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RESUMO 

O presente estudo tem como principal objetivo identificar em que medida as famílias 

tapejarenses planejam e organizam suas finanças relacionando com fatores e variáveis que 

possam interferir direta ou indiretamente no orçamento financeiro familiar. Para isso foi 

realizada uma pesquisa de caráter exploratório, com dados coletados de forma quantitativa, 

com um questionário aplicado através da ferramenta formulários google a 253 pessoas, com 

isso foi possível verificar que diante de um planejamento financeiro simples fica mais fácil 

tomar decisões sobre consumo e que com esse planejamento evita-se a inadimplência. Com 

isso, foi possível confirmar que grande parte da população investigada (76,7%) possui 

controle das suas finanças, porém existe uma parcela da população que já teve ou tem grande 

dificuldade em controlar e planejar seus gastos (81%). A pesquisa teve um resultado positivo 

em relação com o controle financeiro familiar, pois gerou obtenção de mais conhecimento no 

assunto, além de sugestões e alternativas para as pessoas fazer o gerenciamento de suas 

finanças, melhorando o fluxo de caixa e a qualidade de vida das famílias. 

 

 

 

Palavras-chave: Orçamento familiar; Planejamento financeiro; Controle de gastos; Fluxo de 

caixa; Investimentos; Educação Financeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente o País vem passando por um momento de crise, as dificuldades financeiras 

aumentam, devido ao desemprego, salários reduzidos, inflação, juros altos, etc. Porém, é 

possível notar que o brasileiro tem ficado mais atento às suas finanças juntamente com a 

família, conforme aponta pesquisa CNDL/SPC Brasil e Banco Central (2019). Os dados 

mostram que 85% dos entrevistados conversam em casa sobre o orçamento e que ao menos a 

metade discute com frequência o assunto e, destes, 79% tomam decisões relacionadas a 

despesas em conjunto com a família, e apenas 15% do total assumem não tocar no assunto.  

 Diante destes fatos, percebe-se que falar sobre o assunto não é suficiente, é necessário 

colocar em prática o orçamento e o planejamento da família. Mas, para que isso ocorra é 

importante ter conhecimento financeiro para fazer este gerenciamento e convencer-se de que é 

preciso mudar alguns hábitos.  

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

existência ou não do orçamento familiar e do planejamento financeiro na vida das pessoas. 

Para atingir esse objetivo um questionário foi direcionado a população do município de 

Tapejara - RS, procurando saber em que medida famílias tapejarenses planejam e organizam 

suas finanças, no qual concluiu-se que diante de um planejamento financeiro simples fica 

mais fácil tomar decisões sobre consumo e que com esse planejamento evita-se a 

inadimplência. 

Com as respostas obtidas através destas questões, a pesquisa tem a intenção de gerar 

possíveis soluções e instruções, capazes de auxiliar o controle financeiro das famílias, e o 

mais importante conscientizar as pessoas a gerenciar com cuidado os seus gastos. Este estudo 

também se propõe a contribuir com o desenvolvimento sustentável do orçamento financeiro 

das pessoas, tanto no plano pessoal, doméstico ou empresarial. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Nas famílias, assim como em uma empresa, se há mais despesas do que receitas, há o 

comprometimento da saúde financeira, e que também como em uma empresa as famílias 

devem buscar o equilíbrio financeiro, assim sendo, com um orçamento financeiro bem 

estruturado, é possível identificar onde está se gastando mais, e assim diminuir gastos em 

excesso, resultando num equilíbrio do orçamento. Interpreta-se que planejamento familiar é 

saber quais as prioridades e objetivos da família, podendo assim estabelecer metas a serem 

atingidas a curto, médio e longo prazo, como realizar uma viagem, comprar um carro novo, 

apartamento ou casa maior, filhos, etc. 

Todavia, diante de tantas informações sobre o assunto, é notável que uma parcela da 

população brasileira só se preocupa em fazer um planejamento quando estão passando por 

momentos de crise. Deste modo nos tempos atuais existe a preocupação de que as pessoas 

aprendam desde cedo a administrarem suas finanças de maneira consciente, conseguindo 

assim ter reservas financeiras, para uma melhor qualidade de vida futura e para eventuais 

despesas. 

 Nesse sentido, este estudo busca saber em que medida as famílias tapejarenses 

utilizam e se organizam com o orçamento familiar e a educação financeira?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar em que medida as famílias tapejarenses utilizam e se organizam com o 

orçamento familiar e a educação financeira. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Mensurar o número de famílias tapejarenses que tem o hábito de fazer orçamento 

familiar; 

b) Identificar qual a maior dificuldade das famílias na hora de construir um orçamento 

financeiro;  

c) Avaliar em que medida há conhecimento sobre orçamento e planejamento 

financeiro pelas famílias investigadas; 
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d) Evidenciar e avaliar os resultados da pesquisa relacionados com o orçamento 

familiar e a educação financeira; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Em tempos de crise, as dificuldades financeiras tendem a aumentar. A origem das 

dificuldades podem ser inúmeras, como: salários baixos, consumo descontrolado, etc. A falta 

de conhecimento sobre gestão, também é um fator que leva  muitas famílias a ter problemas 

financeiros, pois a grande parte das pessoas não possui o hábito de planejar e gerenciar sua 

receita e despesas.  

Nos tempos atuais diante de muita oferta, as pessoas acabam gastando mais do que 

recebem, e por consequência, resultam em endividamentos. Portanto, é comum ter famílias 

recorrendo a diferentes meios para driblar a crise ou seus problemas financeiros, solicitando, 

financiamentos, empréstimos pessoais ou utilizando limite do cheque especial.  

No meio acadêmico, espera-se que possa contribuir para novas pesquisas e análises, 

uma vez que, observa-se a falta de pesquisas relacionadas ao tema. Espera-se que esta 

pesquisa contribua para conscientização das pessoas em planejar com cuidado os seus gastos.  

Para o pesquisador, é de suma importância, pois contribui para a aquisição de novos 

conhecimentos em relação a saúde financeira, principalmente, por referir-se a uma pesquisa 

realizada com a população local. De modo igual, pode colaborar para a verificação de 

aspectos que contribuam para uma gestão mais eficiente dos gastos familiares.  

A pesquisa se justifica uma vez que se propõe a identificar as dificuldades que as 

famílias encontram no gerenciamento de suas finanças e controle de suas despesas. Além 

disso, quer sugerir ações que venham a auxiliar no planejamento financeiro das famílias, 

aprimorando ou iniciando um orçamento financeiro adequado.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ORÇAMENTO FAMILIAR 

O orçamento familiar faz parte do planejamento financeiro, desta forma é necessário o 

comprometimento de todos os membros da família, para atingir as metas estabelecidas e não 

vivenciarem problemas financeiros. “a instituição orçamentária sempre foi cercada por uma 

série de regras, visando a aumentar-lhe a consciência no cumprimento de sua finalidade” 

(JUND, 2009).  

O orçamento junto com o planejamento tem a finalidade de apontar um caminho a 

seguir, esse orçamento precisa ser controlado periodicamente e necessita de muita disciplina 

para segui-lo. Carneiro e Matias (2011) salientam que o orçamento deve ser mensal, sendo 

elaborado no final do ano, para os próximos meses. Ele precisa ser organizado e com as 

despesas e receitas dia a dia.  

O orçamento familiar serve para a família controlar e gerenciar os seus gastos, e fazer 

com que o planejamento construído inicialmente de certo, e seja possível alcançar todas as 

metas e objetivos com sucesso. Carneiro e Matias (2011, p. 97) destacam ainda, que “o 

orçamento familiar é um meio que pertence à ciência das finanças pessoais, que leva as 

famílias a fazer de forma mais eficaz a gestão de seus recursos financeiros, assim, atingindo 

mais rapidamente seus objetivos econômicos e financeiros”.  

Para complementar, é importante ressaltar que o orçamento familiar ajuda as pessoas a 

melhorar a saúde financeira da família, evitando possíveis restrições no CPF, neste sentido, 

Gitman (2010, p.113), afirma que “o orçamento pessoal é um relatório de planejamento 

financeiro de curto prazo que auxilia as pessoas ou famílias a atingir suas metas financeiras de 

longo prazo”. Neste capítulo será possível conhecer todos os elementos e etapas necessárias 

para realizar um orçamento familiar com segurança.  

 

2.1.1 Elementos do orçamento familiar 

Segundo Carneiro e Matias (2011, p. 98), “o orçamento familiar é composto por três 

elementos: receitas, despesas e investimentos. Cada um desses elementos deve ser analisado 

com mais profundidade, para ter melhor entendimento na hora de criar e gerenciar o 

orçamento da família”. A pessoa que ficar responsável pela gestão das finanças da família 

deve saber diferenciar e separar corretamente cada um destes elementos, para que não existam 

complicações futuras.  
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2.1.1.1 Receitas e Despesas  

Na receita total da família, deve-se conter a renda que cada membro pode contribuir, 

salários, comissões, etc. É importante constar também o valor ganhado de vale alimentação, e 

vale transporte, para facilitar pode-se separar essa receita, pois algumas empresas pagam com 

cartões. Carneiro e Matias (2011, p. 98), pontuam que “para uma família não enfrente 

problemas financeiros, a principal regra é não gastar mais do que se ganha. Portanto, antes de 

pensar em gastar, a família deve saber, com a máxima exatidão possível, qual é o valor 

mensal de receitas que possui”.  

Receitas são os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de serviços, nas 

famílias as receitas são basicamente os “salários” do mês e todas as outras fontes de renda de 

cada pessoa que vive na casa. Carneiro e Matias (2011, p. 98-99), enfatizam que “as receitas 

são todas as entradas de dinheiro, essas podem ser classificadas em  duas categorias: receitas 

regulares que são aquelas recebidas todo mês. Ex.: salário líquido, comissões, benefícios, e 

etc., e as receitas eventuais são aquelas que não são recebidas todo mês. Ex.: décimo terceiro, 

férias, bônus, heranças, venda de bens próprios, empréstimo de curto prazo, etc”.  

 Depois de ter com exatidão o total da receita líquida da família, também deve ser 

calculado e colocado na ponta da caneta todas as despesas fixas e variáveis, é importante fazer 

a separação desses elementos para conseguir visualizar onde está tendo gastos desnecessários 

e assim ter o equilíbrio entre receitas e despesas. Conforme confirmam Carneiro e Matias 

(2011, p. 99) “depois que as receitas foram devidamente projetadas, a família pode definir 

quais serão os tipos e os valores de despesas com as quais poderá arcar. Dessa forma, evitará 

gastar um valor maior que o valor da receita projetada”.   

É de suma importância que todas as despesas diárias sejam anotadas na planilha, desde 

o estacionamento no shopping até o troco que a moça do mercado devolveu. Desta forma 

torna-se mais visível o que entra e sai no caixa da família.  

 

2.1.1.2 Investimentos  

Um orçamento familiar tem o objetivo de fazer com que a família não gaste mais do 

que ganhe, e se por acaso gastar, tenha como recorrer, sem se endividar. Carneiro e Matias 

(2011, p. 100) ressaltam que “infelizmente, a grande maioria das pessoas esquecem que irão 

se aposentar um dia; portanto, não se prepara financeiramente. Quando a aposentadoria 

chegar, normalmente, as receitas irão diminuir  e as despesas irão aumentar”.  

 Diante desta realidade Carneiro e Matias (2011, p.100) ressaltam que é 

“extremamente importante ter algumas reservas financeiras para eventuais despesas, e para 
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assegurar o futuro, portanto é importante fazer investimento no presente para garantir o 

futuro, para investir deve-se guardar um pouco da receita sem gastar mais do se ganha”.  

Na fase dos investimentos, é importante sempre fazer algumas investigações, no 

sentido de buscar o investimento mais adequado para a família, como já foi citado no capítulo 

anterior, é interessante utilizar o tripé dos investimentos na hora de tomar esta decisão.   

 

2.1.1.2 Planilha de Orçamento e método de utilização 

O orçamento familiar pode ser feito de forma simples, precisando apenas de um 

caderno e uma caneta, ou fazendo uma planilha onde terá que constar as receitas e todas as 

despesas fixas do mês e também as que irão acontecendo durante o mês. Por outro lado, para 

uma visão mais sistêmica esse orçamento pode ser elaborado através de uma planilha no 

excel. É importante ressaltar que existem várias formas e modelos de planilhas para fazer o 

controle, conforme exemplo no quadro 1. 

A utilização do orçamento familiar deve ser usado como uma “ferramenta” 

de controle, e para que seja colocada em prática efetivamente, é indispensável que a 

família elabore, algum tipo de planilha, onde possa ser observado tudo o que foi 

planejado e projetado e comparar com o que de fato ocorreu, durante o mês ou ano 

especificado, conforme esclarecem Carneiro e Matias (2011, p. 101).  

 Quando se fala em planilhas de controle, o controle de uma família e de uma 

empresa tem o mesmo sentido, como já citado neste estudo, é equilibrar receitas e despesas, 

para que não se gaste mais do que se ganha, neste sentido Carneiro e Matias (2011, p. 101) 

demostram, que: 

 Assim como nas empresas, o ideal seria que o orçamento fosse elaborado 

para o período de um ano, e subdividido em meses. No final de um ano, a família 

deveria projetar todas as receitas e despesas para o ano seguinte, levando em conta 

todas as sazonalidades que ocorrerão[...]. As projeções das receitas e despesas 

devem ser colocadas em uma planilha, para que a família possa observar com mais 

clareza e nitidez as metas que deverá alcançar, mês a mês.  

Para desenvolver um orçamento familiar completo, é necessário alimentar 

corretamente a planilha ou aplicativo, este que pode ser diário ou mensal com fechamento e 

análise anual, para obter-se um melhor controle e melhores soluções para possíveis problemas 

financeiros futuros. 
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Quadro 1 - Modelo de Planilha Simples de Controle de Gastos. 

 

                     CONTROLE DE GASTOS    

Receitas 

Salários   

Outros   

                          TOTAL DE RECEITAS    

Gastos Fixos  

Aluguel/Prestação casa    

Condomínio/IPTU   

IPVA/Prestação carro   

Educação/Plano saúde   

Alimentação/cartão de crédito   

Gastos 

Variavéis 

Luz/Água/Gás   

Telefone fixo/ celular   

Transporte/ Gasolina   

Outros   

Gastos 

Arbitrários 

Viagens/ Restaurantes   

Cinema/Teatro   

Outros   

TOTAL DE DESPESAS   

Saldo Total 

RECEITAS - DESPESAS   

Fonte: Livro Guia Valor Econômico de Finanças pessoais, Louquet, 2000, p 13. 

Adaptação: Acadêmico. 

 

2.2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Planejar as finanças pessoais não é uma tarefa tão simples, pois não é apenas anotar o 

que ganha e descontar o que gasta, este tipo de controle não funciona muito bem na prática. 

Entende-se que planejamento, é especificação metas a serem cumpridas, que podem ser de 

curto, médio ou longo prazo, e traçar objetivos para alcançá-las, necessita-se portanto de 

muita determinação e foco.  A expressão planejamento, conforme pontua Lucion (2005, p. 

144), “tem em seu significado literal o ato ou efeito de planejar, visando a consecução de 

determinados objetivos. Já o financeiro significa, relativo às finanças, contudo, o conceito de 

planejamento financeiro tem-se a junção desses dois conceitos”.  

Conforme pode-se verificar em   Lemes Júnior, Rigo e Cherobim  (2010, p. 445), “O 

planejamento determina o alicerce para as decorrentes funções de organizar, liderar e 

controlar, e por este motivo é considerado como função fundamental do administrador”. No 
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decorrer deste capítulo, poderá ser observado o quanto o planejamento financeiro é importante 

para a saúde financeira das famílias, pois o seu objetivo é parecido com o de uma empresa, 

que é ter receita maior que a despesa. Lucion (2005, p. 146), cita que “uma empresa tem como 

principal objetivo à criação e obtenção de valor, entretanto outros objetivos também estão 

implícitos dos quais destaca-se, uma maior taxa de retorno do capital, participação do 

mercado, obtenção de recursos financeiros”, ou seja, como já citado, ter receita maior do que 

as despesas. 

Um planejamento a longo prazo traduz, em termos financeiros, como destacam  

Lemes Júnior, Rigo e Cherobim  (2010, p. 446),   “os resultados e planos estratégicos, 

voltados a períodos superiores a um ano”. Sabe-se que tudo sempre está em constante 

mudança, o que está certo hoje pode não estar mais amanhã e assim por diante, e isso pode ser 

um fator complicador do planejamento de longo prazo. 

Consumir sempre foi o papel dos mais jovens, especialmente as mulheres, por serem 

mais vaidosas, porém constantemente pode ser notado que os homens e até os mais velhos, 

começaram a entrar nessa onda do consumismo para simplesmente satisfazer seus desejos. 

Neste sentido, em Günther (2008), pode-se compreender que o consumismo é um traço 

intrínseco marcante da sociedade contemporânea que causa impactos alarmantes sobre o 

ambiente natural e construído. A sociedade capitalista industrial estabelece o mito do 

consumo como sinônimo de  bem-estar  e  meta  prioritária do processo  de civilização.   

Como é possível confirmar na leitura em Santos (2005), a globalização também surge 

como um processo que impulsiona a cultura de consumo, que por sua vez promove imagens, 

produtos e ideias ao redor do mundo, o transformando em uma espécie de supermercado 

global. Porém, mesmo estando na era do consumo, a população está, cada vez mais, pensando 

no futuro, planejando viagens e em como controlar de alguma forma os seus gastos para 

alcançar seus objetivos.  

 

2.2.1 Planejamento Financeiro Familiar 

Planejamento financeiro familiar tem por objetivo contribuir para a saúde financeira 

da família, ajudando a superar possíveis crises evitar endividamentos, e a ter uma qualidade 

de vida futura, deste modo conforme pontua a Planejar - Associação brasileira de 

planejamentos financeiros (2019, p. 263) “planejamento financeiro é um processo que permite 

desenvolver estratégias para ajudar pessoas na gestão de assuntos financeiros visando alcançar 

seus objetivos de vida”. Desta forma ainda, a Planejar (2019, p. 263), ressalta que:  
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Com a estabilização econômica, planejamentos de médio e longo prazo 

começaram a fazer parte da rotina do brasileiro. Fazendo orçamento doméstico, 

assegurar o futuro dos filhos, garantir recursos para uma aposentadoria tranquila e 

investir recursos adequadamente, são decisões financeiras que farão parte da 

rotina[...].  

Entende-se que para gerenciar as finanças pessoais de forma organizada é de extrema 

importância ter um planejamento financeiro, com metas definidas e objetivos traçados, e 

ainda para complementar o Paraná Banco (2019), ressalta que  o planejamento financeiro é 

uma ferramenta fundamental para organizar as despesas de forma plausível e prática. O 

objetivo é conseguir manter o equilíbrio entre receitas e despesas, mas que parece ser uma 

tarefa muito difícil para algumas pessoas. 

De acordo com o que pode-se entender na leitura em Günther (2008), controlar o 

patrimônio é uma preocupação do homem desde os tempos antigos, onde foi sua intensidade 

maior quando as relações entre os homens tornaram- se mais complicadas. Existem alguns 

princípios básicos para planejar as finanças, que são as receitas e despesas mensais. As 

receitas familiares, são todas as formas de entrada de dinheiro, como salários e comissões, já 

as despesas são todas as “contas” que a família tem a pagar no decorrer do mês, no próximo 

capítulo serão analisados mais a profundamente esses dois princípios.   

 Normalmente, a maioria das pessoas não conhecem esses dois pontos a fundo, 

principalmente as despesas. Recomenda-se que sejam observadas primeiramente as despesas 

fixas, como aluguel, condomínio e a escola dos filhos, por exemplo, posteriormente as 

despesas variáveis, como água, luz, mercado, etc. (GÜNTER, 2008). O importante é sempre 

manter esses dois pontos sempre equilibrados, para que as despesas nunca sejam maiores que 

as despesas, evitando assim endividamentos.  

O planejamento financeiro familiar é importante para que as pessoas consigam se 

educar financeiramente, pois, é certo que um dia irá envelhecer e consequentemente se 

aposentar. É necessário saber que o que se ganha de aposentadoria é menor que o salário 

ganho trabalhando e é aí que está a importância de fazer um planejamento financeiro, para 

guardar dinheiro, fazer investimentos para um futuro garantido e tranquilo. 

 

2.2.2 Etapas que compõem o Planejamento Financeiro 

O planejamento financeiro não se aprende da noite para o dia, não é apenas saber 

como investir o dinheiro, existem etapas que devem ser cumpridas até que se alcance o 

amadurecimento financeiro. Seabra (2014) destaca que as etapas são: Convencimento pessoal, 

conhecimento financeiro, definição de objetivos, mudança de hábito, e definição e 
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classificação de investimentos. Primeiramente antes de iniciar o planejamento da família é 

necessário convencer-se de que há alguns hábitos financeiros e de consumo  que devem ser 

mudados, para posteriormente definir objetos a serem alcançados e escolher os melhores tipos 

de investimentos para a família.  

 Segundo a leitura em Andrade (2012), existem fatores que podem influenciar o 

comportamento do ser humano. Como o ambiente familiar, as relações interpessoais, a 

carreira profissional, a cultura, o nível intelectual, a saúde física e mental, dentre outros, 

afetam a maneira como constrói-se enquanto pessoa, caracterizando a personalidade e forma 

de conduta. Por este motivo fala-se da importância da mudança de hábitos e o convencimento 

pessoal, pois se a pessoa convencer-se de que é necessário mudar hábitos financeiros, com 

certeza terá melhores resultados referentes às finanças familiares e pessoais. Neste sentido 

Seabra (2014) ressalta que é essencial que se entenda a importância da educação financeira, 

para buscar amadurecimento financeiro. Após esse processo de reflexão e aprendizado, 

planejar suas finanças se torna fundamental.  

 

2.2.2.1 Convencimento Pessoal 

A etapa do convencimento pessoal é a mais importante, pois se a pessoa não estiver 

convencida de que é necessário realizar o planejamento financeiro, dificilmente terá uma vida 

financeira saudável. Entende-se que uma vida financeira saudável, é aquela que as despesas 

não superam as receitas, onde possa sobrar algum valor para reservas e o cidadão não tenho o 

seu nome incluso no SPC ou SERASA. “O convencimento pessoal tem por objetivo 

compreender que é possível e preciso sair desse ciclo danoso às suas finanças e começar a 

acumular riqueza, na busca de realizar sonhos realmente genuínos” (SEABRA, p. 2014). A 

forma como ganha-se, gasta-se e conserva-se o dinheiro, depende do controle de emoções e 

desenvolvimento de habilidade, conforme pode-se observar em Andrade (2012).  

Quando uma pessoa encontra-se em dificuldades financeiras ou quando 

percebe que trabalha, trabalha, trabalha, mas não consegue acumular riqueza 

alguma, com o passar do tempo ocorre um desânimo natural, uma diminuição da 

auto-estima. Ter uma vida financeira confortável torna-se algo distante, quase 

impossível de ser imaginado. 

 É importante parar para  pensar e entender de  que maneira o dinheiro interfere na 

vida do ser humano, se sua importância está em simplesmente gastar como que realmente é 

necessário ou gastar em tudo o que tem vontade sem pensar se será realmente útil ou não, ou 

seja, refletir se está sendo apenas consumismo, da mesma forma Seabra (2014),  afirma que é 
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necessário refletir sobre a importância do dinheiro na vida das pessoas, quais são realmente as 

suas prioridades e convencer-se de que a mudança deve ser incorporada em seu modo de 

pensar e agir. A partir do momento que existe esta reflexão dentro do ambiente familiar, 

torna-se mais fácil realizar o planejamento financeiro da família, e como para realizar este 

planejamento é preciso um conjunto de ações práticas, Andrade (2012), destaca que, “[...] as 

pessoas devem estar  convencidas de que isto é muito importante, para que não fique apenas 

na boa intenção e realmente faça algo na prática”.  

É preciso muito mais do que uma planilha para que o planejamento e orçamento da 

família de certo e saia do papel, é extremamente necessário que essa planilha seja nutrida de 

informações diariamente, de cada cafezinho tomado na rua até o computador novo que 

precisou ser comprado para que a família possa continuar fazendo seu orçamento 

regularmente.   

 

2.2.2.2 Conhecimento Financeiro 

Ter o mínimo de conhecimento financeiro é muito importante, quando quer iniciar o 

planejamento da família, se a pessoa que fica responsável por esta tarefa não entende nada 

sobre o assunto, consequentemente não conseguirá gerir adequadamente essa função, mesmo 

que não seja necessário um alto grau de conhecimento sobre finanças, é essencial que se tenha 

pelo menos uma noção, para conseguir manter no mínimo o equilíbrio entre receitas e 

despesas. Para Seabra (2014), o objetivo principal desta etapa é,  “compreender a dinâmica do 

dinheiro e quais são as regras básicas para acumulação de riqueza”, ainda neste sentido Seabra 

assegura que é preciso entender dois instrumentos muito importantes para o controle 

financeiro pessoal:  Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa. Esses instrumentos permitem a 

compreensão da diferença entre ativos e passivos, e o conceito de independência financeira. 

Para melhor entendimento sobre esses dois instrumentos de controle a seguir, é possível 

compreender melhor a função de cada um deles no ambiente financeiro.  

 Balanço Patrimonial é, um demonstrativo contábil, constituído de ativo, passivo e 

patrimônio líquido. Marion (2015, p. 42) explica que: 

 

O ativo compõe-se de Bens e Direitos aplicados na entidade contábil. O 

passivo e o patrimônio líquido registram todas as entradas de recursos[...]. As contas 

do ativo são agrupadas de acordo com sua rapidez de conversão em dinheiro: de 

acordo com seu grau de liquidez.[...]. As contas do passivo e patrimônio líquido, são 

agrupadas de acordo com seu vencimento, isto é,  aquelas a ser liquidada mais 

rapidamente serão destacadas daquelas a serem pagas num prazo mais longo.  
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 O objetivo do fluxo de caixa é fornecer informações relevantes sobre 

recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante certo período. Segundo pontua  

Almeida, (1996), são considerados como caixa, “Recursos disponíveis em caixa, recursos 

disponíveis nas contas correntes bancárias, aplicação financeira com prazo de resgate de até 

três meses”. 

Por tanto, o fluxo de caixa serve para controlar todos os recebimentos e pagamentos 

que deverão ser feitos durante o período de tempo especificado para o controle da família, que 

pode ser mensal ou anual, mas que na maioria das vezes é utilizada a forma de controle 

mensal, por ser mais fácil de gerenciar e até para ter um resultado mais significativo e correto.  

 

2.2.2.3 Definição de Objetivos 

Na etapa de definição de objetivos, o foco é basicamente definir objetivos claros, 

dentro do processo de planejamento financeiro para serem alcançados de forma mais 

vertiginosa possível, ou seja, é a etapa que define os caminhos que levarão ao alcance das 

metas estipuladas no momento da criação do planejamento financeiro da família. Deste modo, 

em seu artigo, Seabra (2014) pontua que: 

É mais fácil mudar seus hábitos de consumo depois de definidos objetivos claros 

para seu dinheiro. Com uma meta estipulada, começa-se a dar valor para cada 

centavo gasto ou investido. Economizar torna-se uma palavra não só com o sentido 

de acumulação de riqueza, mas como uma ação que facilita seu projeto de realização 

pessoal. 

A construção de um planejamento financeiro de certa forma é simples, mas definir os 

objetivos da família é um momento que precisa de muita compreensão, pois é importante 

saber que os objetivos são os mesmos para todos os membros e que nem sempre será possível 

realizar todas as vontades. Para Andrade (2012), iniciar um planejamento  e definir seus 

objetivos é um momento importante no processo de educação financeira. Uma pessoa solteira 

que se sustenta com os próprios rendimentos, necessita de uma reflexão consigo mesmo. Já, 

se existe uma família envolvida, serão necessários diálogos longos até que se chegue a um 

consenso. Nesse caso é um processo de negociação, em que cada um deve ceder ao máximo 

seus desejos, em prol do bem da coletividade. 

 Nesses diálogos que a família vai fazer, deve-se ser pontuado o desejo de cada 

membro, por exemplo, o pai quer economizar e guardar dinheiro para uma viagem com a 

família nas férias, porém a mãe acha que precisam de uma reforma na cozinha e os filhos por 

sua vez, argumentam que necessitam trocar de carro. Porém todos concordam que a vovó está 
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com dificuldades em andar sozinha, e seria de extrema importância se ela tivesse uma cadeira 

de rodas, é importantíssimo saber, que não existe um certo e um errado, cada um tem seu 

ponto de vista e as suas prioridades, mas neste caso, é necessário chegar um consenso para 

que os objetivos possam ser alcançados por todos. 

 

2.2.2.4 Mudança de Hábitos 

Mudança de hábitos é sempre um desafio, ainda mais quando se refere a hábitos 

financeiros, principalmente para aquelas pessoas que tem o costume de sair comprando tudo 

que vê, por simplesmente achar bonito e interessante, e o resultado é sempre o mesmo, ou 

nunca usa e deixa guardado e acaba em doações ou para piorar, vira lixo.  “Esta etapa valoriza 

a importância de se adquirir bons hábitos financeiros. A intenção é que a educação financeira 

seja a mola propulsora para uma mudança de comportamento financeiro, que culmine em uma 

melhora do bem estar” (SEABRA, 2014).  

 Para começar é importante saber de onde vem e para onde vai o dinheiro da 

família, já que muitas famílias dizem não ter controle das saídas de dinheiro. Como pode ser 

comprovado em Andrade (2012), não é possível resolver um problema financeiro se não se 

sabe de onde está vindo o dinheiro e, principalmente, para onde está indo. Se uma pessoa quer 

mudar o rumo de suas finanças, é necessário um diagnóstico preciso sobre suas receitas e 

despesas. 

O cérebro humano origina intencionalmente ou não, a partir de algumas atitudes que 

pode-se manter, que basicamente iniciam-se por uma deixa, que corresponde a uma 

necessidade percebida, seguida da repetição da mesma ação que se transforma em 

rotina e que culmina em uma recompensa, seja ela saciar a fome ou ficar rico ( 

DUHIGG apud  ANDRADE e CARRARO, 2018). 

 Conforme já foi citado neste estudo o Fluxo de Caixa, controla todas as entradas e 

saídas de dinheiro do caixa, por isso é importante no planejamento familiar, pode-se constatar 

este fato em, Andrade (2012), “A ferramenta mais adequada para analisar hábitos de consumo 

é o Fluxo de Caixa. Através de um controle diário das entradas e saídas de dinheiro, será 

possível fazer um diagnóstico sobre as causas dos problemas financeiros e um planejamento 

adequado de seu orçamento”.  

  Como é preciso mudar hábitos para o gerenciamento das finanças dar certo, 

também é importante ressaltar que, quando as pessoas começam a gerenciar suas finanças, 

mudar os hábitos de consumo é quase uma consequência, e é a prova de que está tendo 

resultados positivos.   
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2.2.2.5 Definição e Classificação de investimentos  

Os investimentos são importantes, pois é através deles que a família conseguirá 

acumular riqueza, após iniciar o processo de planejamento financeiro e estabelecer objetivos e 

metas, o próximo passo é estabelecer qual tipo de investimento é o mais adequado para a 

família, estes podem ser de curto, longo ou médio prazo. Segundo pontua Seabra (2014), às 

palavras poupar e investir, no linguajar popular, possuem significados muito semelhantes, 

apesar de, tecnicamente, haver diferença entre os termos. Poupar é a prática de juntar ou 

guardar dinheiro, através de uma restrição de consumo, enquanto investir significa assumir 

riscos ao aplicar seus recursos financeiros.  

Existe o tripé dos investimentos, que servem de base na hora escolher o investimento 

ideal para a família. Andrade (2012), destaca que “o tripé dos investimentos se refere às três 

principais variáveis que definem quanto dinheiro um investidor terá no futuro, a saber: valor 

depositado, taxa de juros e tempo”. 

Como pode ser comprovado no livro de Andrade (2012), quando se fala em valor 

depositado, existem duas modalidades, a primeira é aquelas que consideram apenas um 

depósito, ex: herança, a segunda é aquela que se refere a depósitos periódicos, ex: 

investimento mensal. A taxa de juros é o segundo pé do tripé, pois, sempre que alguém 

investe, geralmente vai procurar a melhor taxa para isso, porém não pode ser a única variável 

a ser levada em consideração, pois depende também do valor investido. E por fim o tempo, 

que é mais simples, quanto mais tempo o investidor deixar o valor depositado rendendo bons 

juros, maior será a sua riqueza final.   

É importante ter conhecimento sobre essas variáveis do tripé para não ter 

complicações futuras, pois se caso algum desses elementos não for observado adequadamente, 

o processo de acumulação de valores será consideravelmente prejudicada. 

 

2.3 ANÁLISE DAS “FERRAMENTAS” DE CONSUMO 

As ferramentas de consumo, são, na verdade, o plano B de quase todas as famílias, que 

geralmente recorrem a elas por motivos pontuais, direcionado a necessidades temporárias ou 

eventuais, como doenças, desempregos, ou até mesmo para quitar alguma dívida que pode até  

incluir seu CPF no SPC/Serasa, mas existem casos que essa ferramenta é utilizada para 

realizar um desejo pessoal, como financiamento de casa e carro próprios.  

Carneiro e Matias (2011, pg. 107), esclarecem que, “a má utilização das ferramentas 

de consumo pode gerar alguns problemas, como: inclusão do nome da pessoa no cadastro de 
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maus pagadores e apreensão de bens adquiridos por meio de financiamentos, as principais 

ferramentas de consumos são: Cheque especial, Cartão de crédito, Crédito direto ao 

consumidor (CDC) e Crédito imobiliário”.  

 

2.3.1 Cheque Especial 

Entende-se que o cheque especial é a ferramenta mais perigosa, pois é a que tem a taxa 

de juros mais alta, e a menos indicada, mas ainda muito utilizada pela população, por ser a 

mais fácil por estar sempre disponível na conta do cliente, caso ele necessite efetuar 

pagamentos ou transferências em sua conta, e não tenha saldo no momento, muitos 

consumidores utilizam sem perceber, ou por falta de conhecimento em alguns casos. 

 Conforme a leitura em Carneiro e Matias (2011), o cheque especial trata-se de 

“uma modalidade de crédito rotativo para atender as necessidades eventuais ou temporárias 

dos clientes. A aprovação desta modalidade de crédito somente se efetiva após a prévia 

avaliação de risco do cliente, baseada na qualidade de suas informações financeiras”. Em 

alguns casos os clientes sequer ficam sabendo dessa avaliação, e tão pouco que o valor do 

cheque especial existe na sua conta.  

 Segundo o site do Serasa Ensina, o cheque especial é mais caro porque o banco 

cede esse crédito sem pedir nenhuma garantia. Ao contrário do que acontece com o 

empréstimo pessoal. Com o cheque especial, o limite fica disponível na conta do cliente para 

que use sempre que precisar, é fácil e prático, e por este motivo, muita gente comete o erro de 

usar o limite como se fosse uma prolongação da conta corrente. Ou seja, a pessoa usa o 

cheque especial sem entender que aquele valor deve ser devolvido para o banco, que não é um 

“brinde” da conta, ele serve para ajudar quando não existe outra saída, aconselha-se sempre 

que seja utilizado mesmo quando não existirem mais opções, sempre em últimos casos. 

 

2.3.2 Cartão de Crédito 

O cartão de crédito é a salvação de muita gente, pois ele pode ser usado para fazer 

compras parceladas, algumas vezes com desconto ou sem juros, é bom para o usuário e para a 

empresa, pois o cliente compra no crédito e a empresa recebe a vista, ou seja, o cliente não 

deve para o estabelecimento e sim para o banco. Como pode-se constatar em Fazzio JR., o 

cartão de crédito trata-se de um contrato por meio do qual uma instituição financeira, 

operadora do cartão, permite aos seus clientes a compra de bens e serviços em 

estabelecimentos cadastrados, que receberão os valores das compras diretamente da 
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operadora. Com efeito, o titular do cartão, paga anualmente as taxas pertinentes e, 

mensalmente, o valor do crédito utilizado.  

Por outro lado, o cliente terá que pagar o valor para o banco com as taxas de juros 

combinadas e acordadas com a instituição financeira no momento da contratação,  Carneiro e 

Matias (2011, p. 109), apontam que, “Quando o cliente não paga o valor total da fatura 

mensal, as taxas de juros cobradas são pré fixadas e definidas mensalmente, variando 

conforme a situação atual e perspectivas de risco apresentadas pelo cliente.[...], existem dois 

pontos principais: Beneficio do pagamento futuro e taxa de juro sobre o saldo devedor”.  

 A opção por utilizar o cartão de crédito, algumas vezes assusta o consumidor, pois 

existe o medo de endividamentos, porém tudo vai depender da forma de utilização, as pessoas 

que tiver um controle de suas finanças sabe exatamente até onde pode utilizar seu cartão e se 

o valor da fatura vai caber no seu orçamento ou não, já pessoas que não tem esse controle, não 

tem noção se o valor vai ultrapassar a receita do mês, começando a pagar a parcela mínima, e 

assim aumentando o valor devido e consequentemente se endividando. 

 

2.3.3 Crédito Direto ao Consumidor (CDC) 

O Crédito Direto ao Consumidor, é o empréstimo pessoal, é o modelo mais fácil de ser 

solicitado, e pode ser usado para compra suprir necessidades urgentes e também para saciar 

desejos, pode-se comprar diferentes itens, inclusive automóveis, pode ser utilizado para 

reformar a casa, para fazer uma viagem e pagar aquela continha que não será possível pagar 

com a receita do mês. 

Para Carneiro e Matias (2011, p. 110), O CDC trata-se de:  

 Uma linha de crédito destinada a financiar a prestação de serviços e aquisição de 

bens duráveis com amortização mensais fixas, já com encargos envolvidos. [...] 

Usualmente, o próprio bem objeto do financiamento representa a garantia para 

banco ou financeira, em caso de inadimplência do cliente. 

 

Como já citado neste trabalho, o consumismo é uma fator que influencia muito as 

pessoas na hora de optar por um empréstimo pessoal, o desejo de querer algo unindo-se com 

propagandas muito bem elaboradas das empresas para vender seus produtos e de instituições 

financeiras oferecendo empréstimo com juros reduzidos, leva as pessoas acreditarem que  

realmente necessitam daquilo.  

Neste mesmo sentido, pode ser confirmado no artigo de Barros, 2011 que, “Na 

sociedade brasileira, consumidores quase sempre são levados a excessos, atraídos muitas 
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vezes pela inteligência do marketing aplicado pelas empresas como forma de vender mais e 

assim “criar” novas dívidas que nem sempre podem ser pagas”. 

Porém também tem aquelas pessoas que querem se prevenir,com medo de ficar 

inadimplentes no futuro, optam por fazer um CDC, como forma de se proteger. É notável 

também que muitas das pessoas que escolhem esta linha de crédito e chegam ao final, mesmo 

sem ter sofrido tanto para pagar, agregam muito conhecimento, e amadurecem 

financeiramente, tendo assim mais facilidade em resolver futuros novos problemas financeiros 

de forma mais apropriada. 

 

2.3.4 Crédito Imobiliário 

O crédito imobiliário ou financiamento imobiliário é basicamente a mesma coisa: um 

crédito para a compra de um imóvel, construção ou reforma. Carneiro e Matias (2011, p. 112), 

descrevem que para esta modalidade de crédito é preciso ter avalistas com potencialidades 

econômicas para assumir a dívida do cliente em caso de incapacidade de pagamento. O 

imóvel objeto do financiamento, constitui-se na garantia acessória para minimizar o risco. 

 Esta ferramenta é utilizada para saciar uma vontade, um desejo de possuir a casa 

própria, desejo este que a maioria da população tem ou já teve um dia, mas que nem sempre é 

tão simples assim, pois a pessoa precisa já ter se organizado financeiramente para fazer, pois a 

instituição não libera o valor total para compra ou construção. Como ressaltam Carneiro e 

Matias (2012, pg.113), “Normalmente, as instituições financeiras que concedem crédito 

imobiliário, após elaborarem o processo de análise de crédito do cliente, não deixam que o 

valor da parcela mensal ultrapasse 30% do valor da renda familiar”.  

 Cada instituição ou banco, tem suas próprias regras na hora de liberar um financiamento 

imobiliário, como por exemplo liberar apenas uma porcentagem do valor do imóvel, 

obrigando a pessoa a ter um planejamento financeiro para ter uma porcentagem do valor.
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3 METODOLOGIA 

Com a leitura em Marconi e Lakatos (2001), pode-se comprovar que uma pesquisa 

significa muito mais do que apenas procurar a verdade, é encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando métodos científicos. Pode-se entender melhor em Roesch (2010), que o 

capítulo da metodologia descreve como o projeto será realizado. Sugere-se partir dos 

objetivos do projeto para definir que tipo de método é mais adequado. Neste sentido, é 

interessante diferenciar o delineamento da pesquisa e as técnicas de coleta de dados que foram 

utilizados. É importante definir 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.  

 Portanto, para a realização deste trabalho, foram caracterizadas algumas etapas 

metodológicas, essas irão acontecer sucessivamente até o fim da pesquisa e que tem por 

finalidade, definir de forma esclarecedora como a pesquisa foi estruturada.   

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois, baseia-se na investigação de um 

determinado assunto, neste caso, em que medida as pessoas utilizam o orçamento familiar e a 

Educação financeira. Segundo Moretti (2018) uma pesquisa exploratória é caracterizada por 

ter um processo de pesquisa flexível e não estruturado, ela faz a análise de dados primários, 

considerando uma pequena amostra.  

Quanto ao tratamento dos dados a serem coletados, a pesquisa possui caráter 

quantitativio. Duarte (2020), diz que uma pesquisa quantitativa se traduz em tudo que pode 

ser quantificável, ou seja, irá traduzir em números as opiniões e informações para obter a 

análise dos dados e posteriormente chegar a uma conclusão.  

A pesquisa se define, quanto aos seus procedimentos técnicos, como levantamento de 

campo de natureza teórico-prática, ou melhor, caracteriza-se por averiguações através de 

coletas de dados junto às pessoas, conectando-se a fundamentos técnicos auxiliados de livros 

e com pesquisas e indicadores de órgãos governamentais, e ainda através de sites e consultas a 

artigos e revistas confiáveis.   

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM  

Segundo Dyniewicz (2009, p. 98), “o método estatístico compreende duas partes: o 

cálculo do tamanho da amostra e a análise estatística, que são usadas para responder a 

pergunta da pesquisa”. No mesmo sentido para Roesch (2010, p. 138 e 139), a população é 
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um grupo de pessoas ou empresas que interessa entrevistar para o propósito específico de um 

estudo, e a amostragem é selecionar parte da população para representar sua totalidade.  Neste 

sentido, a população alvo da pesquisa são jovens e adultos, residentes na cidade de Tapejara 

localizada na região Norte do Rio Grande do Sul, onde percebe-se a ausência de pesquisas 

relacionadas ao tema no município.  

O município de Tapejara é um dos que mais cresce na região, devido ao crescimento 

das indústrias locais, gerando assim novos empregos, e consequentemente trazendo novos 

habitantes para o município, alavancando também  a economia da cidade. Segundo dados do 

IBGE (2019) da última estimativa da população, a população de Tapejara é de 

aproximadamente de 24 mil habitantes.  

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

margem de erro da pesquisa, que surgiram através da utilização de uma calculadora amostral 

digital, que delimitou uma quantidade mínima de 244 respostas para um nível de confiança de 

95% e uma margem de erro mínima de 6,4%. (Conforme figura 1) 

 

Figura 1 - Calculadoras digitais: amostral e margem de erro. 

 

 

Fonte:  Dados da pesquisa - calculadora online. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Conforme pontua Roesh (2010), um projeto pode misturar técnicas desenvolvidas para 

a coleta de dados, podendo utilizar-se de entrevistas, questionários, análise de documentos, 
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entre outros, além disso, é importante considerar  fonte dos dados, para que sejam confiáveis. 

Nesta pesquisa a coleta de dados foi realizada por meio de um questionário (ver Apêndice A), 

distribuído de forma digital através da ferramenta Formulários google, com o objetivo de 

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

confiança da pesquisa. O questionário foi aplicado em toda a região norte do estado.  

É relevante destacar que para não gerar desinteresse ou falta de tempo dos 

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

fim de promover praticidade aos entrevistados na hora das respostas. O questionário encontra-

se anexado ao trabalho, conforme o apêndice A.  

Com o objetivo de identificar em que medida as famílias planejam e organizam suas 

finanças relacionando com fatores e variáveis que possam interferir direta ou indiretamente no 

orçamento financeiro familiar, a coleta de dados aconteceu entre os dias 08 de setembro a 22 

de outubro. Ao fim do período, os dados foram analisados e consequentemente 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 que o mesmo gerou, além de 

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

perguntas alternadas. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa teve como objetivo identificar em que medida as famílias planejam e 

organizam suas finanças relacionando com fatores e variáveis que possam interferir direta ou 

indiretamente no orçamento financeiro familiar.  

A pesquisa iniciou-se com a investigação do perfil dos respondentes, buscando saber 

se existia algum conhecimento sobre o assunto, se já tinham o costume de planejar e organizar 

as suas finanças, além de mensurar o conhecimento em educação financeira de cada 

respondente.  

Obteve-se 253 respostas no município de tapejara, ou seja, a pesquisa atendeu seu 

objetivo de 244 questionários respondidos.   

Na questão que se referia a quantidade de pessoas que moravam na casa, a maioria dos 

respondentes afirmam que moram com mais alguém na casa  como demonstra o gráfico 1: 
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Gráfico 1: Quantas pessoas moram na casa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Analisou-se que dos 253 respondentes 34% mora com mais uma pessoas, 22,5% vive 

com mais duas pessoas, 20,6% residem em quatro pessoas na casa, enquanto 15% vivem com 

cinco ou mais pessoas e apenas 7,9% moram sozinhas.  

Quanto ao perfil dos entrevistados, observou-se que 75,1% são do gênero feminino 

totalizando 190 mulheres e 63 homens. A idade predominante dos entrevistados é de 15 a 25 

anos, representando 41,1% da população. Conforme demonstra o gráfico 2.  

Gráfico 2: Idade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Referente as profissões observou-se que a grande maioria trabalha em empresa privada 

totalizando 47% das pessoas, enquanto apenas 9,9% são apenas estudantes. 

Analisando a renda familiar, percebe-se que 43,9% , ou seja, 111 famílias possuem 

uma renda média mensal de 2 a 4 salários mínimos e que apenas 2% dos entrevistados 

possuem renda de acima de 10 salários mínimos. Observou-se também que 16,2 % das 

famílias possuem renda mensal de 2 salários mínimos e que 22,9% possuem uma renda média 

mensal de 4 a 6 salários mínimos. Desta forma destaca-se também que 58,9% dos 
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entrevistados apresentam que a renda da família é composta por 2 colaboradores, a 

distribuição é apresentada no gráfico 3. Além disso, quando perguntados se a renda da família 

era suficiente para suprir as necessidades básicas, 77,5% responderam que sim, enquanto 

17,4% responderam que as vezes e apenas 5,1% responderam que não. 

Gráfico 3: Qual a renda mensal da família. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Os respondentes foram perguntados sobre planejamento financeiro familiar (gráfico 

4), no qual 62,5 % alegaram ter conhecimento no assunto e 76,7% revelam que põem em 

prática esse conhecimento, no entanto como pode-se perceber no gráfico 5, onde 41,9% 

afirmou que usa caderno de anotações e não tem uma planilha de controle de gastos. Nota-se 

também que 67% das pessoas tem interesse em começar a fazer o gerenciamento e controle 

das suas finanças, e que 42,7% aplicam algum valor mensalmente em poupança ou em outro 

tipo de investimento. 

Gráfico 4: Você sabe o que é Planejamento financeiro familiar. 

 

Fonte:  Dados da pesquisa (2020) 
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Gráfico 5: Que ferramenta usa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Outro ponto no qual as familias foram questionadas está relacionado com a 

inadimplência e atitudes em momentos de crise. Neste contexto encontra-se 74,7% da 

população que sempre paga suas contas em dia, na questão da inadimplência 81% dos 

entrevistados apontaram que não estão inadimplentes. Diminuir as despesas fixas foi à atitude 

mais citada pelos respondentes com percentual de 81,8%. Como poder ser avaliado no gráfico 

6. 

  

Gráfico 6: Atitude em momentos de crise. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Assim, de posse do conhecimento da situação financeira dos entrevistados, buscou-se 

avaliar o comportamento dos indivíduos relacionado com aquisição de novos bens ou 

produtos. Neste contexto observou-se que 52,6%,ou seja, mais da metade dos respondentes 

faz um planejamento para comprar fazer suas compras a vista, quando perguntados se fazem 

uma análise no orçamento antes de comprar um novo bem 61,3% responderam que sim e que 

planejam suas decisões por consumo (Gráfico 8). 
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Gráfico 7: Análise do orçamento antes de alguma aquisição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Percebe-se que a maioria dos entrevistados tem o costume de pesquisar os preços, 

com um percentual de 67,2%. Um total de 66% dos entrevistados ensina ou pretende ensinar 

seus filhos á administrarem o que ganham. 

Diante da pesquisa elaborada observou-se que a população entrevistada, está 

consciente sobre planejamento familiar e orçamento financeiro, contribuindo assim para um 

futuro de grandes realizações para a família. Por fim, o tema relacionado à planejamento 

familiar financeiro é muito amplo. Desta forma sugere-se novas pesquisas com um número 

maior de entrevistados, para poder ter um resultado que possa representar a região do 

município de Tapejara-RS.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É notória a importância de se ter um gerenciamento adequado das receitas e despesas 

familiares, e como esse controle pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, entretanto, o 

estudo teve por objetivo identificar em que medida as famílias planejam e organizam suas 

finanças relacionando com fatores e variáveis que possam interferir direta ou indiretamente no 

orçamento financeiro familiar. 

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

características, tais como: faixa etária, gênero, renda, empregabilidade, orientação familiar, 

conhecimento em educação financeira, entre outros. Pode ser identificado que 76,7% da 

população entrevistada tem o hábito de fazer orçamento familiar, a maior dificuldade da 

população está na hora de elaborar um orçamento adequado para a família, 62,5% das 

famílias tem conhecimento sobre o assunto.  



36 

 

Pode-se perceber também que a educação financeira é um fator determinante dentro do 

ambiente familiar, pois pessoas que conseguem gerir, controlar e planejar seus gastos desde 

cedo, conseguem driblar alguma possível crise com mais facilidade do que indivíduos que 

nunca tiveram contato com o assunto. Para tanto, é importante incentivar desde muito cedo as 

crianças a fazer/saber do uso das ferramentas de controle, mesmo que seja um caderno de 

anotações, um aplicativo de celular ou uma planilha no excel, a troca de experiências dentro 

do ambiente familiar, esse dialogo deve ser iniciado pelos pais, para que as crianças entrem na 

vida adulta, com pensamentos esclarecidos sobre os esforços que devem fazer para conseguir 

administrar suas economias.  

Conclui-se que diante de um planejamento financeiro simples fica mais fácil tomar 

decisões sobre consumo e que com esse planejamento evita-se a inadimplência. Atualmente, 

está sendo vivenciado por todos, uma pandemia, de um vírus altamente contagioso, onde é 

necessário que as pessoas fiquem isoladas, obrigando empresas a fechar e ficar sem renda, 

consequentemente algumas pessoas já foram ou serão demitidas, e neste momento pode-se 

perceber que, aquelas pessoas que já tem conhecimento, já realizavam orçamento familiar e 

tinham um planejamento financeiro, irão passar esse momento um pouco mais seguros 

financeiramente, mas aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de planejamento 

certamente terão maiores dificuldades. Por este motivo, é extremamente importante que exista 

um gerenciamento das finanças, pois conforme destaca  Macedo Jr (2007, p. 49) “[...] todo 

mundo tem gastos controlados. E se não tiver domínio sobre seu fluxo de caixa, ficará 

desorganizado financeiramente!”. 

Constatou-se que a pesquisa teve um resultado positivo em relação com o controle 

financeiro familiar, pois gerou obtenção de mais conhecimento no assunto, além de sugestões 

e alternativas para as pessoas fazer o gerenciamento de suas finanças, melhorando o fluxo de 

caixa e a qualidade de vida das famílias.  
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APÊNDICE A -  QUESTIONÁRIO 

 

1)     Idade: 

(  ) 15 a 25 anos  

(  ) 25 a 35anos  

(  ) 35 a 45 anos  

(  ) 45 a 65 anos  

(  ) 65 anos  ou mais  

 

2)     Sexo: 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

3)     Profissão: 

(  ) Estudante  

(  ) Funcionário Público 

(  ) Funcionário empresa privada  

(  ) Autônomo  

(  ) Empresário  

(  ) Aposentado  

(  ) Outro  

 

4)     Quantas pessoas moram na casa? 

(  ) Moro sozinho 

(  ) 2 pessoas  

(  ) 3 pessoas  

(  ) 4 pessoas 

(  ) 5 ou mais pessoas 

 

5)     Quantas pessoas colaboram com a renda da família? 

(  ) Somente eu  
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(  ) 2 pessoas 

(  ) 3 pessoas 

(  ) 4 ou mais  pessoas  

 

6)     Qual a renda mensal da família? 

(  ) até 2 salários mínimos 

(  ) 2 a 4 salários mínimos 

(  ) 4 a 6 salários mínimos 

(  ) 6 a 8 salários mínimos  

(  ) 8 a 10 salários mínimos 

(  ) acima de 10 salários mínimos 

 

7)     Você sabe o que é planejamento familiar e orçamento financeiro? 

(  ) Já ouvi falar, mas não sei do que se trata 

(  ) Nunca ouvi nada a respeito disso 

(  ) Sim, sei do que se trata 

 

8)     Você faz planejamentos e orçamentos financeiros, ou seja, tem o controle das entradas e 

saídas de seu dinheiro?  

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

9)  Se sua resposta foi não, pretende começar a fazer? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

(  ) TALVEZ 

 

10)  Se sua resposta foi sim, que ferramenta usa? 

(  ) PLANILHA - EXCEL 

(  ) CADERNO 

(  ) APP DE CELULAR OU PC 

(  ) OUTROS 

 

11)  Você está inadimplente e endividado atualmente? 
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(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

13)  A renda da família é suficiente para suprir as necessidades básicas? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO   

(  ) ÀS VEZES  

                 

13)  Você aplica alguma quantia mensal em poupança ou em outro tipo de investimento? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

(  ) AS VEZES 

 

14)  Você ensina educação financeira para as pessoas do seu grupo familiar? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

15)  Você consegue pagar todas as suas contas em dia? 

(  ) NUNCA 

(  ) SEMPRE 

(  ) AS VEZES  

 

16)  Tem o costume de pesquisar e orçar os preços antes de comprar? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

(  ) ÀS VEZES 

 

17)  Como você toma suas decisões sobre consumo? 

(  ) PLANEJA PARA COMPRAR À VISTA  

(  ) COMPRA POR IMPULSO   

(  ) COMPRA PARCELADO FREQUENTEMENTE 
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18) Antes de fazer uma nova aquisição, você faz uma análise no orçamento para ver se não 

vai comprometer o mesmo? 

(  ) SEMPRE 

(  ) NUNCA 

(  ) ALGUMAS VEZES 

 

19)  Qual sua atitude, em épocas de crises, para contornar a situação e não comprometer a 

renda familiar? 

(  ) DIMINUIR AS DESPESAS 

(  ) ARRUMAR UM SERVIÇO EXTRA 

(  ) VENDER ALGUM BEM 

(  ) USAR O DINHEIRO APLICADO 

(  ) FAZER EMPRÉSTIMOS - BANCOS 

(  ) PEDIR EMPRESTADO PARA UM FAMILIAR 

(  ) NÃO FAZER NADA 
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