalho”,  e  essa  preocupação  com  a manutenção  dos  empregos  não  

se  limita  ao  Brasil: “não só no Brasil, como em outros países, discute-se a  respeito  de  

medidas  de  preservação  dos  vínculos de emprego, com o objetivo de evitar a dispensa de 

trabalhadores em razão de dificuldades financeiras das empresas.” 

A pesquisa buscou investigar também, para os atrasos nos pagamentos, quais contas 

ficaram e atraso, os resultados estão apresentados no gráfico 7.

 
Gráfico 7: Atraso de contas  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 Conforme o gráfico 7 mostra, 84% das pessoas não atrasaram os pagamentos, já os 

que atrasaram 7% atrasou contas no comércio local, 3% atrasou o cartão de crédito, 3,7% 

atrasou financiamento e empréstimos bancários e 2,3% contas de consumo, como água e 

luz. 

 A pesquisa buscou entender se devido a pandemia os respondentes tiveram seu cpf 

incluso em algum órgão restritivo, ou se os mesmos já haviam restritivos antes, conforme 

resultado demonstrado no gráfico 8. 
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Gráfico 8: Órgão restritivo  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 Conforme o gráfico 8, sobre possuir o nome em algum órgão restritivo, 90,7% não 

tinha restrição e nem teve devido ter mantido todas as contas em dia, 6,7% acabaram tendo 

seu cpf incluso nesses órgãos pois atrasou contas e 2,7% já possuía restritivo antes da 

pandemia. 

 Conforme publicado no ano de 2020 pela Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC), devido as perdas de emprego e redução nos salários, 

algumas pessoas acabaram atrasando o pagamento de suas dívidas, ou não pagando. Nesse 

contexto, instituições financeiras, administradora de cartões e muitas empresas, ofertaram 

opções para auxiliar seus clientes, através de redução nas taxas de juros, reparcelamento de 

faturas, prorrogação de parcelas de créditos tomados entre outras medidas.  

Com mais consumidores endividados, a inadimplência também aumentou durante a 

pandemia. Cresceu a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso (de 25,3%, em 

março, para 26,3%, em julho). Assim como no indicador referente ao endividamento, o 

grupo de famílias de menor renda apresentou tendência de crescimento no percentual, nos 

últimos meses (de 28,4%, em março, para 29,7%, em julho).  

Neste período, acelerou também o percentual das famílias que declararam não ter 

condições de quitar os débitos no mês seguinte e que, portanto, vão permanecer 

inadimplentes. A proporção cresceu de 10,2%, em março, para 12%, em julho, atingindo o 

percentual mais elevado da série. No caso deste item, nota-se tendência positiva a partir de 

abril, nas duas faixas de renda pesquisadas. “Os consumidores estão se esforçando para 

evitar a inadimplência, mas, uma vez inadimplentes, encontram dificuldades para quitar 

seus compromissos financeiros em aberto”, diz a economista da CNC. 
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 Também, buscou-se entender qual o impacto na renda família, devido o 

coronavírus, como exposto no gráfico 9. 

 
Gráfico 9: Impacto do coronavírus na renda  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 

O gráfico 9, evidencia que 54% não teve nenhum impacto na renda familiar, já 

29,7% teve impacto em menos de metade da renda, 8,3% impactou metade da renda 

familiar, 3,7% teve impacto em mais de metade da renda familiar e 4,3% teve impacto em 

toda a renda familiar. 

 A pesquisa buscou saber qual o prazo das dívidas dos respondentes, em caso de 

possuírem, conforme demonstrado no gráfico 10. 

 

 
Gráfico 10: Prazo de dívidas  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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 Conforme o gráfico 10, 46% dos respondentes possui dívidas que terminam em 

curto prazo, 21% possui dívidas de médio prazo, 12% dívidas de longo prazo e 20,7% não 

possui dívidas.  

 A CNC (2020) produziu um estudo especial sobre o comportamento do 

endividamento dos brasileiros durante a crise provocada pela pandemia do novo 

coronavírus. Utilizando os resultados mensais da Pesquisa de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (Peic), a CNC analisou informações sobre o nível de 

comprometimento da renda do consumidor com dívidas no período, assim como contas em 

atraso, além da sua percepção em relação à capacidade de pagamento. 

 O surto de covid-19 impactou de maneira bem diferente os dois grupos de renda 

estudados pela pesquisa da CNC. Enquanto a necessidade de crédito cresceu entre as 

famílias que recebem até 10 salários mínimos, com o percentual de endividamento saltando 

de 67,1%, em março, para o recorde de 69%, em julho, as consideradas mais ricas 

aumentaram a propensão a poupar, com este mesmo indicador caindo de 62,1% (março) 

para 59,1% (julho).  

 A pesquisa visou saber se antes da pandemia os respondentes possuíam reservas 

financeiras e o período que a mesma iria contribuir caso ficassem sem renda, o resultado é 

exposto no gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11: Reserva financeira  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 No gráfico 11, obteve-se informação a reserva financeira dos respondentes, se 

possuíam antes da pandemia ou não, sendo 40% possuía, mas valor suficiente para se 
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manter por pouco tempo. 27,3% possuía e para se manter por até um ano e 32,7% não 

possuía nenhuma reserva financeira. 

 Conforme Francischetti et al. (2014), a maioria das pessoas, não considera os 

imprevistos em seu planejamento e não poupam para constituir uma reserva, para eventuais 

necessidades. Cherobim e Espejo (2010) reforçam ainda que todas as famílias e indivíduos 

deveriam ter seu planejamento financeiro bem organizado, independentemente de seu nível 

social. Destaca também que as famílias devem ser como empresas que realizam 

planejamentos financeiros estratégicos regularmente, estando assim aptos para o que está 

por vir. 

 Também, buscou-se entender qual método os respondentes utilizam para controlar 

os gastos, conforme o resultado no gráfico 12. 

 
Gráfico 12: Forma de organização dos gastos  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 No gráfico 12, 30,3% diz que organiza seus gastos anotando em um caderno 

qualquer, 36,3% utiliza planilha, ou aplicativos de celular, 10,3% guarda todas as notas 

fiscais para o controle e 23% não possui nenhum tipo de controle. 

 Também a pesquisa objetivou entender qual o destino dos últimos rendimentos dos 

respondentes, conforme gráfico 13. 
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Gráfico 13: Destino dos últimos rendimentos  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 Conforme o gráfico 13, 51,3% dos respondentes usou seus últimos rendimentos 

para pagar despesas e o restante investir, já 42,7% utilizou apenas para pagar despesas e 6% 

não teve rendimento suficiente nem para cobrir as despesas. 

 Sobre a educação financeira, a pesquisa buscou saber se em algum momento os 

respondentes tiveram alguma aula básica sobre o assunto. 

 
Gráfico 14: Educação financeira  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 Conforme o gráfico 14, 53,3% já tiveram em algum momento uma aula básica sobre 

Educação Financeira e 46,7% nunca teve. 

 Ensinar educação financeira desde a infância facilitaria muito a vida dos jovens e 

adultos no futuro. Para Vilhena (2011), é o caminho mais eficiente para que as crianças se 

tornem adultos aptos a gerenciar o dinheiro de maneira sensata. Assim, as crianças 

aprenderiam desde cedo a administrar corretamente seu dinheiro e estariam atentas aos 



43 

 

 

riscos e prejuízos advindos do mau planejamento financeiro, o que consequentemente 

evitaria tomadas de decisões financeiras precipitadas e irresponsáveis. 

 Ainda neste sentido, Rocha (2008) destaca que quando o indivíduo sabe manter suas 

finanças em ordem, adequando sua renda a suas necessidades, ele é capaz de tomar 

decisões e encarar melhor os contratempos que possam surgir. Acrescenta também que isto 

trará benefícios para aspectos familiares. Sendo assim, uma criança ensinada a manejar o 

dinheiro desde pequena, quando adulta terá maiores chances de aprender a administrar o 

seu salário.  

 Sobre os conhecimentos adquiridos para gerir o dinheiro, a pesquisa buscou saber 

de onde foram adquiridos tais conhecimentos, conforme exposto no gráfico 15. 

 
Gráfico 15: Conhecimento para gestão financeira  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 No gráfico 15, demonstra-se que 43,7% adquiriu seus conhecimentos para gerir seu 

dinheiro de forma prática, com a própria experiencia do dia a dia, já 27,7% com os 

familiares, 16% na escola ou faculdade e 12,7% por meio de palestras, jornais etc. 

 Quanto a contabilidade, a pesquisa buscou entender se os respondentes associam 

que a mesma possa ser utilizada na vida financeira tanto das pessoas físicas quanto pessoas 

jurídicas. 
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Gráfico 16: Contribuição da contabilidade na gestão financeira de PF e PJ  
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 Conforme o gráfico 16, 98% dos respondentes acreditam quem a contabilidade pode 

sim contribuir para gestão do patrimônio de pessoas tanto físicas quanto jurídicas e 2% 

acreditam que a contabilidade possa ser usada apenas em empresas. 

 Um estudo feito por Passos (2010) teve por objetivo mostrar que durante anos a 

contabilidade foi vista apenas como instrumento para fornecer informações tributárias, mas 

atualmente com um mercado altamente competitivo, ela é observada também como 

instrumento gerencial que auxilia os administradores nas decisões, e no processo de gestão, 

planejamento, execução e controle. Ficou evidente em tal estudo que o papel do 

profissional contábil é de extrema importância para filtrar as informações geradas pelos 

sistemas contábeis e assim utilizar cada informação de acordo com a necessidade do 

administrador, pois a partir disso é que se determina o planejamento e estratégia para 

futuras ações da empresa. 

 No que diz respeito a pessoa física, Nunes (2006) enfatizou  que do mesmo modo 

que pessoas jurídicas possuem bens, direito e obrigações, as pessoa física também, por 

outro lado, cita que em decorrência da visão limitada no que tange ao potencial contributivo 

da contabilidade no planejamento e controle do patrimônio da pessoa física, o tema se 

constitui um campo ainda pouco explorado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo em vista que o controle efetivo das finanças é de extrema importância tanto 

para pessoas físicas como jurídicas, e que isso gera uma preparação para situações 

inesperadas assim como o coronavírus,  o objetivo dessa pesquisa foi verificar quais foram 

os impactos financeiros da pandemia Covid-19 no orçamento familiar da população e de 

que modo a contabilidade pode ser útil para minimizar os impactos da mesma. 

 A pesquisa demonstrou que mesmo com a pandemia, mais de metade dos 

respondentes não teve impactos em sua renda familiar, e que os que tiveram, não foram 

impactos significativos. Isso mostra que na região de aplicação da pesquisa, ou seja, no 

estado do Rio Grande do Sul, os impactos foram menores do que a nível nacional, onde 

notícias recentes utilizando dados do IBGE demonstram que, “entre maio e setembro, mais 

de 4,1 milhões de brasileiros entraram para a fila do desemprego, o que corresponde a uma 

alta de 43% do número de desempregados no país em cinco meses.” (SILVEIRA, 2020) 

 De modo geral foi notado que grande parte dos respondentes, são sim adeptos à 

alguma forma de controle de suas finanças, seja por planilhas, aplicativos de celular ou um 

simples caderno. Isso demonstra que as pessoas estão vendo cada vez mais a relevância de 

possuir controle financeiro.  

 No entanto, ao avaliar o conhecimento a respeito da educação financeira, nota-se 

que quase metade dos respondentes nunca teve uma aula básica sobre isso. Neste sentido, 

pode-se relacionar o resultado obtido em uma das perguntas, que demonstrou que quase 

metade dos respondentes utilizou seus últimos rendimentos apenas para pagar as despesas, 

ou seja, não restou valores para economizar e fazer uma reserva de emergência. 

 Desta forma, a pesquisa obteve bons resultados com relação a gestão financeira dos 

pesquisados. Possuir controle é necessário para que se possa ter uma relação saudável com 

o dinheiro, favorecendo uma melhor qualidade de vida e a possibilidade de se ter uma 

reserva financeira para situações inesperadas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

1- Indique a sua faixa etária: 
( )De 18 a 25 anos; 

( )De 26 a 35 anos; 

( )De 36 a 45 anos; 

( )De 46 a 55 anos; 

( )Acima de 56 anos 

 

2- Sexo: 
( )Masculino 

( )Feminino 

 

3- Formação - Grau de escolaridade 
( )Ensino Fundamental 

( )Ensino superior 

( )Pós-Graduação 

( )Mestrado 

( )Doutorado 

( )Outros 

 

4- Das faixas abaixo, qual representa sua renda mensal? 
( )Nenhuma renda; 

( )Até R$ 1.045,00; 

( )R$ 2.090,00 à R$ 3.135,00; 

( )R$ 3.136,00 R$ 6.270,00; 

( )R$ 6.271,00 à R$ 9.405,00; 

( )R$ 9.406,00 á 12.541,00 

( )R$ 12.542,00 á 15.676,00 

( )R$ 15.677,00 á 20.000,00 

( )Acima de 20.000,00 

 

5- Sua renda é proveniente de: 
( )Autônomo 

( )Empregado 
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( )Profissional liberal 

( )Empresário 

( )Desempregado/procurando emprego. 

( )Aposentado/Pensionista 

( )Outros 

 

6- Teve alguma redução em seu salário devido a pandemia? Foi possível manter todas 
as contas em dia após esta alteração no salário?  
 

( )Sim, teve redução e foi possível manter as obrigações em dia. 

( )Sim, teve redução e por isso o pagamento das contas atrasaram. 

( )Não teve alteração. 

 

7- Em caso de atraso nos pagamentos, quais foram as contas que atrasaram? 
 

( )Água, energia elétrica, contas de consumo. 

( )Financiamentos, empréstimos bancários. 

( )Cartão de crédito. 

( )Contas no comércio local. 

( )Não atrasei os pagamentos. 

 

8- Devido ao impacto da pandemia, você entrou em algum órgão restritivo, como spc 
ou serasa? 
 

( )Sim, pois atrasei alguma(s) conta(s) 

( )Não, pois mantive tudo em dia. 

( )Sim, porém já estava com restritivos antes da pandemia. 

 

9- Qual o impacto do coronavírus sobre a renda familiar? 
 

( )Impactou toda renda familiar 

( )Mais da metade da renda familiar 

( )Metade da renda familiar 

( )Menos da metade 

( )Não impactou 
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10- Suas dívidas atuais são de curto, médio ou longo prazo?  
 

( )Curto prazo (terminam em até 1 ano) 

( )Médio prazo (terminam entre 1 e 5 anos) 

( )Longo prazo (terminam em mais de 5 anos) 

( )Não tenho dívidas. 

 

11- Antes do início da pandemia, você possuía uma reserva financeira? 
 

( )Sim, com valor suficiente para me manter por até um ano. 

( )Sim, entretanto com pouco valor, suficiente por pouco tempo. 

( )Não possuía nenhuma reserva financeira. 

 

12- Para organizar seus gastos, você:  
 

( )Possui uma planilha, usa aplicativo no celular para registrar todos os gastos; 

( )Anota os gastos mais importantes num caderno qualquer; 

( )Guarda todos as notas fiscais; 

( )Não tem nenhum controle. 

 

13- Nos últimos meses, seus rendimentos serviram para: 
 

( )Pagar despesas e investir o restante; 

( )Somente para pagar as despesas; 

( )Não foi suficiente para cobrir as despesas. 

 

14- Em algum momento da vida você já teve uma aula (básica) sobre educação 
financeira? 
 

( )Sim 

( )Não 

 

15- Onde adquiriu a maior parte dos seus conhecimentos para gerir seu dinheiro?  
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( )Com familiares 

( )Na escola/faculdade 

( )Palestras, jornais, revistas, internet, livros 

( )Da minha experiencia prática no dia a dia 

 

16- Para você, a contabilidade pode contribuir na gestão econômica e financeira tanto 
das pessoas físicas quanto pessoas jurídicas? 
 

( )Sim, acredito que contribui para gestão do patrimônio de uma pessoa física e jurídica. 

( )Não, acredito que contabilidade possa ser usada apenas em empresas. 

 


